
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 2 juli 1992
54e jaargang nr. 14

LidN.N.P.
Losse mm-prijs 40 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- per jaar (inkl. 6% BTW)

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688

Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,

Vierakker, tel. 05754-1310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

rQEMEENTEfi ULLE TIN yORDEN
nrwliW

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

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

Wethouder M. Aartsen-den
Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
z'olgens afspraak.

Wet houder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

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

FDEKKING
MESTSILO'S

Mestbassins die- zijn gebouwd na l
j u n i 19.S7 moe-ten sedert l februari
1992 z i j n voorzien van een afdckcon-
structie. Deze afdekking heeft tot
doel de ui t s toot van ammoniak in de
luch t tegen te1 gaan. Met een goede
afdekk ing vermindert deze u i t s t o o t
met 75 procent. Ondanks duidelijke
regelgeving over de afdekverplich-
t ing z i j n nog niet al le mestbassins af-
gedekt. Dit is deels ook veroorzaakt
door problemen bij de levering van
afdekkingen dooide- industr ie. Hier-
door verleent de Inspectie voor de
Volksgezondheid en de- Mi l ieuhygië -
ne onder bepaalde voorwaarden u i t -
stel van de a fdekking tot u i t e r l i j k l
augustus 1992.

De- gemeenten van het gewest Mid-

den-IJssel hebben afgesproken voor
de controle op de- afdckverpl ic h t i n g
een zoveel mogelijk u n i f o r m beleid
te hanteren . Dit betekent dat in de
gevvestgemeenten er op zal worden
toege/.ien dat de verpl ichte a fdekk ing
inderdaad voor l augustus op alle
silo's is aangebracht.

Wanneer wordt geconstateerd dat
nog geen a f d e k k i n g is aangebracht,
/al korte t i j d daarna een tweede- con-
trole p l a a t s v i n d e n . Is dan nog niet
aan de aldekverplichting voldaan,
dan zal proces-verbaal worden opge-
maakt. De conlrole-ac l ie zal door ge-
meente l i jke - en politie-ambtenaren
worden uitgevoerd.

Ken belangrijk argument voorde ge-
meenten om ernst te maken met de
na lev ing van de- afdekverplu h t i n g is
hel nie t te onderschatten posi t ieve
effect van de1 afdekking op de vermin-
dering van de ammoniakui ts toot . In
dat kader gelden inmiddels ook de
periodieke verboden op het u i t r i j d e n
van mest en de- verplichting op het
onmiddell i jk ondenverken van mest.
Bij het niet afdekken van mestsilo's
/ou namelijk een belangrijk deel van
het positieve milieu-efïect verloren
gaan.

ANRIEDEN ASBEST-
HOUDEND AFVAL

STORTPLAATS
'ARMHOEDE' TE

LOCHEM
Omdat astbesthoudcnd a f v a l kanker-
verwekkend is, gelden voor het aan-
bieden ervan speciale regels.
L. Aanlevering van asbesthoudend

bouw- en sloopafval van (agrari-

sche 1 ) bedrijven en instell ingen
kan alleen geschieden indien de
ohtdoenèr in be/il is van een gel-
dige V B ( . - o n t h e f f i n g , verstrekt
door of namens gedeputeerde sta-
ten van Gelderland; informat ie
hierover kan verkregen worden bij
de afde l ing R u i m t e l i j k e Ordening
of bij de heren De Visser of Kgging
van de provincie Gelderland (tel.
085-598724/598736).

2. De da tum.en het t i j d s t i p van af-
voer dienen tenminste twee dagen
van tevoren te worden gemeld
aan de- stoi tplaatsbeheerder, tel.
(05730)56825.

'i. De sloop, transport en venvei king
dienen overeenkomstig de- ins t ruc-
t ies van de- arbeidsinspecties plaats
te vinden ( tel . Arbeidsinspectie
Deventer 05700-14745).

4. Het asbesthoudende a fva l dient in
bevochtigde toestand verpakt te
worden aangeboden. De/e verpak-
king kan geschieden in goed ge-
sloten polyethyleen /akken van
voldoende sterkte met een in het
oog springende lekst: 'asbest-af-
v a l . ' De /akken moeten /o weinig
mogelijk l u c h t bevat ten. B i j de
sloop dient breuk /oveel mogelijk
vermeden te worden. Grotere af-
v a l s t o f f e n dienen deugdelijk dub-
bel inge|j^ in fo l ie te worden
aangelxx^P

5. De stortkosten voor dit a f v a l be-
dragen f l 80,— per ton e\c 1. BTW.

Asbesthoudend bouw- en sloopafval,
dat niet aan bovengenoemde regels
voldoet, /.al geweigerd worden.

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
Op l en f> j u l i vindt in Wit hmond de
Ludgermarkt plaats: In verband
daarmee hebben burgemeester en
wethouders besloten de volgende tij-
delijke verkeersmaatregelen te ne-

1. a f s lu i ten voor alle verkeer behalve
voetgangers van:
— de Dorpsstraat in VVichmond

vanaf Superette K r i j t tot aan de
Baakseweg;

— de Hackfortenveg vanaf ' de
dorpsstraat tot aan de kruis ing
met de Beeklaan en

- de Vogelzang;

2. ins te l len van een parkeerverbod
vooreen zijde van de Beeklaan.

De/e verkeersmaatregelen gelden
v a n a f ' zaterdag 4 j u l i 10.00 uur tot
/ondag 4 j u l i 22.00 uur, <
koi lei of langei als nodig is.

EID1NC, DOORGAANDE
CIITVERKEER 9

De rotonde is klaar. De- zönehorden 'gesloten voor v rach tau to ' s ' (met
ui tzondering van bestemmingsverkeer) zullen begin volgende week
worden geplaats t , zodat de omleiding van het doorgaande vrachtver-
keer dan een f e i t is.

Hoofd Gemeentewerken
B. Bekman bij afscheid geridderd

Dhr. B. Bekman, hoofd Gemeentewerken, kreeg donderdagmiddag tijdens een druk bezochte
afscheidsreceptie in 'De Herberg' te Vorden door burgemeester E.J.C. Kamerling de eremedaille in
goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt.
Burgemeester Kamer l ing roemde tij-
dens /ijn toespraak het grote verant-
woordelijkheidsgevoel van dhr. Bek-
man. ,.l ' h e e f t / ich in dienst van de
gemeente Vorden doen kennen als
een zeer ijverig iemand die over een

groot doorzettingsvermogen be-
schikte en die op een uitstekende wij-
ze le id ing w i s t te geven aan / i j n me-
dewerkers," aldus burgemeester Ka-
merling. Na .'iL' j aar bij de gemeente
Vorden in dienst te / . i jn geweest gaat

Bekman gebruik maken van de mo-
gelijkheid tot vernoegd ui t t reden
(VUT).
Burgemeester Kamer l ing omschreef
het afscheid nemen als . . iets achter
la ten" . . .Maa i" , /o sprak de burger-

vader. ,,u k r i jg t er iets moois voor te-
rug: een toekomst die je zelf kunt in-
v u l l e n . " Mevr. Bekman kreeg bloe-
men aangeboden en haar man een
persoon l ij k cadeau.
Verder waren er de/c- middag loven-
de woorden van gemeentesekrctai is
M i . ' l ' , van Vleuten die memoreerde
dat Bekman tot op de laatste dag / i j n
,,/aakjes" prima voor elkaar had.
,,Het parool van Bekman was: doen
en niet /euren", aldus de gemeente-
sekretaris, die een geschenk onder
couvert aanbood.

Namens de personeelsvereniging
sprak K. Goppiens die Bekman le-
vens bedankte voor /ijn medewer-
king bij de organisatie van de perso-
neelsrei/en, waarbij Bekman vaak als
reisleider fungeerde. ,,|a, pa, je car-
rière is afgelopen, het is écht waar.
Wij als kinderen, hadden vaak de idee
dat je met de gemeente was ge-
trouwd", aldus een zinsnede uit de
woorden van /oon Mannes, die maar
wat t ro ts was op hetgeen / i j n vader in
zijn leven heeft bereikt,
lot slot bedankte Bekman alle spre-
kers voor hun lovende worden en c a-
deaux.

Avond oriënterings-
wandeling
/aterdagavond organiseerde de
Oranjecommissie Medlertol een
avond-oi iënteringswandeling waar-
aan door ru im 00 personen werd
deelgenomen. Start en f i n i s h waren
bij 'Het Wapen van het Medler'.
Voor de deelnemers was een prachti-
ge route ui tgezet door de- bosrijke
omgeving van het Medler, Onstein
en Kranenburg, l i t e i n d e l i j k werd de
groep van Ab Knoei w i n n a a r ; 2.
groep Henk Oortgiesen; '*>. groep
I lerbert Bosch. De poedelprijs ging
naar I l euk Weenk.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 5 juli 10.00 uur ds. J.C. de Bruine.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 5 juli 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur ds. D.A. Bos, Doetinchem.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 4 juli 18.30 uur Eucharistieviering.

R K Kerk Vorden
Zondag 5 juli 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 juli Pastor E.
Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Huisarts 4-5 juli dr. Sterringa.
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 óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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.

Dierenartsen van zaterdag 4 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 4-5 juli D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel 05750-41222.

Tafeltje Dekjeyu// mevr. Van de Berg, tel. 6875
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 juli 10.00 uur ds. Westerink, Vor-
den.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 4 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 5 juli 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 juli Pastor
Lammers, tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.

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

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

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

Nieuwe voorzitter
„Concordia"
1'eler Kraayeveld is gekozen tot voor-
/ i l t e i van de Vordense mu/iekvereni-
ging „Goncordia". Dit gebeurde t i j -
denseen ingelaste1 ledenvergadering.
Nadat in maart de vorige voor/itter,
VVim Barink, afscheid had genomen,
werd de/e taak tijdelijk dooi het Da-
geli jks Bestuur waargenomen.

De nieuwe voor / i t te r is geen muz.i-
kant maar wel een bekende binnen
de gelederen van '(oncoi dia'. Als va-
der en /.wager van mu/ikanten, als-
mede de sekretai is van de 'S t ich t ing
Vrienden v a n Goncordia', weid l'eter

Kraayeveld reeds gedurende een
reeks van jaren bij de vereniging be-
trokken.
De nieuwe voor/ i t ter , welke met over-
grote meerderheid van stemmen
werd geko/en, bevestigde in / i j n ope-
ningstoespraak /ijn volk- in /e t te /ui-
len geven aan „Goncordia" en sa-
men met de leden te / .uilen werken
aan een nui/ . ikale toekomst .

V.V.V.
Donderdagavond 2 ju l i wordt er op
het landgoed Den Bramel een
avondwandeling gehouden. Die
avond is er ook een rondleiding door
kas teel Vorden.



Uitnodiging

Donderdag 2 juli zetten wij een forse
streep door de prijzen van onze

aantrekkelijke

zomerkollektie

Kom kijken
en doe uw

VOORDEEL
m onze

VOORVERKOOP

DAMESMODE

• Zutphenseweg 29 - VORDEN - Tel. 05752-1971
Misterstraat 76 - WINTERSWIJK - Tel. 05430-13980

Dr. Huber Noodstraat 14- DOETINCHEM -Tel. 08340-60416

CCV-VAKRIJPROEF
laatste cursus voor het examen oude

stijl in truck met oplegger!
Informeer nu bij

Rijschool Groeneveld-Garvelinkplein 11-Ruurlo-05735-1788

DEZE WEEK:

Diverse smaken VLAAI E N

nu van 12,00 voor l U^

BIJ UW

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

ORANJE-
FEEST

MEDLERTOL

3-4 JULI

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 3 juli 1992 voor een ieder ter gemeentesecre-
tarie ter inzage liggen de door Gedeputeerde Staten
van Gelderland bij hun besluiten van 3 juni 1992, no.
RG92.29596/ RG92.29.693 onherroepelijk goedge-
keurde bestemmingsplannen:
— 'Het Wiemelink 1991' (kinderdagopvang aan het

Wiemelink) en
—'Vorden-Kom 1991' (vrijstaande woning op voor-

malig terrein van van Snellenberg, hoek Molen-
weg/lnsulindelaan).

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

KERKSTRAAT 6, GROENLO, TEL: 05440-61308

ALLES VOOR UW AUTO

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

Uitslag
Kleurplaatwedstrijd
Hoofdprijs een fietstas:

Jacobine Rodenburg
Bart Pelgrum
Jorrit Hiemstra
Pauline Teunissen

Voor alle andere kinderen die een
kleurplaat hebben ingeleverd ligt er
een troostprijsje klaar.

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

RUILVERKAVELING HENGELO-ZELHEM
De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem deelt het volgende
mede:

i PLANWIJZIGING
De planwijzigingsprocedure, die de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem momenteel doorloopt,
heeft enige vertraging ondervonden. De behandeling van de planwijziging is, vanwege de
drukke juni-agenda van de Centrale Landinrichtingscommissie (CLC), gepland voor de
september-vergadering van de CLC. Daardoor zal de aanbieding van het plan aan Gede-
puteerde Staten van Gelderland naar verwachting omstreeks november a.s. plaatsvinden.
De toezending van de inspraakrapporten aan de diverse insprekers kan eerst plaatsvinden
na de behandeling door de CLC, naar verwachting in oktober a.s.

n. BOERDERIJVERPLAATSING
In het kader van de ruilverkaveling kunnen bedrijven met subsidie worden verplaatst. Tot
voor kort was gesubsidieerde verplaatsing alleen binnen de ruilverkaveling mogelijk. De
regeling is zodanig aangepast dat thans ook gesubsidieerde uitplaatsing mogelijk is; d.w.z.
verplaatsing naar een lokatie buiten het ruilverkavelingsblok, bijv. naar het noorden van
het land. Bij uitplaatsing gelden dezelfde voorwaarden als bij verplaatsing.

Nadere informatie hieromtrent is te verkrijgen op het secretariaat van de ruilverkaveling
(Postbus 59, 7240 AB Groenlo) tel. (05440) 64445.

nu nieuwe kollektie:

TENNISSCHOENEN en
RACKETS

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

Nu ook volop

VLEES IN
BUK!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KHO 8,95
Grove verse worst 1 k,io 9,95

per stuk 1,-

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Hamlapjes
500 gram 5,95

Bami ot Nasi 1 küo 6,75
Barbecue worst
500 gram 5,25

SPECIALITEITEN

Hamburgers speciaal
5 halen
4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Gehakt
100 gram 1,15

Gebr. Kipfilet
100 gram 2,25

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 100 gram £,öt)

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

Haas Rib karbonade .. . . „
5 halen 4 06131611

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

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig do. - vr. - zat. 2 - 3 - 4 juli

UITDENOTENBAR:

ZOMERMIX

250 gram 2,50
b e t e r c o m p l e t e r

maandag 6 juli

panklare
WITTE KOOL

500 GRAM

1,25

dinsdag 7 juli

panklare
ANDIJVIE

500 GRAM

1,25

woensdag 8 ju H

panklare
ZOMER RODE

KOOL

500 gram 1,25

3KAAPS
VIOLEN 3,95

3 bos BLOEMEN
naar keuze 9,95

Veel rozen en zomerbloemen
Volop tuinplanten / Preiplanten

HAANTJE PERK,LO 5,25

FILET PERK,LO 13,75

10 POTEN 10,-
1 GRATIS!

POELIER HOFFMAN



Dankbaar en heel gelukkig zijn
wij met de geboorte van onze
zoon en broertje FREDRIK.

Wij noemen hem

Freddy, Jannekeen
Sanne Woestenenk

22 juni 1992.
Hoetinkhof84,
7251 WE Vorden.

Tijdelijk adres: Slingeland Zieken-
huis Kamer B 212, Postbus 169,
7000 AD Doetinchem.

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Michel

Bennie, Jolande
en Ferdi Loman

29 juni 1992.
'tüebbink22,
7251 BM Vorden.

Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze zoon

Cliff

Hij is geboren op 25 juni 1992.

Johnnyen Ans
Jacobs-Wassink

HetHeijinkIO,
7251 VC Vorden.

Onze hartelijke dank aan allen
die op welke wijze dan ook ons
40-jarig huwelijksfeest tot een
mooie en onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

J. Lenselink
E.B. Lenselink-

Weenk

Juni 1992.

Mede namens mijn kinderen'
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven, ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn vrouw,
onze moeder en oma

Beatrix (Bea)
van Lingen-Kussy

Vorden, juli 1992.

Uit aller naam:
fam. van Lingen.

Voor de vele blijken van mede-
leven tijdens de ziekte en na
het overlijden van

Hermanus
Antonius Wopereis

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.
Speciaal aan de buurt, pastoor
van Zeelst, dr. Sterringa,
Soos Kranenburg, Verpleeg-
huis Slingerbosch en de wijk-
verpleging.

J.M. Wopereis-Houtman
kinderen en kleinkinderen

Vorden, juli 1992.

Dr. Haas
is afwezig

van 6 t/m 26 juli.

Patiënten wier achter-
naam begint met de letter
A t/m K kunnen zich wen-
den tot dr. Dagevos, Het

Vaarwerk 1, tel. 2432.

Patiënten wier achter-
naam begint met de letter
L t/m Z kunnen zich wen-
den tot dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 1255.

Buurtvereniging DELDEN
organiseert

4e Vordense
KLOOTSCHIET-

MARATHON
10 KM

voor buurtverenigingen, etc.

OP 5 JULI
café 't Zwaantje

Hengeloseweg 14, Vorden.

Starttijd:
10.00 uur Heren
10.45 uur Mixed
(max. 2 heren)

10.45 uur Dames

Max. 1 bondslid per team.

Opgave, liefst vóór 4 juli bij:
DickRegelink (05752-1328)
HarryFlamma (05752-1942)

12.00-12.30 uur.

Han Hilferink
en

Gerdien Bouwmeester

gaan trouwen
op donderdag 9 juli 1992
om 10.00 uur in het gemeentehuis
teRuurlo.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de Goede Herderkapel
teVeldhoek.

Gelegenheid om ons te feliciteren
is van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
,,de Luifel" teRuurlo.

Ons adres:
'f. Petersdijk 11,7025 CT Halle.
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Van ons is heengegaan mijn innig geliefde vrouw en
onze lieve zorgzame moeder

ENGELBERTHA MARIA
BROEKGAARDEN-KLEIN LEBBINK

ECHTGENOTE VAN DJ. BROEKGAARDEN

op de leeftijd van 70 jaar.

DJ. Broekgaarden
Jan en Marjo

26 juni 1992.
Okhorstweg 4, 7234 SV Wichmond.

Op 1 juli is zij begraven op de Algemene Begraaf-
plaats te Wichmond.

Richard Bargeman
en

Ankie Bijenhof

Wij gaan trouwen
op vrijdag 10 juli 1992
om 10.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

U bent van harte welkom op de receptie
van 16.30 tot 18.00 uur in
Bodega „het Pantoffeltje", Dorpsstraat 34
te Vorden.

Ons adres:
Brinkerhof 21,7251 WZ Vorden.

-SH^TBïHtHïHfc-^^^^

Op vrijdag 10 juli
zijn wij 50 jaar getrouwd.
Wij hopen dit te vieren met onze
kinderen en kleinkinderen
op zaterdag 11 juli.

H. Groot Roessink
J.M. Groot Roessink-

Groot Jebbink

Gelegenheid tot feliciteren van
16.00-18.00 uur in bodega
,,'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34
te Vorden.

Juli 1992.
Hengeloseweg 7,7251 PA Vorden.

-̂ •BiB'B-B'BiB'B-B '̂B'BTB^^^

'Wij zijn met v
van 8 t/m 25juli

ce juwelier _ l h• • i Zutphenseweg 5
siemennk VORDEN
<X> Opticien Telefoon 1505

*
#

Café Uenk
Eigen parkeerplaats

3 Biljards

Toon en

Yvonne
Nieuwstad 13
7251 AD Vorden
Tel. 05752-1363

op zaterdagavond 11 ju(i
vanaf18.00 uur gestoten!

Vrijdag 10 juli
hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te
vieren.

B. Bloemendaal
J. Bloemendaal-Scholten

Gelegenheid tot feliciteren
vanaf 20.00 uur in ,,de Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Juli 1992.
Mispelkampdijk22,7251 DC Vorden.
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/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

„ We hebben 19 juni een fijne dag
gehad mede dank zij U!" Daarom
dank aan een ieder die daaraan
heeft bijgedragen. Het was
„Fantastisch".

Speciale dank aan café-restaurant
,,de Boggclaar" te Warnsveld
voor de goede zorgen.

Paul Palsenbarg
en

Ineke Hietbrink
Loc}ic>nsewe$9, 7237 PD Warnsveld

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

Gevraagd:

MAN/VROUW
VOOR SCHOONMAKEN KANTOOR TE VORDEN

voor 2 uur per week.

Woningbouwvereniging Thuis Best',
Burg. Galléestraat 58, Vorden,

Tel. (05752) 1494 of (05753) 1460

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Gevulde
Roomboterkoek

Volgens oud recept.
GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND: voor 4,75
't winkeltje in vers brood en banket

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

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Tijdelijk
VOORDEEL
van Schiesser

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

MANNENMODE

Spalstraat 7-9 - Hengelo
Telefoon (05753) 1383

Schoolboeken
bestellen ?

LOGA bellen,
Tel. 05752-3100

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

GEVRAAGD:

voor het Algemeen
Dagblad te Vorden.

Verdienste f 180,- per
4 weken.

Inl.: (05708) 4052.

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

• TE KOOP: Nieuwe aard-
appelen. H.W. Wesselink, Ei-
kenlaan 23, Vorden.

• Nieuwe aardappelen.
Schetter, Nieuwenhuisweg 1,
Delden, tel. (05752) 1333.

• TE KOOP: Vouwwagen Al-
pen kreuzer Select, bouwjaar
1986, 4x gebr. Vraagprijs
f 3.000,-. Tel. (05752) 2999.

• TE KOOP: Nieuwe aard-
appelen, kool, sla, andijvie,
knolraap, prei, rode biet, pe-
terselie, selderie en aster
planten. H. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel.
(05752) 6876.

• TE KOOP: Damesbrom-
fiets, 1 jr. oud, met verzeke-
ring. Tel. (05752) 2521.

• TE KOOP: zwaar metalen
Lips-bureau met zes grote la-
den. Diefstal beveiligd, f 495,-.
Tweedelige Simplexa boe-
kenkast f 90,-. Tel. (05752)
3308.

• TE KOOP: Vouwwagen Al-
penkreuzer Senior met berm-
keuken, voortent, luifel.
l.z.g.st. f 850,-. Electroluxe
camp. koelbox gas, 12 V, 220
V (1991). 3 wek. gebr. Tel.
(05752)2881.

• TE HUUR GEVRAAGD:
Opslagruimte (bijv. kippen-
schuur of open loods). Tel.
(05752)3124.

• TE KOOP: Oud-grenen
buffet en oud-grenen laden-
kast. Tel. (05752) 3743.

KEURSLAGER

Compleet
menu voor een

tientje!
Met de hamlapjes in de aanbieding deze week lukt dat
zeker. Kijk in "Koken met de Keurslager 36" voor twee

zomerse recepten.

HAMLAPPEN

500 gram 5 95.

GEKOOKTE
WORST

95

100 gram 275
0B

vleeswarenspecial

EINDSTREEP
GEHAKT.85

100 gram l •

Twee soorten gebraden
gehakt met pittige kaas
ertussen.

VLEES VOOR DE HALVE PRIJS!

donderdag

FRANSE
ROULLADEN

Rolletjes rundvlees
gevuld met gekruid

gehakt, taugé en
blokjes ham. Ruim

een kwartier
zachtjes bakken.

Barbecue
worstjes

(max. l kilo oer klant)

VOLGENDE WEEK:
GEMARINEERDE DRUMSTICKS

Aanbiedingen geldig 2/7 t/m 4/7.

LET OOK OP DE DAGRECLAMES!

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

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

9227

B E D A N K T
Drukkerij Weevers bv

NEDAC SORBO GROEP B.V.
Assurantiekantoor van Zeeburg

Slagerij Rodenburg
Slagerij Vlogman

Super Joop Cornelis
Bloemsierkunst Artifleur

Schoenmode Giesen
Rodax int. bv

Emsbroek installatietechniek
Schildersbedrijf J.M. Boerstoel bv

en alle adverteerders in de avondvierdaagse-
editie van „Contact".

Zonder uw bijdrage was de 25e
Avondvierdaagse niet zo succesvol geworden.

Bestuur gymnastiekvereniging „Sparta"

Zondag 19 juli
HENGELO GLD. / KEIJENBORG

KERK-CONCERTEN
AMERIKAANS
JEUGDKOOR

INLICHTINGEN: 05753-1253



BELEEF DE TOUR DE
FRANCE MET FRANSE

SPECIALITEITEN

zoals:
Pistolets

Baquettes
Boule de Campagne

Croissants
Ook om zelf thuis af te

bakken.

't winkeltje in vers brood en banket

ii n 11 1 'i l
Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807

FNRS
MANEGE

.\ 'b Peppelenbosch
f Ben & Eefke

Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden

Tel. 05752-2340

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

Nu ook huifkarverhuur.

Modecentrum

LET OP: ZONDAG a.s. OPEN van 13.00 tot 17.00 uur!
Modische Blazers

Pantalons
Pakjes

v.a.

v.a.

v.a.

Trenchcoat's
Sportieve UoCKS _

.v.a.

v.a.

1 59,— o.a. TAIFIN, SANDY, ESSENTIO

89,- Blouses
149,- Japonnen !
169,- Klassieke Poplin Mantels
119,-

v.a.

v.a.

v.a.

Micro Kwaliteit v.a.

69-
169-
139-
200-

voor de heren:
uni blazers

colberts
v.a.

v.a.

costuums v.a.

98-
159,-
198-

Katoenen pantalons « 59,-

Trevira pantalons
Pullovers

v.a.

v.a.

Overhemden v.a.

98,-
79,-
29,-

Ondergoed & foundation:

l O /O ivOFl l IIMv3l op alle BH's, nachtkleding en ondergoed (o.a. Triumph, Schiesser)

Sloggi slips: 3 STUKS 5 - KORTING!
SChlGSSGr VOOR HEREN hemden en slips 2 stuks 19,95

Op alle TOP CatG CGrtifOrm slips&nemden 25% KORTING
Modecentrum

OPRUIMING BIJ
DORPSSTRAAT 22 - RUURLO ̂  TELEFOON (05735) 1438

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben ?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
r'
V

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

7250 AA VORDEN -Mstbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 0575?2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

•••̂ •••̂ •M

B Voor al uw

electra-
werkzaamheden

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

JLJL

WILINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

De gehele maand juli op alle
ondergoed en lingerie

10%
KORTING

behalve op aanbiedingen

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

MORSSINKHOF

Nieuwstad 14 7251 AH Vorden

Alles voor de schietsport

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijd bogen.

Martens
Mttdt Joeltreffrndt

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

HENGELOSE KERMIS 1992
4 DAGEN KERMIS in

Woensdag 8 juli vanaf 10.00 uur: DUO DUYN

WoensdagavA DOUBLÉ YOU SEE

Swingende dansmuziek uit de jaren 60-70-80-90

Grand café
Vrijdagavond W juli: Rock and Poll with:

Spalstroat 44
7255 AD Hengelo Gld.
Tel. 05753-3778

RACKETEERS

Zaterdag en zondagavond 11 en 12 juli:

het wereldberoemde HANSKA DUO met Jan Manschot

Tijdens de kermis zijn we uitgerust met 3 bars, een enorm straatterras en barbecue.

Wij wensen u heel veel kermisplezier en tot ziens in ,,de Egelantier"!

GEEL KNIPPEREND
VOETGANGERSLICHT

> VU^PB*»*^ '
In de toekomst kunnen rode voetgangers-

lichten worden vervangen door geel knipperende lich-
ten. Je mag dan met de nodige voorzichtigheid overste-
ken. Het groene licht blijft altijd bestaan voor men-
sen die het gebruik hrervan prettiger
vinden (denk
bijvoorbeeld aan
kinderen en
ouderen).

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Jansen & gal j j
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 '
WARNSVELD
ir 05750-22816

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

OlYfYlPIC
H O R . O G S

GRATIS
Uw voornaam of de naam van
uw partner op de wijzerplaat.

Meer informatie bij:

06 juwelier
• • * Zutphenseweg 5

SICTnCnnK VORDEN
OO Opticien Telefoon 1505



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 2 juli 1992

54e jaargang nr. 14

Suzan Sueters 25.000e bezoeker
zwembad „In de Dennen"

Suzan Sueters keek vrijdagmiddag wel even verbaasd toen zij hoorde dat zij de 25.000e bezoeker
was van het zwembad „In de Dennen".
Pech voor vriendin K n i t h Overbeek,
die- samen met haar een paai baant-
jes wilde- /wemmen, maar net na Su-
/an een kaar t je kocht.
Chef-badmeester M. Westerik over-
handigde Su/.an Sueters een cadeau-
bon en c-c ' i i bos bloemen.

De bad- en / .weminr ich t ing is overi-
gens danig in haar nopjes met de/e
mij lpaal /o vroeg in het sei/ocn.

I lel hoogsei/oen begint pas over een
dag of t ien . (Vorig jaar trok het Vor-
dense /.wembad in /'n l o t a l i t a i t circa

50.000 be/oekers.) M a r t i n Westerik:
„Met een beetje geluk moeten we dat
aanta l kunnen overschrijden, temeer
daar de- verwachting l u i d t dat het
mooie- WCCT nog een poosje /al aan-
houden."

Zwembad volop in
belangstelling
Door het stralende /.omerweer t rekken de zwembadliefhebbers volop
naar het /wembad In de Dennen. Het bezoekersaantal van 30.000 l i j k t
alweer binnen handbereik. Het /.wembad is nu ook tussen de- middag
geopend. Ook op het /.omerfeest-braderie /al het /wembadbestuui aan
de- weg t immeren om /.o de- bekendheid van het mooie Vordense- bad te
promoten. Woensdagmorgen S j u l i is c-noor iedereen gelegenheid tot
proef/wemmen, /aterdag l l j u l i iserdan diploma/wemmen.

OranjWeest
Medlertol

Zwemvierdaagse
een succes
De Vordense /wem- en poloclub
'Vorden ( i l ' organiseerde- de- afgelo-
pen dagen de tradit ionele /.wemvier-
daagse. In to taa l namen hieraan /o'n
120 personen deel. Naast e-e-n uitge-
breid ' landge-beuien ' , bestaande ui t
een langemat-race, shuff le r a c e - .

e v . e - l t jes safar i , een brandweerdemon-
sl ra t ie , was e-r op de- slotavond tevens
disco-mu/iek te beluisteren met d.j.
Martijn.

De- voor/itter van 'Vorden Ti 4' Ar-
jan Mengerink reikte die avond de
medaille- sn i t . Ook was er tijdens deze
Zwemvierdaagse een v r i j m a r k t en
werd er gevwommcn voor hc-t Ronald
McDonald kinderfonds.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Varkenslappen metmosterdsaus
Bij gekookte bloemkool, broccoli of bleekselclei ij smaken varkenslapjes
in een pitt ige mosterdsaus erg goed. Gebruik er bij voorkeur grove mos-
terd voor want die laat /ich heel goe-ci combineren met sheiry, die ook in
de saus wordt verwerkt
Reken voor 4 personen op 4 malse varkenslapjes van elk ca . 125 gram.
Vereier heeft u nodig: bouillon (eventueel van tablet of korrels), citroen-
sap, mai/ena.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Wrijf het in met wat /out, peper
en een klein beetje kerriepoeder. Verhit 75 gram boter. Wacht tot het
schuim op de boter voor een groot deel is weggetrokken. Bak het vlees e-r
snel aan weers/.ijden lichtbruin in. Neem liet vlc-es even uit ele pan.
Sprenkel over elk lapje l theelepel citroensap. Voeg aan c Ie bakboter 3 dl
kokende bouillon toe. Roer de aan/.etsels van de bodem van de pan goe-d
los. Temper ele warmtebron. Leg het vlees terug in de pan en laat alles
met het deksel op ele pan gedurende 35 tot 45 minu ten /achtjes stoven.
Roer in een kommetje l ' /u theelepel mai/ena en 3 eetlepels droge- sheny
tot een glad mengsel. Neem het vlees uit de pan en leg het op een
voorverwarmde schaal. Roer het mostermengsel door het stoofvocht en
laat er even de kook over komen. Schenk ele saus over he-t vlee-s en dien
het gerecht daarna op.
Tip: de saus kunt u verfi jnen door er vlak voor hel opdienen 2 a 3 eetle-
pels slagroom of crème fraiche (op kamertemperatuur) door te roeren.
Bereidingstijd: ± 15 minuten
Energie per portie: ± 1540kJ (kcal)

Ko i iH ' i i e l we-c -kc- i i c l wordt iu het
b u u i tsc haj^yedler voor de (>7e ke-c-r
het OranjM'st 'Medlertol' gevierd.
Dat begint vrjdag 3 j u l i met het
schoolfeest voor de kinderen van de
Samenwerkingsschool 'Kraanvogel'
C'.O.

Vrijdagavond brengt de buu r t - en lo-
neelverc ' i i iging 'De Meene' uit Zel-
hc-m het bli jspel ' f in de-u olclen Be-
renschot' voor het voetlicht. De op-
voering v i n d t plaats in de leesthal.
De/e- hal wordt voor he-t Oranjefecst
beschikbaar gesteld dooide VVerktui-
genve-reniging M.K.D.O. In de/e- hal
wordt /ate-rdagavond me-l medewer-
k i n g van het orkest 'This Wav' ec-n
balavond ge-houden.

De opening v a n de volksspclen,
rondom het 'Wapen v a n hel Me-dler' ,
v i n d t zaterdagmiddag plaats door
burgemeester K.J.C. Kamerling. Bij
het vogelschiete-n wordt het eerste
scho t ge-lost door Johan Kamper-
man, de- schutterskoning van vorig
jaar. Voor de kinderen worden e>ok
diverse spe l l e t j e s georganiseerd, te-r-
w i j l de- jeugd t e - v e i i s haar hart kan op-
halen in de draaimolen.
Zaterdagavond /al voor/it ter Gerri t
l lendi iksen de- p r i j / c - i i van de spe-le-u
u i t r e i k e n .

Geslaagden
Aan het OverGelder College te /ut-
phen slaagden voor:
Secretariële i ie h t i n g ( d i p l o m a ) : Mo-
niek Kngberts, De-siré de Kok. Ksther
Ruiterkamp. Hermien v a n c le -n Vlek-
ken, Re-nate V redegoor, Kl len Viv-
(leiiberg. Mar ian Vrogle-n. (Getuig-
s c h r i f t ) : Albert Jan Boersma, Janne t
Golstein. M a r t i n Pardijs. Administra-
t i e v e r i c h t i n g (d ip loma) : Moniek
Kngber ts , Roha l t Bergsma. Ksther
Rui terkamp, Albert Jan Boersma,
Natascha Gansner. M a r t i j n Jansen,
Mar ian Vrogten, l . a u r e - n s Ke-uss ink.
Miriam Tennissen, Marcel Timmer.
( ( . c ' l u i g s c h r i i t ) : Joke- l 'lekken|)ol.
D e - l a i l h a n d e - 1 ( d i p l o m a ) : Angelie |ue
Baars, Jane-t Brinkman, Jeannct
Bi u i l . Majanca Kekhuis . K s t h e - i ( ioe-s .
Alber t ien l l a r m s e - n , Carim-n I l e v -
de-ndae-1. Michael Hendriks, Au i t a
Ke-rs ten . Miranda Kolkman. K l l e - u
Maters, I rma van der \ egt, ( ! a t v /.eu-
ner. ( G e t u i g s c h r i f t ) : Paula Barink.
Sande-r Bolhu is . Stev en ter l laar, Bar-
bara Rondeel.

Succes 'Sursum
Corda' leden
/aterdagjl. werden door 2 leden van
de Cln . Muziekvereniging 'Sursum
Corda' niet idioot succes een K.N.F.-
exainen afge-legd. Kllen Schuurman
slaafde met 51,5 punt voor haar
B-diploma. Dit punten to taa l bete-
kent dat / i j op haar diploma de aan-
vu l l ing 'met onderscheiding' aantrof.
De eerste mu/ ikan t die in de meer
dan 60-jarige verenigingshistorie het
I)-diploma behaalde was Joanne Wi-
chers. Met 50,5 punt behaalde / i j
voor blaasmuziekamateurs het
hoogst haalbare diploma. V'oonvaar
geen geringe prestatie.
Ongetwi j fe ld / u i l en beide resul taten
een s t imulans betekenen voorliet ge-
hele harmonie-orkest.

Wereldwinkel
Informatie over ananas
Ananas is een erosie bevorderende
p l a n t , /e heeft grond nodig die goed
alwatc-r t . Dus worden alle bomen ge-
kapt en worden er afwateringskana-
len gegraven. De korte wortels van de
ananasp lan t /ijn niet in staat de hu-
mus vast te houden. Met het water
spoelt dus de grond weg. In Thailand
weid vastgesteld dat op die manier in
twee jaar t i j d op sommige plaatsen
twee meter van de vruchtbare top-
laag in de rivier spoelde.
In Kenia is bij een grote (niet bij
name te noemen) fabriek maar één
op de acht arbeiders in vaste dienst.
Al de /evendui/end anderen werken
bij toerbeurt. Maar nooit /olang dat
/e recht krijgen op een vaste aanstel-
ling en de toch al minimale voor/ie-
ningen.
Via een computer wordt ervoor ge-
/orgddat niemand meer dan 290 Ke-
niaanse shillings per maand ver-
dient , dat is ongeveer 75 gulden, le-
dere dag moeten de ai beiders wel op-
draven en afwachten of /e aan de
beurt / i j n om te werken of^kH. Wie
er niet is als / i j n naam worcl^Pgeroe-
pen. wordt van de l i j s t afgevoerd.

Wet ken in /.o'n velband valt niet
mee. In de- fabriek werken de arbei-
ders snel en e f f i c i ën t . Dat moet wel,
want de machines geven het tempo
aan. Het lawaai is oom-rdovend. Op
een meter afstand kun je elkaar niet
vers taan.
In wereldwinkels k u n t u ananas in
blik kopen welke afkomstig is uit een
kleine fabr iek in Vie tnam. Voor k r i t i -
sche konsumenten een goed alterna-
t ie f . Niet alleen vanwege de steun aan
de wederopbouw van het land, maar
ook vanwege de uitzonderlijke goede
kwali te i t . Uit een smaaktest kwam
Vie tnam ananas onbetwist als beste
naar voren met o.a. de opmerking:
'Het kon wel verse ananas /ijn' .
De/e ananas is wel wat duurder om-
dat er een ree h t v aardige prijs betaald
wordt aan de producent.
Wereldwinkel Vorden staat met een
kraam op de markt in Vorden. Klke-
1ste en 3e- v r i j d a g van de maand. In
de maand j u l i dus bij/ondere aan-
d a c h t voor ananas.

SPORT- nieuws

RTV-er Rudi Peters
weer een
overwinning
Rudi Peters uit VVichmond is duide-
l i j k in grote vorm. Na een voor hem
tegenvallend Nederlands Kampioen-
schap heeft hij weer snel / i j n ritme
teruggevonden.
Vorige week dinsdag noteerde hij
/ijn 9e overwinning van dit sei/ocn.
In eerste ins tant ie miste hij de slag.
Een kopgroep van 5 man wist bij de
Amateurs-B weg te sluipen uit het
peloton. Peteis wist in een sterke de-
marage uit het peloton in één adem
naar de kopgroep te rijden. In de
eindsprint waren de andere renners
kansloos tegen de krachtige sprint
van Peters. Peters reed daarna nog
eens drie maal prijs: Vaassen - 6; ()1-
demarkt - 5; Weerselo - 10.

Han Hekkelman, Renkum - l (i. Kd-
win Maalder ink, Renkum - 1 < ) . VVim
Bosman, /eeland ( N B ) - 13. I , a i s
Vos, W i n t e r s w i j k - 13. Peter Makkink ,
Winterswi jk- K t .

Touwtrekken
Afgelopen /.ondag is de start ge-
maakt met de s t r i jd om het Neder-
lands kampioenschap. Het eerste
toernooi werd gehouden in Maas-
sluis onder /onierse omstandighe-
den. Eiet veld was erg droog en /acht.
Bij de start van elke- wedstrijd trilde
de grond meters verderop nog.
De Vordense touwtrekken doen ook
ditjaar mee aan het kampioenschap,
en wel in de koningsklasse (640 kg-
klasse). Samen met vier teams uit het
oosten van Nederland gingen /.e de
strijd aan tegen de- topploegen uit
het Westen en het /uiden.
De eerste dag kwam Kibergen (23)
als eerste- uit de bus, op de- voel ge-
volgd door OKIA uit Holten (22).
Monnickendam (17 ) werd derde op
geringe achterstand. De Vordense
mannen wisten er een vierde plaats
( I I ) u i t t e slepen, en werden direct
gevolgd door Heure uit Borenlo (10)
en Vios Bisons uit Beltrum (10) en
Watergang mei 9 pun ten .
De /uidel i jke teams Boskrekels en Ja-
gersrust moesten de- laatste- twee
plaatsen delen. De s t r i jd om het kam-
pioenschap gaat /ondag voort in De
Wijk.

L.R. en P.C. De
Graafschap
Op /aterdag 27 jun i gingen er enkele
ama/ones naar het concours in
Neede. /ij kwamen weer met een 4e
pri js naar huis. De/e- werd behaald
door Rinie Heuvelink met haar pony
Sarah in de I/2-dressuur met 129
punten.
Op /ondag 28 j u n i behaalde Ki l i an
Clippers in Eerbeek met Valentina
Bella in de M2-dressuur ee-n .3e- p r i j s
met 126 punten en een Ie pr i j s me-t
13<S punten.

^Stichting Welzijn Ouderen Vordens o
W
VORDEN
S T I C H T I N G
W E L Z IJ N
O U D E R E N

Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Spreekuur: iedere woensdag 9.00-12.00 uur

Ouder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kon zijn.
In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/
voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Vakantie
Het kantoor van SWO is in verband met de vakantie van de fiink-
tionaris gesloten van 17 juli tot 18 augustus. Voor dringende
zaken, bijv. de dagopvang, kunt u op de dinsdag en donderdag
'deWehme' bellen, nr. 1443.
Voor personenalarmering kunt u de nummers 3110 of 1675 bel-
len. Voor andere zaken kunt u nr. 6887 bellen.

Handig Zelfstandig
Wie éénhandig moet breien, moet er
voor /oigen dat één breinaald vast-
s taa t . Voor he-t v a s t / e t t e n van de brei-
naald k u n t n het beste- gebruik ma-
ken van een breihulp. De/e / i j n erin
twee verschillende soorten: één die
op tafel geklemd moet worden en
één die men aan de- onderarm kan
bevestigen.

Breiblokjes met tafelklem: Dit van
kuns t s to f vervaardigde a r t i ke l heef t
in l ie - l bovenstuk een vee- i mee l ianis -
me'waarmee de- naald vastgehouden
en \ \ c - c - r losgemaakt kan worden.
De gleuven variëren v a n grootte voor
de verschillende naaidniaten. De- ge--
hele eenheid is draaibaar, waardoor
e-en /o aangenaam mogelijke werk-
|)osit ie ingenomen kan worden, l let
ge-heel wordt aan het t a fe lb lad of
werkoppen lak vastgeklemd
De/e h r c - i h u l p is /e-er g e s c h i k t voor
mensen die maar één arm kunnen
gebruiken.

Breihulp voor de onderarm: In we-
/e-n is he - t he t / e - l lde h u l p s t u k als bo-
ve-nge-noemde. maar nu e - c h t e r v a s t -
gemaakt aan e-en L'-vormige arm-
s t eun , die- met k l i t t e n b a n d bevestigd
kan worden. Via e -e -n draagband om
de- nek heeft de- onderarm e-en goede
steun.

De/.e breihulp is /eer geschikt voor
personen die één arm moei l i jk kun-
nen be-we-ge-n of die moeite hebben
H U M vastpakken.

Invalidenparkeerkaart

K i n s t i g l i c h a m e l i j k gehandicapten
( n i e t mensen die- e-e-n t i jd je - in het
gips lopen) kunnen een invaliden-
parkeerkaart aanvragen bij de- ge-
meente.

Kr / i j n twee soorten invalidenpar-
keerkaarten: l ande l i jke - parkeerkaar-
ic-n e-i i plaatselijke ontheffingskaar-
ten.

Wil t u voor e ' C ' i i landeli jke parkeer-
kaart in aanmerking komen, dan
moet u aan een a a n t a l e-isen voldoen:

u moet kunnen beschikken over
ec' i i motoiAoei t u i g of inva l iden-
voertuig dat u /elf k u n t besturen
en dat bedoeld is voor gebruik
buitenshuis.

— u moet /onder hulp van een ande-
re niet meer dan 100 meter kun-
ne ' i i lopen.

— of: u k u n t / ie h /onder h u l p van
een ander n ie t bu i t enshu i s ver-
plaatsen en be-nt daardoor aange-
wegen op vervoer door een ander.

l kr i jgt een me-disch onder/.oek
waaru i t moe-t blijken of u aan de ei-
se-n vooreen l a n d e l i j k e - parkeerkaart
voldoet. Hier / i jn kosten aan verbon-
den: f 35,-.

De- i n v a l i d e ' die /.elf nog auto r i j d t ,
k r i jg t e-e-n parkeerkaart met het auto-
nummer. Wordt u a l t i j d ge-reden dan
s taa t op uw parkeerkaart 'passa-
g ie r (e ) ' . l' mag de kaart dan gebrui-
ken in de auto van b i j v . man /vrouw,
doe l i ter , buurman , vr iend of vrien-
d in .

Mc-t e-en landel i jke kaart kun t u op
plaatsen parkeren waar dat volgens
de verkeersborden niet /ou mogen.
Kr is we-l e-e-n a an t a l beperkingen:
- u mag ten hoogste- drie uur parke-

ren op e-e-n plaats waar e'C'ii par-
keerverbod geldt

— op de auto moe-t de- invalidenpar-
keerkaart / i e h t b a a r / i j n aange-
b r a c h t .

— de ontheffing geldt niet voor slop-
verboden, gek' stoepranden, hoe-
ken van straten en/, waar het par-
keren volgens de- algemene regels
verboden is.

Mensen me-t een parkeerkaart 1110-
ge'ii hun au to voor onbeperkte tijd
i i c - e - i / e - t l c - n in parkee-r/ones eu op
plaa l se ' i i , waar het parkeren aan t i j e l
gebonden is.
Bij pai kc 'c- i meters gelde-n de- normale
regel».

Wilt u voor een invalidenparkeer-
kaart in aanmerking komen, dan
kunt u een aanvraagformulier krij-
gen bij het gemeentehuis.
De parkeerkaart kost in Vorden
f5,80.
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Zondag 5 juli winkels geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Ruurlo in teken van eenwording Europa met zang en dans
/aterdai; staat het Aclitorlioc-k.se dorp Ruurlo in het teken van het F i lmfes t iva l . Tijdens dit fes t ival pre-
senteert /ich een aanta l fo lklor is t i sche dansgroepen uit verschillende Kuropese landen. Het thema is
door het hele dorp overgenomen, iedereen doet mee. Winkels en straten / i j n aangekleed in de sfeer van
de deelnemende landen. Ook /al men cul ina i re special i tei ten uit de/e landen kunnen proeven. Door
middel van' een spel worden de be/oekers lani>s alle landcMi geleid. Daar kan men aan verschillende

onderdelen meedoen. In 'Kngeland' kan men boogschieten, in 'Portugal' wordt er t>wisi en in 'Spanje
/al men de- cas tagnet ten moeten hanteren. Voor a l le onderdelen k r i j g t men een stempel op een kaart ,
l ' i t de ingeleverde volle kaarten wordt een winnaar getrokken die in 'Engeland' L' m i n u t e n l inksom gra t i s
mag winkelen.
Voorts is er vanaf 1-1.00 uur een grote optocht door het dorp. Dan / i j n naast a lk - dansgroepen ook vele
bezienswaardigheden uit grootvaders t i j d te / ion, /oals een stoomwals. oude motoren en diverse- andere
oude gebruiken.

CO De Vers Supermarkt
Altijd Voordelig
in Uw buurt

GEVERINK
SCHOENEN - LEDERWAREN

RUURLO

adres voor at uw sipedgoed, (u?(e-
en huishoud artikelen

Fa. G.W. ESKES sra33

Kom uw geluk beproeven bij het
Prijzenfestival op 4 en 5 juli bij de

Oostblok-landen.
Knip de waardebon uit.

r

CO Waardebon

L
Kflip uit

CO
CO

J

B L O K M B O K I I K K BEO

Zelhem - Ruurlo - Varsseveld

Hebt u iets te
vieren, haal dan
uw dranken, wijnen
en bieren bij

SLIJTERIJ
DE

DRIESPRONG
^

Dorpsstraat 32 - Ruurlo - Tel. (05735) 2132

MORSSINKHOF

Dorpsstraat 32a, 7261 AX Ruurlo
Telefoon (05735) 30 70

Voor al uw
kleinvakartikelen,
lingerie, enz.,
enz.

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

RAS Julianaplein 4
RUURLO

Telefoon (05735) 1210

Bloemen voor elke gelegenheid

BLOEMENMAGAZIJN

M. Groot Jebbink & Zoon
Dorpsstraat 37 - Ruurlo - Telefoon (05735) 1407

SACHS
DOLMAR

Tweewieler-
en
Gazonmaaier
specialist B. FOKKINK - RUURLO

GARVELINKKAMPWEG2a-Tel.: (05735) 3100

Oostenrijkse koe
loeit

Op het Julianaplein zet de groep
'Oostenrijk' dit land in de schijnwerpers.

Er is een stand met Oostenrijkse
geraniums, souveniers, vlaggen, etc.

Een drankje, waaronder natuurlijk een
'Schnapsjen' met een hapje, zijn volop

aanwezig. Het spelelement is het raden van
de naam van een originele Oostenrijkse
koe, die rustig staat te grazen op het plein.

Uiteraard zal de Oostenrijkse muziek volop te
beluisteren zijn!

Geert Willekes
Barchemseweg 4 - Ruurlo - Tel. (05735) 1217

KAPSALON De Vries
Barchemseweg 7, Ruurlo
Tel. (05735) 1286

Behandeling volgens afspraak.

UW BEHANG- EN VERFSPECIALIST

DECO HOME

HASSELO
Barchemseweg 1, Ruurlo, Telefoon (05735) 1287

Modecentrum

Dorpsstraat22-RUURLO-tel. (05735) 1438

B.V.

DORPSSTRAAT 23 - RUURLO - TEL.1414

DROGISTERIJ - PARFUMERIE

RUURLO

Kastanjetten
klepperen in Ruurlo
Aan de noordzijde van de markt waant

men zich in Spanje. In een tent met
gezellige zitjes en een mooi terras, schenkt
men sangria, een bowl van rode wijn met
stukjes citrusvruchten, een echte Spaanse

drank.
Voor de inwendige mens zijn er ook bakjes
paella! Ook Jus d'Orange zal er volop te

verkrijgen zijn.
Als spel heeft men gekozen voor het laten
klepperen van kastanjetten, waarvoor als

beloning so-wie-so de kastanjetten mogen
worden behouden.

ABN-AMRO Bank

GERRIT
HOGEVO

schoenen - tassen - pedicure - reparatie
dorpsstraat 21 Ruurlo - tel. 1307

Voor service en kwaliteit Plate-service
snackbar Diverse IJsspecialiteiten

Gezellig terras!
Achter de kerk, in 't centrum
Tel. (05735) 1532

L
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Zondag 5 juli winkels geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

ag, dr laa ts te dag van l u - t I r s t i v a l , is er l ie t in ternat ionale l ï ü h s c hoppen. Dit gebeurt in de fees t tent ,
waar een deel van de groepen optredens /.al ver/orgen. De andere groepen treden op in de s t ra ten van
het dorp. Iedereen kan die- dag ook deelnemen aan tal van a k t i x i te i ten /oals \ogelst h ie len, paa lk l i inn ien
en i ings teken.
Ook wordt er bij mooi weer buiten een bonrgondis( hè maalti jd voor l f>0 personen gesolveerd. De
winkels / i j n op de/.o /omlag van l .'VOO tot 17.00 nnr geopend.

Rnnr lo heelt nog meer te bieden. In dit dorp l i g t de grootste doolhof van Knropa.

Vorig jaar was het honderd jaar geleden, dat de/e dwaa l tn in bij kasteel Rnnr lo werd aangelegd als t u i n
voor spel en vermaak van de f r eu le s van l leeckeren. I let is /oker de moeite waard om de/e doolhof te
bezoeken. Aans lu i tend /on u een kijkje.kunnen gaan nemen op een tentoonstelling georganiseerd door
de s t i ch t i ng 'Textiel Plus ' . Kr / i j n werkstukken te /icn v a n u i t het hek' land, waarb i j het l a l n r i n t als thema
weid geko/en. Men ontwierp een blindendoolhol, een gehoorlabvrinl, een hinkelpad en een grasdool-
hol.
De tentoonstelling wordl gehouden in de showroom van Mceks' Meubelen aa
Ruurlo.

de l lomineesteeB 1 1 m

BRINKEN
"*Borculoseweg 19 -Ruurlo -Tel. (05735) 1482

Spaarbank Achterhoek-Twente

Kantoor Ruurlo •
Borculoseweg 4
Tel.: (05735) 1272

Fa. Altena
Borculoseweg 9
7261 BG Ruurlo
Tel.: (05735) 1364

Borculoseweg - Quality Street!
De Borculoseweg e.o. gaat de/e dagen op de Engelse
toer. ( ) ] > /aterdag4 j u l i is ervan alles te doen; /.o is er

live-mu/iek met de Blue Velvet Band, men kan
boogschieten niet Robin Hood, op een groot clart-
bord is er de mogelijkheid het dart-spel te spelen. In
een tent, ingericht als pub, worden Engelse hapjes

en drankjes door Engels-geklede bediening
geserveerd.

Ook de kinderen worden natuurlijk niet vergeten:
voor hen /ijn er GRATIS met gas gevulde

BALONNEN. Ook is er een suikerspinkraampje.
Op twee plaatsen in de straat worden videofilms

vertoond met beelden van Engeland en door mee te
doen aan een spel ontvangt men een aardigheidje.
Overigens is de Borculoseweg al vanaf 15 jun i in

Engels^tijl en krijgt men in de winkels Engej^drop
aawfeboden. Al met al is een be/oek aan

Borculoseweg /eker de moeite waard!

HOIJTINK
Boek- en
Kantoorboek-
handel

Borculoseweg 17
7261 BG RUURLO
Tel.: (05735) 1263

OPTIEK

HETZEL
Borculoseweg 3 -5 • tel. 05735 -1203 • Ruurlo

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

Q kapsalon luim masman
Borculoseweg 2 - 7261 BJ Ruurlo - Tel. (05735) 1465

Tuincentrum
Gerrit Wuestenenk

Borculoseweg 29a
7261 BH Ruurlo

Telefoon (05735) 2508

VAA WEVERS
ASSURANTIËN

Molenlaan 1a, 7261 BS Ruurlo
Tel. (05735) 1410

Specialiteit: Bolussenen Limburgse Vlaaien
Malsovit-bakker

BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

DORPSSTRAAT 3 — 7261 AT RUURLO — TEL. 1386

THEO NALES
Dorpsstraat 1

Ruurlo-Tel. 05735-1947

Dorpsstraat 14-16
Ruurlo

Tel.: (05735) 1325

Fax: (05735) 1057

Om en nabi j het terras tussen de fa. \ales en Hartman in liet
begin van de Dorpsstraat, wordt België voor het voetlicht

gebracht. Als spel een oud Vlaams gebruik, nl. 'Den Yuilen
Bras', om mannen, die hun vrouw mishandelden of'durfden af
te troeven, te bespotten door hen met een namaakpop (hun
dubbelganger), voor de gek te houden. Daarom ook werd hij
soms de 'sotscop' genoemd. In Antwerpen en omgeving noemt
men hem 'op-signoorkc'. In een bedlaken werd 'den vuilen bias'
dan door de buren in de lucht gegooid tot groot joli j t van de

omstaandeis, maar ook tot grote schande.
Volkskunstgroep 'De Krekels' uit het Belgische Bonheiden

houdt de/e folkloristische traditie in ere door de/e pop niet
alleen t i jdens optochten de lucht in te gooien, maar ook door
hem op liet podium tijdens ons fes t iva l , deel te laten ui tmaken
van hun show. Natuur l i jk gaat het hier om een namaakpop,
want hun echte 'vuilen bras' b l i j f t in hun stadsmuseum achter.

Natuur l i jk /ijn ook hier typische Belgische drankjes en hapjes te
verkrijgen.

Onze specialiteit: ,, Belgische Kollen

Dorpsstraat 4, 7261 AW Ruurlo

Rabobank G3 Ruurlo
Meer bank voor ie geld Tel. 2155

'\gl&-

sporthuis
BORCULO-RUURLO-LOCHEM

Domineesteeg 14, Ruurlo
Tel.: (05735) 3349

dameskapsalon
herenkapsalon
zonnestudio
parfumerie

m.l. romville
kerkplein 10
72C1 AZ ruurlo

tel. (05735) 1568-privé 1927

van
(jwenloseweg 6 •

<Tct.(05735)1357

C A l l
KI S I Al KAM

D O K I ' S S I K A A !
I I I . (OS7.1S! M l b

RUURLO

Portugese sfeer
op Marktplein

In het kader van het Kurofestival /al het
Marktplein omgetoverd worden in een Portugees

strand, waarbij /elfs vissen aanwe/ig /ijn.

Op leuk aangeklede terrasjes kan men proeven
van drankjes en hapjes uit Portugal.

De deelnemer aan het Eurofestival 'OHeao do
Porto' /al de be/oekers laten genieten van de

Portugese dansen!

locus

Woningbouwvereniging

beter
Fa. H.

BRINKERHOF
Dorpsstraat 18 - Ruurlo

Tel.: (05735) 1443

l

Dorpsstraat 20
Ruurlo
Tel.: (05735) 1236

Dorpsstraat 11 - Ruurlo
Tel.: (05735) 1312

h o i j t i n k:
Dorpsstraat 13
7261 AT Ruurlo

Telefoon: (05735) 3050
Telefax: (05735)1050



Buurtvereniging DELDEN
organiseert

4e Vordense
KLOOTSCHIET-

MARATHON
10 KM

voor buurtverenigingen, etc.

OP 5 JULI
café 't Zwaantje

Hengeloseweg 14, Vorden.

Starttijd:
10.00 uur Heren
10.45 uur Mixed
(max. 2 heren)

10.45 uur Dames

Max. 1 bondslid per team.

Opgave, liefst vóór 4 juli bij:
DickRegelink (05752-1328)
HarryFlamma (05752-1942)

12.00-12.30 uur.

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

VLEESBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
05739-1202 (fam. Sasse)

Halen

1 Beta

American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

MEUBELVOORDEEL

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

VAN: 3645.- VOOR: 2750.

WANDMEUBEL 2.06 METER BREED
GEHEEL MASSIEF BLANK EIKEN

VAN: 3750.- VOOR: 2995.

2-ZITS BANK
DRALON VELOURS
VAN: 1275.- VOOR:

Rustiek eiken zitmeubel met een
romantisch tintje.

Als 3+2 zits 2995.-

DIVERSE TOONZAALMODELLEN
MET HOGE KORTING

HELMINK
meubelen

TAPIJTCOUPONNEN
VAN 2.00 METER TOT 13.00 METER
VOOR STUNTPRIJZEN
ZIE ETALAGE

KOOPJES IN WONINGTEXTIEL
* DEKBEDDEN + OVERTREKKEN
* COUPONNEN GORDIJNEN EN

VITRAGES
* KUSSENS ETC.

MATRASSEN: POLYETHER
SCHUIMRUBBER + BINNENVERING
VOOR STUNTPRIJZEN

VORDEN / TEL. 05752-1 51 4

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

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

KEURSIACER

...• BLIKVLEES
LEKKER MAKKELIJK

OP VAKANTIE

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

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

slagerij v.d. neer
Dreiumme 23-25 - Warnsveld - Tel. 22117

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

DERDE BLAD
Donderdag 2 juli 1992

54e jaargang nr. 14

Zaterdag l augustus aanstaande organiseert de Vriendenkring van de Bargkapel in het hotel In de
Groene Jager te Barchem een Tsjechische Avond. Op deze avond treedt de blaaskapel Keramicka
uit de Bohemen, Tsjechoslowakije op.

De/.e kapel komt ui t de stad Hechu-
né, een oude stad aan de rivier de
lu/nice- . De/e stad werd door /.i ju
kostbare historische gebouwen en
wereldberoemde keramiekeu, en als
kuuroord /eer bekend.
De kapel is opgericht in I9b'(i en
staat ouder le id ing van kapelmeester
Krant isek Tüma. (De groep bestaat
uit 20 personen, waanan l vocalis-
t e n ) . Keramicka ia in Tsjechoslowa-
k i j e erg bekend van radio en televisie.

en behoren dan ook tot een van de
toporkeslen van dit land.
Verder ver/orgen /.e hun optredens
veel in Duitsland, Oostenrijken Ne-
derland. I lel grootste gedeelte van
het repertoire bestaai uit volksliede-
ren en volksmu/iek.
Ken ieder die de/e Tsjechische
Avond komt be/.oeken /al worden
ontvangen met een hee r l i j k glaasje
Hec herovka (origineel Tsjechisch li-
keu r t j e ) .

Kaarten / . i jn verkrijgbaar bi j hotel ' In
de Groene Jager' te Barchem. Tele-
foon 05734-1201.

Schwarzwalderavond
Voor \\\ oktober a.s. heelt men een
originele Schwar/vvalderavond geor-
ganiseerd in Hotel M e i l i n k te Bar-
chem. De medewei kenden voorde/e
avond / i j n Die Original Hrendernei
Bergbueben uit Brenden.

Raad Vorden:

Zwembad op verantwoord^wijze
open houden
De gemeenteraad van Vorden heeft zicht dinsdagavond positief uitgesprokeT^en aanzien van het
voortbestaan van het zwembad. Niet tegen elke prijs, maar zoals met name het CDA en WD het
uitdrukten: op een verantwoorde wijze. Veel zal daarbij afhangen van de vervolgnota die de raad
t.z.t. voorgelegd zal worden en waarbij het uiteindelijke financiële plaatje zichtbaar wordt.
'We / u i l e n dan de afweging moeten
maken tot hoever we willen gaan.
Daar is het / .wembadbestuur (ook
de/e avond weer goed vertegenwoor-
digd op de publ ieke t r i b u n e ) /ich
ook terdege van bewust ' , aldus wet-
houder mevr. Aarlsen ( ( ! D A ) .
VVD-er K. Branden barg merkte nog
o p d a t het / .wembadbesluui ook /.elf
moet gaan /.oeken naai' meer bron-
nen van inkomsten . 'Well icht / i j n er
overeenkomsten te s l u i t e n met de
campings' , /o gaf hij aan.
Mevr. Tolkamp ( ( 1 D A ) die hel /wem-
bad omschreef als '/.eer ple/.ierig'.
/ag met belangstell ing uit hoe in de
vervoignota de 'verantwoorde wi j / e '
uit de doeken wordt gedaan.
De raad stemde1 ook in mei hel voor-
stel om f l r>..")2.S,— uit te t rekken met
welk bedrag bouwkundig bureau
Vaags aan de slag gaat om te onder-
/.oeken hoe de ruimteproblemen in
de sporthal opgelost moeten wor-
den. Hrandc'ubarg (VVD) stemde wel
in met het bedrag maar /ag n ie t één.

twee, drie de argumenten die tot
meer kleedkamers moeten leiden.
I lij was overigens wel van mening dat
wanneer de gemeente b.v. een ton
gaal investeren in de u i tb re id ing van
de kan t ine van de sporthal, daar toch
/ckei op jaarbasis t ien dui/end gul-
den meer inkoms ten tegenover moei
staan.
Wethouder Aarlsen (CDA) was hel
met de/e / i e i i swi j /e wel eens en ver-
telde dal over de materie t . / . l . u i tvoe-
rig met de exp lo i t an t van gedachten
gewisseld /al worden.
Mevr. Aarlsen deelde venolgens
mede dat het college momenteel
ovciAvecgt om de beheerder van de
sporthal meer taken toe te bedelen
opdat de aldeling Wel/ijn daardoor
wal wordt on t l a s t .
De raad was het met het college eens
dat in / 'n t o t a l i t e i l de beheersstruk-
tu ren van de1 akkomodaties onder-
/oc hl moeien worden.
Ge/ien de- leefbaarheid in Wich-
mond ging de raad ook akkoord om

verbeteringen aan te brengen aan
het Ludgerusgebouw. Ook zal mede-
werking verleend worden om de uit-
bre id ingvan het spor tparkvan 'Ra t t i '
Ie realiseren. Tot hoever de financië-
le medewerking gaat blijft voorals-
nog een open vraag. Mevr. Tolkamp
( C 1 D A ) kondigde' n l . aan dal het ge-
meentebes tuur in september een
plan v a n u i t de Kranenburg tegemoet
kan /ien met daarop ingevu ld hoe de
Kranenburgers de/e u i tb re id ing
/ien. 'Ik maak u er echter al wel vast
op a t t e n t dat er aan dit plan een be-
hoor l i jk pri jskaart je hangt! ' , /o gaf
mevr. Tolkamp een schot voor de
boeg. 'Wij / i j n benieuwd' , /o rea-
geerde wethouder Aartsen.
l oen de discussie over de- wel/ijnsak-
komodaties b i j n a voorbij was merkte
burgemeester K.J .C. Kamerl ing op:
'Wc kr i jgen met dit weer / in om na de
raadsvergadering een d u i k in het
/wcmbad Ie nemen'. Ken opmerking
die hel aanwe/ige /wembadbesluur
als m u / i c k i n de oren klonk!

Raad Vorden:

Bij aanleg bevoorradingsweg
geen reducering aantal
parkeerplaatsen
De raad Vorden stelde dinsdagavond het bestemmingsplan Vorden Kom Bevoorradingsweg vast.
Daarmee werd besloten dat er aan de zuidzijde van de Dorpsstraat een bevoorradingsweg zal
worden aangelegd. Daartoe besloot de raad reeds een aantal jaren geleden, waarbij één en ander
gezien moet worden als een onderdeel van de herinrichtingsplannen van de kom van het dorp.
(Een voorstel inzake deze herinrichting kan de raad in september tegemoet zien, zo liet wethouder
Voortman (P.v.d.A.) weten).

wethouder die de raad beloofde t . / . t .
een copy van dit kontrakt te /u i len
overhandigen.

Nieuw tennispark
In de eerstvolgende vergadering /al
de raad een voorstel bereiken met be-
trekking tot de verhui / ing van het
tennispark op de huidige plek in
plan Zuid, naar een plek aan de
( ) v enveg.
Daarvoor stelde de raad nu alvast het
bestemmingsplan 'Vorden Sportpark
Ovenveg 1992' vast. Reden is dat de
huidige lokalie van 'Vordens Tennis-
park' aan de Nieuwstad onvoldoende
ruimte- biedt. Uitbreiding van de ba-
nen is daar niet mogelijk. De aanleg
van verl ichtingsmasten s t u i t op be-
waren van de omwonenden.
Vandaar de lokatie aan de Ovenveg.
Tijdens de voorbereidingen is er een
koppeling gelegd met een particulier
i n i t i a t i e f tot de bouw van een squash-
hal. Ook daarvoor / i j n mogelijkhe-
den in het bestemmingsplan opge-
nomen.
De tennisvereniging /al van de ge-
meente- f 200.000,— ontvangen, l Iel
t e r re in aan de Nieuwstad dal straks
beschikbaar komt /al de gemeente
aanwenden voor woningbouw.

Klootschiet
Marathon
Voor de klootschietmarathon die de
Deldense buur tveren ig ing /.omlag f)
j u l i organiseert hebben /.ich inmid-
dels al heel wat teams opgegeven. De
afstand bedraagt K) kilometer. Men
kan /.ich alsnog opgeven bij Dick Re-
gelink (tel. 05752-1328) of bij Ham
Flamma (tel. 05752-1942).
Deelname is mogelijk voor vereni-
gingen, bedrijven, s t ra ten , families,
buurten etc. De teams bestaan uit 4
personen, waaivan éc'-u deelnemer
lid mag / i j n van de Bond. Kr / i j n drie
klassen, t .w. heren, dames en ge-
mengd (max. 2 heren). ^*

Ludgermarkt op 4 en 5 juli

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Jong Gelre succesvol
JongCk-lre is tijdens de /gii. YVampex
die in Almen weid gehouden bij/on-
der succesvol geweest, /owel bij het
sportieve gedeelte als bij de recrean-
ten kwamen de Vordenaren als win-
naar u i t de bus.
Deelnemers in de- sportieve klasse
waren Kr ik en Peter Makk ink en Ar-
jan en Renee Mom barg. I Iel recrean-
tenteam bestond uit Jan Schieven.
Arend Bongers, W i m Voskamp en
Kredclv Di jkman.
De deelnemers kregen heel wat voor
hun 'kie/en' alvorens de f i n i s h Ikan-
tine spor tc lub A l m e n ) werd bereikt.
Hardlopen, kruiwagenrace, k a n o v a -
ren, louwbaan over de Herkei etc.
Stuk voor s t u k onderdelen die heel
wat van de deelnemende teams verg-
den.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

CDA fraktievoor/ i t te i A.H. Hoers
hield nog een slag om de arm. 'Op
dit moment weten wc- nog n ie t hoe-
veel parkeerplaatsen er komen. De/.e
wegis meer dan alleen maareen be-
voorradingsweg. Door de hei i n r i c h -
ting in het dorp verheven we parkeer-
plaatsen, we wi l l en niet alleen een

compensat ie van de ver loren gegane
parkeerplaatsen, maar wc- w i l l e n u i t -
breiding van het huidige aantal. Dus
wel eens met het voorstel, mi ts ! ' , al-
dus Hoers.
Wethouder Voor tman ( P . v . d . A . ) :
' l k't u i t g a n g s p u n t van hel college en
dest i jds ook /o gesteld in de raad. is

dal b i j rea l i ser ing van d'e f i e r i n r i c n -
t i n g v a n het dorp. het a a n t a l parkeer-
p l aa t s en n i e t /a! reduceren. De ge-
meente- le-gt de bcvoorradingsweg
aan e-n de- winkel iers leggen op hun
kosten de parkeerplaaten aan. We-
/ .ui len /eer /eker alert / i j n dat de/e
afspraak wordt nagekomen', aldus de-

Ro m m e l m ar kt P. V.
De door de l'A', georganiseerde rom-
melmark t trok heel wat be/oekers. De
oliebollen van warme hakker van As-
sc' l l en de- artikelen op de- rommel-
markt /.elf vonden gretige aftrek. Kr
w e i d dat weekend n ie t aan wcdv' luch-
ten deelgenomen /odat a l le leden
hun s t e e n t j e - aan de/e markt konden
bijdragen.

Zaterdag 4 juli en zondag 5 juli wordt voor de zeventiende keer de
Wichmondse Ludgermarkt gehouden. Tijdens deze traditionele
jaarmarkt presenteren zich - evenals andere jaren - weer nage-
noeg alle verenigingen en middenstanders uit de gemeenschap
Vierakker en Wichmond.
De Ludgermarkt, gesponsord door
de Rabo-bank, kent op /aterdaga-
vond, behalve de- t r ad i t ione le brade-
i ie-vorm, een plc-infeest dat /al duren
tot middernacht. Voorts is e-r die-
avond een optreden van de bejaar-
dendansgroep en de mu/ ickvereni -
ging Juba l . Voor de /omlag hebben
jongeren uil het dorp een watcrspek-
lake l georganiseerd. Ken heuse wa-
lerslag om de- behendigste man of
vrouw van Wichmond. De minder
behcndigen gaan kopje onder. Ken
reusachtig wate- rbass in wordt hier-
voor opgesteld.

Dit alles aangevuld met standwei kers
uit a l l e - dele-u van hel land. De orga-
nisatoren verwachten, evena ls voor-
gaande jaren, een groot aan ta l be--
/oe-kcTs. Dit jaar hoopt men bij goed
weer/.el l s op een record.

De- naam Ludgermarkt is t e - danken
aan de geloofsvei kondiger I.udger,
die in 791 het kerkdorp Wichmond
stichtte. Ken fe i t , dal W i c h m o n d in
1991 hoopt te vieren met een groots
leest.
l)c soort stands /al evenals vorig jaar
weer /e-er d ivers / i j n . Kr is /ogc/egd
voor elk wat wils. Aan de- kinderen is
eveneens gedach t , /o is e-r kinder-
spe-elgoed, balonnen c-n e-en kinder-
/weefmolen.
De organisatie van de Ludgermarkt
wordt grotendeels gefinancierd uil
de verlot ing die- e- lk jaar in de maand
j u n i e-n t i jdens de- Ludgermarkt
wordt gehouden. Hij de/.e verloting

/ i j n drie- re i/.e n e-u voorts nog tal van
andere prij/.en te winnen . De- rei/en
/ijn beschikbaar gesteld door de
Rabo-bank. Ken ambte -naa r van de
Rijkspolitie /al ook dit j aar weer de
trekking op zondagmiddag verrich-
ten.

De organisa t ie van de/.e- Ludger-
n i a r k l is in handen van leden van de
p laa t se l i jke verenigingen, de mid-
denstand en enkele- andere en thou-
s ias te - l ingen . Met name de inbreng
van de- KI'O, de lokale v rouwe-nvere-
n ig ing , is groot.
Ook de medewerking van de- plaatse-
l i jke bevolking is erg groot. Immers,
lijde-iis dit weekeinde ge-beurt e-r nog-
al wat . S t ra t e -n worden geblokkeerd
en toegangen tot hu i /en / i j n voorde-
auto soms t i j d e - l i j k onmogeli jk . T;
vcns k r i jg t ' e l e buurtbus t i jde- l i jk e-e-n
andere route. Toch is e-r nooit e-e-n
problee-m geweest, iets dat kcnmer-
ke-nd is voor de slee-r in Vierakke-r en
Wichmond.

Ook de- medewerking van de- ge--
me 'e ' i i lc Vorden wordt erg op p r i j s ge-
steld. De- samenwerking mei de ge-
meente Vorden is vooi t r c T l c l i j k ie
noemen. De Kudgermarkt wordt ge-
houden op /aterdagavond l j u l i en
op zondagmiddag "> j u l i .

Kom n a a r d e - Ludgcrmarkl en wees
ge-tuige van e-e-n e-cht s t u k p la t le-
landsgc'/elligheid. Iets dat we- a l l e - -
maal, na /ovee-1 voetbaltelev isie.
waarschijnlijk n o d i g / u H e n hebben.

Politievaria (1ROK1' VORDEN

Op woensdag 21 j u n i werd aangifte
gedaan van doorrijden na aanr i j -
ding. Aangever had / i j n au to gepar-
keerd aan de Dennend i jk . Toen hij
bi j / i j n a u t o kwam /ag hi j da t de/e
schade had echter de dader was weg-
gereden /onder /.ich bekend te ma-
ken, ( .c tuigc wordt ver/och t c o n t a c t
met de pol i t ie op te nemen.

( ) p donderdag 25 j u n i werd aangif te 1

gedaan van verniel ing. Toen aan-
geefs t e rb i j haai personenauto kwam
/4g / i j dat er een barst in de voorruit
/at . /e had haar auto geparkeerd aan
de Hoetinkhof te Vorden. ( . e tu igcn
worden ver/ocht contact mei de pol i -
tie op Ie nemen.

Op v r i j d a g werd door de gemeente
Vorden aang i f t e ' gedaan van d ie f s t a l
van een groot a a n t a l goederen uit de
garagebox welke is opgesteld op het
speelveldje aan hel Wicmel ink . l il
de box werden ba l len , s lagplanken
c-.d. ontvreemd.
()ok werd op vrijdag aangif te gedaan
van een poging tol i nb raak in de l)e-
cani je . Men was wel b innen geweest
echter er wordt tot op heden n i e t s
vermist.
Op /aterdag 27 j u n i werd de p o l i t i e
ver/ocht om Ie gaan n a a r d e Dorps-
st raat alwaar bij de- kerk in een perso-
n e n a u t o een hond /on / i t t e n . ((.c-
/ i c - n hel he le - weer u i te raard n ie l /o
p r e t t i g ) . Terplaalse gekomen was de
a u t o reeds ver t rokken.

Op maandag 29 j u n i werd aangifte
gedaan van diefstal van een liets. De
Hels werd ontvreemd vanaf de Den-
n e n d i j k .

( )p 2S j u n i om 7. l.~> uur vond er op
de Ruurloseweg een ongeval p laa ts
t . h . v . de spoonvegovergang. Ken per-
sonenauto had een overstekende ree
aangereden.

Op 2 1 j u n i ontdekte de- Ri jkspol i t i e
dat er in de berm van de Wi ldcn -
borchseweg een a a n / i e n l i j k e hoe-
veelheid t u i n a f v a l was gestort. In to-
taal lagen er ( i p l a s t i c /.akken vol met
o.a. l i g u s l e i ï i e g a h a l . De gemeente
Vorden heelt de rot/ooi venvijderd.
I loud ons dorp schoon!!

Ook nu weer /eer k i n d e r a c h t i g e ' ve r -
n ie l ingen in hel dorp in de nach t van
/alerdag op /omlag. In een gebouw
aan de I n s u l i n d e l a a n werden diverse
T.I..-lampen e.d. met veel l a w a a i ver-
nield. Hij komst van de pol i t ie waren
de kinderen verdwenen.

Gevonden voorwerpen: b r i l in map-
je van l lans Anders; kinderwater-
schoen t j e , k l eu r b lauw: wielsierdop
van een Opel; portemonnee, b ru in ,
i i l s .

Verloren voorwerpen: l i e t s s leu te l nr.
7922; kinderhorloge chroom met
w i t t e band; v l a g rood-geel, /g. Wig-
wamvlag; busmaand k , i . u l .



De meest
prettige

en gezonde
manier van
UITRUSTEN
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AQUA SLAAPSYSTEMEN

Slapen op een waterbed is de
meest prettige en gezonde manier
van uitrusten. Een slaapsysteem,

aangepast aan alle huidige wensen
en geproduceerd volgens de

modernste technologieën.

WIJ WETEN ER ALLES VAINI

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

ZATERDAG 4 JUL11992

ROMMEL-
MARKT

SV Veldhoek (voetbal)
zeer mooie oude spullen!

bij Sporthal Veldhoek
(Appy Happy)

Aanvang 10.00 uur Einde 17.00 uur

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-W-Video
REPARATIE

Bel Bredeveld;
05752-1000

Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon 05752-1000

RADIO, TV, ANTENNES EN SCHOTELS
.if»«"

In ons installatiebedrijf staat service hoog in het vaandel
geschreven. Dat geldt ook voor onze winkels. Alles op het
gebied van geluid en beeld, maar ook wasmachines, koel-
kasten, klein huishoudelijke apparatuur en schotelontvan-
gers. Onze eigen reparatie afdeling speelt een belangrijke
rol om optimale service te verlenen. Verkoop, plaatsing en
reparatie: alles onder één dak.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

OTTEN GAAT OP VAKANTIE
"Ja, van 6 tot 20 juli!"

Even eruit, lekker genieten,
heerlijk in de zon zitten. Het
liefst in een OTTEN-stoel, of de
benen onder de eigen OTTEN-
tafel steken. Dan weet je dat je
gemak en degelijkheid hebt!
Maar dat is toch een beetje las-
tig, dat wordt zo'n gesleep.
OTTEN-meubels in huis krijgen
is véél gemakkelijker.

Groot assortiment
In de verkoophal van OTTEN
staan bankstellen, fauteuils, ta-
fels, stoelen en kasten, te kust
en te keur. Allemaal degelijk en
mooi. Bankstellen, fauteuils en
stoelen bekleed naar keuze met
stof of leer, in diverse dessins
en kleuren. De keus is geheel
aan u!

Losse kussens
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen als die van uw bank of fauteuils
versleten zijn. Laat u daarover vakkundig adviseren door OTTEN.

Inruil
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte. Dat
is mooi meegenomen!

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

Tijdens de bouwvak normaal geopend!
Dorpsstraat 20, HalleGld.,Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

muller-uofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

WAT IS PERFEKTIE?
• ///•;•/• KESTE mr D/: NATU UK
• VERWEND WORDEN
• AANDACHT
• ERKENNINC,
• ARTISTIEK
• UW WENSEN
• KAPPERS MET STI.II.

ONTIII-K />/ KM'ÏMOKX V.IN./M/ HI-:I-:KSIHK
h' N //r/v sï'Ri-vi-M

J I M H E E R S I N K
H A A R M O D I ; VOOR DAMHS HN H H R I - N
VOKIII-.*-: 7.i: u-in •',«/ - u '/ • < ; 21

TH.I--HKW 05752 - 1215

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?
Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!
Het moet mooi en feestelijk worden?

Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

MOTORRIJLES
Bekijk je rijden op video!

05735-1788 RUURLO

OCU
E , l M I N C ; : ; \ y JULI A.S.

****

KERMIS HALL
V R I J PAO 3 J U l

Z A T E R DAG 4 J U L l

FRÜHSCHOPPEN MET

GEZELLIGE FORMATIE
'S AVONDS GROOT KERMISBAL MET "SUPER • FORMATIE"

K E rvl IE O l E

SPECIAL ACT
DISCO VERVOER

BUS 2
21.25 HENGELO (SPORTHAL)

21.28 HENGELO (VEZO-SUPERMARKT)
21.35 KEYENBÓRG (R.K. KERK)

22.OO HALLE (DE WOAGE)

TERUG OM 02.00 UUR

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

21.2O STEENDEREN (POSTKANTOOR)
21.25 BAAK (BUSHALTE)

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

21.55 HALLE (DE WOAGE)

TERUG OM 02.00 UUR

BUS 5
21.30 WARNSVELD (HALTE DEN BOUW)

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

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

TERUG OM 02.20 UUR

VOOR MEER INFO TEL. 08343-1232



DE WINKEL EN HET MAGAZIJN MOETEN LEEG. NET ZO LEEG ALS DEZE ADVERTENTIE. DE VERBOUWING VAN ONZE WOONWINKEL IS IN VOLLE GANG. BOVENDIEN WORDT DE
GINKGO COLLECTIE VERVANGEN DOOR DE NIEUWE INTERSTYLE-COLLECTIE. ALLE AFDELINGEN ONDERGAAN EEN GRONDIGE FACE-LIFT. MEUBELEN, TAPIJTEN, GORDIJNEN, DEKBEDOVERTREKKEN

(IDEENS, BORAS, DAMAI). ALLES MOET WEG! EN NATUURLIJK TEGEN SUPERVOORDELIGE PRIJZEN. GOEDKOPER KAN NIET! KOM SNEL, WANT OP IS OP!
BIJ BESTEDING BOVEN FL. 500,- DINGT U MEE NAAR EEN SCHITTERENDE KLEUREN TV!

DIT BEDOELEN WE NOU MET:

"ALLES MOET WEG"

L U B B E R S

W O O N W I N K E L
RAADHUISSTRAAT 45 HENGELO GLD

TELEFOON 05753-1286

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TKBORG - LICHTENVOORDE

fashion

WIJ STARTEN DEZE WEEK
HET EEN

WIJ GEVEN HU

Loop nu even binnen want het loont zeker de moeite.

KOM EN PROFITEER
VAN ONZE

VERBOUWING»
OPRUIMING

DAMES-
HEREN-

EN
KINDERMODE

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

mum

7CAFE-RESTAURANT ^

De Cuifd
Dorpsstraat 11, 7261 AT Ruurlo

op z'n PORTUGEES

4 en 5 juli op het terras vanaf 1 4.00 uur

ORGANIST

WIM DOLPHIJN

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

van 6 t/m 18 juli

Vele afgeprijsde overjarige en showroommodellen met
10 TOT 40% KORTING

Ook nog enkele inruilmeubelen vanaf f 100-

Vele couponnen tapijt met kortingen tot 60%
EN GRATIS GELEGD!

Tevens vele restanten gordijnstoffen, vitrages, dekens, enz., enz.

Tevens gedurende de opruiming

10% KORTING
op alle niet-afgeprijsde meubelen en textiel.

Zie de etalages en de aanbiedingen door de gehele winkel!

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484 J



Actie 'Uit het oog... (niet) uit het hart':

'Meer steun aan Vordenaren
op Papua Nieuw Guinea'

Het gaat goed met het werk van de Vordense familie Lotterman
op Papua Nieuw Guinea. Na jarenlang van taaistudie, cultuurstu-
die en opleiding van medewerkers beginnen de resultaten steeds
duidelijker zichtbaar te worden. Lesboeken zijn gereed voor het
alfabetiseringsproces. De eerste bijbelboeken worden zelfs al ver-
taald in de Tanggu-taal. Maar... het lijkt erop dat de familie Lot-
terman nu zelf vanuit Nederland vergeten wordt.
johan en Janny Lotterman vertrok-
ken met hun kinderen naa i Papua
Nieuw Guinea om daar mee te hel-
pen aan een bij/onder alfabetise-
ringsproject. Dit gingen / i j doen 'on-
der de paraplu' van de Wydiffe Bij-
belvertalers. Deze organisatie wil hen
op allerlei manieren helpen, maar
kan hen niet financieel onderhou-
den. Financieel is de1 f a m i l i e 1 Lotter-
man, y.oals vaker bij dit soort projec-
ten, helemaal afhankel i jk van giften
v a n u i t Nederland.
Knkele Vordenaren besloten om dit
nog eens een keer onder de aandacht
te brengen.
'Nu ze al weer heel wat jaren op Pa-
pua Nieuw Guinea z i j n , neemt plot-
sel ing dal bedrag aan g i f t e n a f , /.o
melden /.ij. 'Het l i jk t een beetje op:
Uil hel oog, uit het hart!'

Groot tekort
'Momenteel ontvangt de- f ami l i e Lot-
terman ru im f2000,— per maand te
weinig! Klagen doen Johan enjanny
daar in hun brieven nie t open l i jk
over. /e vinden het geweldig om daar
in de jung l e 1 van Papua Nieuw Gui-
nea hun fantastische werk te1 doen. Kr
is al heel wat bereikt: er worden Pa-

pua's als vertalers opgeleid, cursus-
sen lesgeven in de plaatselijke laa i
woiclen georganiseerd en boeken in
de Tanggu-taal komen nu al gereed.
Maar eigenlijk is het na tuur l i jk triest:
je op /o'n geweldige manier inzetten,
ma,ir tegelijkertijd zelf steeds meer
tekorten hebben.'

Vorden helpt
'Dat kunnen wij in Vorden toch niet
op ons laten zi t ten? ' , vragen de Vor-
dense vrienden van Johan enjanny.
'We krijgen in Nederland op dit mo-
n i e i i l vaak een overvloed aan vakan-
tiegeld binnen. Laat een gedeelte
van dat geld eens het begin / i jn van
hernieuwde steun aan de Vordense
zendingsfamilie Lotterman. K n vul
vervolgens een au tomat i sche over-
s c h r i j v i n g in voor een maandelijkse
bijdrage in het werk van Johan en
Janny Lollerman.'
Dal kan via hel landeli jke- comité in
Hoofddorp (en niet in Gouda, zoals
per abuis in enkele bladen werd ver-
meld). Het gironummer is: 2026374
van Si g. Wye liffe Bijbelvertalers, pen-
ningmeester comité fam. Lotterman
te I [oofddorp. Voor meer informatie:
tel. 05752-3462.

Klubkampioenschappen

Vordens Tennispark
Op dinsdag 23 j u n i /ijn de klubkam-
pioenschappen voor de tennisjeugd
van het V R P v a n start gegaan. F.r wa-
ren in totaal 42 inschrijvingen. Hier-
bij viel op dat er /ie h dit jaar veel /.eer
jeugdige deelnemers hadden opge-
geven om de club-eer te behalen.
Fr werd in poules gespeeld en men
werd naar leeftijd ingedeeld. De op-
zet was de1 deelnemers /o vaak moge-
lijk te laten spelen. Fr werd sportief
en met gepast fanatisme gestreden
om het kampioenschap in de wacht
te slepen. Fr was veel belangstell ing
van de ouders/familie die- kwamen
ki jken naar de lenniskwal i te i ten van
hun kroost. Men was getuige van
/eer f raaie 'spannende wedstrijden.
Het is een waar genoegen om jonge
mensen /o sportief en enthousiast
bezig te zien. Het weer werkte goed
mee en op zondag konden de f inales
dan ook volgens schema worden af-
gewerkt. Slechts één parti j moest
vanwege een blessure afgebroken
worden. De/.e wedstri jd werd ver-
schoven naar september als de klub-
kampioensc happen voor de enkel-
spelen van start /uilen gaan.
Al les stond weer onder de strakke su-
pervisie - en toch waar mogelijk fle-
xibele leiding-van de jeugdcommis-
sie van hel \TP.

Uitslagen
Dubbel t/m 12 jaar, Meisjes: l Mars-
ja v .Wi jk /Kata l inke Gr. Obbink (0 -1 .
()-3); 2. Saiine F.lbiink Hannekc
Mulder i je - Jongen*: 1. Alex Tijink/
Rutgei Wul l ink (7-(), (>-3); 2. Wouter
v.l lelden Oliviei Kekers.
Dubbel 13 t/m 17 jaar, Meisjes: l
Pamela Bi aiidenbarg l lanke Wem-
pe ( ( > - ! , b'-l); 2. Sophie Kings/Lics-
beth Bakkei•-Jongens: 1. Roelandv.d.
Taan/Gerben Sierringa «>-2. ( > - l ) ; 2.

l jarko v.\\ i j k \\ ' i l lem l lolterman.
Mixed 13 t/m 17 jaar: 1. Pamela
Brandenbai g Roeland v.d. Laan
( < ) - ! , ( ) - ( ) ) ; 2 . Marloes Brandenbarg
Peterv.l lelden.
De mixed-par t i j t ' m 12 jaar tussen
Marsjs vAVijk Ruiger W u l l i n k en
Hanneke Mulderije Rogier Honig is
ui tges te ld lol september a.s.

Dammen
Sneldamkampioenschap
Voor het sneldamkampioenschap
van Nederland hadden /ich ditmaal
een zestal DCV-ers geplaatst. In de
hoofdklasse A eindigde Gerrit Was-
sink in de derde finalegroep met een
totaalklasseringvan l9.
Jan Masselink werd 24e. Henk Gro-
tenhu i s ten Harkel /at het wat tegen
in de voorrondes, waardoor hij in de
laatste finalegroep terecht kwam,
maar daar ging het een stuk beter
want hij werd daai winnaar van.
Harry Graaskamp eindigde als win-
naar van de tweede finalegroep van
de Hoofdklasse B. Bij de junioren
speelde Mike Voskamp een anoniem
toernooi en hij eindigde- als 13e.
Ronald Scheffer tenslotte werd 19e
bij de pupil len. Kampioen bij de pu-
pillen werd 'aankomend Vordenaar'
Michiel Kroesbergen (/ij verhuizen
in de /.onier van 1992 naar Vorden),
terwijl / i jn broer Hermen als 7e ein-
digde bij de aspiranten.

Meisjeskampioenschap van
Nederland
A n j a Bouwman heeft /onder veel
konkurrenlie het juniorenmeisjes-
kampioenschap op haar naam ge-
schreven. Dit kampioenschap werd
gehouden in Kheden.
Na 4 rondes stond / i j op de konkur-
rentie al 3 punten voor, maar daarna
ging het wel moeizamer. Ondanks
schijfachterstand won /e de 5e ronde
nog wel (daardoor de t i t e l zekerstel-
lend), maar de (ie ronde moest ze
haar meerdere1 erkennen in de1 Friese
Grietje Algra. die als tweede eindig-
de.

Klootschiettoernooi
Proathoes
Aan het door het 'Proathoes' georga-
niseerde klootsc hietloernooi namen
2!) volwassenen en L*> kinderen deel.
De ui ts lagen waren als volgt :
Heren: l'. Hackfort 1:2. Delclen I I : .S.
Slokkink I I I . Dames: 1. Hackfort I: 2.
Linde I ; 3 . S tokkink I . Gemengd: I .
Linde 1: 2. Proathoes I I : 3. Delden
I I I .

P.V. Vorden
Op 27 jun i j l . werd door de leden van
de P.V. Vorden met 175 duiven deel-
genomen aan het concours vanuit
Roye. De duiven werden vanwege de
weersomstandigheden uiteindelijk
niet in Roye maar in Bapaume ge-
lost. Na het atlassen van een tweetal
concoursen vorige week, hetgeen
vanwege de succesvol verlopen rom-
melmarkt ook /o / i jn voordelen had,
bleek eens temeer dat de Franse1

weergoden in dit deel van de compe-
titie de duivenmelkers niet guns t ig
gezind /ijn. De duiven moesten van-
uil Bapaume een afstand van 329 ki-
lometer overbruggen daarbij gehin-
derd door een stevige wind op kop.
Ondanks dit alles kende het con-
cours een vlot verloop.
De combinat ie G. en H. Boesveld be-
ginnen zowat een abonnement te
krijgen op de eerste plaats en klasse-
ren zich eveneens op de plaatsen
twee en drie.
Tonnie Jurriens constateert een mi-
n u u t na het trio van de combinatie
G. en H. Boesveld /.ijn tiende duif
van het wedstrijdformulier. De com-
binatie H.A. Fykelkamp en /n. leg-
gen beslag op de zesde plaats tenvijl
Dik de Beus en zoon en Jos Ful ink
met een notering in de toptien laten
/ien dat met hen degelijk rekening
dient te worden gehouden.
Het concours sluit om 17.33 uur,
twintig minuten na binnenkomst van
de eerste duif.
De eerste tien klasseringen zjin als
volgt: G. en H. Boesveld - l , 2,'3, 5, 7
en 8; A.A. Jurriens - 4; H.A. Eykel-
kamp - (i; D. de Beus en /.n. - 9; J.
Fulink- 10.

Graafschaprijders
De door de VAMG 'De Graatschap-
rijders' georganiseerde- vakantierit
(oriënteringsrit) trok in totaal 27
deelnemers. De rit was uitgezet door
Jan Luiten en Harrie Horsting. De
uitslagen waren als volgt:
A-klasse: 1. H. Scheffer, Stadskanaal
71 str.; 2. H. Gortumrne, Toldijk 94
str.; 3. J. van Huffelen, Fpe 106 str.
B-klasse: l .J. Plat, Scheemda 198 str.;
2. J. Wiersma, Winschoten 260 str.; 3.
G.'Fskes, Best 285 str.
G-klasse: 1. W. Memelink, Vorden 91
str.; 2. ]. van Wijk, Hoogeveen 92 str.;
3. M. Maakkrink, Toldijk 92 str.
De eerstv^B-ndc rit ( I lerfstrit) vindt
plaats op 13 september.

JULI:
l VW, Verhalen bij Lindese Molen
1 VW, WieleiToncïe van Vorden
2 VW, Bezichtiging Kasteel

Vorden en avondwandeling
3 SWOV,OpenTafeldeWehme
3/4 Oranjefeest Medler tol

4 Prettymarkl/ .wem-en Poloclub
4 5 Ludgermarkt Wie hmond
5 Klootschietmarathon Delden
(i VW, Be/ichtiging Kasteel
7 Findmiddag, soos Kranenburg
7 SWOV, Open Tafel de Wchme
7 VW. Le/ing Kasteel l lac kfort
8 VW, Verhalen bij Lindese Molen
9 VW, Be/ichtiging Kasteel en

Avondwandeling den Bramel
l O SWOV, Open Tafel de Wehme
l l VW/Knupduukskes, Fietstocht
12/ l 3 De Wiersse, ()penstelling

tuinen
13 VW', Bezichtiging Kasteel en

Avondwandeling
14 SW( )V, Open Tafel de Wehme
14 VW, Bezichtiging Pinetum
14 WV, Lezing Hackfort

natuurmonumenten
15 VW, Le/ingWientjesvoort
15 VW, Verhalen bij Lindese Molen
l 6 VW, Bezichtiging Kasteel

Vorden
17 SWOV, Open Tafel de Wehme
16t/m 18 Kermis
20 WV, de Wiersse, ()pensielling
20 V W, Kasteel Vorden,

Bezichtiging
21 SWOV, Open Tafel de Wehme
21 VW, Bezichtiging Pinetum,

bedrijfsbe/ichtiging'de
V i j f sprong'

22 VVV, Folklore-avond
22 VW, Verhalen onderde Lindese

Molen
22 Welfare, werk uitdelen „de

Wehme"
23 VW, Be/ichtiging Kasteel

Vorden en v iswedstrijd
24 SWOV, Open Tafel de Wehme
26 VyV.Zomerfietstocht
27 VW7, Kasteel Vorden,

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

boerderij bezichtiging
28 SW( )V, Open Tafel de Wehme
29 VVV, Lezing Wientjesvoort en

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

Vorden, viswedstrijd en concert
31 SWOV, Open Tafel de Wehme

AUGUSTUS:
1 Plattelandsvrouwen, Agrarische

fietstocht voor mannen en
vrouwen

2 JongGelre, d'n Oostenrit
3 VW, bezichtiging kastalen

avondwandeling ^P
4 VW, bezichting Pinetum
4 SWOV, Open Tafel de Wehme
5 VW, Lindese molen - verhalen
(i Staringavond, Wildenborch
6 VW, bezichtiging kastallen

avondwandeling ^r
7 SWOV, Open Tafel de Wehme
8 Beach-Party, HAM Party
9 D WK Natuurwandeling
9 In de Reep'n, Koetsendag
9 HSV de Snoekbaars,

seniorenv iswedstrijd
I O WV, bezichtiging Kasteel Vorden
I 1 Le/ing natuurmonumenten
11 SW( )V, ()pen Tafel de Wehme

Omroep Gelderland

Gelderse Schijven
Ook in de Tour de France-weken is het verzoekplatenprogramma
'Gelderse Schijven' in de ether. Dit programma, dat door
Omroep Gelderland wordt uigezonden, gaat een uur voor het
begin van Radio Tour de France via Radio l van 13.00 tot 14.00
uur de lucht in. Bedrijven die met hun medewerkers zo'n pro^
gramma willen samenstellen kunnen kontakt opnemen met
Omroep Gelderland, telefoon 085-713713.
Op dinsdag 14 juli a.s. kan men de
platenkeus beluisteren van de mede-
werkers van Drukkerij Weevers uit
Vorden.
Dit bedrijf bestaat reeds meer dan 50
jaar en men werkt met uiterst moder-
ne1 apparatuur waardoor ook kwali-
teitsdrukwerk geleverd kan worden.
Drukkerij Weevers B.V. is cer t i f icaa t -
houder van de Vereniging Produkt-
bewaking Grafische Industr ie
(VPGI). Men is ei namel i jk toe geko-
men om grafische bedri jven van een
certif icaat te voorzien, als / i j in staat
mogen worden geacht te doen, wat
de klant in alle redelijkheid van hen
verlangt. K n dit voor wat betreft kwa-
l i te i t , lever t i jd en prijs.
Toen het VPGI-cert i f lcaat voor klei-
nere1 drukkerijen werd ingevoerd,
was Drukkeri j Weevers B.V. de eerste
drukkeri j in de regio - en landel i jk de
iweede - die dit kwalitei tswaarmei k
wist te venveiven. Dat was in novem-
ber 1982. Om de twee jaar moei her-
certificering worden aangevraagd. In
1990 werd dit voor de 5e maal ver-
leend.
Bij Drukkeri j Weevers BA', werken 40
vakmensen. In de voorbereiding
wordt gewerkt met hel Berthold zet-
systeem met Workstations en zwart
wit scanner. Ook is het mogelijk, in
overleg, hel zetwerk op disket te aan
Ie1 leveren, waarna het via het Work-
slal ion en scanner omgezet wordt in

een opgemaakte vorm. In de afdeling
drukkerij z i jn de modernste offset-
persen opgesteld. Deze kunnen di-
verse' formaten en soorten papier
venverken in één- of meerkleuren-
druk
In de afwerking beschikt men over
vouw-, snij-, boor- en vergaarmac hi-
nes, zodat het meeste drukwerk in ei-
gen huis afgewerkt kan worden. Het
stansen van vcrpakkingsdrukwei k.
offertemappen en ander drukwerk,
behoort tot de- mogelijkheden.
L' k u n t bij Drukkerij Weevers terecht
voor handelsdrukwerk, periodieken,
folders, familiedrukwerk, enz. Ook
het verzorgen van kranten is hen niet
vreemd. Drukkerij Weevers B.V. is
u il geefster v a n het eigen weekblad
Contact voorde gehele1 regio.
Het f i l i a a l ie /utphen zorgt dal uw
familiedrukwerk CM perfekt u i t z i e t ,
zelfs in de kleinste formaten met een
uitgebreide lettel keuze.

De programma's van Omroep Gel-
derland z i jn te ontvangen v ia de FM-
kanalen 89.1 M h z (Rivierengebied),
90,1 Mhz (Achterhoek) en 103.5
Mhz (Veluwe). Luisteraars v ia de ka-
bel moeten er rekening mee houden
dat de kabelexploitanten Omroep
Gelderland v i a een andere frequen-
tie doorgeven. In dat geval kun t u
voorde juiste f recjuent ie contact op-
nemen mei uw kabelexploitant.

l l VVV, bedrijfsbe/iehligingde
Vijfspiongeii P ine lum

12 WV, folklore avond
Knupduukskes

12 WV, Lindese molen - verhalen
l 3 VVV, bezicht iging kasteel en

avondwandeling
13 VVV, v iswedstri jd
14 SWOV, Open Tafel de Wehme
1 5 VVV, Kunstmarkt Marktplein
l (i Medlerlol, fietsoi ienleringsri t
K) W N K , Natuurwandeling de

Wildenborch
17 WV, bezichtiging kasteel en

avondwandeling
l 7 t/m 20 JongGelre

a v < > n d f i e l s v ierdaagse
18 WV, bezichtiging Pinetum
18 SWOV, Open Tafel de Wehme
18 HSV de Snoekbaars,

jeugdwedstrijd
l 9 Lindese molen, verhalen
20 WV, bez ich t ig ing kasteel Vorden
21 SWOV, Open Tafel de Wehme

22 VW, de K n u p d u u k s k e s -
folkloristische f iets tocht

22-23 Wie hmond, vogelschietenen
fietstocht

24 VW, bezichtiging kasteel Vorden
25 SW( )V, ()pen Tafel de Wehme1

25 I I a e kfort. Ie/ing
Natuurmonumenten

25 t/m 29 Volksfe-e-st Wie hmond,
optocht, kermis,wielerronde

2(> Touwtrektoemooi Medler
2 ( > Welfare, handwerken de Wehme
2 ( > Lindese molen, verhalen
27 VW, bezichtiging kasteel Vorden
28 SW( )V, ()pen Tafel de Wehme1

29 VV Vorden, voetbaltoernooi
'M) C l u b h u i s Medler,

touwtrektocTiiooi
30 HSV de Snoekbaars.

v iswedst rijden senioren
30 RK Kerk Kranenburg,

t en toons te l l ing l 25jaar Kerkel i jk
Leven

3 l VVV, bezie h t i n g kasteel Vorden

Veel belangstelling voor
Moonlight Swimming
De voorbereidingen die het badpersoneel en de kantinebeheer-
der aan de dag hebben gelegd om het 'Moonlight Swimming' tot
een succes te maken, zijn niet voor niets geweest.
Mede door de prachtige weersom-
standigheden waren vrijdagavond
/o'n .'i50 personen Maar het Vordense
/vvenibad 'In de Dennen' getogen
om daar bij m a a n l i c h t in een bad dal
tot 2f> graden was verwarmd, te gaan
zwemmen.
I Iel bad was met lampjes en versie-
r ing bij/onder leuk aangekleed, ter-
wij l het kampvuur en de barbecue de
sfeer verhoogden. De drive-in disco-
theek 'High Voltage' /oi gele voor ge-
zellige muziek. Ook voor voetballief-

hebbers was gezorgd. Op een groot
beeldscherm kon de KK-l ina le tussen
Denemarken en Duitsland gevolgd
wolden. Toen de- Denen scoorden,
ook in het /wembad 'In de Dennen'
enthousiaste geluiden. Alsof het Ne-
derlands e l f t a l een doelpunt had ge-
scoord!

Het ligt in de bedoeling dat er zater-
dagavond l augustus wederom een
avondje 'Moonlight Swimming'
wordt georganiseerd.

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

Fam. van de Staay, Het Hoge 60, tel. 2296

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr.
Deldenseweg
Rondweg

35)

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margriet! aan
Christinalaan
Vorden sebosweg

Fam. Bleumink, Dorpsstraat 12, tel. 1393

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. Linnenbank, Het Kershei 21, tel. 2467

S. v. VGravenzandestraai
H. van Brarnerenstraat
H.K. van Cielreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackibr tweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Jurriens, Hoetinkhof 159, tel. 2145

B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulders kam p
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35) Dorpsstraat
Kerkstraat Decanijeweg
HetWièmelink /utphenseweg
Ruurloseweg Groeneweg

Fam. Golstein, DeBongerd7, tel. 2608

Hetjebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
l let Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblitk
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
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