
Nieuw Welzijnsplan
ontziet ook
Muziekschool niet
Het concept Welzijnsplan 1995-1998
ontziet ook de Zutphense Muziek-
school niet. Dat bleek donderdaga-
vond tijdens de commissievergade-
ring voor milieu, welzijn, personeels-
zaken en financiën. Het college is van
plan om de subsidie voor dit jaar te
handhaven op 88.533 gulden maar het
streven is wel naar vermindering van
de subsidie in de periode 1995-1998.
De subsidiëring van de Zutphense
Muziekschool is onderdeel van het
concept Welzijnsplan dat werd be-
handeld. Daarin wordt voorgesteld
dat het huidige welzijnsbeleid hele-
maal op de helling moet. Dit is het ge-
volg van het feit dat de gemeente
steeds minder geld te besteden heeft
en dus prioriteiten moet stellen. Bin-
nenkort zullen alle verenigingen en
instellingen op het gebied van welzijn
benaderd en wordt er gepraat over
nieuwe budgetten en subsidies. Ver-
volgens stelt het college dan een ont-
werpplan op, waar tijdens een hoor-
zitting die op 11 oktober wordt ge-
houden, over mee kan worden ge-
praat. Tijdens de gemeenteraadsver-
gadering van 22 november wordt het
definitieve beleid bekrachtigd.

Opbrengst nationale
collecte AVO
De nationale collecte AVO Integratie
Gehandicapten ligt weer achter ons.
In Vorden werd f 4915,25 opgehaald.
AVO dankt de vele collectanten die
zich weer hebben ingezet voor de
jaarlijkse AVO-collecte. Tevens gaat
de dank uit naar alle gevers die met
hun bijdrage meehelpen aan de inte-
gratie van gehandicapten.

COMMENTAAR

Bij de Nedac Sorbo Groep zijn ze zich
vorige week rot geschrokken. Voorlo-
pig geen nieuwbouw op het terrein
aan de Nieuwstad. En dat terwijl het
huidige gebouw veel te weinig op-
slag- en kantoorruimte biedt. De di-
rectie sprak van een noodzakelijke
uitbreiding omdat anders de groei en
de verdere ontwikkeling van het be-
drijf in gevaar komt. Als het niet mo-
gelijk is om uit te breiden aan de
Nieuwstad dan zegt de Groepsdirectie
dat het bedrijf gaat verhuizen naar een
andere plaats in de regio. Een bedrijf
dat sinds 1969 in Vorden is gev,estigd
en groot is geworden door de inzet
van vele mensen uit deze regio. In to-
taal zijn zo'n 600 mensen werkzaam
bij dit bedrijf. Je mag dan ook wel
zeggen dat Vorden en de Sorbo een
begrip zijn geworden in Nederland.
Twee namen die onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Het is dan ook
raar dat in een periode van sombere
economische tijden waarin bedrijfs-
sluitingen en inkrimpingen aan de
orde van de dag zijn, Sorbo door over-
heidsbeslissingen in de problemen
komt. Want het is een bedrijf dat de
afgelopen jaren steeds gegroeid is en
ook voor de toekomst uitstekende
perspectieven heeft. Tien jaar proce-
duren voor uitbreiding is dan ook een
dure prijs die betaald moet worden
voor 25 jaar Vordens ondernemers-
schap. Het is de vraag of de buurtbe-
woners en de Vereniging Natuuurmo-
numenten die bezwaren hebben geuit
bij de Kroon inzien waarmee ze bezig
zijn. Een schoon bedrijf als Sorbo
wordt de voet dwars gezet en verban-
nen naar een plek elders. Het is verder
wrang om te constateren dat de over-
heid in deze een slechte partner blijkt
te zijn voor het bedrijfsleven. Echter,
de wedstrijd is nog niet gespeeld, de
uitslag van de Kroon moet nog vol-
gen. Op z'n vroegst is dat dit najaar.
Maar het kan toch niet zo zijn dat de
Vordense 'Gaston Taument', na 10
jaar procederen, in de allerlaatste mi-
nuut noodgedwongen moet naastkop-
pen.
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Sorbo sluit vertrek uit Vorden niet uit
De directie van de Nedac Sorbo
Groep was vorige week woensdag
hevig teleurgesteld toen ze te horen
kreeg dat de Raad van State het
verzoek tot versnelde nieuwbouw
aan de Nieuwstad had afgewezen.
Tegen deze uitbreiding lopen op dit
moment bezwaarschriften bij de
Kroon van zowel enkele buurtbe-
woners als de vereniging Natuur-
monumenten. Via de Raad van Sta-
te hoopte de directie van de Nedac
Sorbo Groep dat er een eerdere be-
slissing zou komen en er niet ge-
wacht hoefde te worden op een uit-
spraak van de Kroon, die op z'n
vroegst in het najaar van dit jaar
valt te verwachten. Volgens de di-
rectie gaat Sorbo daarom nu de mo-
gelijkheden van een eventuele ver-
huizing van het bedrijf naar een an-
dere plaats onderzoeken.

De Nedac Sorbo Groep staat alom be-
kend als Sorbo. Deze heeft een zeer
belangrijke plaats in de distributie van
produktgroepcn als schoonmaakarti-
kelen, huishoudelijke produkten,
haarmodc, decoratieve cosmetica en
panties en sokken. Deze produktgroe-
pen worden door Sorbo middels een
geheel zelf ontwikkeld distributiesys-
teem in de winkels - met name de su-
permarkten - verzorgd, aangevuld en
bijgehouden. Dit allemaal op een zo-
danige wijze dat de winkelier er ge-
heel geen omkijken naar heeft. Deze
techniek, die service merchandising
heet, is als eerste door Sorbo in Euro-
pa geïntroduceerd. De bedrijfsvoe-
ring van Sorbo steunt op een uiterst

fijnmazige logistiek van produkten
naar zijn 8.000 winkeliers. Uit de
voorraden van meer dan 10.000 arti-
kelen worden duizenden relatief klei-
ne orders per week verzameld en
klaargemaakt. Deze zogenaamde or-
der-picking vereist één centrale loca-
tie.
Sorbo is sinds 1969 in Vorden geves-
tigd en is een echt familiebedrijf waar
in totaal 600 mensen werken. Een
groot aantal van hen komt uit deze re-
gio. De directie: 'Bij een eventueel
vertrek uit Vorden mogen we daar dan
ook niet aan voorbij gaan. Deze men-
sen hebben altijd klaar gestaan voor
Sorbo en we mogen hen niet in de
steek laten.' Eventuele nieuwbouw
op het industrieterrein Het Werkveld
in Vorden ziet de directie echter niet
zitten. 'Dan komen we op zoveel ver-
schillende locaties in het dorp te zitten
en dat is nou net iets dat we met de uit-
breiding van het huidige pand aan de
Nieuwstad willen voorkomen. An-
ders ga je nog meer heen en weer ped-
delen tussen de voorraadmagazijns en
de centrale locatie. Door de uitbrei-
ding van de magazijnruimte op de
Nieuwstad willen we juist efficiënter
gaan werken met als gevolg dat er
minder verkeersbewegingen plaats
vinden'. »

Alternatieven
Uitbreiding van het huidige pand is
volgens de directie van de Nedac Sor-
bo Groep daarom ook noodzakelijk.
Bovendien is de kantoorhuisvesting
reeds j|̂ i ontoereikend. 'Om de
groei en^p verdere ontwikkeling van

het bedrijf niet in gevaar te brengen
moeten we dus actie ondernemen. Nu
de Raad van State ons verzoek heeft
afgekeurd kunnen we twee dingen
doen: afwachten wat de Kroon uitein-
delijk beslist of een eventuele verhui-
zing naar een andere plaats onderzoe-
ken. De eerste optie lijkt heel logisch
maar is bedrijfsmatig gezien niet
juist. Als ondernemer moetje vooruit
denken en overal op verdacht zijn. We
komen daarom binnenkort met de di-
rectiegroep bij elkaar en gaan we alles
eens op een rijtje zetten. Een vertrek
van de Sorbo sluiten we dan ook niet
uit'.
Op dit moment circuleren allerlei ge-
ruchten van steden in deze regio waar
de Sorbo eventueel naar toe zou wil-
len gaan. De directie daarover: 'Het is
helemaal niet zo dat we nu al een
tweede senario klaar hebben liggen.
Uitbreiding op de Nieuwstad is onze
eerste optie. We zijn op dit moment
dan ook nog helemaal niet zover dat
we al namen kunnen noemen. Daar is
het veel te vroeg voor. Inmiddels heb-
ben zich wel verschillende buurtge-
meenten gemeld. Maar dat is niet
meer dan logisch. Dat is gezond on-
dernemersschap van die gemeenten.'
Wat de directie van Sorbo tot slot wel
kwijt wil, is dat de Sorbo bij een even-
tueel vertrek uit Vorden niet overal
naar toe wil. 'Via computermodellen
kun je precies uitrekenen wat de
goedkoopste plek is om je te vestigen
gelet op de distributie naar winkels in
de Benelux. Maar je moet ook reke-
ning houden met de menj^uit de re-
gio die hier werken.' ^P

Projectontwikkelaars starten met l9uxe appartementen

Sloop Decanije begint na de zomer

Na de zomervakantie beginnen de
Amsterdamse projectontwikkelaars
Berenschot, Van Dijk en Asbeek
met de sloop van het hoofdgebouw
van De Decanije. Op deze plek zal
een woongebouw verrijzen met
daarin 16 luxe appartementen. De
voorgevel van het pand zal worden
aangepast aan de huidige voorkant
van het pand.

Tot 1990 werd De Decanije gebruikt
als herstellingsoord voor spoorweg-
personeel. Toen er daarna niets meer
met het pand werd gedaan, verkocht
de Welzijnsvereniging van de Neder-
landse Spoorwegen het landgoed aan
de drie eerder genoemde Amsterdam-
se projectontwikkelaars, die inmid-
dels de Vof De Decanije hebben opge-
richt. Zij zien in landgoed De Decani-
je een unieke plek voor de bouw van
luxe appartementen. De verkoopbe-

middeling van de appartementen is in
handen van de makelaars Thoma uit
Lochem en Van Zeeburg uit Vorden.
Gerrit van Zeeburg: 'De prijzen van
de appartementen variëren van
395.000 tot 595.000 gulden. Het gaat
dus om de wat luxere wooneenheden.
In eerste instantie zijn we in de regio
gaan adverteren. Dat was de eis van
de provincie. Maar inmiddels hebben
we ook al een advertentie in de Tele-
graaf staan.'
Voor zo'n tien appartementen zijn
reeds kopers gevonden. Van Zeeburg:
'Ongeveer de helft daarvan komt uit
deze regio. En aangezien we pas ruim
drie maanden bezig zijn met de aqui-
sitie denk ik dat het ook niet zo heel
erg lang duurt, voordat de rest ook
verkocht is.'
Dat er aan belangstelling geen gebrek
is, was op de Open Dag van 28 mei
wel te zien. Ruim 200 mensen kwa-

men op die zaterdag een kijkje nemen
op het landgoed. De projectontwikke-
laars willen dan ook in de toekomst
nog eens drie units op het terrein neer-
zetten waar respectievelijk 12 en twee
maal zes appartementen in komen.
Van Zeeburg: 'De planning is dat het
grootste gebouw van 16 appartemen-
ten in de zomer van 1995 wordt opge-
leverd. Als rond dat tijdstip voldoen-
de animo is voor een tweede apparte-
mentencomplex dan is dat de volgen-
de stap.'
Het 4,5 hectare langoed met daarop
veel bos en weiland zal zoveel moge-
lijk gehandhaafd blijven. Gerrit van
Zeeburg: 'Dat is ook het unieke aan
deze omgeving. Je moet daar zo wei-
nig mogelijk aan veranderen. Op het
terrein bevindt zicht trouwens ook
nog een direkteurswoning. Deze
wordt nu nog verhuurd maar zal in de
toekomst verkocht worden.'

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 26 juni 10.00 uur ds. H. Westerink.
Samen-Op-Weg gezinsdienst, waarin afscheid
van de oudste kinderen van de zondagsschool/
nevendienst m.m.v. een schoolklas van school
't Hoge.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 26 juni 10.00 uur gez. gezinsdienst in
N.H. Kerk; 19.00 uur ds. H. Dijkslag, Aalten.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 26 juni 10.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 25 juni 18.30 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 juni Pastoor
E. Lammers, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1275.

Huisarts 25-26 juni dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

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

Tandarts 25-26 juni J.H. Hagedoorn, Lochem,
tel. 05730-51483. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag

bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

ZorgGroep Oost-Gelderiand
Kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 et/
min).

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje juni mevr. Kamerling, tel. 1940,
b.g.g. 2151. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKKR - WICHMONI)
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 juni 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.
Afscheid Kinderkerk.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 25 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Volkszang.
Zondag 26 juni 10.00 uur Gebedsviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 juni Pastoor
E. Lammers, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

De Volvo-dealer voor Vorden e.o,
Schotpoort Personenauto B.V.

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

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



Bosfeest op 25 juni op de Kranenburg:

Spel van licht en donker

Mallet Band bezig met het oefenen voor het Bosfeest in Kranenburg.

De Stichting Cultureel Collectief
Kranenburg houdt zaterdag 25
juni voor de tweede maal het Bos-
feest. De plek waar het feest in stijl
plaats zal vinden is het Jonkerbos
aan de Hamveldseweg 6 op de Kra-
nenburg.

Bij het vallen van de duisternis wordt
het bos voor één avond omgetoverd in
een prachtig sprookjesland. Spoken,
heksen, geheidzinnigheid en een oase
van licht, die op een passende wijze
zal worden geïnstalleerd, vormen het
decor van een uniek schouwspel.
Anne Marie Wolbert, één van de orga-
nisatoren van het CCK: 'We besteden
dit jaar meer aandacht aan de vormge-
ving van het bos'. Vorig jaar waren de
attributen een onderdeel van het Bos-
feest, dit jaar spelen ze duidelijk een
hoofdrol. Er is meer dan alleen mu-
ziek. Zo zal er opeen gigantisch groot
filmdoek, een visueelschim in het
achterland worden geprojecteerd.

'Uiteraard willen we niet alles ver-
klappen van wat er 's avonds te zien
zal zijn. Maar in ieder geval veel meer
dan vorig jaar. We willen graag dat het
Bosfeest een exclusief feest wordt en
daar bedoel ik niet een galafeest mee.
De nadruk van het exclusieve ligt
vooral in de kleinschaligheid en
sfeer', aldus Anne Marie Wolbert.
Bertus Waarle: 'Toch bestaat de kans
dat bij mooi weer veel mensen naar de
Kranenburg zullen komen om het
Bosfeest mee te beleven. Dat heeft
natuurlijk ook te maken met het suc-
ces van vorig jaar'.

De Malletband
Naast decor en gezelligheid zorgt de
Mallet band uit Vorden en de Jan Ot-
tinkband uit Lochem voor de muzika-
le sfeer. De Malletband van muziek-
vereniging Sursum Corda is in 1969
gestart als drumband met uitsluitend
slagwerk. In 1977 werden er twee ly-
ras aan toegevoegd, waardoor er een

Speciale WK-service
van de Snack-in
De 'Snack-in' van de Rotonde maakt
het u deze WK-weken wel heel erg
gemakkelijk. Terwijl u gezellig naar
de voetbalwedstrijden kijkt, komen
zij de snacks bij u thuis brengen. Kro-
ketjes, frikandellen, een gemengd bit-
tergarnituur, saté, huzarensalade en
spareribs zijn lekkere hapjes voor tus-
sendoor en u kunt ze dus tijdens de
spannendste wedstrijden aan huis la-
ten bezorgen. En dat kost niets extra!
Een bestelformulier heeft u in uw
brievenbus gevonden of kunt u bij de
Snack-in meepakken. Als u het for-
mulier invult en vóór vier uur op de
dag van een bepaalde wedstrijd inle-
vert, krijgt u uw snacks rond de rust
thuisgebracht. En als u op het bestel-
formulier de juiste uitslag van de we-
strijd invult, krijgt u bij uw volgende
WK-bestelling 10% korting.

Amnesty
International
Zowel landelijk als regionaal is
onlangs de aktie 'Politieke moorden
en verdwijningenn' afgesloten. In
deze regio vond deze afsluiting plaats
te Winterswijk, waar Amnesty een
programma-onderdeel vormde tij-
dens het Velen Volken Festival. De le-
den van Amnesty Vorden hebben zich
de laatste maanden ingezet voor Sara
Cristina Chan Chan Medina. Of de
aktie geslaagd is, is moeilijk te zeg-
gen. Wel is een medewerker van het
Amnesty-secretariaat uit Amsterdam
op bezoek geweest bij de moeder van
Sara Cristina. Zij nam aktiemateriaal
mee en krantenartikelen met de af-
beelding van Sara. Naar aanleiding
daarvan zijn advertenties in de grote
kranten van El Salvador opgenomen,
om aandacht te. vestigen op de verd-
wijning van Sara Critstina. Ook lukte
het een hoofdartikel in een bekende
krant opgenomen te krijgen om de
aandacht te vestigen op politieke
moorden en verdwijningen. De leden
van Amnesty hopen dat dit een ander
licht op dit probleem werpt.

Opbrengst
Anjeractie
De Anjeractie van het Prins Bern-
hardfonds, gehouden in de week van
12 tot en met 18 juni, heeft in Vorden
f 3547,70 opgebracht. Alle gevers en
collectanten hartelijk dank voor de
medewerking.

Vakantieweek
Vordense senioren
Op zaterdag 11 juni vertrok een bus
afgeladen vol Vordense senioren voor
een week vakantie naar Vledder. De
heenreis begon al goed, over allerlei
toeristische wegen ging het gezel-
schap allereerst naar Meppel. Daar
stond een diner klaar. Dat was het be-
gin van een drukke maar ook mooie
week. Er werd onder andere een be-
zoek gebracht aan de mosterdmakerij
in Eenrum, de zeehondencreche in
Pieterburen, het draaiorgelmuseum in
Assen, de vesting Boertange en Rui-
nerwold waar een expositie van
houtsnijwerk werd bezocht. Ook 's
avonds was er veel te doen zoals een
bingo, een kwis, voordracht en uitleg
over de Staphorster klederdracht en
een muziek- en zangavond speciaal
voor de senioren. Ook het weer werk-
te geweldig mee en niet te vergeten de
chauffeur die de streek op zijn duipje
kende. De leiding was voor de vijfde
keer in handen van de familie Bek-
man en mevrouw Groot lebbink. En
de Vordense senioren hopen dat ze dat
nog vele jaren zullen doen. 'En dat
mag ook wel eens in de krante', aldus
één van de senioren.

Geslaagd
Onze plaatsgenote Sandra Oonk heeft
in Apeldoorn haar diploma aan de
middelbare hotel vakschool behaald.

Bovendien kreeg Sandra van 'Ver-
bunt Wijnkopers' uit Tilburg 'Le prix
jaboulet Vercherre uitgereikt voor het
feit dat zij het hoogste cijfer voor het
vak drankenkennis heeft behaald.

lyrakorps is ontstaan. Hierdoor kon er
een begin worden gemaakt met een
geheel nieuw repertoire met meer me-
lodie. In 1979 en 1980 volgde, er een
uitbreiding met respectievelijk Ma-
rimba en Xylofoon, waardoor de mo-
gelijkheden nog groter werden. In
1984 volgde er nog een aanvulling
met marching bells waardoor het ont-
staan van de Malletband een feit was.

De band zal op zaterdagavond 25 juni
ritmische Zuidamerikaanse muziek
ten gehore bregen. Een absolute aan-
rader voor de liefhebber. De hoofdact
zal daarna worden verzorgd door de
Jan Ottink Band uit Lochem. De Lo-
chemse dialect-formatie timmert de
laatste ti^^tevig aan de weg. De
groep heJ^Bnet hun tweede CD een
goede greep gedaan naar een plaats in
de Nederlandse sub-top en zeker als
het gaat om muziek in het dialect dan
kan de Jan Ottink Band zich meten
met de topgroepen in dat genre.

Geslaagden VBO
Scholen-
gemeenschap in
Borculo
De volgende scholieren uit Vorden
behaalden onlangs hun diploma aan
de Scholengemeenschap Borculo; af-
deling Mechanische Techniek: Arjan
Engel. Afdeling Bouwtechniek/met-
selen: Sander Roelvink. Afdeling
Consumptieve Techniek/brood en
banket: Freddy Bleumink.

Eindexamen-
kandidaten S.g.
"t Beeckland' 1994
Individueel agrarisch onderwijs
kl. 4 Warnsveld: Eduard Begiene-
man. Baak: Patrick Jonkers. Vorden:
Martijn Markerink.

Lager agrarisch onderwijs
kl. 4 Wichmond: Nick Arends, Guido
Bink. Toldijk: Ronald Hofenk, Her-
man Maalderink, Henk Ruesink. Vor-
den: Riek Kamperman, Erik Robbert-
sen, Stephan Zweverink. Warnsveld:
Dennis Spee. Hengelo (Gld.): Don
Veenhuis, Erick Walgemoed.

Lager huish. en nijverh. MK
Toldijk: MarianneGosselink. Vorden:
Linda Zweverink.

Lager huish. en nijverh. onderwijs
Warnsveld: Sjoerd Aartsen, Bernie
Davidse, Bionda Schenk, Suzanne
Schieven, Nienke Sellink, Jolien
Stokkink, Ronald de Vries, Paula de
Wit. Vorden: Sandra Bleumink, An-
neke Kamperman, Jasper Koersel-
man, Erika Kos, Siti Leeflang, Mo-
niek Ooijman, Marleen Wichers, Ber-
nadet Wunderink. Zelhem: Anja
Broekman. Hengelo (Gld.): Simone
Cornegoor, Wendy Kleinstapel, José
Klumper, Patricia Oostendarp, Erna
Stoverinck. Baak: Yvonne Engberts,
Marica Kusters. Wichmond: Sandra
Harmsen, Sabine Nijenhuis. Steende-
ren: Sandra Poorts. Vierakker: Natas-
ja Roording.

Contactjes
• Ook u kunt snel resultaat
bereiken met het gewicht: be-
heersingsprogramma Her-
balife. Info: Jeanet Gardien,
tel. 01742-93465. Geld verdie-
nen met dit produkt, wordt ook
distributeur.

• Zondag 26 juni oriënte-
ringswandeling. Start tussen
13.00-14.00 uur bij Wapen van
't Medler, Ruurloseweg 114.
Vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli
Medlerfeest. De Oranjecom-
missie.

• TE KOOP: Franse klok
(model comtoise). Tel. 05735-
2005.

• TE KOOP: dagelijks verse
aardbeien. Larenseweg 4,
Vorden. Tel. 05752-3349.

• TE KOOP: Jack Russell-
pups.geb. 23-4-'94. Tel. 05735-
3001.

• TE KOOP: Ford Sierra Se-
dan 2.0 CL, 09/89 + LPG,
4-drs. met. lak, bl./grijs + o.a.
get. glas, schadevrij, 1e eig.,
f 9.950,- Vorden. Tel. 05752-
2172.

• TE KOOP GEVRAAGD:
vrijstaand huis of boerderij
in buitengebied van Vorden.
Koopprijs tot f 550.000,-.
Geheimhouding verzekerd.
Brieven onder nr. V13-02.
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Heel Nederland
aan de bal.

Tijdens het voetbal staat u nooit
buitenspel met die overheerlijke

GEHAKTBALLETJES
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k<io 7,95
Grove verse worst 1 kiio 9,95
Hamburgers per stuk 1,-

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakt 1 kiio 12,50
Roomschnitzels per stuk 1,00

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

500gram Babi Pangang
+ 1000 gram

Bami of Nasi
SAMEN 10,-

SPECIALITEITEN

Argentijnse
Steaks
100 gram 2,75

Grove of fijne Leverworst
250 gram 1,95

Ontbijtspek
100 gram 1,49

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Haas-/Rib-
karbonade
ikiio 10,45

Spareribs

1 kilo 7,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE: WIJ ZORGEN ER VOOR

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat vanaf maandag 27 juni
1994, gedurende zes weken, voor een ieder ter ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis), ter inzage liggen de vol-
gende door gedeputeerde staten van Gelderland
(niet-onherroepelijk) goedgekeurde bestemmings-
plannen:

1. 'Vorden Kom Gemsterrein 1993, nr. 1' (goedkeu-
ringsbesluit 19 mei 1994 nr. RG93.73306); Dit
plan voorziet in de mogelijkheid van vestiging van
een horecagelegenheid in de vorm van een res-
taurant/cafetaria in h^Dand Zutphenseweg 1.

2. 'Almenseweg 1992'̂ pedkeuringsbesluit 27 mei
1994 nr. RG93.6751^Dit plan voorziet in de mo-
gelijkheid van realisering van een dwaaltuin aan
de Almenseweg, op de grens met de gemeente
Warnsveld.

3. 'Buitengebied Ruurloseweg 1993' (goedkeurings-
besluit 2 juni 1994 nr^G93.67492); Dit plan heeft
betrekking op de a^fcg van een fietspad langs
de Ruurloseweg en^Bnpassing/wijziging van de
hoofdrijbaan en enkele aansluitingen.

Zij die tegen deze plannen (tijdig) bezwaren hebben
ingediend bij gedeputeerde staten van Gelderland
kunnen, gedurende genoemde termijn van ter-inzage-
legging, tegen de goedkeuring beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage.

Vorden, 23 juni 1994.

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

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden

maakt bekend dat vanaf vrijdag 24 juni 1994, gedu-
rende zes weken, voor een ieder op de gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis), ter inzage ligt het besluit van de
Minister van Welzijn, Volkshuisvesting en Cultuur van
24 maart 1994 (aanwijzing van het orgel in de Neder-
lands Hervormde kerk te Wichmond tot beschermd
monument als bedoeld in artikel 1 van de Monumen-
tenwet 1988).

Gedurende bovengenoemde termijn kan degene,
wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken,
een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan,
dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift
moet worden geadresseerd aan de Centrale Directie
Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Postbus 5406,
2280 H K Rijswijk.

Vorden, 23 juni 1994.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

DE VAKMAN
Alles voor de doe-hel-zelver

Schilderen?
Alle verf en ver/benodigdheden!

BOUW- EN HOUTBEDRIJF

Léestenseweg 10 - ZUTPHEN - Tel. 05750-21796

VRIJDAG1 JULI 8.S. de groep

m.m.v. DJ RONALD

Zaal open 20.30 uur - Toegang f 5,-

LUDGERUSGEBOUW
VIERAKKER

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Atitoéchadereparatics aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

l.ci'iuiiito qru(i,s etc.

Rijksstraatweg 91 .•' w WA

WARNSVELD DflUJin
•a 05750-22816 HUVAIl

5.25

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jonge Komijnekaas
500 gram :

Kernhemmer Roomkaas
100 gram 2.19

FetakaOS + gratis recept
100 gram

Zomersalade
200 gram

Zomernotenmix
250 gram

1.79

2.75

3.49
Haagse Leverworst
150 gram
Voor verse boeren eieren moetje bij 'ie
Chateau' zijn. Elly Teeuwen.

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar



Vol trots melden wij dat Natna-
lie een zusje heeft gekregen.

Wij noemen haar

Lisanne

Dinsdag 21 juni 1994.

Martin, Marjet en
Nathalie Rietveld

De Doeschot 22
7251 VJ Vorden
Wij rusten na 22.00 uur.

Hartelijk dank aan allen die op
welke wijze dan ook onze 40-
jarige trouwdag tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

T. Loman
J. W. Loman-Ruesink

Vierakker, juni 1994

Langs deze weg zeggen wij U
allen hartelijk dank voor deze
onvergetelijke dag van ons 50-
jarig huwelijk op 14 mei jl.

J. Groot Roessink en
H. J. Groot Roessink-

Norde

Vorden, juni 1994
Julianalaan 11

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de zeer
vele blijken van belangstelling,
in welke vorm dan ook, bij ons
65-jarig huwelijk.

J.B. Wuestenenk
A. Wuestenenk-

Regelink

Prins Bernhardweg 3
7251 EB Vorden

Voor Uw blijken van medele-
ven en belangstelling tijdens
de ziekte en na het toch onver-
wachte overlijden van mijn lie-
ve broer en oud-directeur

Dhr. Carel Marlens

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Gré Martens
Bennie en Dinie Bats

Vorden, juni 1994

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

• TE KOOP: 4 tuinstoelen,
merk Grosfillex; parasol 2 m,
+ voet, alles z.g.a.n. Prijs
f 100,-. Tel. 05752-3276.

• Nieuw hoedenatelier: hoe-
den op maat, ook voor bruilof-
ten. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warns-
veld. Tel. 05750-22275/05750-
42844.
• AANGEBODEN: admini-
stratieve hulp halve dagen
(evt. huiswerk). Brieven onder
nr. V11-1. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• GEVRAAGD: hulp In de
huishouding, 2 middagen.
Brieven onder nr. V13-1. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Buurtver. Delden organi-
seert op 25 juni kindermiddag
voor de leden. Aanvang 14.00
uur bij de Vordense Pan.

• TE KOOP: Ford Sierra Se-
dan 2.0 CL, 9/89 + LPG,
4-drs. met. lak. bl./grijs + o.a.
get. glas, schadevrij, 1e eig.,
f 9.950,-. Vorden. Tel. 05752-
2172.
• Zondag 26 juni oriënte-
ringswandeling. Start tussen
13.00-14.00 uur bij Wapen van
't Medler, Ruurloseweg 114.
Vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli
Medlerfeest. De Oranjecom-
missie.

• Buurtver. Delden org. 6e
Vordense klootschietmara-
thon (10 km) voor families, be-
drijven, verenigingen etc. op
zondag 3 juli bij de 'Vordense
Pan' (voorheen 't Zwaantje),
Hengeloseweg 14 te Vorden.
Klasse: Heren 10.00 uur. Da-
mes en gemengd: 10.45 uur
(max. 2 heren) max. 1 bonds-
lid per team. Opgave en info
voor 2 juli: Dick Regeling, tel.
05752-1328.

Vandaag, woensdag 22 juni 1994 zijn
getrouwd,

Marten-Jan Polman
en

Sonja Franck

Per 1 juli a.s. is het adres:

Barchemseweg 98
7261 MT Ruurlo

Ferdinand Wesselink
en

Jeannet Lenselink

gaan trouwen op vrijdag 1 juli 1994
om 10.00 uur in het gemeentehuis te
Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de Ned. Herv. Kerk
te Vorden.

Gelegenheid om te feliciteren van
14.30 tot 16.00 uur in café-restaurant
'De Luifel', Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Ons adres:
Raadhuisstraat 38, 7255 BN Hengelo (Gld.)

Op zondag 26 juni 1994 hopen wij
samen met onze kinderen en U, ons
25-jarig huwelijk te vieren.

Als hier op aarde mijn werk is gedaan
kom ik veilig aan 's Hemelskustaan...

Vandaag 17 juni 1994 is gestorven mijn lieve
man, onze lieve vader en grootvader

ROELOF SLAGER
DRAGER VAN DE EREMEDAILLE, VERBONDEN AAN DER ORDE

VAN ORANJE-NASSAU, IN GOUD
DRAGER VAN HET OORLOGS HERINNERINGSKRUIS

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden : A. Slager-Peters

Ali
Alice
Annemieke
Jeanette
Jan

Jan en Loes
Mandy en Fokke
Brenda en Martijn
Roland
Joost

Anne en Anneke
Karen
Rolf

7251 AL Vorden
Dr. W.C.H. Staringstraat 16

De teraardebestelling heeft dinsdag 21 juni
plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats aan
de Kerkhof laan te Vorden.

Bruin zijn voordat u
met vakantie gaat...

KOM DAN NAAR:

* Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG43-7251 ED VORDEN
TEL. 05752-1044

Openingstijden:
ma-vr. 10.00-22.00 uur

za. 10.00-16.00 uur
Verkoop Biodermal,

Delight en Sun-Aftersun
zonneprodukten.

Exclusieve Margalé B.
Badmode.

A A N B I E D I N G

4 Aardbeienplanten

inveenboalvoor l,—

Zolang de voorraad strekt.

Verse aardbeien, aardappels
en diverse groenten.

TuinderijBANNINK
Hulshofweg 8 - Ruurlo

Wim Vruggink
Manneke Vruggink-Bosman

•
Gelegenheid tot feliciteren van 15
tot 16.30 uur in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

juni 1994
Hamminkweg 9, 7251 PZ Vorden

00

Voor een ambachtelijk stuk

TIMMERWERK
o.a. kozijnen, deuren, ramen, trappen.
Tevens nieuwbouw en onderhoud.

Aannemingsbedrijf

A. BOSCH
Schuttestraat 11 -7251 MP Vorden
Tel. 6673-Fax6727

Na een moedige strijd en veel te vroeg is van
ons heengegaan onze lieve zoon, broer, zwager
en oom

HERMAN BANNINK
ECHTGENOOT VAN GRADY SPIJKER

op de leeftijd van 42 jaar.

Vorden : G. Bannink
G.H. Bannink-Klein Meulenkamp

Groenlo : Gerrit en Marianne
Ramon en Nando

Doetinchem, 19 juni 1994
B. van Hackfortweg 3, 7251 XB Vorden

Het
frikandelletje
werd ons
noodlottig,
daarom
zoeken wij
nu voor
3 maand
onderdak.

Voorkom dit en kom op
10 juli naar de
brandweermanifestatie.

WEEKENDAANBIEDING:

Lekker Zomers Gebak:

Grote Bosvruchten- en
grote Aardbeienvlaaien

royaal gevuld

DIT WEEKEND:

van 17,50 voor 13,95
* * * * * * * * * *

HUP HOLLAND HUP l

Oranje Bavarois
Doelpunten
Scoort altijd! nu IjOOperstuk

* * * * * * * * * *

Amerikaanse
Hamburgerbroodjes

DIT WEEKEND:

voor maar l jOU per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

DOKTER MOERMAN
BROOD

Dit brood is een
waardevolle toevoeging

aan het dagelijks
voedingspatroon

voor iedereen!
• In licentie gebakken ook voor de
regio Steenderen. Vorden. Ruurlo

en Zelhem.

BAKKERIJ KREUNEN
HENGELO Gld.

Tel. 05753-1474
De zaak i<oor brood met smaak.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

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

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

Oe goedkoopste van Nederland In alle merken en maten
APK keuren klaar» terwijl U tvqcAt

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

KEUR-
SLAGER

O KEURSLAGERIJ VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG16
VORDEN
05752-1321

DE ECHTE GROENTEMAN FAM. J. HUITINK
BURG. GALLÉESTRAAT 3 VORDEN 05752-1617

DE ECHTE GROENTEMAN

ECHTE BAKKER VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG18

VORDEN W
05752-1384 VERS TOPPERS VORDEN

De VersToppers scoren altijd in de World Cup
Waardebonnen geldig van donderdag 23 juni t/m woensdag 29 juni 1994

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

LEEUWBURGER
SCOORT ALTIJD

KEURSLAGER
VERSTAND

VAN LEKKER VLEES 4 stuks f
Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

ADVOCAAT
DICKIES
VAN 1
VOOR

p.3t.

..96f v

II • ; «r ^

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON
ontvangt u

HOLLANDSE
BLOEM(GOALiQ£

PER STUK

KEURSLAGER
VERSTAND

VAN LEKKER VLEES

Tégen Inlevering van deze

WAARDEBON

AMERICAN STEAK
LEKKER EN MAKKELIJK

100 gram

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

RIJSTEVLAAI
met slagroom

f560

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON ontvangt u

Grasgroene
KOMKOMMER

föPER STUK

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

GEHAKT half om half
EEN LEKKER BALLETJE

KEURSLAGER
VERSTAND

VAN LEKKER VLEES 1 kilo f
Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

ORANJESNITT

f I9*
NU l

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON
ontvangt u

In Afrika zomerse temperaturen
HOLLANDSE

ZOMER-
KONINKJES
ca. 500 gram

KEURSLAGER
VERSTAND

VAN LEKKER VLEES

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON
Magere RUNDER
STOOFLAPJES„

ft96
500 gram

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

MUESLIBOL

NU voor

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON
ontvangt u

RAUWKOST
"ORLANDO

250 gram

rAi^i^vx ^

f A96



DIVERSE TOONZAAL-
MODELLEN, O.A.
•BANKSTELLEN
•FAUTEUILS
•EETHOEKEN
•WANDMEUBELEN
•SLAAPKAMERS
•SALONTAFELS

zeef scherp

BONAPARTE
SHAG TAPIJT
400 cm breed op
j u te rug. 00.
VAN 179,- NU 7O|

DESSO TAPIJT
400 cm breed,
VAN 129,- NU
OP=OP w,-
FORBO PROJECT
TAPIJT
400 cm breed.
VAN 279,- NU 149,-

VINYL
Diverse dessins, 200 cm
breed. Per meter
VAN 59,- NU 29,95

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS
GEMETEN EN GELEGD

(UITGEZONDERD TRAPPEN EN
COUPONNEN)

POLYETHER
MATRASSEN
S.G. 40 soft

80 x 190 NU VOOR 198/

90 x 200 NU VOOR 249/

140 x 200 NU VOOR 398y
Ook leverbaar in
tussenliggende maten.

HOOFDKUSSENS
Veren of synthetisch.t

Per stuk 19,95
nu 2 stuks voor

DEKBED-
OVERTREKKEN
een-persoons v.a.

twee-persoons v.a.

Litsjumeaux v.a. t
KEUKEN-
HANDDOEKEN
Diverse dessins.
2 STUKS VOOR 10,

meubelen Zutphensewcg 24 Tel. 05752-1514
n fW. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190

We stonden
gelijk in vuur
en vlam...
Volgende
keer
ontmoeten
we elkaar op
de
brandweer-

manifestatie 10 juli.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

VAN
DIA

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

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

WEN/ERIMK
TOON" aangevend in muziek

Mondharmonica's
Gitaren
Keyboards
Blokfluiten

«P Versterkers
j) Slagwerk

MUZIEK

Grote voorraad
nieuween
gebruikte

Accordeons
en

Harmonica's

Veel kado-ideeën
Lessenaars, muzieksieraden, metronomen,

stemapparaten, accessoires.

VAN A TOT ZWEVERINK Zeergrote collectie bladmuziek
"j on dinsdag

gesloten
vrijdag koopavond

Zwiepseweg 80 7241 GX Lochem tel. 05730-51704

ORANJEFEEST
MEDLERTOL

VRIJDAG l JULI 20.00 UUR IN DE FEESTHAL
De toneelvereniging T.A.O. uit de Wildenborch

brengt voor het voetlicht

Postorder Fobie
ZATERDAG 2 JULI 13.00 UUR

Volksspelen
Vogelschieten, Dogcarrijden enz.

20.00 UUR IN DE FEESTHAL VAN DE MEDO
Groot bal O.L.V De Flamingo's

Hout wordt
duurder!

Met ingang van 1-7-1994 wordt een forse prijsstijging
van hout verwacht!
U kunt dit voorkomen door uw bestelling vóór 30 juni
aanstaande op te geven met uitlevering in juli.
Vraag prijs, het loont de moeite.

Aanbieding van de maand

PU isolatieplaten
300 /100 / 3. 2 x folie p.m'. vanaf

f 12.50

"ind. BTW, (zo lang de voorraad strekt).

HCI BOUWMATERIALENCENTRUM

HCI. Kruisbergseweg 13. 7255 AG Hengelo (Gld.),
tel. 05753-8181.

Maandag t/m vrijdag 7.30-12.00,12.45-17.30 uur,
zaterdag 8.30-16.00 uur.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118

a:̂ ,;'̂ ^
îW^Ti-iS y-'-.v-cN.

Tretford Chiva,
de sterke, succesvolle ":'WL
trend in kamerbreed tapijt.
Een compacte bouclé met een
frisé look. In 7 perfecte pasteltinten.
Zeer breed toepasbaar, trapgeschikt en
bestand tegen intensief gebruik. Zuiver scheerwol,
400 cm breed. Kortom, Tretford Chiva, voor duurzaam woonplezier!

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694
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CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 23 juni 1994
56e jaargang no. 13

QEMEENTEfiULLETINyORDEN

éXTRA GECOMBINEEERDE VERGADERING VAN DE
COMMISSIES BESTUUR ENRUIMTELJKE

ORDENING EN VOLKSHUISVESTING,
ECONOMISCHE ZAKEN EN GEMEENTEWERKEN OP

28 JUNI 1994, AANSLUITEND AAN DE OPENBARE
RAADSVERGADERING

Tijdens deze vergadering komt het voorstel van burgemeester en wethouders
aan de orde over het mogelijk vestigen van musea en het bouwen van zomerwo-
ningen op het landgoed Wientjesvoort.

Het is burgemeester en wethouders erom te doen om een principe-uitspraak te
krijgen van de gemeenteraad, die op 4 juli hierover zal vergaderen, om te initië-
ren dat op de Wientjesvoort zomerwoningen gebouwd kunnen worden en er
twee musea kunnen komen. Voor het vestigen van de twee musea moet nog een
haalbaarheidsondezoek worden gedaan. Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een bedrag van f. 15.000,— hiervoor beschikbaar te
stellen. De overige kosten van het haalbaarheidsonderzoek zullen de musea be-
talen, tenzij de provincie Gelderland bereid is om de kosten van het haalbaar-
heidsonderzoek voor haar rekening te nemen. Burgemeester en wethouders zul-
len dit aan de provincie vragen.

Enkele randvoorwaarden zijn:

— herstel van het afgebrande landhuis;
— teruggave aan de natuur van het meest noordelijke bosgebied, bij voorkeur

aan bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten;
— op geen enkele wijze permanente bewoning van de bungalows toestaan;
— beheer en liefst ook eigendom van het totale landgoed in een hand houden;
— al bij de starteen duidelijke exploitaite-opzet waaruit de haalbaarheid blijkt.

Voor het vestigen van de twee musea stellen burgemeester en wethouders de
gemeenteraad niet voor om een exploitatiesubsidie beschikbaar stellen. Hierom
hebben de musea wel gevraagd. Burgemeester Kamerling is wel van mening dat
er een exploitaitiesubsidie gegeven zou moeten worden. Vorden zou in zijn
ogen een kans in open doel missen als men deze unieke mogelijk voor vestiging
van musea laat lopen.

U kunt, indien u dat wenst, voor de behandeling van het agendapunt in de com-
missievergadering, inspreken. Het raadsstuk, tevens commissiestuk ligt ter in-
zage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voor-
zitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te
spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt
begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behande-
ling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

<XTRA VERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert over het bovenstaande onderwerp op 4 juli 1994,
om 19.30 uur in het gemeentehuis.

NSCHRIJVING IN BEVOLKINGSREGISTER
NOODZAKELIJK VOOR HUURSUBSIDIE

Met ingang van l juli 1994 wordt in de Wet individuele huursubsidie inschrij-
ving in het bevolkingsregister als voorwaarde opgenomen. Als de inschrijving
niet correct is, krijgt u geen subsidie. De bewoningscontrole, in de huidige wet
al een taak van de gemeente, krijgt eveneens een wettelijke basis.

De subsidievoorwaarde houdt in dat alle personen die in de woning van de sub-
sidieaanvrager hun hoofdverblijf hebben en op het aanvraagformulier moeten
zijn opgegeven, zijn opgegeven in het bevolkingsregister van de betreffende
gemeente. Bovendien mogen niet nog andere mensen op het betreffende adres
in het bevolkingsregister zijn ingeschreven dan in die woning wonen.
De subsidievoorwaarde heeft niet aleeen betrekking op de aanvrager, zijn part-
neren eventuele inwonende ouder(s) en/of kind(eren), maar ook op medebewo-
ners en/of onderhuurders die op het subsidieadres wonen. De op het formulier
opgegeven personen moeten kloppen met de personen die op het betreffende
adres in het bevolkingsregister worden vermeld.

INAGEENBEMALING OOK BINNEN
BEBOUWDE KOM VERGUNNINGPLICHTIG

Heeft u uw bestaande drainage en bemaling al gemeld bij uw waterschap? Zo
niet, dan willen wij u erop wijzen dat u daar nog tot l juli 1994 de tijd voor heeft.
Het is in uw belang om het tijdig te doen, want voor niet gemelde drainages
geldt na l juli 1994 een vergunningplicht, net als voor nieuw aan te leggen drai-
nages. Denkt u hierbij ook aan drainages om de kruipruimte van uw woning
droog te houden.

Meldt u uw drainage op tijd, dan beschouwt het waterschap dit als een drainage
met vergunning. Bij niet tijdig gemelde en bij nieuwe drainages en bemalingen
is de vergunningsplicht van kracht: het waterschap zal afwegen in hoeverre de
drainage of bemaling toelaatbaar is. Daarbij wordt bovendien een vastgestelde
openbare procedure gebruikt, waarbij derden de gelegenheid hebben bezwaar te
maken.
Dus ook als u plannen heeft om een nieuwe drainage aan te leggen of te gaan
bemalen, dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

Het onttrekken en lozen van oppervlaktewater is eveneens aan regels onderhe-
vig. Voor onttrekken geldt een vergunningplicht bij verplaatsing van meer dan l
m3 water per uur. Voor het lozen van water geldt een meldplicht vanaf l m3 per
uur en een vergunningsplicht bij meer dan 50 m3 per uur.

Bovengenoemde regels vloeien voort uit de provinciale Verordening Water-
huishouding van de provincie Gelderland.

Mer informatie kunt u krijgen bij het waterschap IJsselland Baakse Beek, de
heer J J. van Mosselaar, tel. 05735-2310, of bij het Waterschap van de Berkel,
de heer B. Arendsen, tel. 05730-51201.

^ONDERHOUDS-
WERKZAAMHEDEN

AANROTONDE
RONDWEG

BAAKSEWEG
HET HOGE

Binnenkort vinden aan deze rotonde
onderhoudswerkzaamheden plaats.
Naar verwachting zal op dinsdag 28
juni de rotonde niet beschikbaar zijn
voor het verkeer.

Doorgaand verkeer (ook vracht-
auto's) zal worden omgeleid via de
Horsterkamp, de Dorpsstraat en de
Zutphenseweg.

ERGUNNINGEN

In de week van 13 tot en met 17 juni
jongstleden hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:

— de heer D.J.R. Kamberg, voor het
verbouwen van een woning op het
perceel Deldensebroekweg 17 te
Vorden;

— mevrouw A. Bruggeman-Rietman,
voor het verbouwen van een wo-
ning op het perceel Joostinkweg
l O te Vorden;

— de maatschap Rietman-Makkink,
voor het slopen van de achtergevel
van een ligboxenstal op het perceel
Boshuisweg 3 te Vierakker;

— de VOF de Decanije, voor het ge-
dccl(JBk slopen van het hoofdge-
bouw^in de Decanije op het per-
ceel het Wiemeiink 13 A te Vorden;

— de heer G. Scheper, voor het vellen
van l ceder op het perceel de
Stroet 15 te Vorden;

— de h^fc R.A.Th. Zents, voor het
velleHran 2 eiken op het perceel
Larenseweg l a te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift tegen
deze vergunningen in te dienen.

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met festiviteiten in Wich-
mond is de Dorpsstraat van 3 tot en
met 10 juli 1994 afgesloten voor alle
verkeer behalve voetgangers.

Op 2 en 3 juli vindt in Wichmond de
Ludgermarkt plaats. Op die dagen zjn
de Dorpsstraat vanaf de supermarkt
tot aan de Baakseweg en de Hackfor-
terweg vanaf de Dorpsstraat tot aan de
kruising met de Beeklaan en de Vo-
gelzang afgesloten voor alle verkeer
behalve voetgangers, en geldt er een
parkeerverbod voor één zijde van de
Beeklaan.

• . . j

^PROVINCIE PLAATST
BORDEN

STILTEGEBIEDEN
Begin juni is de provincie Gelderland
begonnen met het plaatsen van bor-
den die de stiltegebieden markeren. In
Vorden is het landgoed Wildenborch/
Bosket aangewezen als stiltegebied.

Het plaatsen van de borden gebeurt op
grond van de Verordening stiltegebie-
den van de provincie Gelderland, die
tot doel heeft de schaarse stilte in Gel-
derland waar mogelijk te bescher-
men.

In de stiltegebieden zullen gedragsre-
gels gelden die ongewenst lawaai
moeten voorkomen. Zo zijn (cross)-
auto's, (cross)motoren en (cross)-
brommers buiten de openbare weg
niet toegestaan. Voor de bewoners
van een stiltegebied levert de verorde-
ning in feite geen beperking op, want
zogenaamd 'gebiedseigen' geluid is
wel toegestaan.

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
UHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 1330tot J7.00 uw.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op af spraak.

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

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

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

Mini-triathlon
Het zwem- en recreatiebad In de Den-
nen houdt zaterdag 2 juli een mini-
triathlon welke bestaat uit 500 meter
zwemmen, 22,5 kilometer fietsen en
vijf kilometer hardlopen. Dit evene-
ment zal zich afspelen in het extra
verwarmde zwembad en de prachtige
omgeving van In de Dennen.

Het accent van het gebeuren ligt naast
het sportieve element ook voor een
groot deel op het recreatieve en gezel-
ligheidsaspect. Bovendien leent dit
evenement zich uitstekend als voor-
bereiding in de aanloop naar het triat-
hlonseizoen. Men kan zich inschrij-

ven in de leeftijdscategorie van 13 tot
en met 17 jaar. Verder is er een cate-
gorie vanaf 18 jaar en kan er in
groepsverband worden deelgenomen.
Men kan zich opgeven voor het spor-
tieve of het recreatieve evenement.
Dat geldt zowel voor jongens, meis-
jes, dames als heren. Alle deelnemers
ontvangen een herinneringsvaantje,
uiteraard worden er prijzen beschik-
baar gesteld voor de winnaars c.q.
winnaressen. Bovendien wordt er
voor de totaalwinnaar een wisselbe-
ker uitgereikt die beschikbaar is ge-
steld door de firma Emsbroek Instal-
latietechniek Vorden. Men kan zich
tot en met 30 juni inschrijven aan de
kassa van het zwembad.

Wichmondse Ludgermarkt
op 2 en 3 juli

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 13 tot en met 17 juni
jongstleden zijn de volgende aanvra-
gen om een bouwvergunning inge-
diend:

— de heer L.F.M. Besselink, voor het
bouwen van een woning op het
perceel de Voornekamp l;

— de heer H.G. Luesink, voor het
bouwen van een woning op het
perceel Addinkhof 6 te Vorden.

LEIDS-
PROGRAMMM994-

1998INDEINWRAAK

Op maandag 5 september 1994, vanaf
20.00 uur, kunt u tijdens een inspraak-
avond in het Dorpscentrum (het
Stampertje) inspreken <^p het door
burgemeester en wethourors vastge-
stelde beleidsprogramma voor de pe-
riode 1994-1998, de zittingsperiode
van het nieuwe college van burge-
meester en wethouders.

Een exemplaar van het beleidspro-
gramma kunt u in het gemeentehuis,
de bibliotheek te Vorden, de Rabo-
bank te Wichmond en het Dorpscen-
trum te Vorden inzien.

Voor deze inspraakavond kunt u in
deze rubriek een samenvatting van
het beleidsprogramma tegemoet zien.

WICHMOND - Zaterdag en zon-
dag 2 en 3 juli wordt voor de negen-
tiende keer de Wichmondse Lud-
germarkt gehouden. Tijdens deze
traditionele jaarmarkt presenteren
zich - evenals andere jaren - weer
nagenoeg alle verenigingen en mid-
denstanders uit de gemeenschap
Vierakker/Wichmond, alsmede
standwerkers uit het hele land. De
organisatoren verwachten, evenals
voorgaande jaren, een groot aantal
bezoekers. Dit jaar hoopt men bij
goed weer zelfs op een record.

De naam Ludgermarkt is te danken
aan de geloofsverkondiger Ludger,
die in 794 het kerkdorp Wichmond
stichtte. De Ludgermarkt is ontstaan
uit de ooit door de muziekvereniging
JUBAL opgestarte braderie. Een aan-
tal animators van het eerste uur is in
de organisatie nog steeds van de par-
tij. Dit jaar waarschijnlijk voor het
laatst. Immers het gestelde doel, de
viering van het 1200-jarig bestaan is
gehaald. De organisatoren van de
Ludgermarkt hebben aan de basis ge-
staan van het feest dat dit jaar in
Wichmond gehouden wordt. Een ge-
geven waarop men best trots is. Ge-
zien de inzet van de bevolking mag
gesteld worden dat het enthousiasme
is overgeslagen.
Het aantal stands op de Ludgermarkt
zal het aantal van vorig jaar ruim
overschrijden. Er is zogezegd voor
elk wat wils. Aan de kinderen is even-
eens gedacht, het zal weer mogelijk
zijn op een luchtkussen te springen, in
een draaimolen plaats te nemen en ze
kunnen weer pony rijden.
De jaarmarkt zal ook dit jaar weer op-
geluisterd worden door de plaatselij-
ke verenigingen. Op zaterdagavond is
er een optreden van de drumband en

de harmonie van de muziekvereni-
ging JUBAL en van de twee dans-
groepen uit het dorp.
Op zondag komt de Barchkapel, een
in de wijde omgeving zeer bekende
kapel die voornamelijk Egerlander
muziek ten gehore brengt. De jeugd-
groep Risico organiseert deze middag
de strijd om de sterkste man van
Wichmond. In een aantal zware on-
derdelen zullen zes mannen uitmaken
wie deze (eenmalige) titel mee naar
huis mag nemen.
De organisatie van de Ludgermarkt
wordt grotendeels gefinancierd uit de
verloting die elk jaar in de maand juni
en tijdens de Ludgermarkt wordt ge-
houden. Bij deze verloting zijn drie
reizen te winnen. Reizen die beschik-
baar zijn gesteld door de RABO-
bank. Tevens heeft de organisatie ter
gelegenheid van het 1200-jarig be-
staan een extra aantal prijzen ter be-
schikking gesteld. Een ambtenaar van
de Rijkspolitie zal ook dit jaar weerde
trekking verrichten, op zondagavond.

De organisatie van deze Ludgermarkt
is in handen van leden van de plaatse-
lijke verenigingen, de middenstand
en enkele andere enthousiastelingen.
De medewerking van de plaatselijke
bevolking is erg groot. Immers, tij-
dens dit weekeinde gebeurt er nogal
wat. Straten worden geblokkeerd en
toegangen tot huizen zijn voor de auto
soms tijdelijk onmogelijk. Tevens
krijgt de buurtbus tijdelijk een andere
route. Toch is er nooit een probleem
geweest, iets wat kenmerkend is voor
de sfeer in Vierakker en Wichmond.
Kom naar de Ludgermarkt en wees
getuige van een echt stuk plattelands
gezelligheid. Iets wat we allemaal,
naast zoveel voetbaltelcvisie, waar-
schijnlijk nodig zullen hebben.

Avondvierdaagse vlot verlopen

Het is al weer zeker dat er ook in 1995 een avond wandel vierdaagse wordt gehouden en wel in de week van 16 tot en met
20 juni. Dit vertelde Wilma Koers, een van de organisatoren van de gymnastiekvereniging Sparta. De belangstelling was
vorige week groter dan voorgaande jaren. Ruim 700 deelnemers waaronder 23 rolstoelhouders met begeleiding, die de
vierdaagse allemaal hebben uitgelopen. Tijdens de slotavond werden de deelnemers bij het opstellen van de intocht bij de
'School met de Bijbel' muzikaal bezig gehouden door de muzikanten van Jubal uit Wichmond/Vierakker. De intocht zelf
werd muzikaal omlijst door de Vordense korpsen Concordia en Sursum Corda. Langs de route vele belangstellenden
waaronder burgemeester Kamerling. Verder natuurlijk ook veel ouders, vrienden en bekenden die hun 'favorieten' een
bloemetje overhandigden. Het was de 27e keer dat Sparta een dergelijk wandelfestijn organiseerde.



Gezellig buurtfeest Wildenborch LRenPC
Petra Weyner eerste schutterskoningin De Graafschap

•̂  " In het afeelooen weekeinc

'Wie zegje, Petra? Welke Petra be-
doel je? Petra Weyner. Die ken ik
niet. Oh, je bedoelt de vriendin van
Jan Wentink. Ik dacht al.' Zo maar
wat gepraat van enkele Wildenbor-
chers onder elkaar toen Petra Wy-
ner bij het vogelschieten de vogel
naar beneden haalde.

Het Oranjefeest in het buurtschap
Wildenborch was weer een vrolijk
feest dat zich zaterdagmiddag af-
speelde rondom het kasteel De Wil-
denborch. Kasteelheer Staring kwam
uit zijn burcht om het eerste schot van
het vogelschieten te lossen. En hij
deed dat met veel plezier.

Het was overigens de eerste keer dat
het Oranjefeest in de maand juni
plaats had. Voorzitter Reind Men-
nink: 'Het was jarenlang traditie om
de Oranjefeesten in het eerste week-
end van september te houden. Daar

hebben we dit jaar vanaf gezien. Ten
eerste omdat er rond die tijd steeds
meer volksfeesten zijn en bovendien
komt toneelvereniging T.A.O. door
de vakantieperiode dikwijls met het
reperteren in de problemen. Gelukkig
hadden we qua belangstelling geen
klagen want er waren bij het vogel-
schieten net zoveel deelnemers als
voorgaande jaren. En ook de toneel-
uitvoering trok twee keer een volle
zaal.'
Op zowel vrijdag- als zaterdagavond
bracht toneelvereniging T.A.O. onder
regie van Henk de Raat het blijspel
'Postordcrfolie' op de planken. Veel
humor en goed spel. Voor de jeugd
waren er zaterdagmiddag spelletjes
georganiseerd waarbij elk kind een
prijsje kreeg. Hoogtepunt voor de
kinderen was wel de ballonnenwed-
strijd. De festiviteiten werden muzi-
kaal omlijst door de muziekvereni-
ging Concordia.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
't Was al late zaoterdagaovund too bi'j ons de belle van de veurdeure nog
ging. Effen d'r veur ha'k ok al emeend da'k wat heurn maor deurda'k
mien had laotn veleiden umme nao 't voetbal op de tillevisie te kiekn
geet dan wat t'r wieter in de weald gebeurt makkeluk an ow veurbi'j. En
mien vrouw zat daor maor zo wat hen te doezen, 't boek waorin ze an't
leazen was lei dichte evalln op eur schoot. Maor van de belle woddn zee
toch inens klaor wakker.
'Weas veurzichtug', zei ze too'k opstonne umme nao de veurdeure te
loopn, 'i 'j kont nooit wettn wie of dat is.' Veur alle securugheid kek ik
eers maor deur 't luuksken van de veurdeure maor too zaog ik metene al
dat 't bekend volk was namelijk Toon en Riek.
'Wat bun i'jluu nog late op pad, toch gin narugheid?'.
Oh nee, wi'j bint heel bes te passé, allene maor un betjen kolk. Wi'j zao-
gen dat 't lech hier nog an was, 't is trouwens ok zaoterdagaovund en dan
gao'j toch neet zo vrog onder de lakens nem ik an'.
Kom d'r maor in, 'k wazze net an 't kiekn hoo Italië onder uut de zak
kreeg, moar hoe kump dat da'j 't un betjen kold hebt?'.
'Wi'j bunt nao Wichem ewes, nao 't openluchtspel, wi'j wolln 's zeen
hoo of 't t'r veur twaalfhonderd jaor uut zaog in dizze contreien. Daor
he'w dus 'n uur of wat boaven op de tribune ezettn. Wi'j haddn wel wat
extra klere anedaon maor zweiterug was 't t'r bepaold neet.'
'Daor hè'j geliek an, wi'j hebt 'n heerd nog an-emaakt naoda'w eers
buuten haddn ezettn. Maor gaot t'r zittn, wi'j hebt nog wel iets onder de
körk wao'j warm van wod. Maor hoe was 't in Wichem, de moeite van 't
hegaon wel weerd?'
'Oh jao, meer dan dat, 't is un mooi stuk dat goed woddn espöld. Gin stuk
wao'j pien in de boek van 't lachen van kriegt maor in de tied waorin 't
spölt veel d'r meschien ok wel neet zovölle te lachen veur de luu hier.
Maor 't verhaal als zodanug zit goed in mekare en met 't bezundere de-
cor van 't Suderas dan vuil i'j ow in 'n andere weald. 't Had echt iets
ampats, veural too 't nao de pauze 'n betjen begon te donkren en de be-
lichting zien wark dei, woddn 't echt heel mooi. Zee mao t'r veur de tied
ok al enorm volle wark an edaon hemmen, 'n Hoop leavend vee hadd'n
ze d'r ok nog bi'j eslopt. Tot 'n peerd too dat berejen wier deur Derk van
Antoon, gewoonluk zit e onder de beeste maor now op 't peerd, da's wel
iets anders en hee veel d'r ok nog neet af ok neet! 't Beste spölln 'n klei-
nen hond nog met, den bewaakn de piste, a'j 't zo nuumen meugt, of e d'r
op-egruujd was. En wieters veleep alles gladjes. Dat de geluudsinstalla-
tie 't effen af leet wetten umdat ze tevölle koffie-zetappraten ineschakeld
haddn, och, daor zeurn gin mense oaver en dat heurt t'r ok 'n betjen bi'j.'
'Waarn ze alle kaarten wel kwietewoddn?'
'Ze kwammen nog te kort. Nao'k heurn waarn d'r nog luu van oaver 'n
paol. Die wolln 't meschien nog opvoern in 't Münsterse. Daor meugt ze
in Wichem bes 'n betjen trots op wean. Want belangstelling van zo wied
weg heb ze lange neet oaveral, bi'j ons in d'n Achterhook'.

H. Leestman

De uitslagen van de volksspelen wa-
ren:

Vogelschieten: l .Petra Weyner (schut-
terskoningin), 2. Arjan Zweverink
(kop), 3. Gerard Itsch (rechtervleu-
gel), 4. Jan Kornegoor (Linkervleu-
gel), 5. Dick Lindenschot (staart),
dogkarrijden: l. Rita Houwen, 2. Ja-
colien van Stenis, 3. Karin Reintjes.
Vogelschieten kinderen: 1. Wijnand
Bijenhof (schutterskoning), 2. Jos
Reintjes (kop), 3. Johan Romeinus
(rechtervleugel), 4. Karin Klein Brin-
ke (linkdervleugel), 5. Werner
Schroer (staart). Schijf schieten: 1.
Arjan Berenpas, 2. Frits Pladdet, 3.
Bert Kornegoor. Ballonschieten: 1.
Frits Padd^2. Rene Kamerpman, 3.
Paul van^^J. Briefposten: 1. Willy
Reintjes, 2. Karin Klein Brinke, 3. Ju-
dith Bennink. Kegelen: 1. Dick Par-
dijs, 2. Erna Bloemendaal, 3. Johan
Pardijs.

Klootschiet-
marathon
De Deldense buurtvereniging organi-
seert op zondag 3 juli een klootschiet-
marathon met een lengte van 10 kilo-
meter. Deelname is mogelijk voor
verenigingen, bedrijven, straten, fa-
milies en buurten. De teams bestaan
uit vier personen. Een deelnemer per
team mag lid zijn van de N.K.B.;
A.K.F, of N.K.F. Start en finish zijn
bij 'De Vordense Pan' v.h. het
Zwaantje. Er zijn drie klassen t.w. he-
ren, dames en gemengd. Men kan zich
tot 2 juli opgeven bij Dick Regclink
(tel. 05752-1328) of bij Harry Flam-
ma (tel. 05752-1942).

P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben het
afgelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Point St. Max
over een afstand van 408 kilometer.
De uitslagen waren als volgt:
G. en H. Boesveld l, 2, 8, 9, 12, 14,
15, 17, 18 en 20; G.J. Oldenhave 3, 6
en 7; M. Olyslager 4, 11 en 22; C.
Bruinsma 13, 24 en 25; A. en A. Win-
kelsl6en!9;H.Stokkink23.
Ook werd deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf St. Vincent over een af-
stand van 1100 kilometer. Hier waren
de uitslagen:
G.J. Oldenhave l, 2, 3, 4 en 5; D. de
BeusenZn.6.
Tevens was er een wedvlucht vanaf
St. Ghislain Hornu over een afstand
van 253 kilometer. Hier waren de uit-
slagen: G. en H. Boesveld l, 6, 7, 8,
10, 11, 22, 24 en 25; E. Bruinsma 2;
C. Bruinsma 3,4,9,12,16,17,18,19,
20 en 23.
H. Eykelkamp 5 en 14; D. de Beus en
Zn. 13en21;H.Stokkinkl5 .
Tot slot werd deelgenomen aan een
vlucht vanaf Bourges over een af-
stand van 620 kilometer. Hier waren
de uitslagen: G.J. Oldenhave l, 2, 3,
4,5,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23 en 25; T. Wesselink
6 en 24; M. Olyslager 7 en 22; F.
Hummelink 9; H. Eykelkamp en Zn.
20.

In het afgelopen weekeinde werd in
Warnsveld het jaarlijkse concours
hippique van de rijvereniging Gors-
sel-Zutphen gehouden. Bij de ponies,
die op zaterdag reden behaalde Rinie
Heuvelink metGorby de Ie prijs in de
B-dressuur met 136 punten en Rodie
Heuvel ink met Rayka de 2e prijs met
126 punten. Nikki Woestenenk be-
haalde met Starlight de 6e prijs in het
B-springen. Het pony-achttal onder
leiding van Jorien Heuvelink behaal-
de met 122 punten de 2e plaats. Als
gevolg van hun resultaten bij de selec-
tiewedstrijden op het onderdeel sprin-
gen worden Ilse Winkel met Funny
Boy en Inge Regel ink met Lady afge-
vaardigd naar de Gelderse kampioen-
schappen voor ponies in Hattem.

Op zondag 19 juni waren de paarden
aan de beurt. In de afdeling B-dres-
suur behaalde Simone Baauw met Ile
de Soleil een Ie en een 3e plaats met
132 en 126 punten, evenals Monique
Groot Roessink met Fellow, die 130
en 126 punten behaalde; Irene Rege-
link behaalde met Freya een 4e prijs
met 123 punten. In de klasse LI be-
haalde José Brinkerhof met Mr. Itty

een 4e plaats met 128 punten en Na-
tasja Groot met Valentine Bclla een 6e
plaats met 124 punten. Lilian Cuppers
behaalde met Horinoco Flow een 5e
plaats met 120 punten.
Bij het springen in de klasse B behaal-
de Wim Lenselink met Ike een 5e
prijs en Lilian Cuppers met Horinoco
Flow een 10e prijs. Lilian werd 2e in
het progressief springen klasse B.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 06762-10*0 - TELEFAX 06762-1086

ClimriCMTNMIH

Diverse optredens op 8,9 en J O juli:

13e Barchem Muziek Festival

Van 8 tot en met 10 juli wordt het
13e Barchem Muziek Festival ge-
houden. Als het net iets meer en net
iets gezelliger moet zijn dan biedt
dit festival de bezoekers een onver-
getelijke avond. Een keur van Ne-
derlandstalige artiesten staat op het
Barchemse podium, artiesten die
allemaal toppers zijn en het ver-
wende publiek in Barchem amuse-
ment brengen van uitzonderlijke
klasse.

Het Barchemse podium zal continue
bezet zijn met artiesten als De Haven-
zangers, Marianne Weber, De Barg-
kapel, Arne Jansen, De Funmakers,
Wilm Dolphijn en natuurlijk Nor-
maal. 'Het festival heeft zich daarmee
aan de top genesteld van de Achter-
hoekse festivals', aldus Henk oplaat,
een van de organisatoren. 'Al 13 jaar
halen we de beste artiesten naar Bar-
chem en voor 1994 hebben we geko-
zen voor een feesttotaal programma
waar een ieder muzikaal op zijn wen-
ken bediend wordt.'

Uit is alleen uit in Barchem, aldus de
organisatoren, maar ook de gouden
regel vol is vol kan welecns tot te-
leurstelling leiden zodat kaartreserve-
ring dringend is gewenst, zeker als
zaterdagavond 9 juli De Havenzan-
gers en Marianne Weber het podium
in de Feesttent aan de Ruurloseweg in
Barchem in hun bezit nemen. De Ha-
venzangers, die vanwege hun 25-jarig
jubileum met een speciaal program-
ma door Nederland trekken, boeken
volle zalen onder het motto 'feessie
bouwen'. Een tekst die geheel past in
de sfeer van het Barchem Muziek
Festival. En een feestje bouwen is de
Havenzangers zeker toe te vertrou-
wen, maar ook Marianne Weber zal
indien nog mogelijk de stemming nog
verhogen met haar warme en meesle-
pende teksten waarmee ze aan de top
staat in Nederland. De Funmakers zal
de avond tot in de kleine uurtjes muzi-
kaal begeleiden.

Frühschoppen
Het frühschoppen op de zondagmor-

gen in Barchem is uitgegroeid tot een
ware happening voor jong en oud. De
groep Normaal zal voor het eerst tij-
dens het frühschoppen een totaal
nieuw programma brengen. 'De tent-
zeilen mot bol goan stoan', aldus zan-
ger Benny Jolink. Frühschoppen zon-
der de Bargkapel is in Barchem bijna
onmogelijk en deze kapel zal op het
Festival haar kersverse CD presente-
ren die als titel 'Eine schone Serena-
de' heeft meegekregen. Ook Arne
Jansen komt zijn opwachting maken.
Good old Wim Dolphijn zal alle on-
derdelen op eigen wijze muzikaal aan
elkaar spelen.

De Achterhoekse rockformatie Nor-
maal zal ook op zondagavond een op-
treden verzorgen. Deze zal in het te-
ken staan van 'Gas d'r bi-j'. Dit is de
titel van de Veldtocht die de groep dit
jaar maakt als promotie van hun ver-
schenen CD.
Deze langspeler is in Amerika opge-
nomen en doet het erg goed bij de pla-
tenzaak.

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T I C H T N G

De slkhlint; organiseert i .impaijnes
0111 brandwonden Ie vooi komen, ver

heten de behandeling van brandwondpa-
tiéntcn, doel wetenschappelijk oiuler/oek
en beheert de Nationale lluidhank.

torste hulp bij brandwonden
Hcijin diiei l mei hel koelen van de wond;
lielsl mei /,u hl simmend, l.imv leiilini;
walei (Koelen met bijvooibeeld
sioolw.iler k,m ook, /ekei als er t;een
andere koelmoyelijkhcden /ijn. Hel is
alt i jd betei d.m niets doen!);
koel len minste T> minuten, l antjcr is
beier, maai p,is d,in wel op voni
ondcrkocling;
verwijder tijdens hel koelen de kleding,
tenzij deze aan de huid ijekleeld /il;

; i de wond;
bedek de wond met steriel veil),nul,
si hone doeken ol lakens,
neem altijd toni,K l op mei een ar Is als:

er blaien /ijn,
de huid er aani;elasl uil/iel,
de biandwond vemoi Aiakt is door
een ,. hemisc h ptodukt ol elektr ic i tei t ;

i si,u hlollei nooit iels Ie eten ol
Ie dunken;

• vervoer hel slachtoffer altijd zittend.

Nadere informatie: 02510-75555.

Poslbankrckcning 20.21.22 of bankrekening
70.70.70.643 l.n.v. Nederlandse Brandwonden
Sticlitiiijj Beverwijk.



'Dokter,
mijn man
slaapt
's nachts niet
meer, weet u
een
oplossing
hiervoor?'

Jazeker mevrouw, u
koopt een rookmelder
bij de brandweer op
10 juli. Dan kan hij gerust
's nachts naar bed gaan.'

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

VERBOUWINGS
VERKOOP

STAATSLOTEN
De verkoop begint op

27 juni t/m 6 juli

van 8.30 tot 12.30 uur.

's avonds

van 16.30 tot 18.30 uur.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4

7251 DK Vorden

Telefoon 2367

J BIJ TEUNISSEN IN RUURLO

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Q\ Uw tennispartner
voor enkel- én

dubbelspel:
niaaiiilagiiiiiililags geopend

O C H E M

Zulphcnscwcg 2, Lochcm, 05730-M189

Wij gaan verbouwen. Dus moeten wij ruimte
maken. De hele winkel en magazijnen wor-

den leegverkocht. Daar kunt u van profiteren

MET
KORTINGEN

TOT WEL
KIES NU UIT AKTUELE

DAMES- EN HERENMODE ZOALS:

SPECIAAL DEZE WEEK:
HERENKOSTUUMS «.189.-
HERENPANTALONS,c. 49.-
DAMESPAKJES ,<, 89.-
DAMESPANTALONS,o. 49.-

AANBIEDING:

SPIJKERBROEKEN
02%95" voor

79,95 89,95

CORNER

thei
Zutphenseweg 8 7251 DK Vorden

"o be

Tel. 05752-2426

ffiödecehtrürn

ruurlo
••, Dorpsstraat 22 726I AX Ruurlo
A Telefoon : 05735 - 1438

Café UENK
Nieuwstad 13 - 7251 AD Vorden

Uitzondering van de week:
Woensdag 29 juni zijn wij vanwege Nederland -
Marokko vanaf 18.15 uur geopend.

Tijdens alle WK voetbalwedstrijden
f 1,50 per glas bier!

Wanneer Nederland een doelpunt
scoort; l rondje bier van de zaak!

Alle wedstrijden te zien op
grootbeeldscherm (2 m x 2 m)

Toon en Yvonne Rust

Deze advertentie werd aangeboden door Drukkerij Weevcrs BV, Vorden.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. 05758-1334

De bank
met het bruinste rendement

Alisun ÊonflÊapp^raten worden u niét
aangeboden vértóditer gepantserd glas

.; U'kt|pt; ze ook niet buiten de regultere
öpeilirigstijtiën kopen met een pincode
Wat we echter wei; bieden is tets waar
zelfs de andere banken een kfeuc van
krijgen: u verkrijgt zonder veel moeite
eert prachtig bruine huid.
De apparaten blinken uit
door hun ergonomische
vormgeving, hetgeen nog eens
extra;tot uitdrukking komt in het
uitzonderlijke gebruikscomfort.
:Bronsveld:$port biedt één uitgebreid;
scala van Aiisun zonnebanken, *onnë-
hemë|$en s;ornbinatfes, reeds ;vanaf
f. 1445,-. Als u deze advertentie uitknipt

: en üritevert bij uw bezoek; aan onze
showfoOmr doet Bronsveld Sport u
bovendien een extra aantrekkelijk
aanbod. Alisun. Aangenaam bruin.

NU: f 100,- korting
bij inlevering van de bon

BRONSVELD ... ... ....
4LI5UN

Arnhemsestraat 88, 6974 AK Leuvenheim, tel: 05756 - 1000 (aan Provinciale weg 348)

recht door zee gaat u met

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

De KÜderlandse Lever Darm Stichting

EETLUST
WORDT
EETLAST
JE ZULT MAAR NOOIT
GEWOON KUNNEN ETEN.
Eten. Het lijkt zo gewoon. Zo'n drie keer per dag
doen we dat allemaal. Hoewel, allemaal? Voor de
2 miljoen Nederlanders met 'n spijsverteringsziekte
is eten helemaal niet zo vanzelfsprekend. Soms zijn
zij hun hele leven op een dieet aangewezen of zelfs op
kunstmatige voeding!

De Lever Darm Stichting helpt deze mensen met
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiën-
ten zorg. Daarbij is uw financiële hulp onmisbaar.
Steun ons daarom met uw gift. Dan kunnen wij
samen zorgen dat eten voor steeds meer mensen
heel gewoon wordt.

Giro 2737. Bank 70.70.70.538
De Nederlandse Lever Darm Stichting
Postbus 25,3620 AA Breukelen. Tel. 034-6264946.

GEEF OM MENSEN METSPIJSVERTERINGSZIEKTEN



Geen cent teveel voor:
APK - Accu's - Banden

Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

Unieke
Aanbieding!

BANDEN 135/13
Incl. Montage
Incl. BTW

ACCU 36 Ah
Incl. Montage
Incl. BTW

UITLAAT
COMPLEET
Nissan Micra 1.0
Incl. Montage
2/83-10/88
Incl. BTW

Afspraak maken hoeft
niet. Klaar terwijl u
wacht. Alle merken en
types personenauto's
zijn welkom.

2e hands
rook-
melders
te koop...
Wij kopen
héél
voordelig
nieuwe
bij de

brandweer op 10 juli.

BIGGEVOEDERPROGRAMMA

Verkrijgbaar bij:

HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders

Wichmond

Tel. (05754} 1748

MOEZELVAKANTIE
TE HUUR IN DUITSLAND:

MOOIE CARAVANS
Volledig huishoudelijk ingericht,

met grote voortent, op
Camping Pommern/Mosel, in
het prachtige Moezeldal (8 km

van Cochem).

Zeer gunstige All-In prijzen.
Voor- en naseizoen hoge

kortingen.

Fam. Lovink, Thorbeckestraat
22,7021 AXZelhem,

tel. 08342-1548.

TE KOOP:

AARDBEIEN
dagelijks vers geplukt

F. van Amerongen
Schuttestraat 12 - Vorden

Tel. 05752-6408

GITAAR LES
IN VORDEN

Vanaf september
elke maandag van

15.00 tot 20.00 uur in
het Dorpscentrum door

gedipl. docent
Eduard Peelen.

Bel: 05750-16240.

C.C.K. organiseert zaterdag 25 juni
om 20.30 uur

BOSFEEST
m.m.v. Mallet Band Vorden

Jan Ottink Band

Kaarten WV Vorden en kadoshop
Sueters è f 7,50. Kassa f 10,-.
Tel. reserveren: 05752-6538

(beperkt aantal plaatsen vol is vol).

Nu voor de zomer
SPECIALE VAKANTIEPRIJZEN o.a.

145-13
155-13
175/70-13
185/60-14
195/50-15
Prijzen all-in.

Ecoband
57,50
62,50
68-
85-

105-

Silverstone
75-
82,50
97-

122,50
148- (Fulda)

Alle merken worden door ons geleverd.

RlfTAtAN
WTOBANDfH

Slotsteeg 18 - HENGELO Gld.
Tel. 05753-2779

Zomervakantie? Denk aan Uw banden!

KI [N l E Dl

vrijdag 1 juli tijdens de kermis in Halle

Aanvang 20.00 uur. De voorverkoop \e gestart!

- 2. JULI
AVANTI & MELLOW
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

WILINK
7 SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Diepvries Nieuws

Vrieshuis van den Berg
Door omstandigheden, die vooraf niet te
voorzien waren, gaat de verkoop van ons
vriesbedrijf NIET door.
Wij hebben nu besloten om ons bedrijf
weer zelf voort te zetten, met medewerking
van Mevr. R. GREUPINK-Wolsink,
wonende Hessenweg 4
(recht tegenover de diepvries) te Ruurlo,
telefoon 05735-2477.
Zij zal een gedeelte van de week ons werk
overnemen.
Deze wijziging gaat in op 1 juli 1994.

Metvr. groeten, Hoogachtend,

Vrieshuis van den Berg9
Groenloseweg 20 - RUURLO

A\ A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

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

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

Muziekvereniging
Concordia
Vorden

Vrijdag l O juni jl. vond de tweede openbare
trekking plaats ter gelegenheid van de
jubileumverloting. De trekking werd verricht op
het kantoor van notaris R. Das te Vorden.

De UITSLAG van de tweede trekking:
lotnummer

Prijs l dames- of herenfiets 2522
Prijs 2 draagbare kleuren-tv 0760
Prijs 3 complete tuinset 2754
Prijs 4 trainingspak 0084
Prijs 5 fototoestel 2080
Prijs 6 half varken 2885
Prijs 7 koffiezetter 2183
Prijs 8 sorbo pakket 0025
Prijs 9 bloemenbon 0410
Prijs l O salade 0409
Prijs 11 bloemenbon 2402

Heeft u gewonnen even tussen 19.00 en 20.00 uur
05752-3688 bellen en wij zorgen ervoor dat uw
prijs thuis bezorgd wordt.
Onder voorbehoud van eventuele typefouten.

De UITSLAG van de eerste trekking:
Prijs l lot nr. 2143 - prijs 2 lot nr. 1557 - prijs 3 lot nr,
1646 - prijs 4 lot nr. 1057 - prijs 5 lot nr. 1644 - prijs 6
lot nr. 1038 - prijs 7 lot nr. 2746 - prijs 8 lot nr. 0203 -
prijs 9 lot nr. 1840 - prijs l O lot nr. 1886 - prijs 11 lot nr.
2528

Regio elftal
Vorden - Feyenoord

op woensdag 27 juli a.s.
op het gem. sportpark te Vorden

Aanvang 19.00 uur Voorverkoop f 15,- Kassa f 20,-

Voorverkoop vanaf 23 juni bij:

Barendsen, Zutphenseweg 15, Vorden.
Café 'De Herberg', Dorpsstraat 10, Vorden.
Camping Kleine Steege, Hackforterweg 33,
Wichmond.
Café Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld.
Cafetaria De Lage Weide, Warnsveld.
Coffee-corner-restaurant 'de Ruif', Laarstraat 1,
Zutphen.
Tabaksspeciaalzaak Voskamp, Zutphen.
Sportshop Lochem, A. Hahnweg 1, Lochem.
Hotel Witkamp, Dorpsstraat 8, Laren Gld.

-Restaurant 'de Luifel', Dorpsstraat 11, Ruurlo.

NIEUW!

voor het sjabloneren op
stof, hout, papier en muren

-'aeco -
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 05753 - 4000

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

Tonny Jurrtërfs
AUTOSCHADE

HEBSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

DISCO p
"DE PAERDESTALnX;|l|§k

ZELHEM

TIJDENS HET WK VOETBAL

ALLE WEDSTRIJDEN VAN HET
NEDERLANDS ELFTAL OP EEN GROOT

VIDEO-SCHERM

ftftftftftftftft

PROGRAMMA:

VRIJDAG 24 JUNI: SAFARI-NIGHT

ZATERDAG 25 JUNI: NEDERLAND-BELGIË
DISCO OPEN 18.00 UUR DAARNA INTERNATIONALE
DANCEPARTY M.M.V. COSMILTRANSFORMATION

ftftftftftftftft

LET OP:

VRIJDAG 1 JULI:

GROTE HEINEKEN BIERPARTY
M.M.V.CB. MILTON

Misschien heeft u de laatste

tijd over een ei^en huis nagedacht.

Maar de steeds terugkerende vraag

was natuur l i jk : "Kan ik 't wel

betalen?"

Om daar achter te komen,

doet u er verstandig aan om eens

langs te gaan hij

de Rabobank.

Daar kunnen /.c

u een goed in-

y.icht geven in de

financiële kant

De Rabobank
weet welke.

hui/.cn in de regio kan presenteren.

Door de ruime kcu/.e is het

gemakkelijker om een toegespitste

woonlastenvcrgclijking te maken.

Hij de/e berekening /.ijn uw per-

soonlijke omstandigheden a l t i jd

het u i tgangspunt . Zo weet u pre-

cies wat de hu i -

zcnmarkt voor u

te bieden h e e l t .

U moet er

niet gek van op-

kijken dat kopen,

van /owcl huren als kopen.

In de regio Oost Gelderland

nemen alle Rabobanken deel aan

het zogenaamde huizeninfosystccm.

Dit houdt in dat de Rabobank u

sinds kort alle in verkoop y.ijnde

y.ekcr op termijn gc/.ien, wel eens

voordeliger y.ou kunnen / i jn dan de

huur die u nu betaalt.

Dus: kopen of huren?

Bij de Rabobank vindt u het

antwoord. Rabobank fZJ

Rabobank. Aangenaam.
o

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

OPRUIMING!
vanaf l iuli <LS.

l Juli a.s. starten wij met een grandioze opruiming!
De gehele zomercollectie '94 zal tegen een
gereduceerde prijs aangeboden worden!

Dus kom snel langs

en profiteer van dit
aanbod, want....

D A M E S M O D E

27 Juni a.s
beginnen wij vanaf 13.30 al
met onze voorverkoop!
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'Spel van Witmand' trekt duizend bezoekers

dagboekl Terug in de tijd met Liudgeer
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Veelzijdige
belangstelling
Vakantiegangers snuffelen in de col-
lectie reisboeken en vinden daar een
boek over het vakantieland waar ze
binnenkort naar toe gaan. Een natuur-
liefhebber raadpleegt de computer
welke boeken er in de bibliotheek zijn
over wilde planten. Het meisje dat een
computercursus volgt, ontdekt een
zojuist verschenen boek over het pro-
gramma waar ze mee bezig is. Een
van de senioren zoekt rustig in een
stoel naar een 'grote letterboek',
waarvan de collectie de laatste jaren
door een extra gemeentesubsidie flink
is gegroeid. Een jongeman komt even
langs om te zien of de nieuwe CD van
zijn favoriete popster al in de collectie
is opgenomen. Een moeder infor-
meert of er voor haar dochtertje, die
net leert lezen, ook eenvoudige lees-
boekjes zijn.

Dat zijn zomaar zes voorbeelden die
laten zien hoe belangrijk de biblio-
theek is. Belangrijk omdat er niet al-
leen die grote groep van romanlezers
is en niet alleen liefhebbers van span-
nende kinderboeken, maar ook vele
andere groepen. Knutselaars en ver-
zamelaars, handwerksters en bezitters
van huisdieren, tuinierders en liefheb-
bers van het dialect. En zo voort. Al
die groepen verwachten dat ze in de
bibliotheek boeken zullen vinden die
te maken hebben met hun interesse.
Natuurlijk kun je niet in een plaats als
Vorden verwachten dat er over alle
onderwerpen boeken te vinden zijn.
Dat hoeft ook niet, want via een doel-
treffend uitwisselingssysteem kunnen
speciale boeken worden aangevraagd
bij zeer rijk gesorteerde provinciale of
landelijke bibliotheken. Maar direct
beschikbaar zijn vele boeken over
honderdem onderwerpen die met zorg
worden ingekocht, rekening houdend
met de belangstelling die er bij de in-
woners van ons dorp voor deze onder-
werpen bestaat.

De aanleiding voor het schrijven van
dit stukje? Onlangs zagen we een
kleine inwoner van Vorden, een ne-
gerjongetje van eenjaar of tien, bij het
beeldscherm zitten, waarmee je o.a.
kunt opvragen welke boeken er over
een bepaald onderwerp in de collectie
te vinden zijn en of ze ook aanwezig
zijn. Wat heeft zo'n klein mannetje,
dat nog maar net kan lezen, nu te zoe-
ken in boekenland? Nieuwsgierig
volgden we het kleine vingertje dat de
toetsen indrukte. Met één druk op de
knop kwam een heel rijtje titels op het
scherm over het gevraagde onder-
werp. Dat onderwerp was 'Afrika',
want déar had dat jongetje belangstel-
ling voor. Waaruit blijkt dat de biblio-
theek vele klanten heeft die over veel
verschillende onderwerpen willen
worden geïnformeerd.

Boekanier

Wereldwinkel
Naast koffie staan de medewerkers
van de Wereldwinkel vrijdag ook met
andere produkten op de markt als sie-
raden, kunstnijverheid, textiel en
kaarten. Er zijn veel kleine producen-
ten in ontwikkelingslanden en vele in-
kooporganisaties. Een van die goed-
gekeurde inkooporganisaties is bij-
voorbeeld Cusco, opgericht door me-
vrouw Rosa Maria Noom-Serrudo.
Een Peruaanse vrouw, getrouwd met
een Nederlander en woonachtig in
Nederland. 'Als Peruaanse vrouw
hier in Nederland ben ik bekend met
de levensomstandigheden van de pro-
ducenten van kunstnijverheid uit
Peru. Daarom heb ik als doelstelling:
door promotie, voorlichting en ver-
koop de levensomstandigheden van
mijn medemensen te verbeteren en
wel een lange periode, door hen conti-
nuiteit te geven door een geregelde af-
zet van hun produkten'. Deze produk-
ten (oorbellen, wollen vesten, arm-
banden, eet.) zijn dus ook te koop bij
de Wereldwinkel op de vrijdagoch-
tend.

Even wanen we ons in de negende eeuw na christus: de tijd van Witmond en Liudgeer.

De festiviteiten rondom het 1200-
jarig bestaan van Vierakker/Wich-
mond hadden niet beter kunnen be-
ginnen dan met het 'Spel van Wit-
mond', dat afgelopen weekend
door de plaatselijke toneelvereni-
ging werd opgevoerd in de tuin van
landgoed Suideras. Het publiek
waande zich voor enkele uren in het
begin van de negende eeuw en zag
hoe de heilige St. Ludgerus het
christendom bracht in het dorpje
Witmond.

Voordat het toneelstuk vrijdagavond
begon, opende Jo Bouwmeister, voor-
zitter van de stichting 'Vierakker/
Wichmond 1200 jaar' de feestelijke
reeks van festiviteiten in 1994.
Ook de 91 -jarige gastvrouw mevrouw
Van Nispen tot Sevenaer sprak enkele
woorden tot de volle tribune waarop
vrijdagavond zo'n 500 bezoekers za-
ten. 'Wat de stichting in de afgelopen
periode voor werk heeft verzet, is met
geen pen te beschrijven. Zoiets krij-
gen ze in steden als Parijs en New
York niet voor elkaar', roemde ze de
organisatie van het openluchtspel.
Verder zei mevrouw Van Nispen tot
Sevenaer blij te zijn dat aan het begin
van de festiviteiten het 'Spel van Wit-
mond' wordt opgevoerd. 'Op die ma-
nier geven we een aantal normen en
waarden door aan de hedendaagse
jeugd.
Ik ben bijzonder verheugd dat er zo-
veel jongeren vanavond hier aanwe-
zig zijn en ik hoop dat Vierakker/
Wichmond altijd een warme thuisba-
sis voor hen zal zijn', zei de gast-
vrouw van huize Suideras.

Openluchtspel
Rond negen uur 's avonds begon ver-

volgens 'Het spel van Witmond' dat
in 1948 werd geschreven door wijlen
dominee J.M. Gerritsen. Het verhaal
gaat over de grootgrondbezitter Wit-
mond. Deze wordt in 'zijn' dorp ge-
confronteerd met de apostel Liudgeer
(St. Ludgerus) die het chirstendom
komt verkondigen. In eerste instantie
moeten maar weinig Saksen iets van
hem hebben. Ze zien het christendom
als de godsdienst van de vijand, de
Franken, en geloven in de goden Wo-
dan en Donar. Alleen Gerfrieda, één
van de dochters van Witmond ver-
werpt Ê^christendom niet en wil er
meer O^CT weten. Deze nieuwsgierig-
heid wordt haar noodlottig. Opge-
stookt door een Saksische vrouw be-
schuldigt de zus van Gerfrieda haar
onterecht van verraad. Gerfrieda zou
Liudg^^vertelt hebben over de ge-
plande^Pfnval van de Saksen op de
kerk in Deventer. Als straf wordt ze
verdronken in de IJssel. Nota bene op
bevel van haar bloedeigen vader. Uit-
eindelijk komt aan het licht dat de zus
van Gerfrieda heeft gelogen. Deze
wordt vervolgens verbannen en vader
Witmond laat ter nagedachtenis van
zijn overleden'dochter een kerk bou-
wen in het dorp. Deze kerk heeft ech-
ter geen lang bestaansrecht. Tijdens
een storm breken de dijken door en
verwoest het water het dorp en dus
ook de kerk. Ook het huis van Wit-
mond dat op een heuvel ligt, dreigt
dan weggespoeld te worden. Juist op
dat moment komt Sint Liudgeer terug
in het dorp en gaat de storm liggen.
Hij brengt de verbannen dochter van
Witmond terug en herenigt het al zo
gehavende gezin.

Muisstil
Een groot gedeelte van het drie uur

durende toneelstuk was het publiek
muisstil. Je kon een speld horen val-
len. Dit was een compliment aan de
spelers van de toneelgroep Vierakker/
Wichmond. Zij slaagden erin de toe-
schouwers mee te voeren naar de ne-
gende eeuw na christus en gaven per-
fect een tijdsbeeld weer. Met name
het overtuigende spel van Averhilde
(Willemien 't Hooft) en Gerfrieda
(Derrie Pieterse) moet even genoemd
worden. Op professionele wijze wis-
ten zij zich in hun rol in te leven.

Dit laatste werd medeJ^pgelijk ge-
maakt door de fraaie kOTroums die de
spelers aan hadden. Samen met de le-
vende have, een hond, schapen, gei-
ten, een koe en een paard werden de
mogelijkheden van het openluchtspel
optimaal benut. Ook he^fcjd onbere-
kenbare weer gooide Tronaal geen
roet in het eten. 'Gewoon een kwestie
van bidden tot de heilige Sint Lud-
ger', waren de woorden van Jo Bouw-
meister, de voorzitter van de stich-
ting.

Een goede geluidsinstallatie zorgde
ervoor dat het publiek van begin tot
eind geboeid zat te luisteren en geen
seconde van het spel hoefde te mis-
sen. Ook de 91-jarige mevrouw Van
Nispen tot Sevenaer woonde de drie
uur durende voorstelling van begin tot
eind bij. Iets dat het publiek bijzonder
kon waarderen want aan het eind van
de avond klonk er een spontaan ap-
plaus voor de gastvrouw.

Alles bij elkaar een uitstekende aftrap
van de festiviteiten, aangezien het to-
neelstuk op zaterdagavond ook een
volle tribune opleverde. Het feest is
dus begonnen...

Jaarverslag
Thuis Best
Onlangs is het verslag over 1993 door
het bestuur van de woningstichting
Thuis Best vastgesteld. Het verslag
bestaat uit drie delen, te weten het
jaarverslag 1993, de jaarrekening
1993 en een afzonderlijk volkshuis-
vestingsverslag. De verslagen zijn in-
middels door de Raad van Commissa-
rissen van Thuis Best goedgekeurd.

Het volkshuisvestingingsverslag ver-
schijnt thans voor de eerste keer. De
oorzaak is gelegen in het inwerking-
treden van het Besluit beheer sociale
huursector. Daarbij is het proces ten
aanzien van het beheren geregeld. In
het besluit is met inachtneming van de
gemeentelijke en rijksverantwoorde-
lijkheid de verzelfstandiging tot uit-
drukking gebracht en wordt het on-
dernemerschap van de woningcorpo-
ratie erkent. Dit betekent een belang-
rijke mate van zelfstandigheid voor
Thuis Best. Onlosmakelijk daaraan
verbonden in de sciale taakstelling
aangescherpt. Dit komt tot uitdruk-
king in de prestatie-eisen. Daarbij is
het toezicht vooraf veranderd naar
toezicht achteraf op basis van vooraf
geformuleerde prestatie-eisen. Het
jaarverslag over 1993 ligt voor be-
langstellenden bij de kantoren van
Thuis best in Hengelo en Vorden ter
inzage.

Nieuwe
Waterschaps-
belasting
Alle hoofdbewoners van woonruim-
ten in gebieden van de Gelderse wa-
terschappen, ook huurders, moeten
vanaf 1995 waterschapslasten beta-
len. Dit is een rechtstreeks gevolg van
de nieuwe Waterschapswet waarin
staat dat meer mensen dan voorheen
moeten kunnen meebeslissen over het
waterbeheer in hun gebied. De eerste
stap op weg naar het nieuwe" belas-
tingsysteem van de waterschappen
wordt in Oost-Gelderland de komen-
de maanden gezet. Bij de verschillen-
de waterschapshuizen en alle ge-
meentenhuizen in deze regio liggen
vanaf 22 juni tot 6 augustus de ont-
werp-kostentoedelings verordening
en de ontwerp-omslagklassenveror-
dening ter inzage. In deze verordenin-
gen doen de waterschappen een voor-
stel hoe zij de kosten van hun werk
gaan verdelen over de nieuwe en
'oude' belanghebbende categorieeën
en welke gebieden meer of minder be-
lang hebben bij de werkzaamheden
van het waterschap. Telefonisch kan
een informatiepakket aangevraagd
worden bij de verschillende water-
schappen: Waterschap van de Oude
IJssel (08350-23641), Water-
schap IJsselland-BaakseBeek (07535-
2310) en Waterschap-van de Berkel
(05730-51201).

Diplomazwemmen
In het zwembad In de Dennen vond
zatermorgen voor de tweede keer in
dit seizoen diplomazwemmen plaats.
De examencommissie bestaande uit
S.H. Sonneveld-Schouten en M.J.
Westerik maakte na afloop bekend dat
alle 16 kandidaten waren geslaagd.
De geslaagden voor diploma A zijn:
Thijs Althof, Lilian Engel, Maarten
Greven, Anneke Kuulman, Wassim
Toumia, Bernadet te Velthuis. B-di-
ploma: Corinne Brinkerink, Jeroen en
Krista van de Wal, Timo Wentink. Ba-
sisdiploma: Liesbeth Kooren. Vaar-
digheid I: Ellen Huetink en Johan Lo-
man. Vaardigheid II: Harm Bosman
en Rob Stapelbroek. Vaardigheid III:
Ellen Stapelbroek. Het volgende di-
plomazwemmen vindt plaats op za-
terdag 2 juli. Het proefzwemmen
wordt woensdag 29 juni gehouden.

Jiddisch feest in
Linde op 3 juli
In het 'Theater onder de molen' aan
de Lindenseweg wordt op zondag-
middag 3 juli een Jiddisch feest ge-
houden met medewerking van de
Klezmerband. De opbrengst van de
middag is voor het orkest en voor de
stichting De Lindensche Molen.

Openbare
Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten:
Appel, Rene; De derde persoon; Ar-
mando, Voorvallen in de wildernis;
Besselink, Peter; Vorden toen en nu;
Cussler, Clive; Sahara; Dahl, Roald;
Mijn jaar; De Beule, Roland; Het Eu-
ropees ruimteavontuur; Doherty, Ber-
lie; Lieve onbekende: brieven aan
mijn ongeboren kind; Escher, M.C.;
Leven en werk van M.C. Escher; Fi-
nel, Ton; Dubbelboek MS-Dos 6.2;
Graaf, Anke de; De roep van een
kind; Hebert, Anne; Met dromen be-
laden; Konsalik; De nacht van de
zwarte tovenaar; Mosher, Steven W.;
Moeder van de rekening; de gruwelij-
ke waarheid achter China's een-kin-
beleid; Niemoller, Joost; De spier;
Roest, Truus van der; Soms maakt het
geluk een omweg; Turow, Scot; De
beschuldiging; Heerden, Etienne van;
Casspirs en campari's; Veenhof, Joh.
G.; Luchtslag voor de vrijheid deel 7;
Veenhof, Joh. G.; Luchtslag boven
Europa deel 8.

Zwemvierdaagse
van start
Maandagavond 20 juni is in het Vor-
dense zwembad 'In de Dennen' de
zwemvierdaagse van start gegaan,
welke wordt georganiseerd door de
zwem- en poloclub 'Vorden '64' in
samenwerking met het badpersoneel.
De deelnemers konden kiezen uit
twee afstanden, t.w. 250 meter of 500
meter per avond. Er gingen op deze
eerste dag ca. 175 (voor het meren-
deel jongelui) personen van start. Iets
minder dan vorig jaar, hetgeen niet zo
verwonderlijk is, want de weersom-
standigheden waren maandagavond
niet optimaal. Behalve 'baantjes trek-
ken' waren er deze maandagavond te-
vens lange mat 'races' in het water.

Verder zijn er deze week demonstra-
ties van de Vordense brandweer, ter-
wijl er ook basketbal in het water
wordt gespeeld. De medailles worden
donderdagavond uitgereikt.

Kastelentoer 'De
Graafschaprijders'
VAMC 'De Graafschaprijders' uit
Vorden organiseert zondag 26 juni de
'Kastelenttoer'. De rit heeft een leng-
te van 185 kilometer en gaat via de
Achterhoek-Twente weer terug naar
Vorden. De rit telt mee voor de
KNMV toercompetitie.

Motorvierdaagse
een succes
De motorvierdaagse die de VA.M.C.
'De Graafschaprijders' uit Vorden;
Hamac Harfsen; BMAC uit Borculo
en de Needse motorclub de afgelopen
dagen hebben georganiseerd, is een
succes geworden. Er kwamen in to-
taal 90 coureurs aan de start in Vor-
den. De rit eindigde ook weer in Vor-
den. In 1995 zal, gezien dit 'eerste'
succes, deze avondvierdaagse op de
motor een vervolg krijgen.

Ook muziekvereniging Jubal was tijdens de opening van de festiviteiten in Vierakker/Wichmond van de partij.

Attentie!! Attentie!!
In week 28 (l 1-15 juli) verschijnt wederom een speciale editie van Con-
tact ter gelegenheid van het zomerfeest en de braderie in Vorden op 21,22
en 23 juli. Het nummer wordt tevens verspreid in de edities Ruurlo, Hen-
gelo en Warnsveld. Berichten en advertenties hiervoor inleveren voor
maandag 27 juni.

De redactie.



- Hoe kijkt u terug op uw jeugdjaren?
'Mijn jeugd heeft een onuitwisbare
indruk bij mij achter gelaten. Ik was
zeven jaar toen de oorlog begon en
twaalf toen we bevrijd werden. Ik heb
in die periode van alles meegemaakt.
Allereerst zijn we in 1939 op Kasteel
Ruurlo komen wonen. Een oudtante
van mij kwam te overlijden en mijn
ouders konden kiezen tussen Huis
Ryckenbarg aan de Barchemseweg
waar wij toen woonden, of Kasteel
Ruurlo. Uiteindelijk hebben ze dus
voor het kasteel gekozen. Tot 1944
hebben we daar gewoond. We hebben
in die periode verschillende bombar-
dementen meegemaakt waardoor het
huis zwaar beschadigd werd. In 1944
werd het kasteel door de Duitse SS
geconfisceerd en zijn wij onderge-
doken. Mijn vader in Dieren en de rest
van het gezin hier in Ruurlo. Bij twee
boerengezinnen, eerst bij de familie
Bloemendaal aan de Manpad weg en
later bij Seinhorst aan de Goudvin-
kendijk. Op die twee adressen heb ik
een ontzettende mooie tijd gehad.
Mijn broer en ik mochten toen ook
helpen met bijvoorbeeld het aardap-
pels rooien. Dat vonden we prachtig.
De oorlog was toen ineens ver weg,
terwijl we er toch middenin zaten.'

- Ruurlo werd op l april 1945 be-
vrijd. Hoe zag het kasteel er destijds
van binnen uit?
'Van binnen volkomen uitgeleefd.
Het was zwaar beschadigd, er was
zelfs brand gesticht in het huis dat
men nog net op tijd had kunnen blus-
sen. In de zaal aan de voorkant van het
kasteel, waar tegenwoordig de trouw-
zaal is, stond een Duits kanon opge-
steld met de loop richting Vorden.
Voor het behoud van het kasteel is het
destijds een geluk geweest dat de
bevrijders Huize Ruurlo van de ach-
terkant hebben aangevallen. Je moet
er toch niet aan denken dat die
colonne Engelse tanks vanuit Vorden
of Zelhem was gekomen. Dan was het
kasteel waarschijnlijk helemaal total
loss geweest.'

- Was er destijds voldoende geld om
het kasteel weer te restaureren ?
'Nee, mijn vader heeft het in eerste
instantie slechts gedeeltelijk kunnen
restaureren. Er was zoveel verwoest.
Vooreen deel konden we dat doen van
het geld dat mijn vader van de Onder-
linge Oorlogsschade Maatschappij
had gekregen. Dat was een staatsin-
stelling die zich bezig hield met reno-
vatie van zwaar beschadigde huizen.
Maar je begrijpt dat die uitkering lang
niet genoeg was om het hele kasteel
op te knappen.'

- Hoe was het om na de Tweede
Wereldoorlog op te groeien in Ruur-
lo?
'Na de oorlog heb ik Ruurlo verlaten.
Ik ben toen gaan werken voor de
Nederlandse Handelsmaatschappij,
de voorloper van de ABN-AMRO.
Mijn vader zei altijd: 'Ik hoop dat één
van mijn zoons de diplomatieke
dienst ingaat en dat de andere de rent-
meesterij gaat uitoefenen'. Dat was
althans zijn wens. Bij mij kwam dat in
eerste instantie niet helemaal uit. Ik

In gesprek met,
Tekst: Peter Besselink

Foto: Nicole Schrok

Baron Van Heeckeren van Keil uit Ruurlo:

'Je moetje stand niet
verloochenen'
'Bent u trots op uw adellijke titel', informeert de verslaggever.
'Die vraag had ik eerlijk gezegd wel verwacht', antwoordt
J.D.C. baron Van Heeckeren van Keil uit Ruurlo.
'Kijk, deze titel heb ik geërfd en die neem ik mee tot in mijn
graf. Persoonlijk heb ik er helemaal geen problemen mee dat ik
van adel ben. Wees jezelf, ga niet hoogharA doen, ik denk dat
dat het allerbelangrijkste is. Maar van deimdere kant moet je
je stand ook niet verloochenen. Als iemand mij vraagt of ik van
adel ben, dan schaam ik mij daar niet voor en kom ik daar eer-
lijk voor uit', zegt de heer Van Heeckeren van Keil (61). Het
interview heeft plaats in de werkkamer lA de baron, dat op
steenworp afstand ligt Huize Ruurlo, oftewelhet gemeentehuis.
In dit kasteel woonde de baron vroeger samen met zijn ouders
en broer. Tegenwoordig beheert hij het 530 hectare landgoed
van de familie en huist hij met zijn vrouw in een woning aan het
Ruurlose Molenbos. Een gesprek met een natuurliefhebber in
hart en nieren.

wilde namelijk graag bij een bank
werken en wat van de wijde wereld
zien. In de jaren 50 werd ik bij de
Nederlandse Handelsmaatschappij
met nog 15 anderen aangenomen voor
uitzending naar het Midden- en verre
Oosten. Op een gegeven moment
kreeg ik te horen dat ik naar Bombay

zou gaan in India. Het wachten was
toen alleen nog maar op een teken van
vertrek. Maar wat gebeurde er onder-
tussen: in Indonesië confisceerde
Soekarno alle Nederlandse bedrijven
en zodoende kwamen de stafmede-
werkers van de Nederlandse Handels-
maatschappij die daar werkten op

straat te staan. Deze moesten door de
bank elders worden ondergebracht en
daardoor ging dus de baan in Bombay
aan mijn neus voorbij. Samen met
nog een aantal anderen kreeg ik toen
een gouden handdruk, dat destijds
bestond uit één maandsalaris. Een
vriend van mij, die ook tot die groep
behoorde, zei toen tegen mij: 'Je
vader heeft een heel mooi landgoed.
Waarom ga je niet een opleiding vol-
gen voor de rentmeesterij en het land-
goed zelf beheren. Dat heb ik toen
gedaan en zodoende is de wens van
mijn vader toch nog uitgekomen.'

- Waar bestond die studie uit?
'Voor een groot deel was dat zelfstu-
die. Een specifieke opleiding voor
rentmeester was er niet. Ik heb een
agrarische studie gedaan, privaat- en
publiekrecht en ik heb ook een bos-
bouwkundige studie in Duitsland
gevolgd. De administratieve oplei-
ding volgde ik op het landgoed De
Utrecht van de Amef in Hilvaren-
beek. Heel allround dus.'

- Wat is er zo mooi aan dit vak?
'Het is net zoals uw vak een vrij
beroep. Je bent vrij, je hebt bij wijze
van spreken niemand boven je, geen
werkgever. Daarnaast kom ik met
heel veel verschillende personen en
instanties in aanraking: ambtenaren
van het gemeentehuis maar ook met
particulieren die op het landgoed
wonen en werken en daarbuiten. En
als we dan even terug gaan naar het
bankwezen dan is mijn huidige
beroep veel vrijer en ambulanter dan
het werken bij een bank of verzeke-
ringsmaatschappij.'

- Als beheerder van een landgoed
heeft u vast en zeker een uitgesproken
mening over het milieu. Hoe slecht
gaat het met de Nederlandse bossen ?
'Het gaat lang niet zo slecht als de
meeste milieugroeperingen ons doen
geloven. Ik maak me dan ook ernstige
zorgen als ik milieu-organisaties hoor
praten. Ze etaleren zich richting het
Nederlandse volk als op hol geslagen
paarden. Dat het milieu verbeterd
moet worden, daar zijn we het met z'n
allen over eens, maar de manier
waarop die organisaties tekeer gaan
dat vind ik heel ernstig.' 4fc

- Hoe zou het volgens u dan moeten?
'Heel wat rustiger. Je moet alles in de
juiste perspectieven blijven zien.
Kijk, één van de grootste gevaren van
het milieu is de verdroging.JÉfe heb-
ben drie hele droge zomers pPad en
ook diverse droge winters. Daar heb-
ben de bossen veel meer van te lijden,
dan van de boeren die op dit moment
overal de schuld van krijgen. Wat dat
betreft maak ik me ernstige zorgen
over de hetze die op dit moment
gevoerd wordt tegen de boerenstand.
Want het gaat helemaal niet zo slecht
met de Nederlandse bossen als
milieugroeperingen ons doen gelo-
ven. Het is zelfs zo dat de bossen
momenteel veel sneller groeien dan
voor de Tweede Wereldoorlog. Dat
toont aan dat de grond allerlei kunst-
meststoffen heeft gekregen door
natuurlijke neerslag van stikstoffen

en fosfaat. Dat neemt natuurlijk niet
weg dat er wel probleemgebieden
zijn, zoals De Peel. Die regio heeft de
grootste concentratie van varkens in
West-Europa. Ik heb tijdens een
excursie met eigen ogen gezien wat
dat voor industrieën zijn. Dat gaat
gewoon te ver. Maar daar staat tegen-
over dat de totale Nederlandse boe-
renstand wel heel erg onder druk
komt te staan. Het grote gevaar is dan
ook dat je doorslaat. Ze maken van
het milieu als het ware een gods-
dienst. En dat vind ik griezelig. Het
gevolg van een dergelijk beleid kan
namelijk zijn dat hele streken gaan
verpauperen. Ik ben samen met mijn
vrouw in het midden van Frankrijk
geweest. Het platteland is daar onge-
looflijk verpauperd. Je ziet daar verla-
ten boerderijen, verwilderde weilan-
den en bijna uitgestorven dorpjes. Is
dat aardig? Nee, toch?'

- Vreest u dat ook voor de Achter-
hoek?
'Kijk, je kunt een verpaupering krij-
gen als de overheid bij wijze van spre-
ken een bepaalde branche zo onder
druk zet dat men op een geven ogen-
blik de pijp aan Maarten geeft. Laten
we voor de aardigheid het boerenbe-
drijf eens vergelijken met een indu-
strie die ook door de overheid is
gedwongen om te gaan fuseren. De
textielindustrie en de scheepswerfin-
dustrie bijvoorbeeld. Dat is beide uit-
gelopen op één groot fiasco. Deze
dwingelandij politiek gaat men nu
ook doen met het agrarische bolwerk
in Nederland. Ik ben er van verzekerd
dat er in de toekomst steeds minder
boerenbedrijven zullen zijn, en dat je
een concentratie krijgt van grotere
bedrijven. Maar dan moet er voor hen
die overblijven wel een toekomst zijn.
Want anders hebben die boeren er ook
geen puf meer in en stoppen ook zij
met het bedrijf. Het gevolg zou zijn
dat bepaalde streken in Nederland
volledig verpauperen. En dat zou een
zeer ernstige ontwikkeling zijn.'

- Tot slot wil ik het nog even hebben
over uw afkomst. Bent u trots op uw
adellijke titel?
'Dat is een gewetensvraag die u mij
stelt. Kijk, deze titel heb ik geërfd en
die neem ik mee tot in mijn graf. Per-
soonlijk heb ik er helemaal geen pro-
blemen mee dat ik van adel ben. Wees
jezelf, ga niet hooghartig doen, ik
denk dat dat het allerbelangrijkste is.
Maar van de andere kant moet je je
stand ook niet verloochenen. Als
iemand mij vraagt of ik van adel ben,
dan schaam ik mij daar niet voor en
kom ik daar eerlijk voor uit. Als we
kijken naar de adellijke Nederlandse
jeugd dan zie je dat ze hun titulatuur
niet graag gebruiken. Bij sollicitaties
bestaat de kans zelfs dat het tegen hen
wordt gebruikt. Het zal wel zo'n duur
jongetje zijn, zeggen ze dan al snel. In
Duitsland of Engeland daarentegen
kan het bij sollicitaties wel eens een
pre zijn als je van adel bent. Ik geloof
dat het ook een gevoelskwestie is. En
wat dat betreft is Nederland denk ik
een te nuchter en calvinistisch land.
Doe maar gewoon, dan doe je al gek
genoeg, zo is de algemene opinie.'

GENDA
JUNI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
20t/m2420eVordense

Zwemvierdaagse
23 VVVSpookritperfiets
23 PCOB Uitstapje
23 HS V de Snoekbaars,

jeugdwedstrijden
25 Bosfeest Kranenburg
25 Rommelmarkt PV Vorden
26 Medlertol, Oriëntatie wandel ing
26 HS V de Snoekbaars, wedstrijd

Vorden/Hengelo/Gorssel
27 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
28. VVVSpookritperfiets
28 VVVHuifkartocht
28 Soos Kranenburg
29 Proefzwemmen, alle diploma's
29 HS V de Snoekbaars, onderlinge

seniorwedstrijden
30 VVVSpookritperfiets
30 VVVBroodbakkenbij Wesselink

JULI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

l Jeugdhonk, w Vorden
1 -2 Medlertol Medlerfeest
2 Diplomazwemmen, alle diploma's
2-3 TTVNK Touwtrekken bij

clubhuis Medler
2-3 LudgermarktWichmond
3 V W, optreden Klezzical band in

het theater Onder de molen in
Linde

3 Klootschietmarathon Buurtver.
Delden

4 VVV Rondleiding Kasteel Vorden
4 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
4-7 JongGelre,Fietsvierdaagse
5-7 Historisch Festival Wichmond-

Vierakker
6 Welfare Handwerken, Wehme
7 HS V de Snoekbaars, onderlinge

jeugdwedstrijden
8 Toneelavond Buurtver. Delden

I O HS V de Snoekbaars,
Koppel wedstrijd

I I ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg

12 Soos Kranenburg, Eindmiddag
18 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
20 Proefzwemmen, alle diploma's
20 HS V de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie, senioren
23 Diplomazwemmen, alle diploma's
25 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg

RTV
Jeroen Dimmedaal de R.T. Ver. die af-
gelopen week samen met Hermien
Lubbers de ronde van Ruurlo met
groot succes nieuw leven inblies wist
in Weerselo zijn eerste overwinning
te behalen door in de sprint zijn mede-
vluchters te verslaan. Rudie Peters
werd hier zesde, na in diezelfde week
tweede te zijn geworden in Harden-
berg en derde in Ruurlo. Edwin Maal-
derink en André Bargeman haalden
alle twee een vierde plaats in hun ei-
gen categorie in de ronde van Ruurlo.

Maniac in De Woage Is uw drukwerk vakwerk geworden dan komt 't van Weevers uit Vorden

Op zaterdag 25 juni treedt de Duitse
topformatie Maniac op in de grote
zaal van discotheek De Woage in Hal-
Ie. Maniac draait al heel veel jaren
mee aan de top en heeft al vele optre-
dens verzorgd in geheel Europa. Het
repertoire van het vijftal is breed met
nummers van Brian Adams, The Poli-
ce, U2 en Tina Turner. In de 'Ken ie
die zaal' zullen de Square Cats hun
opwachting maken met verfrissende
rock & roll. Dit gebeurt door eigen
moderne composities, door bewer-

kingen van orginele rock & roll klas-
siekers en door de spontane show.
Door hun plezier in het spelen en de
gekke fratsen die ze uithalen, is de
rock & roll weer helemaal waar het
zijn moet: 'let the goodtimes roll'.
Op vrijdagavond l juli staat er een op-
treden op het programma van de be-
kende Achterhoekse band Boh Foi
Toch.
Kaarten daarvoor zijn nu reeds al ver-
krijgbaar bij De Woage. Volgende
week meer daarover.
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KORTIN

GEN VAN 20 TOT 70

LUBBERS
WOONWINKEL

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Glci
Telefoon 05753-1286

WOtëN
• Look Urn
• Luxaflex
• Sunway
• Pkwg Stoffen
• Parade
• Bergoss
• Treiford
• Styte teder
• HF-Styte
• Interstar

SLAPEN

• Auping
• Pullman
• Lattoflex

• Svettex

• Treco

• Ideers
• Boras

• Darnai

Diploma
't Schooljaor is achter de rugge
en volle hoef t'r neet meer trugge.
De meesten heb 't diploma ehaald,
enkelen bunt helaas estraald.

Nao de vekantie zal 't beginnen,
de krante least ze zin veur zinnen.
Met 't diploma in de hand staot ze stark,
now kriegt ze vaste allemaole wark.

In de praktijk zal 't anders gaon,
volle blieft nog lange an de kante staon.
Ze kriegt gin wark waor ze veur heb eleerd,
hoevake heb ze 't al neet eprebeerd.

Ten leste nemp ze wat ze kont kriegen,
al kont ze d 'r ok maor effen blieven.
Al heb ze 't neet zo arg nao eur zin,
meschien is dit wel 't grote begin.

Ik hoppe dat 't eur mag lukken,
al is 't maor met brokken en stukken,
um endeluk toch iets te kriegen,
waor ze 'n langere tied kont blieven.

Zo bunt t'r volle meer begonnen,
die lastug an de gange konnen kommen.
Now kont ze eur geluk neet op,
al staot ze nog lange neet an de top.

Zee zekt now: endeluk is 't gelukt,
schienbaor kan d 'r niks meer stuk.
'n Ieder die zien beste dut,
hef soms ok nog wel 's 'n keer geluk. D. Lindeman
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