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Gouden fiets voor
Vordens eerste burger

De inwoners van de buurtschappen Kranenburg en het Medler in het Vordense Wtengebied pleiten al
vele jaren voor een fietsveilige verbinding met Vorden. In de buurtschappen is geen winkel en zelfs geen
bankfiliaal. Voor alle voorzieningen zjjn de bewoners aangewezen op het ruim 5 km verder gelegen cen-
trum van Vorden. Daarbij moeten de fietsers over een onbeschermde smalle strook van de verkeersweg
waar per dag zo'n 9.000 auto's en vrachtauto's langs rijden. Een onhoudbare toestand.toes

Dank zij de medewerking van het ge-
meentebestuur en de provincie die
per l januari 1993 het beheer over de-
ze weg overneemt, is de kaïïs, groot
dat er binnen redelijke tijd eön fiets-
pad komt. Daar wordt door politici
en ambtenaren van provincie en ge-
meente in elk geval hard aan ge-
werkt. Er is één probleem: niet zeker
is of dat fietspad ook doorgetrokken
zal worden naar de buurtschap het
Medler. Het gaat vanaf Kranenburg
slechts om zo'n 1.700 m die voor de
inwoners van het Medler echter erg
belangrijk zijn.

Gouden fiets
De werkgroep 'Fietspad Vorden'

heeft dit weekend aandacht gevraagd
voor dit probleem. Ieder jaar viert de
buurtschap het Medler begin juli het
Oranjefeest dat volgens traditie
wordt geopend door de eerste burger
van Vorden. Voordat burgemeester
Kamerling zaterdag rond l uur arri-
veerde op het feestterrein, werd hij
verwelkomd door schutterskoning
Kamperman. Dat gebeurde op de
plaats waar het toekomstige fietspad
waarschijnlijk zal eindigen. De
schutterskoning las een oorkonde
voor waarin hij de burgemeester
vroeg al zijn energie aan te wenden
om het fietspad door te trekken tot
aan het Medler. Daarna stelde hij de
burgemeester tijdelijk zijn 'gouden
fiets' ter beschikking om de laatste

1.700 m persoonlijk te ervaren hoe
dringend nodig voor de inwoners van
de buurtschap dit fietspad is. Bege-
leid door muziekvereniging Concor-
dia en een grote groep bewoners van
de beide woonkernen fietste burge-
meester Kamerling daarna langs de
versierde weg naar het feestterrein
om daar het eerste schot te lossen
voor het vogelschieten.

Brief met foto
De werkgroep 'Fietspad Vorden' die
al menige ludieke actie heeft georga-
niseerd, heeft de leden van de Vor-
dense gemeenteraad en die van de
'verkeerscommissie' van de provin-
cie door middel van een brief met

een foto over deze ontvangst geïnfor-
meerd. Op deze wijze werd het pro-
bleem onder de aandacht gebracht
van allen die moeten beslissen over
het fietspad. De werkgroep is bijzon-
der erkentelijk voor de medewerking
van 'Bleumink Tweewielers' uit Vor-
den die spontaan voor de 'gouden
fiets' zorgde en er zo aan mee hctft
gewerkt dat opnieuw het fietspad van
Vorden/Kranenburg en het Medler
veel positieve aandacht kreeg.

Prettymarkt
Vorden '64

Zwem- en polovereniging Vorden
'64 houdt ook dit jaar weer haar Pret-
tymarkt. Dit, in tegenstelling tot eer-
dere berichten, op zaterdag 11 juli a.s.
en dus niet op 4 juli!)
Onder het genot van een kop koffie
met een plak eigengebakken cake (te
verkrijgen bij de koffiekraam) kan
men er de volgende activiteiten vin-
den: de niet weg te denken rommei-
kramen waar ook dit jaar toch weer
hele mooie spullen bij zitten, een
oliebollenkraam, spelletjes voor de
kinderen en de mogelijkheid een rit-
je op een pony te maken.
Kortom een mooie en gezellige gele-
genheid om zaterdag eens op een an-
dere wijze door te brengen. Graag tot
ziens op de Prettymarkt.

Aanzicht en
verzorging
Kranenburg
Op zaterdag 4 ju l i jl . werd op in i t i a -
tief van Kranenburg's Belang een
eerste schoonmaakaktie gehouden
in Kranenburg. Ken 15-tal^^gdige
vrijwilligers kwamen met vuilniszak-
ken naar hun speelplaats in het hos
om daar alle rot/ooi op te ruimen die
/c in de loop der jaren daar naar toe
gesjouwd hadden. Het /.iet er nu
weer keurig uit, zodat dit in de toe-
komst ook een fijne speelplaats blijft
voorde kleintjes.
Het is f i j n dat de jeugd milieubewust
is en mee wil werken om Kranenburg
schoon te houden. Helaas heeft het
bestuur van Kranenburg's Belang
geconstateerd dat er volwassenen
z i j n die minder milieubewust zijn en
het nodig vinden hun tuinafval te
storten op genoemde speellokatie.
Kranenburg's Belang wil degene(n)
die dit doet/doen dringend verzoe-
ken het t u i n a f v a l op de gebruikelijke
wijze, af Ie voeren.

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

BurgemeesterE.J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

OUWVERGUNNIN-
GEN

Op 30 j u n i jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwver-
gunningverleend aan:
— de heer A.F. Meijerink, Hoge

Slagdijk 2 te Vorden, vooreen ga-
rage/werkplaats/stal op het per-
ceel I loge Slagdijk 2 te Vorden;

— de heer J .F . T. Schoenaker, Vierak-
kersest raat weg 22 te Vierakker,
voor het gedeel te l i jk verbouwen
van een woning;

— de heer J.(i.A. Plakkenberg, Lank-
horsterstraat 2 l te Wichmond, vor
het vergroten van een varkensstal:

— de heer A.W. Rouwhorst , dan-
zensteeg IA t e - Vorden, voor het
verbouwen van een schoolgebouw
tot 2 woningen met a te l ierruimte
op de percelen Ruurloseweg (.)7
en 97a te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
m i n i s t r a t i e v e rei Inspraak overheids-
beschikkingen kan b innen dert ig da-
gen na het verlenen van de- vergun-

n ing bij het college van burgemees-
te ren wethouders een bezwaarscln i ft
worden ingediend.

APVERt,UNNINGEN
B~

Op l j u l i 1992 hebben burgemeester
en wethouders aan Bonen boomver-
/oi ging te Deventer vergunning ver-
leend voor het kappen van l bei ik op
het perceel Ruurloseweg 2 te Vorden
en l beuk op het perceel Zutphense-
weg38 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
min is t ra t i eve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan b innen dei tig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
ter en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

NQUETE GESCHEI-
DEN INZAMELEN

VAN AFVAL
l o t medio j u l i k u n t u nog enquête-

formulieren inleveren over het ge-
scheiden aanbieden van huishoude-
l i j k a fval in de groene en grijze con-
tainer. Deze enquête heeft in
C o n t a c t gestaan en is aan tweehon-
derd inwoners van Vorden toegezon-
den.

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de openstell ing van
de tuinen van 'De Wiersse', hebhen
burgemeester en wethouders beslo-
ten op 12. 13 en 20 j u l i 1W2 de vol-
gende t i jdel i jke verkeersmaatregelen
te nemen:

instellen van een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg voor het gedeelte vanaf
de Ruurloseweg tol de spoorbaan;

— a f s l u i t e n van de Wiersserallee
voor alle verkeer behalve voetgan-
gers.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 12 juli 10.00 uur ds. H. Westerink,
dienst van Schrift en Tafel. 19.00 uur Jongeren-
Openluchtdienst. Ds. F.Z. Ort uit Gendringen
(achter en bij slecht weer in de Geref. Kerk.)

Geref. Kerk Vorden
Zondag 12 juli 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur gez. jongerendienst in de openlucht achter
de Geref. Kerk, ds. F. Ort uit Gendringen.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 12 juli 10.00 uur Eucharistieviering. '

RK Kerk Vorden
Zaterdag 11 juli 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 juli Pastor C.
van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts 11-12 juli dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: Het Vaar-
werk 1.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 11 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink/Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 11-12 juli N.J. Edens, Vorden, tel.
05752-1453.
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 900-12.00 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-fbejaardenverzorging: 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
vanaï 10 uur of volgens afspraak.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 juli 10.00 uur mevr. U.C. Spelt.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 11 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 12 juli 10.00 uur Woord- en commu-
nieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 juli Pastor
van Zanten, tel. 05753-1314.

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 Spirtaal,
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.

KERKNIEUWS
slecht/veer zal de dienst in de (iere
formeerde Kerk worden gehouden.

Openluchtdienst
/omlag l 2 j u l i 's avonds zal er achter
de (iereloi meerde Kerk een open-
hu ht- jongerendienst worden ge-
houden met als thema: Samen on-
derweg. Voorganger is drs. F./. Ort
uit (.endringen en muz ikaa l zal de
dienst opgeluisterd worden door het
In te rkerke l i jk Jongerenkoor ui t Hal-
Ie.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Na de dienst is er ko f f i e . Iedereen is
van harte welkom. De dienst is geor-
ganiseerd door de Hervormd/(iere-
formeerde jeugdwerkgroep. Bij

Aan de Agrarische Opleidingen
Oost Nederland slaagden in hel ver-
spreidingsgebiedvan Contact: ( .afri t
Berenpas, Vorden; Wilco Kornegoor,
Toldijk; Kr ik L e t t i n k , Vorden; Jeroen
Scheffer, Keijenborg; Paul Schip-
horst, Toldijk; Henry Wiggers, Hen-
gelo ( (Ud. ) . "



Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen-

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald.

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt

Waldkorn uniek in z'n soort.

Waldkorn wordt gebakken van een

unieke melange van mout, rogge,

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja,

zonnebloem- en lijnzaad. Het is r i jk aan

hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

geproefd en u wilt niet anders meer.

Zo lekker is Waldkorn.

Lekkere Waldkorn-tips.

- Waldkorn smaakt beerlijk hij een

kopje bouillon of heldere soep.

- Waldkorn mei iiatuurzuivcre

honing is niet Ie vc.ïinaden.

- Waldkorn belfgd met omlc <>/

boerenkaas is

ongekend lekker.

- Waldkorn met

Ardcnncrbam is een ware

- Waldkorn mei enkele plakjes

appel ofpeer is et n frisse en

gezonde combinatie.

Waldkorn. Uniek donker meergranenbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

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

KERKSTRAAT 6, GROENLO, TEL: 05440-61308

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

TE KOOP OF TE RUIL AANGEBODEN:

TUSSENWONING
in HENGELO-G.

Indeling: entree, hal, woonk, keuken, bijkeuken, toilet;
1 e etage: 3 ruime slaapk., badkamer met

douchecabine en bad, vaste trap naar zolder met
mogelijkheid tot 4e slaapkamer.

TUIN VOOR EN ACHTER MET GARAGEBOX.

Totale oppervlakte
ca. 170 a 180 m2. Telefoon 05753-3837

JLJLWIL ml SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

OPELDEALER

W.J.£?KOOI
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, tel. 05730-52555*

OfficieelOPEL+ ISUZUdealer

Fax 05730-54740

Corr.-adres: Postbus 202, 7240 AE Lochem
Bank: Rabobank Lochem-Barchem

rek.nr. 33.66.22.600
Giro v.d. bank 823848

K.v.K. Zutphen nr. 33091

Onze ref.:

Uwref.:

Betreft: Vakantiespreiding

Aan alle autobezitters:
WIJ WERKEN DOOR!

Lochem, 9 juli 1992

Geachte lezer, lezeres,

Wij herinneren u eraan dat wij in ons bedrijf „vakantiespreiding" toepassen.
Hierdoor werken wij in de periode van 13 juli t/m 8 augustus steeds met twee/
derde van onze normale personeelsbezetting.

De spreiding geeft u de mogelijkheid uw auto ook in de bouwvak-vakantie te
laten repareren.

Neem hiervoor tijdig kontakt met ons op, zodat wij een goede planning kunnen
maken, waarbij wij zoveel mogelijk aan uw wensen kunnen voldoen.

De schadeherstel- en de verkoopafdeling zijn in deze periode voor 100% bezet.

Tenslotte: ons bedrijf is 24 uur per dag bereikbaar, dat houdt niet in dat er
's avonds na 18.00 uur en 's zaterdags na 17.00 uur voortdurend iemand in
ons bedrijf aanwezig is. Neem altijd eerst vooraf kontakt met ons op, zodat wij
u steeds optimaal van dienst kunnen zijn, via ons centraal telefoonnummer
05730-52555.

Wij ivensen u een prettige vakantie!
Met vriendelijke groet,

W.], van der Kooi

Ons
RUNDVLEES

een klasse apart.
VERS uit eigen

slachtplaats!
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 M» 8,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Hamburgers 5 haten 4 betalen

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 MC, 8,95
Rundergehakti kiio 12,50

MAGERE Varkenslapjes
500 gram 4,98

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi 1 K>IO 6,75
Barbecue schijven
per stuk l j—~

SPECIALITEITEN

Vlindervinken
5 halen
4 betalen

Gekookte Lever
100 gram 0,98

Pekelvlees
100 gram 1,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 100 gram f. ,ub

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

Magere Runder Priklapjes
500 gram 9,95

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

groenten en fruit
kaas en noten GR&EN1

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

AANBIEDINGEN:
geldig do. - vr. - zat. 9 - 1 0 - 1 1 juli

UITDENOTENBAR:

DUITSE
NOTENMIX

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

maandag 13 juli

panklare
SPITS KOOL

500 GRAM

1,25

dinsdag 14 juli

geschrapte
WORTELTJES

500 GRAM

1,25

woensdag 15 juli

gekookte
BIETJES

500 gram

1,25

3 bos BLOEMEN
9,95

VOLOP TUINPLANTEN
EN PREIPLANTEN

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



Geboren op 1 juli 1992:

Frank

zoon van

Ed en Dorée Hiddink,
broertje van Janneke

DeDoeschot2,
7251 V J Vorden.

Dankbetuiging

Hierbij willen wij een ieder har-
telijk bedanken voor de felicita-
ties, bloemen en kado's die 16
juni ons 25-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Jan Lenselink &
Gerrie Lenselink-

Hendriksen

Juli 1992.
Warnsveldseweg 66,
7204 BG Zutphen.

Wij willen iedereen bedanken,
die onze trouwdag tot een
overgetelijke dag heeft ge-
maakt.

Eef en Martine
Wuestenenk

Voornekamp 21, Vorden.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de felicita-
ties, bloemen en cadeau's die
ons 40-jarig huwelijksfeest tot
een mooie en onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Joop en Thea
Holtslag-

Lucassen

Juli 1992.

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Donderdag 9 juli 1992
hopen wij,

Annelien Hoekwater
&

Gerrit Klein Haneveld

in het huwelijk te treden.

Dit zal voltrokken worden in
„Kasteel Vorden", Horsterkamp 8
te Vorden om 14.00 uur.

Nieuwstad 33,
7251 AE Vorden.

DEZE WEEK:

BOLUSSEN
4,50van 5,10 voor

BIJ UW

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

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.

Geheel onverwacht moesten wij afscheid nemen van
onze sportvriend en gewaardeerd lid van onze vereni-
ging

GERARD JANSEN

Wij wensen familie en andere nabestaanden veel
sterkte bij het dragen van dit verlies.

Bestuur en leden van de
Postduivenvereniging Vorden.

Plotseling is van ons heengegaan onze goede vriend
en hokverzorger

GERARD JANSEN

Wij zullen je missen.

Fam. Boesveld

Vorden, 5 juli 1992.

100 JAPONNEN
merk
Derofa
met kleine
schoonheids-
foutjes

nuv.a.98y
Modecentrum

Dorpsstraat 22 - Ruurlo - Tel. (05735) 14 38

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het plotseling overlijden van

GERARD JANSEN

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij dit verlies.

De Bongerd Buurt

Vorden, 5 juli 1992.

Tijdens de Bouwvakvakantie GEOPEND! Dagelijks van 9.00-17.30 u.
's Zaterdags van 9.00-13.00 u.

JJTÉRK DIAGONAAL
SCHERM

Schoonheidssalon 'Bioetie'
„NATUURLIJK MOOl"

Voor een
verantwoorde huidverzorging en zonnebankkuur.

DrR.H. 9

EcJkstejn
BloKosmetik

Wegens vakantie GESLOTEN
van 18 juli t/m 16 augustus.

Ans Jongbloets
HetWiemelink9
Vorden, tel. 3560

De schoonheidsspecialist. Je kunt zien datje huid 't lekker vindt.

Compleet TUINTIMMERHOUT programma zoals: schuttingen, palen, regels, borders, pergola's, bruggen,
bielzen, paviljoen's, tuinhuis|es, etc.

Levering BOUWHOUT zoals: balken, regels, planken, schroten en grenen vloerdelen.
JHILEENS GRENEN: lijn bezaagd groen gewolmaniseerd 18x150 mm; lengle's 3,60 4,00 m a 12,30 p/rr

BENEN lijnbezaagd: groen geïmpregneerd 19x150 mm; lengte 4.00 m a 12,75 p/m

Iel (05ïbO)?l7%

f n (057501 28878

H ou t handel - Zager i j
Bouw en Houtbedrijf fa. Heiiink

- -

• TE KOOP: Koelkast met
vriesvak, i. pr. st., merk
'Bosch'. T.e.a.b. Tel. (05752)
3276.

• Jongeman, 27 jaar, zoekt
zelfs, woonruimte in Vorden
of omgeving. Reakties op nr.
15-1, Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP: z.g.a.n. Studie-
boeken opl. MDGO-VZ Zut-
phen, tel. (05752) 2466.

• GEVRAAGD: Hulp in de
huishouding, 1 a 2 midd in
de week. Tel. 2049.

• GRATIS AF TE HALEN:
Ballonnen, zaterdag 11 juli
van 8.00 tot 12.00 uur, Brin-
kerhof 21, Vorden, tel. 1153.

• TE KOOP GEVRAAGD:
zeer goed betuigde Haflinger.
Tel. 05437-71837.

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

• ATTENTIE: verse haan-
tjes, kip, eieren, enz. Ver-
koopadres aan huis: T. Ros-
sel, Nieuwstad 45, tel. 1283.

• TE KOOP: nest Heide-
wachtel pups, geb. 3 mei.
Geënt en ontwormd. M.T.S.
Bouwmeester, Beumersteeg
4, Ruurlo, tel. (05736) 1206.

• Woonruimte voor 2 per-
sonen en paardestalling met
weiland. Kopen of eventueel
huren voor langere termijn.
Brieven onder nr. 15-2, Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

r Schoolboeken
bestellen ?

LOGA bellen,
Tel. 05752-3100

De bekende

TOCHT VOOR OUDEREN
EN BEJAARDEN

vindt plaats op

WOENSDAG 26 AUGUSTUS

Nadere gegevens volgen nog.

Noteer alvast deze datum!

Namens het comité
W. Polman en G. W. Eijerkamp

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

DE LAATSTE
BH's NU 10,00

LAATSTE DAMES
NACHTKLEDING

NU
75% KORTING

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

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers u/'t Vorden

Steenslagschade?
Bespaar f 300,- eigen risico

Steenslagschade kan meestal worden
hersteld. Eerst NOVUS bellen. Wellicht
houdt U zo f 300,- eigen risico op zak.

NOVUS repareert gratis uw voorruit bij u
voor de deur, indien u WA + of All-Risk
verzekerd bent.

Niet voor niets staan ALLE
verzekeringsmaatschappijen achter de
NOVUS-methode.

Bel nu de NOVUS-servicecentrale in uw
rayon of vraag uw verzekeringsadviseur.

novus
-B 05750-42287

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoate lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in
de merken
Swift, Tasco, Hertel en Reusse,
Jagermeister, Bresser

vanaf

WAPEN- EN SPORTHANDEL

treds Jofllrt/fendl

Zutphenseweg 9, Vorden.

In verband met uitbreiding werkzaamheden
vragen wij een

Allround schilder

Schildersbedrijf

PETERS
Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting

Behangwerk - Winkel in verf en behang - etc.

Ruurloseweg 35
Vorden
' I e l . 05752-3999

Deze week volop
vlees met een
Franse inslag.

U brengt uw maaltijd helemaal in "Tour de France"-
sfeer met het vlees dat we deze week voor u in de
kuip hebben: Frans gekruide speklapjes bijvoorbeeld
of Franse Roulladen... Lekker makkelijk en snel klaar!

FRANSE
SPEKLAPJES

395
•

CORNED BEEF
49

100 gram

vleeswarenspecial

EINDSTREEP
GEHAKT
100 gram

. 85

!•

Twee soorten gebraden
gehakt met pittige kaas
ertussen.

SPECIAL

FRANSE
ROULLADEN

100 gram 275

Rolletjes rundvlees
gevuld met gekruid

gehakt, taugé en
blokjes ham. Ruim

een kwartier
zachtjes bakken.

DONDERDAG 500 gram

Verse Worst en

5 Hamburgers 10,-
(max. 1 kilo per klant)

VOLGENDE WEEK:
ROLLADESCHIJVEN

Aanbiedingen geldig van 9-7 t/m 11 -7

Zie ook de DAGRECLAMES in de winkel!

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

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

9228

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 3!), Wamsvüki, tel. 05750-26132

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

MUSLI

KRUIDKOEK
Met noten, rozijnen en zuivere honing

volgens oud recept.
GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND: voor 3,95
't winkeltje in vers brood en banket

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



Dames bij Vordense
brandweer?
Dinsdagavond 30 juli keek menigeen vreemd op. Toch dames bij
de Vordense brandweer? Het bleek echter te gaan om een aktie
van de heren van de aktiviteitencommissie om te bewijzen dat
dames wel degelijk bij de brandweer kunnen functioneren on-
danks boze tongen die het tegendeel beweren.

Omstreeks 19.50 uur werden de da-
mes van de Vordense brandweer gea-
larmeerd voor een uitslaande brand
ter hoogte van het t rapveldje aan het
Wiemel ink. l let duurde even voordat
de dames uitrukgereed waren, maar
na ongeveer K) m i n u t e n werd uitge-
rukt .
Kenmaal ter plaatse bleek dat een
spelcircuit was uitge/et. Onder grote
publieke belangstelling hebben de

dames groepsgewijs het spelcircuit
doorlopen. Na tuu r l i j k ging het ge-
heel gepaard met grote hoeveelhe-
den water, /.odat vele dames een nat
pak behaalden.
Ook bestond de mogelijkheid een
'echte' brand ie blussen met een poe-
derblusser.
De avond weid besloten met een ge-
/ellige barbecue op de brandweerka-

'De Knupduukskes' te gast in
Hongarije
De folklore dansgroep 'De Knupduukskes' is boordevol indruk-
ken teruggekeerd van een bezoek aan Izmény in Hongarije. De
dansgroep uit die plaats was vorig jaar te gast in Vorden en had-
den op hun beurt 'De Knupduukskes' voor een tegenbezoek uit-
genodigd.
Na de eerste dag in Passau te hebben
overnacht kwam het gezelschap de
tweede dag in I/.mény aan waar ach-
tereenvolgens een kerk werd be/.ocht
waarna de feestmaaltijd bij de gastge-
/ innen alle eer werd aangedaan, 's
AV( > n < Is weix l er voor (Ie l >cwoners van
I /mem gedanst waarna er tot in de
kleine ' uu r t j e s een verbroederingsbal
plaats vond. l e v e n s werd hier na-
mens de gemeente Vorden een ets
aangeboden.
'De Knupduukskes ' traden eveneens
op voor een tehuis voor /ieke en
/wakke ouderen in Graboc. Na een

\ 'gezellige picnic en een tochtje berg-
beklimmen werd er nog opgetreden

meteen dansgroep ui t Duitsland, die
waarschijnli jk volgend jaar een be-
/oekaan Vorden /al brengen.
Tijdens het be/oek aan Hongarije
werd o.m. een be/oek gebracht aan
Boedapest. In Bonyhad werd nog
een optreden voor een aantal tehui-
/en ver/.orgd. Na afscheid te hebben
genomen van de g a s t v r i j e ge/innen
in I/mëny werd de terugreis aan-
vaard en werd er onderweg over-
nacht in Regensburg.
Terug in Vorden werd cle dansgroep
in de Hoetinkhoi opgewacht door
vrienden en bekenden en konden de
'ambassadeurs van de gemeente Vor-
den hun belevenissen vertel len.

Revue Jong Gelre
JongGelre Vorden gaat op 23, 30 en
31 oktober opnieuw een revue voor
het voetlicht brengen. De verant-
woordelijke man Kr ik Knoef heeft de
t i t e l voor de revue reeds klaar: 'De
kleinzoon van Tar/an'.
Leden v a n Jong Gelre die1 mee willen
doen aan h e t / i j loneel, /aug, dans of
decorbouw kunnen /ich opgeven bij
Krna ten Pas, te l . 05753-3420; Karin
Boers, tel . 05752-2857 of bij André
Knoef. td, 05752-6506.

JongGelre organiseert vrijdagavond
l O j u l i hij d t- famil ie I larmsen aan de
Schimmeldijk 4 een barbecue-avond
voor /ouel de leden als de aspirant-
leden.

Geslaagden
Aan de Scholengemeenschap Borcu-
lo zijn de volgende leerlingen ge-
slaagd.

Afdeling mechanische techniek: Mike
Dibbelink, Borculo; Laurens Severt,
Beltrum; Torn Wegdam, Eibergen.
Afdeling bouwtechniek (diff. timme-
ren): Wilfred Hendriksen, Ruurlo;
Leon Lusink, Ruurlo.
Afdeling bouwtechniek (diff. metse-
len): Martijn Jannink, Diepenheim.
Afdeling consumptieve techniek:
Cherrylene Wassink, Neede.
Afdeling MBO 4+: Arno Hondelink,
Neede; Gina Klein Kranenbarg,
Haarlo; I wan Wiegerinck, Ruurlo;
Sandra Wittenberg, Lochem.
Afdeling verzorging: Loes Ameron-
gen, Borculo; Bianca Kistemaker,
Neede; Ingrid Riethorst, Gelselaar.

SPORT- nieuws

'In de Dennen'
Het zwembad is thans ook 'tussen de
middag' doorlopend geopend. De
openingsperioden zijn dan tot en
met 23 augustus a.s.: maandag - 's

De Wielerronde van Vorden is perfect verlopen. De R.T.V. Vierak-
ker-Wichmond had de organisatie in handen, dit in samenwer-
king met de V.R.T.C. Vorden.
De Ronde werd geopend met een
wedstrijd voor Amateurs G. De/e
werd winnend afgesloten door een
oude wielerfanaat Henk Tenvel uit
Deventer. L'e Werd Henk Ri jks uit
Dinxpci lo.
Als laatste s tar ten de Amateurs B en
Veteranen. Vroeg in de cours ont-
stond er een kopgroep van 5 man
waarin o.a. Roei Jansen, /u tphen en
Joop Ribbeis, Groenlo /aten, Henk
Beniner uit l .aren en Rudi Peters uil
Wichmond sloten als laats ten aan.
De/e (S renners bleven de gehele

cours vooruit na een lange1 stri jd be-
haalde Joop Ribbeis de Ie plaats in
< k ' v e e i tiende editie.
John Ksselink werd 2r Pieter Pil 3e.
Rudi Peters die het in de slotfase
/.waar kreeg te verduren de ene de-
marage volgde na de andere werd
u i t e i n d e l i j k nog Ie .
l Iel s tar tschot voor de/e pracht ige
weds t r i jd werd gegeven door Johan
Pardijs.
De organisator van de/e wielerronde.
Peter Makk ink , was na afloop /eer le-
v reden.

middags en 's avonds; dinsdag tot en
met vrijdag - gehele dag; zaterdag-
en zondagmiddag.
Op 30 jun i j l . heeft al weer de
30.000e be/oeker de vernieuwde in-
gang gepasseerd! Vanaf 4 ju l i is er ie-
dere maandagavond een speciale
cursus voor oudere jongeren (of zo
men wil om te keren) voor het basis-
diploma. Men kan zich nog aanmel-
den (tel. 1203). Zaterdagmorgen 11
j u l i a.s. is er 'af -/wemmen voor het
basis-diploma.
'In de Dennen' zal met de kantinebe-
heerster een kraam hebben op het
zomerfeest op 16 juli, welke staat
naast die van de zwem- en polovere-
niging 'Vorden '64'. Men kan zich
dan opgeven als lid van 'In de Den-
nen' of van 'Vorden '64'. Van beide
verenigingen kan natuurlijk óók. Als
men zich als lid opgeeft van 'In de
Dennen' kan men rekenen op een
leuke en handige verrassing.
Op /aterdag l augustus wordt - bij
goed weer - de tweede /we m zo mera-
vond gehouden. Nader bericht volgt.

Veteranencross om
kampioenschap van
Nederland
Zaterdagmiddag werd op het Del-
den-circuit van de Vordense auto- en
motorclub 'De Graafschaprijders1 de
derde veteranencross om het kam-
pioenschap van Nederland gehou-
den. Er waren 43 deelnemers uit ge-
heel Nederland naar Vorden getogen
om daar op de 'oudjes' elkaar het le-
ven in sportief opzicht zuur te ma-
ken.
Er werd gereden met motoren toten
met het jaar 1970. Onder leidingvan
wedstrijdleider Gerrit Arfman wer-
den er in de verschillende klassen
spannende wedsl ri jden verreden.
De uitslagen waren als volgt:
Twee-takt: 1. P. Willems, IJsselstein
op I lusqvarna 100 pt.; 2. A. v.d. Ven,
Boekei op G/ 380 94 pt.; 3. Joh.
Roossink, Markelo C/ 380 90 pt.; 4.
Ton v.d. Ven, Boekei C/ 380 86 pt.;
5. J .Bo r s t ,Ha t tumC/38081 pt.
Vier-takt: 1. H. Willems, Zwolle BSA
100 pt.; 2. J. Roelofs, Gorssel BSA 94
pt.; 3. K. Tromp, Krmelo BSA 90 pt.;
4. C. Seesimr Zelhem BSA 84 pt.; 5.
J. Wesselii^B<.eyenborg BSA 84 pt.
Klasse 47 plus: 1. H. Leunen, Arn-
hem Bultaco 100 pt.; 2. M. Raayma-
kers, St. Oedenrode CZ 90 pt.; 3. A.
Watson, Weingaarden Husq. 90 pt.;
4. T. Klaa^i! St. Michelsgestel BSA
84 pt.; 5.^^Brunschot, Amsterdam
BSA84pt.
Klasse Pré-75: 1. P. van Lieshout,
Best CZ 97 pt.; 2. P. Stiphout, IJssel-
stein Maica 95 pt.; 3. J. Gerece, Wans-
sum CZ 92 pt.; 4. K. v.d. Veen, Epe
Bultaco 86 pt . ; 5. L. van Hoolwerf,
CZ Beverwijk41 pt.

P. V. Vorden
Op 5 ju l i werd door de leden van de
P.V. Vorden deelgenomen aan het
concours v a n u i t Reusel. Het con-
cours kende- een goed verloop maar
werd overschaduwd door het plotse-
linge' overlijden van verenigingslid
Gerard Jansen. In de persoon van
Gcrardjanscn verliest de P.V. Vorden
een ware sport vriend en gewaar-
deerd verenigingslid. Als een van de
stuwende krachten achter het succes
van de combinat ie G. en H. Boesveld
waarmee hij als hokver/orger menige
grote ovenvinningen en kampioen-
schappen mocht vieren, /.al de post-
duivenvereniging hem niet alleen in
persoon maai ook als verknocht dui-
venliefhebber missen.
De eerste tien klasseringen waren als
volgt: K. Oldenhave 1; A.A. Jurriens
2 en 8; M. ( Mieslager 3 en 5; G. en 11.
Boesveld 4 en 7; j. Ku l ink () en 9; D.
de Beus en /n. 10.

Sociï afd. Tennis
l ' i t s lagen tennis regiocompetitie So-
ciï jeugd - 27juni.
Mixed t/m 17 jaar: Welgelegen - So-
c i ï l lO-8;Laerveld-Sociï2 12-6.
Inhaalwedstrijd van 13-6: Mixed t/m
12 jaar: Sociï 2-Almen 2 9-9.

TE KOOP
Grote houten PARASOL

doorsn. 300-350 cm.
300 x 300 cm, deze met

waterafstotend doek.
Bijpassende parasol-
voeten verkrijgbaar.

Ook voorradig:
Houten-, kunststof- en
nostalgie TUINBANKEN
Kom vrijblijvend eens

kijken bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld. - Tel. 05753-2139

Operation Friendship klaar voor
ontvangst Amerikanen
Dinsdag 14 juli zullen een tiental Amerikaanse jongelui in Vorden aankomen om hier drie weken te
worden ondergebracht bij gastgezinnen. Dit gebeurt in het kader van Operation Friendship. Het is
de bedoeling dat de Amerikanen kennis maken met de Nederlandse cultuur.
Het is voor dr /.esck- keer dat Ameri-
kanen in Vorden te gast /uilen / i jn .
Volgend jaar brengt een groep uit
Vorden een tegenbe/oek aan de Sta-
tes. Teneinde bet de buitenlandse
gasten /o goed mogelijk naar de /in
te maken beef t de a fde l ing Vorden
van Operation Friendsbip voor de
komende weken tal van evenemen-
ten op stapel staan.
/o worden woensdag 15 j u l i in
d'Olde Smidse wat kennismakings-

spelletjes georganiseerd. Die dag is
er een ontvangst op bet gemeente-
buis, gevolgd door 's avonds een wel-
komstpal tv in T)e I lerberg'.
Van donderdag l (i j u l i t/m /aterdag
18 j u l i wordt er gekampeerd bij de
f , m i . ( iraaskamp aan bet meer. /on-
dag 19 ju l i is er een familiedag waar-
bij de Amerikaanse groep bij elkaar
komt.
Verder staan be/oeken aan Giet-
hoorn, /utpben, bet Vredespaleis in

Den Haag op bet programma. Het
klootschieten, een f le ts tocbt langs de
Vordense kastelen, bet Anne Krank
Museum in Amsterdam, allemaal
dingen die evenmin in bet program-
ma ontbreken.

Zondag 2 augustus is er een
afscheidsavond, waarbi j /el f s Sinter-
klaas niet bij d'Olde Smidse /al ont-
breken. Maandag 3 augustus wordt
de terugreis naar Amerika aanvaard.

Bedrijfstoernooi
touwtrekken
Op woensdagavond 12() augustus /al
Touwtrek Vereniging Vorden weder-
om een bedi i j f s t oe i nooi organise-
ren. Dit toernooi om bet kampioen-
scbap van Vorden /al worden gebon-
den aan de Ruurloseweg l 10. Wil
men met bet bedrijf , straat of vereni-
ging de strijd aanbinden met de hui-
dige titeldragers, De Graafschaprij-
ders, dan is men van harte welkom.
Ook wanneer men niet /elf mee doet
kan men komen kijken naar de/e
spannende en uitputtende titelstrijd.
Ploegen bestaande uit 7 personen ( l
wisselspeler) én een leider kunnen
zich opgeven in het clubhuis aan de
Ruurloseweg 110, en wel op dinsdag-
avond. Ploegen die vooraf onder des-
kundige begeleiding willen trainen
kunnen v a n a f dinsdagavond ook
daar terecht. De touwtrekvereniging
/al /orgen vooreen goede tegenstan-
der. De inschrijving is kostehx >s,

Touwtrekken
Spannende strijd om NK-titel
Tijdens de tweede competitiedag om
het Nederlands kampioenschap is de
spanning in de 640-kg klasse toege-
nomen. De ploeg uit Behj^ri, Vios
Bison, i noest vorige weelcBR?! pun-
ten inleveren, /omlag waren /e ech-
ter weer van de p a r t i j en gingen on-
verslagen huiswaarts. Voor F.ibergen
was dit net andersom, /ij moesten
genoegen nemen met Jfe vijfde
plaats. '̂
Het klassement wordt aangevoerd
door Ohia uit Holten en door Mon-
nickendam, beide met 38 punten. Ki-
bergen (37) staat derde, gevolgd
door Vios Bison met 34 punten.
De Vordense ploeg leverde /omlag
een goede strijd, /ij behaalden een
vierde plaats. In het totaalklassement
staan /e op een royale vijfde plaats
met 26 punten.
Ook de dames van Vorden nemen
deel aan de kampioenschappen, in
combinatie met DTO uit Knschede.
/ij wisten helaas nog geen punten te
vergaren in dit erg sterke deelne-
mersveld. Aanstaande /.omlag wordt
de volgende competitiedag gehou-
den in Roosendaal in Noord-Bra-
bant. Daar beloven de ploegen we-
derom een spannende s t r i jd te leve-
ren.

R.T.V.
Afgelopen weekend behaalden de
R.T.V.-ers weer diverse ereplaatsen;
ovenvinningen /aten er net niet bij.
Vrijdags werd Rudi Peters in Geeste-
re n (Ov.) knap 2e. Dit na een /ware
cours over een parcours dat geheel
uit klinkers bestond. Hier werd met
14 man weggereden. Winnaar werd
Jan Kalter.
Ken dag later was de/elfde Peters aan
de start in Olden/aal. Hier betrof bet
een wedstrijd op het schitterende
nieuwe clubparcours op het recrea-
tiepark'De Hulsbeek'.
De wedstrijd werd verreden onder
/eer slechte vu eisomstandigheden;
de regen viel met bakken uit de l uch t .
In een onregelmatige eindspurt werd
Rudi Peters 3de.

J u n i o r Kdwin Maalder ink reed de/e
dag in Gennep en werd in de/e cours
3e winnaar werd Van Grunsven uit
Veghel. Han Hekkelman uit Steende-
ren won de peletonspui t en werd dus
Ie.

Veteraan Jan Pieterse reed /aterdag
ook in Olden/aal; hij behaalde bij de
oudste KNWli categorie de 15e
plaats. t ft«—«>-
den. Wim Bosman uit Warnsveld
weid in een gecombineerde wed-
strijd Amateurs A en B in het Gelder-
se Laren 15e. Rudi Peters reed de/e
dag in Delden (Ov.) en behaalde een
5e plaats.
De ATB-er Jan Weevers behaalde in
Deurne een 2e plaats achter Jo Mar-
lens, de plaatselijke favoriet. 3e Werd
Bart Brentjes.

L.RenP.C. 'De
Graafschap'
Op 4 juli werd het concours voor
paarden in Brummen gehouden. De
volgende ruiter en amazones gingen
met een prijs naar huis. Martine Rut-
ting met Erasmus 2e prijs L2-dres-
suur met 130 punten. Suzan Groot
Jebbink met Efanie 5e prijs L2-dres-
suur met 126 punten. Annie Korne-
goor met Fanta 2e prijs LI-dressuur
met 127 punten. Herman Maalde-
rink met Desie—M. 5e prijs B-dres-
suur met 117 punten en 5e prijs
B-springen.

ENDA
JULI:

H WV, Verhalen bij Lindese Molen
9 WV, Bezichtiging Kasteel en

Avondwandeling den Bramel
1 O SWOV, Open Tafel de Wehme
11 VW/Knupduukskes, Fietstocht
12/13 De Wiersse, Openstelling

tuinen
13 WV, Bezichtiging Kasteel en

Avondwandeling
14 SWOV, Open Tafel de Wehme
14 WV, BezichtigingPinetum
14 WV, Le/.ingHackfort

natuurmonumenten
15 VVV, LezingWientjesvoort
15 WV, Verhalen bij Lindese Molen
16 WV, Bezichtiging Kasteel

Vorden
17 SWOV, Open Tafel de Wehme
16 t/m 18 Kermis
20 WV, de Wiersse, Openstelling
20 WV, Kasteel Vorden,

Bezichtiging
2 l SWOV, Open Tafel de Wehme
21 WV, Bezichtiging Pinetum,

bedrijfsbezichtiging 'de
Vijfsprong'

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

Molen
22 Welfare, werk uitdelen ,,de

Wehme"
23 VW, Bezichtiging Kasteel

Vorden en viswedstrijd
24 SWOV, Open Tafel de Wehme
2() WV. /omerlietstocht
27 VW, Kasteel Vorden,

Bezichtigingen avondwandeling
28 VW, Be/ichtiging Pinetum en

boerderij bezichtiging
28 SWOV, Open Tafel de Wehme

29 VW, LezingWientjesvoort en
verhalen onderde Lindese Molen

30 WV, Staring-avond
30 VW, Be/ichtiging Kasteel

Vorden, viswedstrijd en concert
31 SW( )V, ()pen Tafel de Wehme

AUGUSTUS:
1 Plattelandsvrouwen, Agrarische

fietstocht voor mannen en
vrouwen

2 JongGelre,d'nOostenrit
3 VW, bezichtiging kasteel en

avondwandeling
4 VW, bezichting Pinetum
4 SWOV, Open Tafel de Wehme
5 VW, Lindese molen -verhalen
6 Staringavond, Wildenbon h

i 6 VW, bezichtiging kasteel en
avondwandeling

7 SWOV, Open Tafel de Wehme
8 Beach-Party, HAM Party
9 DWK Natuurwandeling
9 In de Reep'n, Koetsendag
9 HSV de Snoekbaars,

seniorenviswedstrijd
I O WV, bezichtiging Kasteel Vorden
I I Lezing natuurmonumenten
11 SWOV, Open Tafel de Wehme
11 VW, bedrijfsbezichtigingde

Vijfsprong en Pinetum
12 VW, folklore avond

Knupduukskes
12 VW, Lindese molen - verhalen
13 VW, bezichtiging kasteel en

avondwandeling
13 VW, viswedstrijd
14 SWOV, ()pen Tafel de Wehme
15 VW, Kunstmarkt Marktplein
16 Medlertol, fïetsoriënteringsrit
16 WNF, Natuurwandeling de

Wilden borch
17 VW, bezichtiging kasteel en

avondwandeling
17 t/m 20 JongGelre

avondfietsvierdaagse
18 VW, bezichtiging Pinetum
18 SWOV, Open Tafel de Wehme
18 HSV de Snoekbaars,

jeugdwedstrijd
19 Lindese molen, verhalen
20 VW, bezichtiging kasteel Vorden
21 SWOV, Open Tafel de Web me
22 VW, de Knupduukskes -

folkloristische fietstocht
22-23 Wichmond, vogelschieten en

fietstocht
24 VW, bezichtiging kasteel Vorden
25 SWOV, Open Tafel de Wehme
25 Hackfort, lezing

Natuurmonumenten
25 t/m 29 Volksfeest Wichmond,

optocht, kermis, wielerronde
26 Touwtrektoernooi Medler
26 Welfare, handwerken de Wehme
26 Lindese molen, verhalen
27 Bejaardenkring, Dorpscentrum
27 VW, bezichtiging kasteel Vorden
28 SWOV, Open Tafel de Wehme
29 W Vorden, voetbaltoernooi
30 Glubhuis Medler,

touwtrektoernooi
30 HSV de Snoekbaars,

viswedstrijden senioren
30 RK Kerk Kranenburg,

tentoonstelling 125 jaar Kerkelijk
Leven

31 WV, bezichting kasteel Vorden

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Kokers op Barchem Muziekfestival vergeten Bennie Jolink niet

Binnenkort zal Benny Jolink beschikken over de grootste collectie stripboeken, tenminste als de orga-
nisatoren van het Barchem Muziekfestival zich niet vergissen in de echte Normaalhekers!

Benny die al geruime tijd herstellen-
de is van het auto-ongeval en het naar
omstandigheden goed maakt, is na-
melijk een groot liefhebber van het
lezen van allerlei stripboeken. Van-
daar deze oproep aan alle hokers die
Benny niet vergeten zijn en willen

bijdragen aan een invulling van zijn
'verplichte rustpauze' en een voor-
spoedig herstel: 'zeuk op zolder, op de
dèèle, achter 't fornuus of wét ik woar,
noar stripbeuke. Doo ze in een plastik
zak en breng ze met noar het Barchem
Muziekfestival zundagaovend 12 juli.

De organisatoren verwachten een
container vol stripboeken waarvoor
bij de ingang een container zal staan
waar iedereen de stripboeken kan in-
leveren.

Ook vanaf deze plaats: 'betterschap'.
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Johan Kamperman prolongeert
titel Schutterskoning Medlertol
Johan Kamperman heeft de smaak goed te pakken. Gelukte het hem
om vorig jaar schutterskoning te worden tijdens het Oranjefeest
Medlertol, zaterdag jl. herhaalde hij dit huzarenstukje tijdens de 67e
uitgave van het feest in het buurtschap Medler.

Het feest op de Medlertol begon in
feite al vrijdag met een schoolfeest
voor de basisschool de Kraanvogel.
Vrijdagavond werd het toneelstuk
'Um den olden Beernschot' opge-
voerd. Dit gebeurde door de toneel-
vereniging De Meene uit Zelhem.
Het blijspel kreeg een prima vertol-
king waarvan de aanwezigen in de
feesthal zeer genoten.

Zaterdagmiddag kwam burgemees-
ter Kamerling op de fiets naar het
Medler om daar de officiële opening
van de volks- en kinderspelen voor
zijn rekening te nemen. De heer Ka-
merling kwam samen met de mu-
ziekvereniging Concordia, de schut-

terskoning Johan Kamperman en
met een grote groep fietsers van de
werkgroep 'Fietspad Vorden-Ruur-
lo'. Alvorens zaterdagavond het gro-
te feest met medewerking van 'This
Way' in alle hevigheid losbarstte,
reikte voorzitter Hendriksen van de
Oranjevereniging Medlertol de ver-
schillende prijzen uit.

Vogelschieten: 1. Johan Kamperman
(schutterskoning); 2. Harry Lense-
link (kop); 3. Jan Gotink (rechter-
vleugel); 4. Ap Knoef (linkervleu-
gel); 5. Henk Weenk (staart).
Pijltjesgooien: 1. Gerda Eykelkamp;
2. Lizet Gotink; 3. Janny Klein Gel-
tink; 4. Betsie Weenk; 5. Erik Hul-

stijn.
Midgetgolfen: 1. Reinier Hendriksen;
2. André Knoef; 3. Jan Hendriksen;
4. Janna Brummelman; 5. Willem
Pennings.
Doeltrappen: 1. Gerard Tolkamp; 2.
Reinier Hendriksen; 3. Wim Oort-
giesen; 4. Teun Brummelman; 5. Jan
Keurentjes.
Flessentent: 1. Bianca Walgemoet; 2.
Bert Fokkink; 3. Eric Eykelkamp; 4.
Derk Gotink; 5. André Knoef.
Dogcarrijden: 1. Linie Hendriksen; 2.
Gerrie Enzerink; 3. Anja Neerlaar; 4.
Annemarie Walgemoet; 5. Jannie
Klein Geltink.
Schijf schieten: 1. Joost Dostal; 2.
Henk Meijerink; 3. Jan Teunissen; 4.
Bennie Enzerink; 5. Evert Gotink.
Kegelen: 1. Bert Fokkink; 2. Jan Hen-
driksen; 3. Gerda Kappert; 4. Jan
Klein Geltink; 5. Janny Klein Gel-
tink.
Korfbalgooien: 1. Gerrit ten Have; 2.

Jan Klein Geltink; 3. Herbert Brum-
melman; 4. Dik Brummelman; 5.
Jenneke Fokkink.
Boogschieten: 1. Geert Groot Nue-
lend; 2. Bennie Enzerink; 3. Henk
Brummelman; 4. Benny Timmer; 5.
Jan Hendriksen.

KINDERSPELEN

Groep l en 2:1. Esther Zents; 2. Lizet-
te Hummelink; 3. Bart Pennings; 4.
Lesley de Jong.
Groep 3 en 4: l Moniek Wiggers; 2.
Mandy Gotink; 3. Rob Wiggers; 4.
Ellen Huutink.
Groep 5 en 6:1. Rianne Meijerink; 2.
Mathijs Nijhof; 3. Marije Gudde; 4.
Ruud Mullink.
Groep 7 en 8:1. Kim Bos; 2. Bastiaan
Meijerink; 3. Dewalt Meijerink; 4.
Anja Neerlaar.

Parochie Willibrordus
huldigde kosteres
Tijdens de plechtige Eucharistieviering op zondag 5 juli werd
mevrouw A. Wolbrink-Rouwenhorst gehuldigd als kosteres van de
parochie Willibrordus te Vierakker.

In zijn toespraak bedankte Deken P.
Ulst mevrouw Wolbrink voor de vele
jaren dat zij zich als kosteres heeft in-
gezet voor haar werk in de kerk o.a.
versieren van het altaar, bij de ver-
schillende diensten tegenwoordig
zijn e.d.
Zij heeft echt een bijdrage geleverd
aan het goed functioneren van de
diensten in de kerk. Op haar werd

nooit tevergeefs een beroep gedaan.
Zij kwam door weer en wind aange-
fietst.

Als blijk van waardering ontving zij
uit handen van Deken Ulst de pause-
lijke onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice. De versierselen werden
haar door frater Broekman opge-
speld.

In 8 vakken:

A. van Mierlo behaalt in 2 jaar
havo en mavo
'De prestatie die Alexander van Mierlo hier heeft neergezet is een
absoluut unicum; hij is echt een witte raaf. Behaalde in één jaar
het mavo-diploma met acht vakken en prompt daarna in weer in
één enkel leerjaar idem hetzelfde laken een pak met havo. En hij
koos bepaald niet de gemakkelijkste vakken, want ook natuur- en
scheikunde en biologie waren er bij'.
Ditvertel^tfirectorJ. Buij/e van het
(ïraafschi^pollege Sector Volwasse-
nen Ondenvijs in Doetinchem. Na
een v e r b l i j f van tien in Ierland was
het mei de studie niet veel geworden
en de keu/e voor lager technisch on-
denvijs (vj^ir Van Mierlo is gereed-
scha])snKnBr) bleek geen gelukkige
te z i j n .
Daarom dus de- gang naar het Graaf-
schap College en de wens om daar in
een van de- befaamde snelc msussen
hel o|)gelo|)en t i j dve r l i e s weer goed
te maken. Kn dal lukte!
Kn nog wel met een score van gemid-
deld een 'negen' voor alle vakken.
Dus: met glans, ' c u m lande' ge-
slaagd! Prompt daarna kwam hij weer

bij Buijze, nu met de wens^ui ook in
het havo-onderwijs de/elf^^tunt te
mogen uithalen.
Weer dus wierp hij zich op de havo-
studie . In 32 lesuren ])er weekop het
Giaafschaj j College Sector Volwasse-
nen Ondenvijs en door ti^sstudie,
elke dag vijf uur lang en oBrnog op
zondag, klaarde hij wederom de/e
waarlijk unieke klus.

Maandag werd hem het diploma en
de c i j f e r l i j s t uitgereikt. Nu dan gaat
de- begaafde jongeman uit Vorden
naar de Academie voor Industriële
Vormgeving in Kindhoven. Tech-
nisch ontwerper worden is zijn
ideaal.

Van links naar rechts: pastoor Lammers, Deken P. Ulst, mevrouw A. Wol brink,
frater Broekman. *

Teruggave van premies
Tijdens de op 23 juni 1992 gehouden Algemene Vergadering van
de Onderlinge Waarborgmaatschappij Vorden hebben de leden
ingestemd met het bestuursvoorstel om vijftien procent van de
betaalde premies te restitueren. De O.W.M, heeft een goed jaar
achter de rug, dat afgesloten werd met een resultaat dat iets hoger
is dan over 1990.

CEPT
V A N D W K

S L A G E R IJ

Geschikte vleessoorten zijn onder andere:
ossehaas, biefstuk, entrccóte, t-bone steak,
hamburger, saucijzen of
verse worst (eerst
wellen), lamsvlees,
lamskoteletten, lever
(eerst wellen),
varkenshaas,
varkenssaté, shaslick.
Voor de kinderen:
spiesjes bestaande uit
gehakt, cocklailworstjes
omwikkeld met
hamrecpjes of spek.

Barbecuen is een beetje spelen met vuur.^Dat
is geen punt als je het veilig doet. Zorg dat de
barbecue stevig in elkaar zit en stabiel staat.
Gebruik geen benzine, petroleum of spiritus
bij het aansteken, maar stop een paar
aanmaakblokjes tussen de houtskool of
houtskoolbriketten.
Zet altijd een emmer met water -of liever nog
zand- in de buurt van de barbecue.
Eventuele ongelukken kunnen dan snel
verholpen worden. De barbecue minstens
één uur van te voren aanmaken met
aanmaakblokjes. Gebruik nooit spiritus.
Wacht tot het houtskool grijs is en leg het
rooster erop en laat het heet worden en
borstel deze goed schoon voordat er vlees op
wordt gelegd. Dit geldt ook voor de grill,
deze moet ook goed heet zijn voordat het
vlees er onder, op of tussen gaat. Gebruik

Barbecuen

V L O G M A N

geen olie, dit verbrandt en bakt vast. Vlees
laat vanzelf los, dus draai niet te snel, anders

trekt men het vlees stuk.
l loud een p lan lcspu i l bij
de hand, zodat je
omhoog schietende
vlammetjes meteen kunt
doven. Geroosterd vlees
heeft een mooi bruin

':. korstje. Een eventueel
zwart randje moet je eraf

;i v™ ' :; : , ,.J snijden. Leg geroosterd
vlees op een bord of

schone schaal, maar nooit weer op de schaal
of het bord waarop het rauwe vlees gelegen
heeft. Let ook op dat je voor rauw vlees en al
geroosterd vlees verschillend gereedschap
gebruikt om eventuele micro-organismen
geen kans te geven. Zout het vlees achteraf,
kruiden mag wel tevoren.

Volgens voorzi t ter Abbink kenmerk-
te 1991 zich door fus ies en samen-
werkingen in Ver/.ekeringsland.
O.W.M. Vorden denkt haar ze l f s tan-
digheid nog te kunnen bewaren. Het
O.W.M.-kantoor is van Warnsvelcl
verplaatst naar hel Agra Seivice Cen-
t rum, Plantsoenstraat 73 te Doetin-
chem. Men kan ook rechtstreeks con-
tact opnemen buitendienstmedewer-
kei A. Flor i jn te /e lhem.
Van positieve invloed op het resul-
taat waren de hogere rentebaten en
de Sterkgedaalde schadelas t . Ander-
zijds werd over 1991 geen res t i tu t ie
o n t v a n g e n van de heiverzekeraar en
stegen de administrat iekosten. Het
verzekerd kapitaal steeg met 9,9'ï tot
•150 miljoen gulden.
De Algemene Vergadering ging ak-

koord met wijziging van het brand-
verzekeringsreglement. Het nieuwe
reglement voorziet in duidelijker de-
finities en is un i fo rm aan de regle-
menten van andere bij de hervei/e-
keraar aangesloten ouderlingen. Te-
vens werd goedgekeurd dat diverse
reglementen voor de part icul iere
markt worden samengevoegd in een
uitgebreid gevaren vei /ekeringsre-
glement
I Iet aftredende bestuurslid (i.W. Lijf-
togt uit Hengelo werd herkozen.
Mede ge/.ien het goede hcnvrzeke-
r ingskontrakt de goede beleggingen
en de bij/onder goede technische
hu lp van Sterpolis Assurantiebemid-
deling B.V. venvacht voorzitter Ab-
b ink stabiele resultaten voor de toe-
komst.

Vergeet bij een barbecue natuurlijk het
stokbrood, kruidenbotcrs, rauwkostsalades
en diverse sauzen niet.

Tip: orgaanvlees eerst blancheren. Dit geldt
ook voor minder mals vlees, zoals de
schoudcrkarbonade of de worstjcs.
Tip: spiesen van verschillende
vleeswarensoortcn zijn de moeite waard om
te maken (speciaal voor kinderen).

Voorbereidingstijd: afhankelijk van
vleessoort

Brochure
Biologische land- en
tuinbouw
Het bedri j fs leven en de consumen-
ten raken steeds meer geïnteresseerd
in biologische landbouw en biologi-
sche produkten. Veel consumenten
weten echter nie t . of niet precies, wat
biologische land- en tu inbouw in-
houdt. Wat z i jn bijvoorbeeld de voor-
en nadelen? Wat is eigenlijk het ver-
schil tussen ecologisch en biolo-
gisch-dynamisch? Wat is de rol van de
consument en hoe kan hij of /ij bio-
logische produkten herkennen?

Op al die vragen geeft het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij op begrijpelijke wijze ant-
woord in de nieuwe brochure 'Biolo-
gische land-en tu inbouw' .

Deze brochure maakt deel uit van
een serie v a n brochures, de zoge-
naamde in fo l i t e l s . Deze gratis i n l b t i -
tels geven feitelijke informatie over
een groot aantal onderwerpen waar
ons ministerie zich mee bezig houdt.
Belangstellenden kunnen de/e info-
titel schriftelijk of telefonisch bestel-
len bij: Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, Infotiek,
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag,
tel. 070-379 20 62,

Deldens buurtfeest
De buur tveren ig ing 'Delden' gaf een
paar weken geleden voor haar leden
in het Dorpscentrum een loneela-
vond, waarvan het publiek met volle
teugen genoot. Afgelopen weekend
werd oj) bescheiden schaal hel Del-
dense buur t fees t venolgc l met als
hoogtejHint de volksspelen. De u i l -
slagen waren als volgt:
Vogelsc hielen: 1. Bennie Tiessink
(romp); 2. Die k Regelink ( I . v l euge l ) ;
3. André Kggink (r. vleugel); 4. Kef
Steenman (ko|>); 5. Wim Onsienk
( s t aa r t ) .
Dogkarrijden: 1. Jeanel Lenselink; 2.
Bennie I iessink; 3. Annie Kggink.
Schieten (vaste baan): 1. Henri Kg-
gink; 2. Dorien Mulder i je ; 3. Henk
/emmelink.
Schieten (vri je baan): 1. Henri Kg-
gink; 2. Marcel Vruggink; 3. Derk
Besselink.

Klootschietmarathon
Buurtvereniging 'Delden'
Aan de door de buur tverenig ing
'Delden' uitgeschreven kloolsc h i e t -
marathon werd door niet minder dan
182 personen deelgenomen. Ken re-
kord! De prijswinnaars waren:
Dames: 1. Kruisberg, 155 schoten en,
29 meter; 2. Linde, 168 schoten en
61 meter.
Heren: 1. Kruisberg l, 113 schoten
en 47 meter; 2. Delden 2, 121 scho-
ten en 26 meter; 3. Kruisberg 2, 123
schoten en 42 meter.
Gemengd: 1. ANBO l, 159 schoten
en 37 meter; 2. Linde l , 160 schoten
en 32 meter; 3. Delden 3, 163 scho-
ten en 4 l meter.

daeboeM
*—' Over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Boeken met vakantie
Bij de vakantie horen boeken. Nie-
mand heeft iminers de zekerheid dat
elke vakantiedag de zon schijnt. Kr
wat is er f i jner dan een lange regen-
achtige vakantiedag door te bren-
gen in gezelschap van een spannend,
romantisch of interessant boek?
Daarom zijn de zomermaanden voor
de medewerksters van onze biblio-
theek altijd een extra drukke perio-
de.

Nu is dat een beetje eigen schuld.
Want wie met vakantie gaat heeft een
extra voonecht. Hij of / i j mag het
dubbele aan ta l boeken meenemen
als gebruikel i jk is. Normaal hebt u
rech t op 3 leesboeken en 5 studie-
boeken per abonnement . Als u bij de
ui t l eenba l ie ver te l t dat u met vakan-
t i e gaat, mag u hel dubbele a a n t a l
boeken meenemen. Bovendien
wordt in de periode van 30 j u n i tot en
met 18 j u l i de u i t leentermi jn van de
boeken automatisch met twee weken
verlengd (voor platen en ( iD ' s gaat
de/e regeling in vanaf 7 j u l i ) . Dat is
ook nodig, want de b ib l i o theek is we-
gens vakantie gesloten van 2 l j u l i tot
en met l augustus.

Wie /elf met vakan t ie gaat kan ver-
lenging aanvragen als de boeken nie t
op t i j d teruggebracht kunnen wor-
den. Dat moei echter wel vooraf ge-
beuren om te voorkomen dat u
straks, als u de boeken inlevert, extra
leesgeld moei belalen. Dal is 10 cent
per dag en per boek, dus dal kan
nogal oplopen.

Dan is er nog meer nieuws dat ver-
band houdt met de vakantiel i jd .
Tweemaal per jaar houdt de Open-
bare Bibliotheek uitverkoop van af-
geschreven boeken en p la ten . Voor
de boeken geldt, dat /e na een a a n t a l
jaren uit de collectie worden geno-
men, /e worden voor prijzen vanaf
f l.— verkocht aan wie er belangstel-
l ing voor heeft. Daar z i t t en voor lief-
hebbers vaak erg aan t rekke l i jke boe-
ken bi j , dus wie graag zi jn/haar boe-
kencollectieaau wil v u l l e n , kan profi-
teren van voordelige prijzen. De
verkoop vindt plaats t i jdens de grote
braderie op l (i j u l i die in de Dorps-
straat wordt gehouden. De kraam
van de bibliotheek bevindt zich dan
vlak voor het bibliotheekgebouw. De
prijzen staan vermeld in de boeken.
Voor alle jeugdboeken geldt in elk
geval een prijs van f l.—.
Bijzonder is dit jaar dat de hele col-
lectie grammofoonplaten zal worden
uitverkocht. Omdat door de komst
van de compact discs de belangstel-
ling voor de platen snel is gedaald,
wordt nu de hele collectie uitver-
kocht. De prijs voor de p la ten is f5 .—
per plaat; de- collectie bestaat uit klas-
sieken populair repertoire.

Zaterdag 18 jul i gaat de bibliotheek
dus voor twee weken dicht. Dan is het
even rustig in het boekenhuis in het
centrum van ons dorp. We wensen u
- als u met vakantie gaal — f|)ne

dagen waar stellig ook een klein
voorraadje boeken uit de bibl iotheek
een bijdrage aan zal kunnen leveren.

Dagboekanier

Kïïitievana CROKP VORDEN

Op woensdag l juli werd aangifte ge-
daan van diefstal van een schouder-
tas uit een afgesloten personenauto.
De auto stond geparkeerd bij kasteel
Hackfort

Op zaterdag vond er een aanr i jd ing
plaats tussen een personenauto en
een reekalf. Op de Lindeseweg stak
het reekalf plotseling de weg over en
werd aangereden door de auto. Het
reekalf overleed ter plaatse. De auto
had nagenoeg geen schade.

Op zondag 5 jul i werd de tas terug
gevonden welke uit de auto bij het
kasteel Hackfort ontvreemd was. De
tas werd aangetroffen op de Kruis-
dijk in de bosjes. Kr was enkel klein
geld uit ontvreemd.
Oj) zondag 5 j u l i vond er een inbraak
in een woning plaats. Uit de woning
werd een videorecorder ontvreemd.

Op maandag (i j u l i vond er een aan-
rijding plaats op de Ruurloseweg tus-
sen een auto en een f ie ts . Beide re-
den over de Ruurloseweg in de rich-
ting van Ruurlo. Volgens beide be-
stuurders reden ze gewoon rech t
door; de auto op de rechter rijstrook
en de fietser op de op hel wegdek
aangegeven fielsstrook. Op het mo-
ment dal de auto t.h.v. de fiets is volgt
er een aanrijding. Op de fiets zaten
voor- en achterop de f ie t s nog twee
kinderen. Daar de bestuurder van de
fie ts nogal dizzy was, verleende ('en
arts eerste hulp. De fiets werd geheel
vernield. De auto had aan de gehele
rechterzijde schade.
Op maandag werd een auto uit het
verkeer genomen; bij controle was

gebleken dat de auto niet verzekerd
was. Wanneer de eigenaar met de ver-
zekeringspapieren en het betalings-
bewijs komt kan hij de auto terug
krijgen. Wel wordt terzake onveive-
kerd rijden proces-verbaal tegen
hem opgemaakt.

Deze week werd drie maal a a n g i f t e
gedaan van d i e f s t a l van sproei-inslal-
laties. Uil d i v . weilanden werden
sproei-installaties ontvreemd. Dit al-
les in de omgeving van de ( )ude /u t -
phenseweg. Hierbij is een wit busje
gezien. Getuigen worden verzocht
zich bij de politie te melden.
Ook werd de/e week a a n g i f t e gedaan
van div. d ie fs ta l l en c.q. vermissingen
van een bankpas.

Voorkoming van misdrijven is niet al-
leen een zaak van de politie. Voorko-
ming Misdri jven is een zaak van de
politieen U.

Bij de Rijkspoli t ie te Vorden z i j n en-
kele folders te verkr i jgen met t ips
vooreen onbezorgde vakant ie .

Verloren voorwerpen: busmaand-
kaa i t ; poitemonnaie, /wart, k l i t t e -
band; bruine knippoi temonnee, i n h .
f75,- a f 100. ; s l eu te l voor bui ten-
kraan; s l o f f e n tas met plastic erom-
heen, Levi's; jongerenpasje, Rabo-
bank; twee jassen, groen/blauw.

Gevonden voorwerpen: portemon-
naie, /wart , k l i t t eband . Pink Kloyd;
poi temonnaie, blauw, polskl i l ten-
band; s l eu te l , mei k DOM, nr. 80339
aan wit label; zwarte damesfiets; spi j -
ker j as.



De Rabobank verhoogt
de spaarrente

m. i. v. l juli J 992

Rabobank Rendement Rekening

tot ƒ 5.000-
ƒ 5.000,-- ƒ 10.000-
ƒ 10.000--ƒ 25.000-
vanaf ƒ 25.000-

2,5 %
6,0 %
7,5 %
8,0 %

Zodra het tegoed een saldogrens overschrijdt, wordt het
hogere rentepercentage vergoed over het gehele saldo.

Rabobank

COSTUUMSv.a. 298-
PULLOVERS v.a. 59-
PANTALONS v.a. 59-
COLBERTS v.a. 75-
JACKS v.a. 98-
OVERHEMDEN v.a. 39-

>^^

ROKKEN v.a. 49,
BLOUSES v.a. 29,

JAPONNEN v.a. 69,
PANTALONS v.a. 69,

JACKS v.a. 98,
MANTELS v.a. 119,

PAKJES v.a. 95,
PULLOVERS v.a. 39,

Modecentrum

Dorpsstraat 23 - Ruurlo - Tel. 05735-1438

wijzigingen voorbehouden

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens

Lf. <yg:,\ de schoonste. Zo kunt u eindelijk.
M; ;j een milieu- maatregel nemen die u

;-o/ geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen BWB E C l "F
u er graag meer over!

5 Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatSO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

TE KOOP
Buis+hulpstukken

voor uw riool-
aansluiting

Speciale prep. voorbuis,
doorsn. 110,125

Vrijblijvend prijsopgaaf
bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 4

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

Wordt gratis thuisbezorgd

FOCU

De gehele maand juli op alle
ondergoed en lingerie

10%
KORTING

behalve op aanbiedingen

MORSSINKHOF

Nieuwstad 14 7251 AH Vorden

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om te renoveren''

Bij de Woodboy-vakman informeren!

HEERO 'S 05735-1661

R U U R L O BV Garvelinkplein 20 J G PANNEKOEK

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - Vorden Tel. 05752-3228

Het wordt
nu tijd om...

Unicoat-zijdeglans
met een professionele en Novkoat-gians
VOChtregulerende en voor jarenlange
sterk weersbestendige duurzaamheid.

*Winkelwaarde ƒ12,95
verf te gaan schilderen Of /e.so korting.

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9. 7251 BA Vorden, tel.: 05752-1567

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Voor uw «
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact'* tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres: _

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad W, 7250 AA Vorden.
Ook k u n t u y.ich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.



i Totale OPRUIMING van de

1 I.
Grijp deze kans!!

De specialist in japonnen en in grote maten

i DAMESMODE

DOETINCHEM, Dr. Hubernoodtstraat 14
VORDEN, Zutphenseweg 29
WINTERSWIJK, Misterstraat 76

PARKEREN VOOR DE DEUR.

Het plaatsen van sanitair vormt vaak het sluitstuk van een
ingrijpende renovatie. Komplete badkamers met schitte-
rend vormgegeven sanitair in weelderige kleuren. Als
installatiebedrijf leveren en installeren we komplete bad-
kamers maar zorgen we tevens voor al het bijhorende
installatiewerk. Snel en vakkundig. Bel gerust eens voor
meer informatie en een goed advies.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750-18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

CCV-VAKRIJPROEF
laatste cursus voor het examen oude

stijl in truck met oplegger!
Informeer nu bij

T
Rijschool Groeneveld-Garvelinkplein 11-Ruurlo-05735-1788

AANBIEDING

Eiken Slaapkamer
Blank patiné, 140/200 met 2 nachtkastjes

NU VOOR DE SPOTPRIJS VAN DO U 5'

Ook leverbaar op 160/200

Polyether matrassen
SG 40, 15 cm dik met 1 kant Schapenwol afdekking:

258,
398,

90/200 VAN 350,- NU VOOR

140/200 VAN 540,-- NU VOOR

GRAAG TOT ZIENS IN DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752 1010

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Bus bestellen?
Harren bellen!

tgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

4L. HARREN
05758-1334

de TUINEN van
DE WIERSSE,

VORDEN
open op

zo. 12 & ma. 13 JULI
alsmede op ma. 20 JULI
van 10.00 tot 18.00 uur.

Entree f 5,-p.p.
GRATIS PARKEREN

VLEESBEDRIJF
„DEHUIKERT"

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

Er zijn twee adressen waar u lekker

kunt eten:
het uwe en het onze \':

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden- Tel. 6634

****

***,

Z Al R PAO 11 J U L

DUITSE TOPFORMATIE

: AI R D 18 J U L I

NINE-LIVES

SPECIAL ACT
DISCO VI iRVOE

BUS 2
21.25 HENGELO (SPORTHAL)

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

22.OO H ALLE (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)
21.4O VELSWIJK (POSTKANTOOR)

21.55 HALLE (DE WOAGE)

TERUG OM 02.00 UUR

BUS 5
21.30 WARNSVELD (HALTE DEN BOUW)

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

22.00 VELDHOEK (CAFÉ WENTINK)
22.1O HALLE (DE WOAGE)

TERUG OM O2.20 UUR

VOOR MEER INFO TEL. 08343-1232

OPRUIMING
VOOR BABY EN PEUTER:

T-shirtjes v. a. 5,-
2-delige pakjes v. a. 8,95
Tricot zomerpakjes 11,95
Shorts 9,95
Zomerbroeken v. a. 9,95
Spijkerbroeken 17,50
Jasjes v. a. 25,-
Maxi-Cosi's sterk afgeprijsd!
en nog veel meer!

Op alle niet-afgeprijsde zomerkleertjes

10% KORTING
WONINGtEXTIEL:

Hoeslakens v. a. 19,95
Dekbedovertrekken v.a. 45,-
Couponnen en aanbiedingen in
gordijnstoffen en valletjes.

WE ZIJN MET VAKANTIE
VAN 29 JULI T/M 15 AUGUSTUS.

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld
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Blau Saks porselein
heef t t i j d e l i j k e aanbiedingen die er
niet om liegen. Dus als u xoekt naar
een aktueel servies, of uw bestaande
servies wi l t aanvul len , k u n t u nu
profiteren!

Blau Saks, een traditie op tafel.
UW Ol-ï-ÏCIKIi: Hl AU SAKS D F A I I K :

JANSEN
Bleekstraat 1

Hengelo (Gld.)

HENGELOSE KERMIS 1992
Café-Diskotheek „De Zwaan" presenteert u deze dagen het volgende programma:

Woensdag 8 en vrijdag 10 juli m ons café het spektakulaire HANSKA DUO
met drummer Jan Manschot.

Zaterdag 11 juli voor 20e jaar het grandioze TUINFEEST met barbecue, m.m.v.
de succesvolle OMEGA SHOW BAND, aanvang 20.30 uur.

Zondagmiddag 12 juli na afloop van de optocht in onze tuin de OMEGA
SHOW BAND met tussen door wat spelletjes, waarbij leuke prijzen te winnen zijn.
ENTREE VRIJ.

Zondagavond vanaf 20.30 uur wederom TUINFEEST m.m.v. de
OMEGA SHOW BAND met als speciale gastartiest de zingende trucker

HENK WIJNGAARD
Tijdens de kermisdagen is onze diskotheek alle avonden geopend.
Wij wensen u alvast veel plezier en zorgen voor koel bier.
Uit goed voor U! Thuisblijven kan altijd nog!

NET EFFE

GEZELLIGER

Flitsende Diskotheek

Bruin Café

Grieks Romeins Terras



KERMISOPTREDEN IN HENGELO GLD. VAN HENK WIJNGAARD

Voor de twintigste keer tuinfeest bij
café-discotheek cde Zwaan5

een ieder goed aan / i j n (rekken
komt.
Voor een echt doldwaas leest, moet je
bij Reflex in de Ken Ie Die /aal / i jn .
Al les onder een dak, en voor venoer
is ge/orgd.

Disco-vervoer

l lel is voor b i j n a iedereen mogelijk

om gebruik t e 1 maken van de disco-
bussen.

Bus 2: Hengelo (spor tha l ) ; Hengelo
(Ve/o) ; Keijenborg", Halle . Bus 1:
Ihnnmelo; Toldijk: Stcendercn;
Baak; Wichmond; Vclswijk; Malle.
Bus 'r. Warnsveld; Vorden; Ruur lo ;
Veldhoek; Halle.

Dit jaar wordt by café-discotheek 'de Zwaan' het twintigste tuinfeest
georganiseerd. Het is een gebeuren dat niet meer is weg te denken
uit de Hengelose kennisactiviteiten.

Horeca-ondernemer Harrie Wae-
nink van 'de Zwaan' toonde over on-
dernemingsgeest te beschikken. In
1972 stuurde hij zijn ouders op vakan-

tie naar Canada en organiseerde hij
samen met zijn broers en zusters het
eerste tuinfeest.

Een opname van het buitenterras in vroeger jaren.

Wichmond hield
de 17e Ludgermarkt
De organisatoren van de jaarlijkse Ludgermarkt kunnen terugzien
op een geweldige belangstelling. Vooral zondag was het een dringen
voor de verschillende kramen en standwerkers.

Harrie Waenink hierover: "Dit feest
vergde een enorme voorbereiding en
in spanning werd afgewacht hoe het
zou verlopen. Het werd een enorm
succes. Er werd gerekend op 300 be-
zoekers maar het waren er 800, wat
alle verwachtingen overtrof'.

Aangemoedigd door dit succes zette
Harrie Waenink de organisatie van
het jaarlijkse tuinfeest stevig op po-
ten. Telkens nam de belangstelling
om het feest mee te maken toe, met
een record in 1990 van 2.300 bezoe-
kers terwijl er zeker 500 teleurgesteld
moesten worden want die konden er
echt niet meer in.

Toch had Harrie Waenink het met de
organisatie niet altijd even gemakke-
lijk. Door overlast op welke manier
dan ook, kwamen er klachten en
moest er overleg komen om deze op
te lossen.
Thans heeft hij met de gemeentelijke
overheid^n de omwonenden een

goed overleg en kan het tuinfeest tij-
dens de kermis op zaterdag 11 en
zondag 12 juli weer in alle hevigheid
losbarsten.

Op hetzelfde terrein, maar dan on-
dergronds, heeft Harrie Waenink zijn
discotheek 'de Zwaan'. Een disco-
theek die een duidelijk regionale
functie heeft en waarin al vanaf de
oprichting in 1978 disc-jockey Eddy
de Gier met een praatje en de nieuw-
ste plaatjes de stemming er goed
weet in te houden.

De voorbereidingen voor het twin-
tigste tuinfeest zijn nagenoeg afge-
rond en het wachten is nu op de gas-
ten die dit feest mee willen maken.
Deze gasten kunnen genieten van
een 'klasse-programma1 met o.a.
Henk Wijngaard, de Omega Show
Band enz.

Zie ook de advertentie in dit num-
mer. 4fe

Zaterdagavond werd er door de be-
jaardendansgroep uit Wichmond/
Vierakker een optreden verzorgd.
Dat deze leden het dansen nog niet
zijn verleerd bleek overduidelijk.
Zondag was het een drukte van be-
lang. Vooral het waterspektakel trok
veel belangstelling. Vele dames en
heren lieten hier hun vaardigheden
zien. De beste dames op de eveh-
wichtsbalk waren: 1. Lucy Klein Go-
tink; 2. Andrea Wolbrink; 3. Maria
Onstenk. Voor de heren waren dat: 1.
Jan Rietman; 2. Harrie Harmsen; 3.
Danny Vreeman.

De jeugd tot 12 jaar die het meeste
water over de balk brachten waren: 1.
Olga Wajer; 2. Anne Bleumink; 3. Ri-
chard Hummelink.

Tevens werden de prijzen bekend ge-
maakt van de verloting welke ge-
sponsord werd door de Rabobank
Vorden. De gelukkige winnaars wa-
ren: Ie prijs K. Heerold uit Lochem;
2e prijs v.d. Berg uit Wichmond en de
3e prijs ging naar B. Eulink uit Vor-
den.
Alle winnaars hebben hun prijs in-
middels in ontvangst genomen.

Feestavond
OLS 'Dorpsschool'
De jaarlijkse feestavond die de ols 'Dorpsschool' woensdagavond
hield in het Dorpscentrum speelde zich afin 'tropische sferen' maar
was wel erg gezellig. De zaal was met ouders en andere familieleden
van de schooljeugd goed gevuld.

Tuinopeningen in de bloeitijd vau de rozen, pergola en borders

DeWiersse
De tuinen en het park van 'de Wiersse' te Vorden worden deze
zomer driemaal voor het publiek opengesteld: op zondag 12,
maandag 13 en maandag 20 juli.

vo< . m gi taar : Andrc Koller - gi taar
en /ang; Benul (ioke - bas en /ang;

i - ke\ 'boards en /ang.

De/e lopl 'ormatie wordt begeleid op
de/e avond door Kans Prediker hij
ver/orgl hel ge lu id , en door Markus
Reddeker, hij staat garant voor een
perfecte l ichtshow.

Ken Ie Die zaal

In de Ken Ie Die /aal spi^fc/.alerdag-
avond de formatie RefleiBP)e/.e for-
matie bestaande uit vier gedegen
vakmensen /orgt ervoor dat in de
Ken Ie Die /aal het leest weer goed
kan losbarsten. Rellex heeft hiciAoor
een extra uitgebreid repertoire /.odat

Dit keer was gekozen voor een musi-
cal die was samengesteld en geschre-
ven door juflneke Meyer en juf Han
Stertefeld. Leerlingen van groep 8
hadden op de zolder van de school
een typemachine gevonden waar wat
mee werd geprutst met als gevolg dat
men plotseling in een 'andere tijd' te-
recht kwam. Deze tijden werden in
zang, schets en dans door de diverse
groepen uitgebeeld. De groepen l en
2 gingen terug in de oertijd; groep 3
kwam terecht in de tijd van Mozart
(dus veel muziek), de groepen 4/5
gingen via 'Columbus' terug naar de
tijd van 'Luuk en Luuk'.
Na de pauze beeldden de groepen 6
en 7a een jaarmarkt uit de Middel-
eeuwen uit met voor de kinderen

zelf het hoogtepunt van hun optre-
den: één van de leerkrachten die als
poortwachter met zijn hoofd door
het schavot stak.
De arme man werd door de leerlin-
gen onder grote hilariteit bekogeld
met sponzen. Groep 7b gaf een visie
over de toekomst waarna de kinde-
ren van groep 8 uitbeeldden welk be-
roep ze in de toekomst willen gaan
uitoefenen.
Na het zingen van het slotlied sprak
Alex van den Berg (hoofd van de
school) een kort dankwoord en reikte
hij samen met leerkracht Jaap Bijls-
ma aan de afscheid nemende leerlin-
gen van groep 8 de diploma's uit. Bo-
vendien ontvingen de scholieren een
klokje met inscriptie.

SCHOOL VOOR VOORBEREIDEND BEROEPSONDERWIJS TE VORDEN

Diploma-uitreiking 't Beeckland
Op donderdag 2 juli jl. ontvingen de geslaagde vierde klassers van
't Beeckland hun diploma. De bijeenkomst vond plaats in de grote
zaal van het Dorpscentrum.

De heer W. Paas, directeur van de school, verwelkomde de leerlin-
gen, hun ouders en de docenten, waarna hu een gedeelte uit de bijbel
voorlas.

In dit jaar van de Floriade kan men
geen groter contrast eivaren dan tus-
sen /oetermeer waar in korte tijd
een ( > H ha grote tuinbouwtentoon-
stelling uit een kale polder werd ge-
toverd en 'de Wiersse': l 7 ha t u i n e n
in een IWO ha groot landgoed, over
meer dan drie eeuwen gegroeid in
een oud cultuurlandschap van bos-
sen, akkers en heken in de s t i l l e Ach-
terhoek.
In het park van 'de Wicrsse' kan men
genieten van de f raa ie / i ch t l i jnen en
een geraffineerde eenvoud in aanleg.
In de ro/enpartèrre en in de borders
nadert de /omer haar hoog tepun t .
( : i e m a t i s . kamperfoelie en k l i imo /en
sieren de pergola langs de 'lage t u i n ' ,
ooit beschreven als 'een van de vol-
maak t s t e l u i m u i m t e s in Nederland'.

I n de oudenvetse moes tu in /orgt een
mengel ing van groenten en snijbloe-
men voor een /omerse sfeer, terwijl
de geur van hel hooiland her inne-
r i n g e n aan vroeger oproept.

Openstelling •

De tu inen van 'de Wiersse" / i j n open
op /ondag 12, maandag l H en maan-
dag 20 j u l i . I ronden worden niet toe-
gelaten, ook n ie t aan de l i j n . Kn-
treegeld wordt gegeven ten bate van
het tuinonderhoud.
Ligging: 'de Wiersse' l i g t aan de Yor-
dense beek, die de grachten voedt. Te
bereiken via Rijksweg Vorden-Ruur-
lo. (').") km vanaf Vorden. ( i r a l i s par-
keren! ( / i e a d v e r t e n t i e ) .

Duitse topper in De Woage
Zaterdag 11 juli treed de Duitse topformatie 'Maniac' live op in
de grote zaal van discotheek 'De Woage' te Halle. Een spectacu-
lair optreden zal dit worden, dat kunnen wij al zeggen. Maniac
draait al heel veel jaren mee aan de top, en heeft al vele optredens
gehad in geheel Europa.

Vorige maand is de n ieuws te ( .1).
uitgekomen. De (..[). is opgenomen
in Weert in de s t ud io 'De Hoes'. De
producer van de/e ( . . \ ) . is Raimotul
/umhrock. die l e x e n s de drums bes-

peelt. N u m m e r s op de/e C.D. / i j n
o.a. Belle Davis rves; So lonelv; I l ' s
my l i f e : you a i n ' l seen n o t h i n g en/.
en/.
M a n i a c bestaat u i l : I . isa Ohm - lead

In het bijbelgedeelte wordt verteld
hoe de profeet Elia het leven niet
meer aankan maar dan door een en-
gel wordt voorzien van voedsel en
drinken zodat hij gesterkt toch weer
verder kan gaan.

Een dergelijk ingrijpen in het leven
van een mens is iets wat iedereen
zich wel eens wenst als de omstan-"
digheden het leven moeilijk maken.
De heer Paas illustreerde dit met een
humoristische sketch waarin de hei-
melijke wens van leerlingen, hun ou-
ders en van docenten tot uiting
kwam. Het thema was: 'Ik wou dat ik
toveren kon, dan zou ik .. . ' Toveren
kon de heer Paas niet en goochel-
trucs bleken ook niet het meest ge-
schikte middel om een diploma te
behalen, zo bleek uit zijn voordracht.

De 80 eindexamenkandidaten heb-
ben dan ook niet het behalen van hun
diploma te danken aan goocheltrucs
maar wel aan inzet én doorzetting.
Tenslotte hield hij de leerlingen voor
dat het verdere leven niet bestaat uit
het putten uit een trucendoos maar
uit het openstaan voor de medemens
met gebruikmaking van de verkre-
gen talenten.

De voorzitter van het schoolbestuur,
R. Mennink, had geen goocheltruc
voorhanden maar wel een zeer ver-
diende felicitatie voor alle leerlingen

die na vier jaar werken hun moeite
bekroond zagen met het behalen van
het diploma. Hij memoreerde dat het
hedendaagse voorbereidend be-
roepsonderwijs een breed scala biedt
aan jonge mensen die zich verder
willen bekwamen voor een vak, ter-
wijl degenen die willen gaan werken
ook vele mogelijkheden tot hun be-
schikking hebben. Zoiets gaat na-
tuurlijk niet vanzelf. Daarom is de fe-
licitatie zeker ook bedoeld voor de
ouders en de docenten want allen
hebben op hun manier hun bijdrage

geleverd om dit uitstekende resultaat
te behalen, zo stelde de voorzitter.
Na de toespraken werden de leerlin-
gen in groepjes van vier op het po-
dium gehaald om het diploma te ont-
vangen en te ondertekenen. De leer-
lingen die in de afdeling Lager Agra-
risch Onderwijs (LAO) de richting
dierenhouderij volgden en in dat ka-
der ook een examen machinaal mel-
ken hadden afgelegd, ontvingen
naast hun einddiploma ook het be-
treffende praktijkdiploma. Voorzien
van het diploma, een cijferlijst en een
roos keerden de gediplomeerden
naar hun plaats terug.
Daarna vond nog een gezellig napra-
ten plaats in de foyer van het Dorps-
centrum waarbij alle aanwezigen en-
kele consumpties van de school aan-
geboden kregen.
Het voortgezet onderwijs in Neder-
land staat voor de taak om de basis-

vorming, een onderwijsvernieuwing
die een betere aansluiting op en een
opleiding voor het toekomstige func-
tioneren van de jonge mensen be-
oogd, gestalte te geven.
Ook in het Vordense voorbereidende
beroepsonderwijs bereidt men zich
voor om de leerlingen uit Vorden en
verre omgeving deze vernieuwde on-
derwijsvorm te kunnen aanbieden.
Daarnaast biedt de school in de afde-
ling voor individueel onderwijs de
leerlingen die door uiteenlopende
oorzaken moeite hebben met leren,
mogelijkheden om door middel van
goede begeleiding het hoogst haalba-
re ook daadwerkelijk te bereiken.
Dat dit streven met succes bekroond
kan worden, bleek ook weer uit het
feit dat alle leerlingen die het indivi-
dueel onderwijs gevolgd hebben een
diploma in ontvangst konden ne-
men.

Laatste handtekening wordt onder het diploma gezel


