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Officiële opening
Gasterij Schoenaker
op vrijdag 21 juli
Harry Dcrks en zijn zoon Arthur heb-
ben op l juli het voormalige Steak-
housc aan de Ruurloscwcg 64 in Kra-
nenburg overgenomen. De bewoners
van het kerkdorp zijn hier maar wat
blij mcc aangezien hel contact met de
vorige eigenaar op z'n zachtst gezegd
niet al te best was. Met name de ver-
schillende verenigingen klopten te-
vergeefs aan bij de heer Kucnen.
Hierdoor lag het sociale leven in Kra-
nenburg als het ware op z'n gal en
klaagde voorzitter Jan Lucasscn van
het Krancnburgs Belang begin di t jaar
in een interview met Weekblad Con-
tact over de verarming van het vereni-
gingsleven in het kerkdorp. Maar
sinds Harry Dcrks samen met zijn
zoon Arthur het roer hcct't overgeno-
men floreert de Kranenburg weer.
'Terwijl wc nog niet eens officieel
open waren, zat het terras de afgelo-
pen weken al hartstikke vol. In de eer-
ste week was zelfs het bier al twee
keer op en moest ik een beroep doen
op cafc-rcstauranl 't P;mtofïe]tjc en
camping de Golbcrg. Wc mogen dus
niet klagen', lacht Harry Dcrks die
evenals zijn zoon al jarenlang in de
horeca werkt. 'En op een gegeven
moment wil je dan iets voor jezelf'.
Vrijdag 21 ju l i houden Harry en Art-
hur Derks Open Huis en hcct't de offi-
ciële opening van G as ter i j Schoena-
ker plaats. Zie interview Tweede
Blad.

Vorden maakt zich op voor Zomerfeesten

Geslaagd
Plaasgenote Iris de Gruijtcr slaagde
onlangs voor de opleiding Instructri-
ce-Bedrijfsleidstcr an de Nederlands
Hippische Beroepsopleiding in Deur-
nc.

Veel afwisseling
tijdens braderie
De Vordcnsc bradcrie, die donderdag
wordt gehouden, kent een grote ver-
scheidenheid aan standhouders. Zo is
de Pandawinkcl van het Wereld Na-
tuurfonds aanwezig met allcrhand
spullen zoals t-shirts, truien, sieraden
en rugzakken. De opbrengst van deze
verkoop komt ten goede aan projecten
van het Wereld Natuurfonds. Enkele
weken geleden is de Pandawinkel van
het Wereld Natuurfonds in deze regio
verhuisd van Hengelo naar Vorden.
Het winkeltje aan de Dorpsstraat 5 is
iedere dinsdag- en vrijdagochtend
voor het publ ick opengesteld.
In de Burgemeester Gallecstraat zul
Frec Whccl op donderdag 20 j u l i een
demonstratie rolskicn geven. Sinds
ruim ccn jaar is Frec Whccl actief met
rolski-activiteiten in het oosten van
het land. Er wordt les gegeven in Vor-
den maar ook op Bussloo en Berg en
Bos. Doordat steeds meer mensen
deze sport beoefenen, begint het lang-
laufen op wieltjes al een beetje bij het
straatbeeld van 1995 te horen. Toch is
het voor een hele grote groep nog een
onbekende sport. Vandaar ook dat
Frec Wheel zich donderdag tijdens de
braderie presenteert. Ook de vrouwen
van de plaatselijke afdeling van de
Nederlandse Christen Vrouwenbond
'bemannen' 20 juli ccn kraam. Hier
wordt cigcngcmaaktc jam verkocht
ten bate een v rouwe n project in Irian
Jaya.
Onder de bezielende leiding van Anja
Brummelman hebben een tlink aantal
moeders van de peuterspeelzaal 'Ot
en Sien' zich van hun creatief beste
kant laten zien. Reeds maanden is
men in de weer om met vaardige han-
den diverse ontwerpen te maken. De
ontwerpen zijn niet alleen mooi maar
bovendien praktisch van aard, Zo ont-
stonden er unieke flippozakkcn, klic-
derschortcn en wenskaarten. Al deze
produkten zijn donderdag 20 ju l i in de
kraam van Ot en Sien op de braderie
te koop. Met de opbrengst zal nieuw
spelmateriaal voorde peuterspeelzaal
worden aangekocht. Op de braderie
zijn bovendien schminkmogelijkhe-
dcn terwijl er ook een clown aanwe-
zig is.

Dat de Vordensc Zom, rfeestex »• 'A landelijke bekendheid genieten, heeft Remon Versteegen van de gemeente Vorden
vorige week gewerkt. Naar aanleiding van onze braderiekrant nam de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming in
Hilversum contact op met de gemeente Vorden. In Weekblad Contact had de inspectiedienst gelezen dat op donderdag 20
juli de Vordense Kampioenschappen Koemeiken worden gehouden. Naast deze tekst prijkte een foto van organisator
Frank Meitlenbroek van ' t Pantoffeltje gekleed in een bocrenkie! 'op zoek' naar een geschikte koe die tijdens de braderie
de gehele dag melk kan geven. De tekst en de foto - die bedoeld waren als een grapje - had de inspectiedienst iets te
letterlijk genomen. Want het mag duidelijk zijn dat er donderdag niet met echte koeien wordt gemolken. Ook de koe die 20
juli in opdracht van de firma Sueters door het dorp /<4fc. is niet echt. Het gaal hier om een levensgrote verklec^m>e die
ballonnen en waardebonnen nitdceld en de bezoekersmm de braderie attent maakt op de kraam van de firma Siie&rs. Het
is maar dat n het weet.

Nedac Sorbo Groep
start onderzoek
naar nieuwe locatie
De dircktic van de Nedac Sorbo
Groep heeft besloten ccn onderzoek
te starten naar een nieuwe vestigings-
iokatic in ccn straal van circa 35 kilo-
meter rond de huidige vestiging in
Vorden. Meer dan l O jaar geleden zijn
de eerste plannen ontwikkeld tot uit-
breiding van het bcdrijfpaiui aan de
Nieuwstad. Tegen deze plannen loopt
op het ogenblik ccn beroepsprocedure
bij de Raad van State. Na afloop van
de in december 1994 gehouden hoor-
zitt ing heeft de Nedac Sorbo Groep de
verwachting uitgesproken dat begin
1995 ccn beslissing mochl worden
verwacht. Een half jaar latei1 is het be-
s l u i t non steeds niet genomen en is het

idc%l7,ecr onduidflljk wanneer de beslis-
sing gaat vallen. Verder is er beroep
aangetekend tegen de aan de Sorbo
Nedac Groep verleende milieuver-
gunning. Ook deze procedure loopt
nog steeds.
X a k c l i j k ge/.ien is het voor de Sorbo
Nedac Groep niet langer meer verant-
woord om de beslissing in de beroep-
sprocedure af te wachten. 'Ons huis-
vestingsprobleem is inmiddels zoda-
nig nijpend dm het gevaar bcstaal dal
op nieuwe mogelijkheden die de
markt ons biedt, niet of op onvoldoen-
de wijze kan worden ingespeeld', al-
dus de dircktic van de Sorbo Nedac
Groep in een persbericht. 'Wanneer
wij nu niet tot aktie overgaan, zou dit
k u n n e n betekenen dat de verdere
groei en ontwikkeling van onze ge-
zoruk' onderneming in gevaar komt.
Als bedrijf kunnen en mogen wij dit
risico uiteraard niet lopen.'

Staringavonden
Inde Wildcnborchsc kapel worden op
donderdagavond 27 juli en 3 augustus
de jaarlijkse Staringavondcn gehou-
den. Onder deskundige leiding wordt
ccn wandeling gemaakt door de
prachtige tuinen van kasteel 'de Wil-
denborch'. Deze tuinen zijn normaal
niet voor publiek toegankelijk. Na
deze wandeling komen de deelnemers
terug in de kapel waar ze worden ge-
tracteerd op ccn kop koffie met kruid-
koek. Hierna wordt er een dialczing
gehouden over landelijk Vorden en
vertelt schrijfster Dinie Hidd ink over
het leven en werk van dichter Staring
en draagt zij gedichten van hem voor.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV
kantoor in Vorden.

Actie in kader van 'Samen sterk voor de Dorpskerk'

Grote veiling op 20 en 21 oktober
De geldwervingscommissie van de
actie 'Samen sterk voor de Dorps-
kerk' hield donderdag 6 jul i een
vergadering in de Voorde met de
veilingmeesters Grijsen en Elferink
om de plannen te bespreken om-
trent de grote veiling van 20 en 21
oktober in Hotel Bakker. Tijdens
deze vergadering waren diverse
Vordenaren uitgenodigd verdeeld
over de verschillende buurtschap-
pen die Vorden kent. De opkomst
was bijzonder goed. De geldwer-
vingscommissie was dan ook zeer
verheugd dat de veiling zo goed
aanslaat bij de bevolking.

Bruikbare spullen voor de veiling
kunnen vanaf heden worden ingele-
verd bij één van de depothouders bij u
in de buurt. Binnenkort zullen alle in-
woners van Vorden nader worden
geïnformeerd over de werkwijze van
deze grote veiling. Het is de bedoe-
ling dat er een catalogus komt waarin
alle artikelen vermeld slaan, De geld-
wervingscommissie laat weten dat het
niet de bedoeling is dat de veiling ccn
soort van rommelmarkt gaat worden.
'Dus geen oude bankstellen en meu-
bels. Het moeten spullen zijn die voor

andere mensen toch een zekere waar-
de hebben', aldus de heer L.G. Wee-
vers die samen met de heer W.J. Kor-
ncgoor verantwoordelijk is voor de
veil ing. Wanneer u de actie "Samen
sterk voor de Dorpskcrk' ccn warm
hart toedraagt en spullen heeft voorde
veiling, kunt u contact opnemen met
één van de onderstaande depothou-
ders.
De veilingmeesters, de heren Elferink
en Grijscn hebben jaren ervaring in
het verzorgen van veil ingen voor ker-
ken en verenigingen. Br zijn zelfs

plaatsen waar een veiling meer dan
100.000 gulden opbracht. Of dat in
Vorden luk t ïs maar de vraag. De he-
ren Elferink en Grijscn hebben daar
echter alle vertrouwen in. Tijdens de
vergadering van 6 jul i wisten ze de
aanwezigen al zo enthousiast te ma-
ken door hun humoristische wijze van
vertellen dat het op 20 en 21 oktober
sowieso een ware happening wordt,
die u niet mag missen. 'Laten we er
samen de schouders onder zetten', al-
dus de heer L.G. Wccvcrs aan het eind
van de bijeenkomst.

Depothouders
J. Kornegoor
E.Gotink
H. van Rhijn
H. Schouten
M.Oudenampsen
J. Kornegoor
H. Rouwenhorst
W. Ol denhave
B. Rosel
G. Harmsen

Wildenborch
Medler/Wiersse
Kranenburg
Delden
Hackfort
Linde
Velswijk
Delden
Dorp Vorden
Dorp Vorden

6644/6638
6891
6807/6759
3180/1673
2948/1525
6618
1285/1518
1428
1673
1486/1010

Het tweede telefoonnummer is het reserveadres. Om misverstanden te
voorkomen zal diegene die bij u spullen komt afhalen zich legetimeren met een
kaart. Organisatie: W. J. Kornegoor (tel. 1525) en LG. Weevers (tel. 1404 of
1010).

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 23 juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.
Er is geen zondagsschool en jeugdkerk,

Geref. Kerk Vorden
Zondag 23 juli 10.00 uur ds. F.H. Veenhuizen,
Apeldoorn; 19.00 uur ds. H.A. Speelman.

RK Kerk Kranenburg
Zondag23 juli 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 22 juli 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

Weekend-Wacht-Pastores:23-24 juli Pasloor C.
loeffen, Locham, lel. 05730-51457.

Huisarts 22-23 julidr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 1255.
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 kunl dan opbellen, (ion-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne ailijd éérst
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en mei vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tol 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 tol 10.15 uur en 17.15 tol 17.45 uur.
Buiten de genoemde lijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

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

Tandarts 22-23 juli J.J, de Kruif, Vorden. lel.
05752-3372. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

Ambulance 05-11. b.g.g. 05700-33222

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11A. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 lot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag. te).
05750-16463.

Maatschappelijk werk
Zulphenseweg ie, Vorden. lel. 05752-2129,
spreekuur maandag Vm vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93. 7261 BK Ruurto. tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp let. 05750-41222.

Tafeltje Dekfe juli; mevr. Kamerling, tel. 1940,
b.g.g. 2151. Graag bellen voor 8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragler, lel. 05752-1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12,15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10,30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.

Infodlerenbescherming
Tel. 05752-6668.

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

Centrale meldpost vrijwilllgershulp en vrij-
wil llgerswerk. Tel. 05752-3405, Buiten bereik
bellen 2248 of1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel, 05750-43366.

Klachten en Informalieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg, inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11,30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-14141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIKRAKKKR - WICHMOND

Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 23 juli 10.00 uur ds. A. Broekhuis,
Eefde.

RK kerk Vierakker-Wlchmond
Zaterdag 22 juti 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 23 juli 10.00 uur Gebedsviering, Heren-
koor.
Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 juli Pastoor C.
Loeffen, Lochem. lel. 05730-51457.

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

hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15,00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeting 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19,30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uuren op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

* Samen sterk voor de Dorpskerk'
Banknummer
Rabobank Vorden
ABN/AMRO Vorden
SNS-bankVorde

36.64.47.475
47.30.94.835

Giro van de bank
862923
837570

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

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

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



Wij vieren
20 jaar Playmobil.

alleen bij

Playmobil keurdealers vormen een
selea net van speetgoedspedalisten die
bekend slaan om hun kennis en advies

betreffende Playmobil. U vindt er het
volledige Playmobil assortiment.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHQP

J3 J3 J3 llinilUMiKf(BIQliail[E4Ki J3 J3 J3

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

zolang de
voorraad strekt

Vishandei
van de Groep
uit Spakenburg

VAKANTIE
vanaf 25 juli t/m 15 augustus

Wij wensen iedereen een prettige en
zonnige vakantie toe.

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

Wij feliciteren

_ ̂

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
..VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41 -VORDEN
Tel. 05752-1318

met de nieuwe
betaalautomaat
Steeds meer ondernemers bieden hun klanten de

mogelijkheid om te betalen via de betaalautomaat.
Want de betaalautomaat staat voor maximale

betaalservice, snelheid en veiligheid.
Wanneer volgt U??

Rabobank Vorden

KWALITA
S T I C H T I N G E f i K E N D t C A F H A R I A ' S

ft

Dorpsstraat 8 Vorden
Tel. 05752-4355

Nieuw!!!

Zomers Croissantje
met room en verse vruchten

f4,50
Tijdens de braderie

van 19.00 tot 20.00 uur

„PIEKUUR l 9

Vakantie sluiting
van maandag 24 juli

t/m woensdag 9 augustus a.s.

DAAROM GROTE
LEEGVERKOOP

alles moet weg

a.s. donderdag t/m zaterdag

* Planten en plantenbakken 50% korting
* Zijden bloemen en planten 50% korting
* Aardewerk, glas c,d. 25% en 50% korting
* Betonnen beelden 25%
* Diverse zeer voordelige koopjes

(bij kortingen geen kadobonnen)

BLOEMENSPECIAALZAAK

dijkjErmon
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. (05752) 1334

KEN ÜLCKIP VOOR FLEURIG O GROEN

Het betere
voetenwerk
* Gratis voetonderzoek bij aankoop van

loopschoenen
* KARHU, Ellectronic, Fitting, Device
* Loopband
* Eventueel aangepaste zooitjes

GRATIS
Computer
voet-
analyse

De loopschoenspecialist

O C H E M
* Alb. Hahnweg 1 - Lochem,

Tel. 05730-541 89

Slagerij Jan Rodenburg
ook uw barbecue specialist

SPECIALITEITEN

Bami of
Nasi

1 kiio ƒ 5,95

WEEKEND

7
Kippepoten
voor ƒ l Uj"

MAANDAG/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kiio ƒ 7,95
Hamburgers

per stuk ƒ l ,"

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Zure Zult

100 gram ƒ 0,89

Ontbijtspek

100 gram ƒ 1 ,39

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,™

Rundergehakt

1 KNO ƒ 12,50

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor. ^̂ ^̂

Slaaerii M* ^SSmot ay cri ij (CSgrSSMSI

JAN RODENBURG f̂ipF
"1 Dorpsstraat 32, Vorden Teleloon 05752 - 1470

^ '

Alleen het beste is goed genoeg
•*- MEINDL schoenen
•* breed assortiment
-f voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
4- dus werkelijk 100% waterdicht

* sta op MEINDL

JoeltrtffendI

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

VANAFVANDAAG
HEBBEN WIJ ONZE
OPRUIMINGS PRIJZEN
STERK VERLAAGD!

JAPONNEN
PAKJES

nu vanaf

ROKKENva
BLOUSES

PANTALONS
59.'

BERMUDA'S
29.- / 49.-

JACKS v.a. 98.'

TOPJES
v.a.

79.-

10.-
HEREN PANI

v.a. 98."

OVERHEMDEN
rest, 25."

PULLOVERS
v,a. 89."

SCHIESSER
HERENSLIPS
2stNU 21.95

DAMESSLIPS
zat 18.95

19.95

BEHA'S
KORSELETS

ONDERGOED
NACHTKLEDING

10%
KORTING

modecentrum

Teunissen
ruurlo

Dorpsstraat 22,7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735 -1438



_J^ ^
AGENDA] Jubileum bij Gems Metaalwerken

JULI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boiilcsbaan bij de Wchmc
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
19 VVV Rondleiding VVV Kasteel

Vordcn
19 Lindesc molen, bezichtiging etc.
19 HS V de Snoekbaars,

Seniorwcdstrijd
20 VVV Rondleiding VVV Kasteel

Vorden
20 VVVSpookritperficts
20-21-22 Kermis
23 ZomcrtochtVRTCdeAcht-

kastclcnrijdcrs
24 VVV Rondleiding VVV Kasteel

Vorden
25 VVVHuifkartocht
25 VVVBezichtigingPincUim
26 VVV Rondleiding VVV Kasteel

Vorden
26 St.Lindcse Molen, bezichtiging

etc.
26 ANBO Klootschieten bij'tOldc

Lettink
26 Welfare, handwerken Wehme
27 VVV Rondleiding kasteel
27 VVVSpookri tperf ie ts
27 Staringavond Wildenborch
29 Bcach-party
31 VVV Rondleiding Kasteel Vordcn

AUGUSTUS:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
Jeudeboulcsbaanbijdc Wehmc
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

l VVVHuifkartocht
l VVV de Vijfsprong,bezichtiging
1 W V Bezichtiging Pinetum de

Belten
2 VVV Rondleiding Kasteel Vorden
2 Lindese Molen, bezichtiging etc.
2 ANBOKIootschictcnbij ' tOldC

Lettink
3 VVV Rondleiding Kasteel Vordcn
3 de Snoekbaars, Viswedstrijd
3 VVVSpookritperfiets
3 Staringavond Wildcnborch
4 VVV Concert Zomcrorkest

Nederland
5 Agrarische fietstocht Plattelands-

vrouwen
6 Open luchtdicnst kasteel Vordcn
9 ANBOKIootschictcnbij ' tOldC

Lettink
12 BosfecstKrancnburg
13 KoeLscnriidaglndcRccp'n
13 HSV 'deSnoekbaars',onderlinge

kompetitie senioren
16 ANBOKlootsehictenbij 'tOldc

Lettink
23 ANBO Klootschieten bi j ' t Olde

Lettink
27 HSVdcSnoekbaars,onderlinge

kompetitie senioren
30 ANBO Klootschieten bij ' t Oidc

Let l ink
30 Welfare handwerken. Wehme
31 HSV de Snoekbaars, ondcrl ingc

kompetitie jeugd

Zomertocht
De VRTC houdt zondag 23 jul i de
jaarlijkse zomertocht. Het gaat hier
om een fietstocht van 45 kilometer
door de buurtschappen Varsscl, Vcld-
hock, Linde en 't Zand, Er kan wor-
den gestart bij cafc-restaurant de Tap-
perij in Ruurlo en café-restaurant de
Herberg in Vorden. Voor meer info:
05752-3214.

Vordense jongeren
vertrekken naar
Verenigde Staten
Donderdagmorgen 20 ju l i vertrekt
een groep van tien jongens en meisjes
vanaf Schiphol naar de Verenigde
Staten van Amerika, Dit in het kader
vanOpcralionFricndship,ccn organi-
satie die /.ich bezig houdt met het ui t-
wisselen van jongeren uit diverse lan-
den van de wereld. De Vordense jon-
gelui gaan naar Grafton, een stad in tic
h u m t van Boston in de staat Massach-
usctts, De jongens en meisjes verblij-
ven daar drie weken bij gastgezinnen.
Door de plaatselijke afdeling van
Opcration Fricndship is een program-
ma samengesteld waarin opgenomen
ccn tweedaags bezoek aan New York,
ccn bezoek aan Boston terwijl tevens
op ccn eiland gekampeerd zal wor-
den. Verder staan er nog allcrhand be-
zienswaardigheden op het progïjm
ma terwijl ook sport en spel in het pro-
gramma is opgenomen. Het lag aan-
vankelijk in de bedoeling dal er te-
vens vanui t Vordcn een uitwisseling
met Estland georganiseerd zou wor-
den. Hiervoor bestond echter geen be-
langstelling. Amerika lag aanmerke-
lijk beter 'inde markt ' . Overigens l i s i t
het in de bedoeling dal Amerikaanse
jongeren volgend jaar een tcgcnbc-
/AK-k aan Vordcn zullen brcimen.

Op 6 juli was het precies 25 jaar geleden dat Ber! van Langen, als amper 16-jarige, bij Gerfts Metaalwerken zijn intrede
deed. In de afgelopen 25 heeft hij verschillende afdelingen doorlopen. Zo zat hij zes jaar op de Tekenkamer en 8 jaar op
de Verkoopafdeiing. Ook HY/.V hij vier jaar werkzaam op de tekenkamer bij l-Jn.\broek Installaties, de toenmalige 'doch-
ter' -onderneming van G cm s Metaalwaren. Nu is hij al weer vijfjaar assistent-inkoop en werkvoorbereider. De feestelijke
receptie werd zoals altijd gehouden in de kantine van hel bedrijf.

ULLETIN ORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444,
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tol J2.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeestertij.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder Ü.Mulderije-Metilen-
broek: donderdagmorgen 10,00-
11.00 uuren volgens afspraak.

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

ERINZAGELEGGING
MILIEU-

VERGUNNINGENINDE
OPENBARE

BIBLIOTHEEK
De Wet milieubeheer verplicht de ge-
meente, naast tcrinzagclcgging tij-
dens kantooruren, tevens tot terinza-
gclegging gedurende drie aaneenge-
sloten uren buiten kantooruren. Om-
dat lot voor korl de bibliotheek builen
kantooruren hooguit 2 a 2,5 uur aan-
eengesloten geopend was, kon van
die lokatic geen gebruik worden ge-
maakt en lagen de mil ieuvergunnin-
gen ter inzage in het Dorpsccntrum.
Vanaf i september 1995 zul lende aan-
vragen voor een milieuvergunning
wel in de leeszaal van de openbare bi-
bliotheek ter inzage worden gelegd.
De ter inzage legging in de leeszaal
van de bibliotheek heeft als voordeel
dat de bibliotheek een bredere toegan-
kelijkheid heeft en er ook al andere
stukken van de gemeente daar ter in-
zage liggen. Tot l september 1995
zullen de milieuvergunningen nog ter
inzage liggen in het Dorpsccntrum,
op maandagen van 18.00 tot 21.00.

BeldeWN
te hard rijden-lijn
06 • 350 340 80*

Mag 't wat minder (?)••* • - . . •
Bel en VVN zorgt ervoor dat uw mening over
te hard rijden wordt gehoord door de politiek.

('van 15-05-T 995 t/m 15-06-1995. Ca. 75 et. p/m)

ƒƒNGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

12julil995:
Loon- en transportbedrijf W.M. His-
sink, voor het bouwen van een wo-
ning op het perceel Rietgerweg 3 te
Vordcn;

1 3 j u l i 1995:
De heer A.G. Gotink, voor het bou-
wen van een kapschuur op het perceel
Lankampwcg 2 te Vordcn.

Deze bouwaanvragcn kunl u geduren-
de de openingstijden inzien bij de sck-
tor Grondgebied in het koetshuis.

- de heer H. Dcrkscn, voor het uit-
breiden vaneen woning op het per-
ceel Waarlcrwcg 6 te Vordcn;

- de heer J.J. Rodcnburg, voor het
inpandig verbouwen en vergroten
van een woning/bedrijfsruimte
(fase l ) op het perceel Dorpsstraat
32 te Vordcn;

- firma G. Wculcn Krancnbarg, en
Zn. B.V., voor het plaatsen van een
prefab u n i t op het perceel Ruurlo-
seweg 45-47 te Vorden.

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

ERGUNNINGEN
Op 1 1 j u l i 1995 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan;

Open Huis bij
boerenbedrijf
van Bouwmeester
Voor toeristen en andere belangstel-
lenden houden de Vordense land-
bouworganisaties in het zomerse i-
zoen hun jaarlijkse open dagen. Op
dinsdagmiddag 25 ju l i kan men te-
recht bij de familie Bouwmeester aan
de Schuttestraat 26. Op dit moderne
landbouwbedrijf kunnen drie takken
van de veehouderij bekeken worden.

In de pluimvcestal zijn 15.000 kippen
np de bat ter i j gehuisvest. De heer
Bouwmeester zal met enthousiasme
over de gezondheid en de produktic
van de kippen vertellen. Uniek is dat
de bezoekers ook in de fokvarkcnss-
tailen een kijkje mogen nemen. Aan
het eind van de middag begint het
melken van de koeien in de visgraat-
mclkstal . Belangstellenden dienen
zich op eigen gelegenheid naar dit be-
drijf te begeven, waarbij men er reke-
ning mee moet houden dat het bedrijf
circa 5 kilometer buiten het dorp ligt.

De organisatie is in handen van de
Vordense Landbouwfederatic. De
jaar l i jkse fietstocht langs meerdere
agrarische bedrijven wordt gehouden
op zaterdag 5 augustus.

Bi'jons
in d'n Achterhoek
Willem Kipstra wreef zich de ogen nog 's goed uut . Jao, dat was zien
katte die daor dood achter ut huus lei. Dat zol nog wat geven in huus.
Neet dat hce zovöllc ummc die katte gaf. Hcc was volle gekker met zien
hond waor c eiken dag lekker met ut Voddcnse bos in kon gaon. Dan
kwam t'j d'r mctcne nog 's effen uut, weer of gin weer. Dat was vast
pandoer. 's Mcddags 'n hond in.'n auto en dan nao ut bos. De hond wis
dat krek. Atheedeslöttcls van 'n autovcur 'n dag haaln, sprong de hond
al hoge tegen de deure op.
Met un katte hc'j dat neet zo. Die heurn meer bi'j ut huus as bi'j de luu.
Meschien ok dat zien vrouw daorumme ok wel zo merakels gek op die
katte was.
Maor waor bleef c met dat dooie ding? In de container, dat was met die
hette ok niks, dat gaf maorstinkeri'je. En begraven in 'n hof, dat kon ok
neet. DAn leep zien vrouw d'r clkcn dag hen unime d'r ni'je bloemen op
te zetn. En mcschien mos t'r dan ok nog wel un steen kommen zo a'j ok
zaogen op ut hondcnkerkhof in ' n Heel weg. Daor leepn de luu ok te l icpn
dat de tegels d'r nat van wicrn. Endandcrbi ' j .utgeld wassen umok neet
op de ruggc, zo'n steen kosten ok zo weer honderd riksdaalder.
Hcc mos l'r nog 's effen oavcr naodenken hoe c dat oplossen. De katte
mietern e achter de coniferen, eers ging e maor 's ut darop in ummc de
boodschappen vcur zien vrouw te haaln, dan kon c meschien wel uutfie-
gelicrn waor e met dat kreatuur bleef.
Onderweg nao ut darp bcdach e zich ummc de katte vanmcddag maor
met te nemmcn nao ut bos en begraven um daor. Maor nee, dat was ok
niks. Dan leep e daor met die dooie katte en un schuppc of batsc want die
mos e dan ok nog metsjouwen. Dan zoln de luu wel zeggen: 'Wat mck
den Kipstra daor?' En as de pclictsie um zaog kreeg e ok nog un bekeu-
ring wegens bodenvervuiling.
In de supermarkt leep un goeien bekenden, Gert Postman, tcgn ut lief en
dat brach um op un idee. Hcc vctcln Gert ut geval van de katte en vroog
um of e den neet bi'j Gert argcns begraven kon. Hcc wonnen mooi buute-
naf, al c um daor in de grond stopn kraaien d'r gin hanc nao. Gert is ok 'n
berocrdstcn neet en die wol um wel nao 't zin weancnd ' r wodnoavcrleg
wanneer Willem met de katte kon kommen, dan zol Gert bi'j huus wcan.
Op de afgcsprokken ticd pakken Willem de katte in un olden Contact en
toern d'r met op Gert Postman an. De bcgrcffenisse, zonder toespraken,
had un vlot vcloop en met un half uur kwam Kipstra weer bi'j huus.
Too hcc daor uut 'n auto trcan veel e van schrik zowat van de sokken.
Had c ut wel goed in de kop. Hee had de katte net begraven en now zat
dat dier daor röstug op de stene te spinnen. Un bctjen verwezen ston e
nao ut dier te kickn too zien vrouw buutcn kwam.
"Hc'j ut al chcurd Willem van de katte van de buurman. Den was zwaor
ziek, zee dachten dat um de picpe wel uut zol gaon maor now bunt z 'um
kwict. Nargens te vinden, ze heb stad en land al afczoch.'
Willem kreeg too mctcne deur dat c de katte van de buurman in de grond
had estopt, dat c de ogen ok neet bettcr los had ehad. Kwaoluk nemmcn
zö'w um dat maor neet, want vegissen is menseluk, ok bi'j ons in d'n
Achtcrhook.

H. Lecslman

9e Beach Party op
zaterdag 29 juli
bij meer Graaskamp
De negende Vordense Beach Party
heeft zaterdag 29 jul i plaats langs de
oevers van het zogenoemde Graas-
kampmceraan de Ruurloscweg. Dui-
zenden 'feestneuzen' verheugen zich
jaarlijks op 'het mooiste feest van de
Achterhoek'. De stichting Ham-Party
heeft opnieuw voor een boeiend en af-
wisselend programma verzorgd, dat
vertier voor jong en oud biedt. Ver-
deeld over twee podia zijn er optre-
dens van bands uit binnen- en buiten-
land. Op het hcxifdpodium spelen de
Jan Ottink Band, Max Tax y sus Ban-
ditos, Kaz Lux & Friends, Salty Dog
en dansgroep Tropical Paradise. In de
nostalgische 'spiegeltent' staan de
Winterswijksc band Littlc Boncs en

de Schotse Woodside Now op de
planken. Daarnaast worden de bezoe-
kers vermaakt met onder meer straat-
theater. Bovendien zijn er kermisat-
tracties, feesttenten en ccn schitteren-
de uitgelichte dansvloer.

B E D A N K T ,
VAN UW GROENTE-, FRUIT-
EN TUINAFVAL IS AL VUL

SCHONE COMPOST GEMAAKT

L?
GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL

APART

EEN BETER MILIEU BEGINT Bil JEZELF ©

Minder snel?
Dank u wel!

Mag 't wat minder (?)



LAATSTE RONDE verbouwingsopruiming

Vanaf donderdag 20 juli

30% korting
op afgeprijsde artikelen

thei
Zutptenseweg 8, VORDEN, tel. 2426

CORNER

'o be

DE GEHELE MAAND JULI

10% KORTING
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen,

(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

20 tot 50% korting!*
Speciaal voor de opruimuv

Couponnen
tapijt, gordijnen
en vitragevallen

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel: 05735-1239-Fax: 05735-3694

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

I.v.m. de kermis/zomerfeest is de
markt verplaatst naar de parkeerplaats
van Hotel Bakker.

Marktvereniging Vorden.

Timmer en
Klussenbedrijf

IDO HUMMELINK
Heeft, wegens sterk groeiende klantenkring,
op korte termijn plaats

(allround) TIMMERMAN

De werkzaamheden bestaan uit onderhouds-
timmerwerk, kleine verbouwingen en hei
maken van kozijnen, deuren, trappen e.d.,
in eigen machinale timmerwerkplaats

Uw sollicitatie voor 5 augustus schriftelijk

of telefonisch richten aan; IDO HUMMELINK

Wiersserbroekweg 1

725116 Vorden

Tel. 05752-6563
Fax 6910

Bij ons haalt u het
mooiste sanitair...

Bij BouwCerrter HCI vindt u de

nieuwste collecties van Europa's

toonaangevende sanitair-

fabrikanten waar u de geldkraan

niet voor hoeft open te draaien.

Want dat is BouwCenter HCI:

betaalbare kwaliteitsprodukten.

...voorde
kranigste prijsjes!

OOK VINDT U BIJ

ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

KEUKENS,

OPEN HAARDEN,

BOUWMATERIALEN

WAND- EN

VLOERTEGELS EN

SIERBESTRATING

•BouwCenter«Htl
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon 05753 8181.

Openingstijden showroom: ma. t/m wr. 8,30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavord 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr. 7.30-12,00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

BOUWMATERIALEN BV

Tijdens de bouwvakvakantie
van 28 juli t/m 1 8 augustus zij wij alle dagen

GEOPEND
van ma. t/m vr. van 9 tot 12 uur
voor het afhalen van materialen

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

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

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

N E D E R L A N D S E

KArJKERBESTRIJDING

/neef?
Goed dat u geeft.
Giro S6OOO

NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING. SOPHIALAAN 8, 1075 BR AMSTERDAM.
TEL,: 030-5700 500. POSTBANK 26000. BANKREKENING; 70,70.70.007.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

De Achterhoekse drukker
landelijk erkend

VPGI-
CERTIFICAATHOUDER
VOLGENS ISO 9002
internationaal erkend

SIMZ
CERTIFICAATHOUDER
Stichting Interne MilieuZorg

NATIONAAL KAMPIOEN
GRAFIQUIZ

Ook uw bedrijf kan zich profileren
met verzorgd drukwerk van de
Achterhoekse drukker

DRUKKERIJ
WEEVERS
WEUWSTAD SO - POSTBUS 21 - TJ6O AA VORDEN
TELEFOON D6762 1O1O - TELEFAX OB762-1OW



VLAAI E N FE EST
IN VORDEN

BIJ ECHTE BAKKER
VAN ASSELT

EN SCHURINK
vanaf donderdag 20 juli t/m zaterdag 5 augustus.

Nu maar liefst l U soorten en allemaal I l w/"

Gratis proeven op 20, 21 en 22 juli.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

Voor gezonde en verse brood- en geboksspecialiïeiïen

Burg. Golléestroat 22 - Vorden - Tel. 1877

MAATWERK IN BOUWWENSEN!

GELDIG MAANDAG "A t/m ZATERDAG *W9$

UIT ONS VLEESASSORTIMENT:

GEHAKT CORDON BLEU 6 stuks nu 6,98
KOTELETTO'S 8 stuks nu 6,98
NIEUW: KIP IN BRAADZAK 1000 gram van 9,80 voor 5,98

VOOR UW ONTBIJT:

BOLLETJES wit al bruin S stoti nu 99

. SNIJVERSE VERGEER KAAS

BELEGEN KAAS
per kilo van 12,98 voor 9,98

MAGER PEKELVLEES
SNIJVERS100 gram van 1,99 voor 1,49

STEGEMAN KIP//KALKOEN MIX
100 gram van 1,98 voor 1,59
KAAS/UIEN BOLLEN
4 stuks van 2,79 voor ..

UIT ONZE GROENTE- EN FRUfTAFDELING:

BLOEMKOOL per stuk van 1,49 voor 98
GOLDEN DELICIOUS Hofflanrf! kilo van 2,49 voor 98
v/d TV; GRANNY's zak è l'A kilo van 4,98 voor 2,98

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG

CALVÉVLEESSAUZEN 250 ml van 1,99 voor .......................................... 1,79
H4K SPERZIEBONEN, APPELMOES OF SPINAZIE 370 ml nu ............. 99
ED4HTILLARY THEE DUO-PAK van 2,58 voor ........................................ 2,19
SPAANSE CAKEJES pak a 12 stuks van 3,49 voor .................................... 2,99
SERV:A-PORTION HAZELNOOT PASTA, HONING OF JAM
6 cups a 25 gram nu .................................................................................... 1,99
TAPPAZ FRIKANDELLEN DIEPVRIES 12 sluks van 3,99 voor .................... 3,49
JIVE STICKS 2 SMAKEN doos a 4 stuks van 4,99 voor .................................. 3,99

doos a 375 gram van 4,99 voor ..................................... ................................. 3,99
MONA MAGERE VRUCHTENYOGHURT 1 liter-pak van 3,!9voor .......... 2,79

PAKUWFS,' VOLLE SPAARKAART VOORDEEL
OP DE VOLGENDE ARTIKELEN:

ORANGINA 8 flesje VRUCHTEN LIMONADE nu met 1 spaartaarf voor 98
SUNIL pak a 600 gram nu met 1 spaarkaart voor 1,99
NIVEA DEOSPRAY / DEOROLLER nu met 1 spaarkaart gratis
S^A/EXSHAMPO \\aconnumet 1 spaarkaarivoor 1,99

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gfd.) - Tel. 05753-2000

" " ' O P E N I N G S T I J D E N

'MA. 10.00-18.00 uur* 'DL-WO.-DO. 8.30-18.00 uur'
*VR. 8.30-21.00 uur' 'ZA. 8.30-16.00 uur'

Bij Edah doen we er

alles aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van

overbodige franje

houden, staan we terecht

bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

III

EdahServictlIjn
*n mjanü.iB l/m vcijdag van
10 tot 12 snvinï iol 4 uur

Q6-Q5Q& kunt u grüiii bellen mei nmr
ttrvlcc Afdeling. Daar kunt u
ook ic^echi voor hei 4dreï

an dr F.dih bij u In dt bjun.

Edah G. BOTTERMAN B.V.
De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.

MVOB

BOUWBEDRIJF
ROUWENHORST RUURLO

Barchemseweg 14A • 7261 DC Ruurlo
Tel.: 05735 -1363 • Fax.: 05735 - 3515

ZOMERFEEST
IN
'TPANTOFFELTJE

d
I.v.m. de tropische temperaturen

a.s. vrijdagavond

GRANDIOOS TUINFEEST
v.a. 20.00 uur

Rock & Roll, Rockabilly en vetkuiven?
de

„THE RACKETEERS"
In hel voorprogramma: „VERDWAALD"

GRATIS ENTREE

bodega

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke gelegenheid voor uw familicdincr.

Tot ziens. Frank en Mirjam Meulcnbroek.
icdincr. " U

ADOPTIE
NIEUWE LEIEN

VOOR DE DORPSKERK
VORDEN

voor slechts
f 10,- per stuk

U mag zelf de tekst op de lei aanbrengen.

Verkrijgbaar bij de stand tijdens de
braderie/zomerfeesten en onder de
kerktoren daar staat ook een stand met
meerdere artikelen ter ondersteuning van
de aktie 'Samen sterk voor de Dorpskerkr

f

o.a. handdoeken, kaarsen, ansichtkaarten,
borduurpatronen enz.

Voor uw beregeningen:

Hogedrukbuizen +
hulpstukken

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf.

Wordt gratis thuisbezorgd!

Ook

beregenings-
pompen

verkrijgbaar met
bijbehorende slangen en

hulpstukken, enz.

Volledig advies aanwezig bij

GOOSSENS
Steerderenseweg 11 -Hengelo

Tel. 05753-2139

S K Y B R E A K E R S

Speciale vllegtarieven
voor jongeren & studenten

01 (vanafpniïcn pp.)

Londen
M lam l
San Francitco
Mexlco-itad
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Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

IE5EN
WEHL-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJWEHL 7251 BBVORDEN
tel:QS347-B1373 iel: 05752-3009

'» MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN

STUDENTEN

Voor voordelige
meubels

naar

MeubelKoopjes

Molenhoek
„naast Edah"
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1286

TE KOOP:

HOUTSTOK
PARASOLS

PARTYTENTEN
nog voldoende In voorraad!

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel, 05753-2139



Met grote vreugde verwacht,
en in dankbaarheid ontvangen
onze zoon

Gerrit Johan

Wij noemen hem

Jelle
Herman en
GerdaWezinkhof-

Klein Bluemink

15 juli 1995
Kapelweg 4
7251 KM Vorden
Tel. 05752-6427

Ons 50-jarig huwelijksfeest is
voor ons een heel mooie dag
geworden, ook door uw aan-
wezigheid, geschenken en kaar-
ten. Allemaal bedankt.

H. Berenpas
G.H. Berenpas-

Mulderije

Bar. v.d. HeydenlaanSO
7234 SC Wichmond

Langs deze weg wil ik ieder-
een bedanken die mijn 80e
verjaardag tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

D. Meijerink

DeDetle13
7251 AJVorden

In verband met de
schoolvakantie

kunt U Uw

STAATSLOTEN
v.a. donderdagavond

16.30 uur ophalen!

Tijdens de braderie
ook geopend!

M. Stoffels
Zutphenseweg 4

Vorden - Tel. 2367

KANSMIND

Word nu donateur
Bel 06-300121

HOe t po' mlnuill)

unicef
KANS VOOR EEN KIND

Daar doe je toch aan mee

NU VOLOP

VERSE
AARDBEIEN

en

NIEUWE
AARDAPPELEN

Ook voor ANDERE
GROENTEN en FRUIT

naar

Tuinderij
Bannink

HulshofwegS, Ruurlo

TE KOOP:

BALEN-
PERSTOUW

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel, 05753-2139

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasau tomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Vrijdag 28 juli a.s. hopen wij

Herman Rutgers
en

Lies Rutgers-Hendriks

met onze kinderen en kleinkind ons
40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Uit dankbaarheid is er om 13.30 uur
een eucharistieviering in de
Willibrorduskerk te Vierakker.
Wilt U ons hiermee feliciteren dan
bent U van harte welkom na de
dienst tot 16.00 uur in "t Pantoffeltje'
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Vierakkersestraatweg 35
7233 SH Vierakker

Maandag 31 juli 1995 hoop ik

B.D. Nijland-Lievestro

80 jaar te worden.

Wilt u mij hiermee feliciteren dan
bent u van harte welkom op de
receptie van 15.00 tot 18.00 uur in
'De Luifel', Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

'Roons'
Beumersteeg 5
7261 LB Ruurlo

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jonge Kaas
kilo

Oude Kaas
500 gram

Huis Brie
100 gram

Rundvteessalade
250 gram

Pistache Noten vers gebrand -,-*,-
250 gram 3,25

Boerenkarnemelk vers getapt
fles 1,50
Kom tokkelroom proeven op de braderie.

Elly Teeuwen.

Na een kortstondige ziekte en een liefdevolle
verzorging in "t Slingerbosch' is heden overle-
den onze zorgzame vader, groot- en overgroot-
vader

GERRIT WILLE M WINKEL
WEDUWNAAR VAN HENTJE WINKEL-WASS1NK

op de leeftijd van 89 jaar.

Vorden : Goos en Jo Winkel
Steenderen : JanenAnneke Winkel

Brummen : Wim en Antje Winkel
Vorden : Gerry en Dinand Droppers
Vorden : Arie en Ans Winkel

Kleinkinderen en
achterkleinkind

"tGazoor1,13 juli 1995
Gazoorweg 4
7251 HH Vorden

De begrafenis heeft maandag 17 juli plaatsge-
vonden op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlij-
den van

ADRIAAN GARRITSEN

Wij verliezen in hem een bijzonder enthousiast
chauffeur op onze buurtbus.

Wij wensen zijn vrouw Annie en familie zeer
veel sterkte toe.

Chauffeurs en komitee
Buurtbusproject Vierakker-Wichmond

Achter de beschermende dijken stroomt de
Mssel langs 'De Botierboer' naar de horizon...
Het leven sloeg om in de jonge zomer.
Jan Adriaan rust nu in een stille dood.
Beweging en leven vloeiden buiten je bereik...

JAN ADRIAAN GARRITSEN

Namens de toernooicommissie
clubkampioenschappen

tennisvereniging Sociï, Wichmond

Ter blijvende herinnering aan onze goede vriend

JACCO

22-7-'94 22-7-'95

Frank - Susan - Ronald - Marieneke
Micha-Carline- Dianne

Bent u in
verwachting?

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.
Wij bieden u: • Garantie van zorg

m Keuzepakketten kraamzorg
m Gediplomeerde kraamzorgverleners

Bel vrijblijvend voor informatie:

05750 -16463
NTN Midden-IJssel, Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde

Kraamzorg van NTN, het beste voor ouders en kind

De Openbare Bibliotheek Vorden
blijft deze zomer OPEN.

Wel zijn er GEWIJZIGDE openingstijden in de periode
van

25 juf i tot en met 12 augustus

maandag CESLOTEN
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Op 20 juli is er op de braderie verkoop van
afgeschreven boeken en cd's. Boeken vanaf f 1,-, cd's
voor f 10,-.

Wij wensen u een preftige vakantie.'

van 15.30-17.30 uur
van 15.30-1730 uur
van 15.30-17.30 uur
van 15.30-19.30 uur
van 10.00-12.00 uur

BADKAMER VERBOUWEN ?

Niet alleen slaan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over hal design.
Wel een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot hei laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven lot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modem design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

Contactjes
• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Be! 05753-2370.

• A.s. zondag 23 juli grote
bingo met vele geldprijzen.
Aanvang 19.30 uur. Café-rest.
Olde Kriet, Wichmond. Tel.
05754-1285.

• GRATISAFTEHALEN:boe-
renfoxpupples. Oude Borcu-
loseweg 2, Vorden. Tel. 05751-
1515.

• TEKOOP;aardappelen.J.M.
Wijnbergen, Lochemseweg
4, Warnsveid. Tel. 05750-
23393.

• IEDEREEN DOET HET!!
HENKIE.

• ledere dinsdagavond t/m 15
augustus om 19.00 uur rond-
wandeling onder deskundige
leiding in het Pinetum de Bel-
ten te Vorden. Inlichtingen en
aanmelding via VVV Vorden,
tel. 3222, f5,- p.p., kinderen
f 2,50. Geen honden meene-
men.

• TE KOOP; ca. 25 m* oude
waaltjes. Tel. 05752-1717.

• GEZOCHT: oppas voor 3
kinderen (op afroep beschik-
baar) en iemand voor huis-
houdelijk werk. Brieven on-
der nummer V17-1. Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• TE KOOP: aardappelen,
koolplanten, sla, andijvie, prei
en knolraapplanten. Diverse
soorten groenten, o.a. volop
bloemkool A. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden. Tel. 05752-
6876.

• TE KOOP: jonge ganzen.
GJ. Kamphuis, Pastorieweg
2A, Vorden. Tel. 05752-3914.

• TE KOOP: Toyota Tercel,
blauw-grijs met., bouwj. '85,
APK ' 1-'96. Vraagprijs
f 2.750,-. Tel. 05752-1957.

• 2e zijn er weer: verse tros-
anjers van het land. J. Schoen-
aker, Vierakkersestraatweg
22, Vierakker.

Î Ép TweevrolijkeLuzernerLauf-
î nund-pups zoeker lieve ba-

zen/bazinnen, die net als zij
van lange wandelingen hou-
den. Hun tel.nr.: 05752-6585.

W

FEESTWEEKAANBIEDING

...ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN...

DIT WEEKEND:

LEKKER FRISSE

AARDBEIENVLAAI
goedgevuld met zomerkoninkjes en

zeker voor 14 punten

van 20,-voor 17,50

BOSVRUCHTEN-
VLAAITJES

gevuld met 7 verschillende bosvruchten

DIT WEEKEND 5 halen =

4 betalen

Nieuw is de
VAKANTIEBOL

met een heerlijke vulling van krenten,
rozijnen, noten, appel en spijs
Ook lekker voor onderweg

nu voor 1,55 per stuk

Wij hebben ook ongevulde

VLAAIBODEMS
voor U om zelf Uw eigen compositie te
maken van b.v. versfruit uit eigen tuin.

Zie ook onze gezamenlijke
advertentie voorde
tientjesvlaai van het
VLAAIENFESTIJN.

zie ook onze dagaanbiedingen

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

f. Jansen installatiebedrijf

burg, galleestraat 58 7251 EC vorden

TE KOOP: BMW 518 bj.
79, i.g.st. met lichte schade,
crème wit, APK 08-95, motor
100%. Prijs: f 1000,-. Tel. 076-
208201/221603.

• TE KOOP: Mercury Zephir
bj. '79, i.z.g.st., met. blauw,
APK 03-96, autom. LPG. Prijs:
f 3750,-. Tel. 076-208201/
221603.

• TE KOOP: nest unieke
pups, Golden Retr. (87'/2%) x
lerseSetter(12'/2%).Tel.05752-
6846.

Voor het snel en deskundig
verwijderen van

WESPENNESTEN
bel (05752) 3283, b.g.g. 1356

KEUR-
SLAGER

KERMIS

AANBIEDINGEN
DE ECHTE GROENTEMAN AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 20 juli, vrijdag 21 juli en zaterdag 22 juli

BURGERS
diverse soorten

tedere *re gratis

Speciaal aanbevolen vleeswaren:

GEBRADEN ROSBIEF
2,39100 gram

Keurkoopje van dit weekend:

VARKENSFRICANDEAU
aan 't stuk of lappen

14,95kilo

SPECIAL VLEESWAREN-
VANDE WEEK: SPECIAL:

PAMPA-
SCHIJVEN

100 gram 1,85

GEBRADEN
STROGANOFF

ROLLADE

100 gram l ,öö

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

SUPER BETUWSE

VAN KERSEN
500gram

GALLEE
RAUWKOST

250 gram

500 GRAM
AARDAPPELSALADE

1 KROP
IJSBERGSLA

samen 4,95
Hierbij een slakom GRATIS

OP^OP

Voor maandag-dinsdag-
woensdag AANBIEDINGEN

zie de BORDEN voor de
winkel.

Fam. J. Hultink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

VLAAI E N FE EST

IN

VORDEN

BIJ

ECHTE BAKKER

VANASSELT

vanaf 20 juli t/m 5 augustus

10 soorten iedere dag vers

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUlPHENSeWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384
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Politie Varia
Vorden

Eigenaar HarryDerks van Gasterij Schoenaker:

Op de Nieuwstad had dinsdag 11 ju l i
een ongeval plaats waarbij vier perso-
nenauto's betrokken waren. Toen een
83-jarige automobilist met zijn voer-
tuig in de richting Hengelo reed, be-
landde hij door een tot nu toe onbe-
kende oorzaak aan de rechterkant van
de weg waar een geparkeerde auto
stond. Deze maakte vervolgens een
voorwaartse beweging waardoor nog
twee andere geparkeerde wagens ge-
raakt werden, De drie geparkeerde
wagens liepen lichte materiële schade
op. De auto van de 83-jarigc man uit
Vorden was zwaar beschadigd met als
gevolg dat hel kentekenbewijs werd
afgenomen. Donderdag 13 jul i werd
er ingebroken in een bedrijfspand aan
de dr. Lulofswcg. De daders kwamen
binnen door een deur te forceren. Het
gehele pand is doorzocht maar er is
niets meegenomen.
Bij de politie in Zuiphcn werd vorige
week aangifte gedaan door twee jon-
gens van 13 jaar. De twee Zutphcna-
ren hadden op vrijdag 14 jul i een be-
zoek gebracht aan de rollërskatebaan
aan het Wiemelink. Daar waren ze
aangesproken door een onbekende
jongeman van vermoedelijke buiten-
landse afkomst. De man had hen be-
dreigd en respectievelijk vijf en twee
gulden afhandig gemaakt.
Tijdens het onweer van vrijdagoch-
tend is de lift van een seniorencom-
plex aan het Vundcrinkhot' vast ko-
men te zitten. Op dat moment bevond
zich in de lift een echtpaar dat woon-
achtig is in één van de seniorenwonin-
gen. Toen buurtbewoners het inge-
schakelde alarm hoorden, waar-
schuwden ze de politie. Pas nadat ook
de brandweer gearriveerd was, kon
het echtpaar bevrijd worden. De
vrouw die in de l i f t onwel was gewor-
den, kon nadat zij door de dokter was
onderzocht weer huiswaarts keren.
Vrijdagavond werd een handtasjc van
een 39-jarige vrouw uit Lochem weg-
gehaald tijdens een bezoek aan een
café aan de Dorpsstraat. Aangezien
haar echtgenoot een vermoeden had,
wie het handtasjc had gestolen, ging
hij de volgende dag terug naar Vor-
den. Toen hij de vermoedelijke dader
zag, waarschuwde hij de politie. Deze
hield de man aan en op het bureau be-
kende hij de diefstal. Het gaat hier om
een 23-jarige vakantieganger uit
Haarlem. Bij aanhouding was de man
in hel bezit van de handtas. Er wordt
niets vermist. Na overleg met de Offi-
cier van Justitie kreeg de man een
boete van 500 gulden.

Boers teleurgesteld
over langzame
procedure fietspad
Wethouder D. Muldcrijc (VVD) deel-
de in de gemeenteraadsvergadering
van dinsdagavond mee dat 50 proccnl
van de grondaankopen aan de Ruurlo-
scwcg ten bate van het fietspad naar
Kranenburg rond is. Bij de andere 50
procent zitten enkele moeilijke geval-
len. 'Mogelijk is er in een geval spra-
ke van een onteigeningsprocedure',
aldus Muldcrijc. De wethouder had
afgelopen weck contact gehad met de
provincie Gelderland die zich bezig
houdt met de grondaankoop. 'De pro-
vincie hoopt dat aan het eind van het
jaar de grondaankoop een feit is', al-
dus Muldcrijc.
De heer A.H. Boers (CDA) was bij-
zonder teleurgesteld in de langzame
afhandeling van de aankoop van
gronden. Boers: 'Ik word regelmatig
door mensen op straat aangesproken.
Die vragen zich af hoc lang het nog
duurt voordat het fietspad er ligt. Ik
voel me zo onmachtig. Het is zo 1996
en dan ligt er nog geen fietspad.' Wet-
houder Muklcrije vroeg begrip voor
de te volgen procedure. 'Als gemeen-
te zitten wij er bovenop. En natuurlijk
doet de provincie haar best. Maar in
geval van grondaankoop heb je wel
twee partijen nodig die instemmen.'
In de rondvraag kwam de heer Boers
nogmaals terug op het fietspad. Hij
was nog steeds niet tevreden met het
antwoord van de wethouder. Toen de
heer W. Voortman (PvdA) er zich ver-
volgens ook mee ging bemoeien en
zich afvroeg waarom de fractievoor-
zitter van het CDA het college zo aan-
viel in plaats van de provincie, werd
de heer Boers kwaad. 'U suggereert
dat wij geen contacten hebben in Arn-
hem. Dat siaat nergens op, Want die

'Het lijkt wel alsof de zon in Kranenburg altijd schijnt'
Harry Derks en zijn zoon Arthur
hebben op l juli het voormalige
Steakhouse aan de Ruurloseweg 64
in Kranenburg overgenomen. De
bewoners van het kerkdorp zijn
hier maar wat blij mee aangezien
het contact met de vorige eigenaar
op z'n zachtst gezegd niet al te best
was. Met name de verschillende
verenigingen klopten tevergeefs
aan bij de heer Kuenen. Hierdoor
lag het sociale leven in Kranenburg
als het ware op z'n gat en klaagde
voorzitter Jan Lucassen van het
Kranenburgs Belang begin dit jaar
in een interview met Weekblad
Contact over de verarming van het
verenigingsleven in het kerkdorp.
Maar sinds Harry Derks sarnen
met zijn zoon Arthur het roer heeft
overgenomen floreert de Kranen-
burgweer. 'Terwijl we nog niet eens
officieel open waren, zat het terras
de afgelopen weken al hartstikke
vol. In dé eerste weck was zelfs het
bier al twee keer op en moest ik een
beroep doen op café-restaurant 't
Pantofïcltje en camping de Gol-
berg. We mogen dus niet klagen',
lacht Harry Derks die evenals zijn
zoon al jarenlang in de horeca
werkt. 'En op een gegeven moment
wil je dan iets voor jezelf. Vrijdag
21 juli houden Harry en Arthur
Derks Open Huis en heeft de offi-
ciële opening van Gasterij Schoena-
ker plaats.

Het üjkt net alsof Hany en A r l h u r
Derks al jaren in Kranenburg wonen.
Zo snel hebben ze zich ingeburgerd.
"Ik voel me hier ook helemaal thuis .
Er wonen hier aardige mensen die nog
tijd voor je hebben. Ze stralen rust u i l .
Toen ik hier voor het eerst kwam, was
ik ook gelijk verliefd op dit plekje.
Voordat Arthur en ik het pand overna-
men zijn wc hier verschillende keren
geweest. En het stomme is dat het
nooit regende. Het was altijd mooi
weer. En dat is de afgelopen weken
niet anders geweest. Vanmorgen heeft
het pas voor het eerst geregend in
Kranenburg. Het lijkt net alsof de zon
hier altijd schijnt. Wat dat betreft ben
ik een echt gcvoclsmcns. Ik had daar-
om ook gelijk een goed gevoel over
dit pand. En datzelfde geldt voor de
mensen in deze regio.'

- Waar komen jullie oorspronkelijk
vandaan?
'Hel land van Maas en Waal. Om pre-
cies te zijn het kcrkdorpjc Blauwe-
sluis in de gemeente Appeltcrn. Al-

leen - nadat niun vrouw overleden is -
zijn we verlij^B naar Zantvoort. Dat
leek mij betir^oor Arthur aangezien
hij destijds nog heel jong was. Vaak is
het dan beter om in een nieuwe omge-
ving opnieuw te beginnen. En dat
werd dus Zan^^ort. Maai' mijn voor-
keur gaat uitBpI'ccn kleine gemeen-
schappen zoals Kranenburg en Bhm-
wcsluis. We woonden daar met zo'n
tachtig mensen. Daarom voel ik me
hier ook zo op m'n plek en kan ik me
uitstekend verplaatsen in de Kranen-
burgsc bevolking. Ik ben een echte
dorpsgek en wil de Kranenburg ook
gaan promoten met mijn zaak. Niet
voor niets heb ik op mijn visitekaartje
Kranenburg staan in plaats van Vor-
den.'

- In tegenstelling tot uw voorganger
gaal u er ook weer een echt Kranen-
burgs café van maken. Was dat ook
vanaf het begin de opzet?

'Zoiets groeit. AI voordat wij de zaak
hadden overgenomen, heb ik |k ge-
sprek gehad met Jan Lucass^r van
Kranenburgs Belang. Hij vertelde mij
hoc de Kranenburg ccn sociaal onder-
komen miste. Daar moet je dan als
nieuwe eigenaar op inspclcn^Toen
wij op l jul i de zaak hadden ̂ •ge-
nomen, heb ik ook zo snel mogelijk
alle Kranenburgse verenigingen uit-
genodigd om te komen praten over de
behoefte om gebruik te maken van
Gasterij Schoenaker. Dat was dinsda-
gavond 11 juli. Behalve de Karna-
valsvcreniging en de motorclub was
iedereen aanwezig. Toen ze hoorden
dat ik van plan was om wekelijks op
vrijdagavond ccn discoavond te hou-
den en op zaterdagavond een dansa-
vond voor alleenstaanden, liepen de
gemoederen hoog op. Ze vonden dat
er op die manier weer geen rekening
werd gehouden met de Kranenbur-
gers, want twee van de zeven avonden

waren dan al bezet. En daar hadden ze
natuurl i jk gelijk in. Daarom ben ik
ook niet van plan om wckcl ijks dansa-
vonden te organiseren. Op die manier
kunnen ook verenigingen in het
weckend hier terecht en blijven er
avonden vrij voor bruiloften en partij-
en. In principe sta ik dus overal open
voor.'
Het gesprek met Harry Derks heeft
plaats aan ccn tafeltje in het cafc van
Gasterij Schoenaker. Aan ccn van de
muren hangt een poster waarop mel-
ding wordt gemaakt van de cd-pre-
sentatie van Kas Bendjen op 19
augustus in Kranenburg. 'Ja, dat is op
zich een mooi verhaal1, lacht Harry
Derks. 'Toen wij hier de zaak overna-
men, hebben wc gelijk zonder daar
ruchtbaarheid aan te geven het café
open gedaan. Omdat de tap nog gerei-
nigd moest worden, had ik voor de ze-
kerheid enkele kratten bier ingesla-
gen. Want je weet maar nooit hoeveel

mensen er komen. En dat heeft mij
echt verbaasd. Met de dag werd het
steeds drukker. Op woensdag 5 juli
was het zelfs zo erg dat ik in de loop
van de avond door mijn bier heen
was. De heren van Kas Bendjen zaten
hier vooreen vergadering en die kwa-
men in totaal met elf mensen binnen
stappen. Dus elf mensen die bier drin-
ken. En dat red je dus niet met vier
kratten bier. Zeker niet als ook de hele
bar al volzit. Toen ben ik dus naar
Frank Mculcnbroek van 't Pantoffeit-
je gegaan om bier te halen. Heel
vreemd was dat. Nadat ik me had
voorgesteld kreeg ik zo bier mee. Echt
onvoorstelbaar. Dat zoiets kan in Vor-
den. Meulenbrock had mij nog nooit
eerder gezien. En datzelfde geldt voor
camping de Golberg. Een paar dagen
later heb ik daar aangeklopt voor een
paar kratten bier en ook dat was geen
enkel probleem. Dat is toch gran-
dioos. Want ik ging er naar toe in de
veronderstelling dat ik toch niets zou
meekrijgen.'

- Kortom, jullie hadden je geen bete-
re start kunnen wensen.
'Nee. Het begon ook eigenlijk al op
de eerste dag dat wij de zaak hadden
overgenomen. Zonder dat wij het wis-
ten kwamen zes dames uit Kranen-
burg die boel hier schoonmaken. Ze
hadden gehoord dat het pand wel een
sopje kon gebruiken en boden zich
vri jwil l ig aan. Waar maak je tegen-
woordig nog zoiets mee. Nergens
toch? Dat gebeurt volgens mij alleen
maar in Kranenburg. En op maandag-
ochtend kwamen er hier twee meiden
de ramen lappen. Ook dat ging hele-
maal spontaan. Wat dat betreft kan de
Kranenburg bij mij niet meer stuk. En
het wordt met de dag drukker, 's Mid-
dags lijkt het hier soms net een jeugd-
honk. Dan komen al die jongeren uit
Kranenburg bij ons biljarten. En ook
de jeugd uit het dorp weet ons al te
vinden. Wc mogen dus niet klagen.'
Voordat de verslaggever opstapt,
wordt hij door Harry Derks nog even
doorhet pand geleid. 'Vind je di t geen
unieke locatie?', vraagt Derks. 'Hier
kun je in het voorjaar toch een fantas-
tisch karnaval vieren. Ik vind het jam-
mer dat ik tot op heden nog niets van
de Kranenburgse karnavalsvcreni-
ging heb gehoord. Want als rasechte
karnavalsvierder hoop ik hier ook
echte karnavalsavonden te houden.
Maar misschien loop ik nu wel iets te
hard van stapel. Laat de karnavalsve-
reniging maar eerst contact met mij
opnemen.'

hebben wij wel degelijk en ook daar
geven wij natuurlijk een signaal af',
aldus Boers. Loco-burgcmccstcr
Aartsen riep beide heren tot de orde.
'Dit soort zaken horen niet thuis in de
rondvraag.'

Gemeenteraad blij
met snelle aankoop
bouwgrond in Noord
De gemeenteraad reageerde dinsda-
gavond zeer verheugd over de snelle
wij/.e waarop overeenstemming is be-
reikt met een zevental particuliere
grondeigenaren over de ruil en ver-
koop van gronden in Vorden Noord.
Het is de bedoel ing dat na de zomer de
eerste plannen en schetsen voor wo-
ningbouw op dit terrein aan de ge-
meenteraad worden voorgelegd. Het
behelst hier het terrein dat wordt be-
grensd door de Mispclkampdijk, de
spoorlijn Zutphen-Winterswijk, de
Vierakkerse Laak en de Zutpense-
weg. Uit een bodemonderzoek is ge-
bleken dat het terrein zeer geschikt is
voor woningbouw. Daarmee kwam
de aankoop van de grond in Vorden
Noord in een stroomversnelling en
heeft de gemeente Vorden tot 2006
weer voldoende ruimte voor woning-
bouw. Tegelijkertijd heeft het college
een grondaanbod van een projectont-
wikkelaar afgeslagen dat nagenoeg
grenst aan het terrein tegenover de
Mispclkampdijk.
Fractievoorzitter B. Brandenburg
(VVD) drong er bij het college op aan
om haast te maken rnct de nieuw-
bouwplannen in Vorden Noord en
deze versneld uit te voeren. Wethou-

der Muldcrijc beloofde dat ze zich bij
de provincie sterk zou maken voor ex-
tra bouwcontingenten.

Vakantiegangers op
de fiets met
'de Knupduukskes'
De Vordcnse folkloristische dans-
groep had het zaterdagmiddag bij de
organisatie van ccn fietstocht niet be-
ter kunnen treffen. Ideale weersom-
standigheden voor de 30 kilometer
lange tocht die op het Marktplein van
start ging en waaraan door circa 100
personen werd deelgenomen. Het was
voor de Knupduukskcs zelf geen 'ge-
wone' f iets tocht want de leden had-
den zich voor deze gelegenheid in de
ouderwetse Achtcrhoekse kledij ge-
stoken en dan is het maar wat fijn dat
de thermometer rond 23 graden blijft
steken.

Via liet Galgengoor en Mossel werd
bij de Kapel in de Wildcnborch ccn
stop gehouden. Toen werd ook duide-
lijk waarom de dansgroep in origineel
kostuum was. De deelnemers aan de
fietstocht werden een half uur aange-
naam bezig houden met dansen als
'de Almelose Kennis' en 'de Drikus-
man'. Natuurl i jk ontbrak de traditio-
nele 'publicksdans' niet zodat de va-
kantiegangers het aan den lijve kon-
den ondervinden dat folkloristisch
dansen toch wel oefenen vereist. De
pret was er echter niet minder om. Via
de Kranenburg. Kicfskamp kwam het
gezelschap in gocic stemming weer
op het Marktplein aan.

Reactie actiecomité op verhuisplannen Sorbo,

' Vorden vaarwel'
Het zat er misschien ook wel een keer in. Het hing misschien ook wel in de lucht. Hoe vaak zie je het niet om je heen
gebeuren. Ambtelijke molens malen zo traag dal ze dodelijk zijn voor de economische activiteit. De wel, de uitvoe-
ring van de wet, waar mensen zich vaak achter verschuilen, kan in een later stadium wel eensdodelijk blijken te zijn.
Het kan natuurl i jk nooit de bedoeling zijn dat regeltjes tegenwerken. Wetten en regels zijn er om te coördineren en
niet om te traineren. Zo ook hier.
Je kunt je dan ook de vraag stellen waarom het zolang heeft moeten duren. Afweging van belangen blijft natuurlijk
een moeilijke zaak. Niet alleen economische belangen spelen uiteraard, maar ze zijn wel nodig om andere belangen
-via de belastingen- te financieren. Het is wel eens gezegd: geen ecologie zonder economie. Misschien wilde men
ook wel geen beslissing nemen. Of is er doelbewust gewacht op deze voor Vorden rampzalige beslissing van Sorbo.
Het vertrek van Sorbo uit Vorden is niet alleen in economisch opzicht een rarnp;
denk aan de werkgelegenheid. Ook in sociaal opzicht; denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen. Sowieso, wat het
imago van Vorden betreft, is Sorbo niet weg te denken.
Als ui ts lu i tend cmotionccl-betrokkcncn en n ie t zakclijk-belanghebbenden vraag je je dan af of er misschien toch
nog wat te redden is. Maar hoc dan. Dan zou iedereen zich moeten inzetten om vandaag nog een beslissing te doen
afkomen. Er voor moeten zorgen dat er niet nog hogere drempels worden opgeworpen, niet nog zwaardere belem-
merende maatregelen qua logistiek, milieu enz. roet in het eten gooien. En eten moeten we allemaal.
Wc zouden dan direct moeten handelen. Overheid, provincie, gemeente, wij, de burgers van Vorden. Hopelijk is het
niet te laat. Hopelijk is er nog iets te redden en worden wc niet het slachtoffer van feitelijke rationaliteitcn. Hopelijk
zal het niet zo zijn dat er straks minder te eten is onder het motto: ja, het is jammer maai'het is nu eenmaal de regel.
Want die formele juistheid van nu kan straks materieel wel eens dodelijk blijken.
De gemeente zal haar lethargie moeten afschudden en op ongebruikelijk korte termijn op de proppen moeten komen
met ccn geschikt industrieterrein, waartoe overigens al plannen in ontwikkeling zijn. Met de moed om mee de doen
in de race die straks zal losbarsten om Sorbo met ccn rode loper binnen te halen, valt missen ien het tij nog te keren.
En mocht het toch te laat z i j n , dan zal het inderdaad zo worden dat er om vijf over zeven's avonds geen lawaai meer
is van ccn vrachtwagen die het Sorbo-terrein oprijdt. In dat geval kun je 's avonds om 7 uur al naar bed. 'Vorden,
slaap zacht'.

Actiecomité 'Sorbo moet in Vorden blijven'.



dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Streekboeken in tweevoud
Er zijn twee soorten strcckbockcn.
Dat zijn allereerst de geromantiseerde
vertellingen over ccn bepaalde streek,
ook wel streekromans genoemd. Ze
beschrijven het leven op het platte-
land, het leven van gewone mensen,
oude gebruiken en tradities. Ze vor-
men ccn belangrijk onderdeel van de
collectie van onze bibliotheek, want
ze worden veel gevraagd en gelezen.
De beroemde schrijfsters van stree-
kromans halen in de verkoop aantal-
len waar de meest bekende auteurs
zelfs jaloers op zijn. En het lezen van
dit soort boeken is zinvol; ze vormen
een bron van ontspanning en geven
inzicht in het leven van nu, dat im-
mers vele verbindingen heeft met het
verleden.
De tweede soort streekboekcn zijn
boeken over een streek. Ze geven in-
formatie over allerlei onderwerpen:
de geschiedenis, de natuur en het
landschap, het dialect, feesten, ge-
woonten en bekende personen. Deze
boeken zijn populair maar voorname-
lijk in de streek waarover het bock
gaat. Onze openbare bibliotheek be-
schikt vanzelfsprekend over nogal
wat boeken die over de Achterhoek en
de Graafschap gaan. En ze worden
gelukkig vaak uitgeleend.
De oorzaak is duidelijk: ieder mens
heeft nu eenmaal de meeste belang-
stelling voor wat er in eigen omge-
ving gebeurt of heeft plaatsgevonden.
Dat gaat zover dat we wel geroerd zijn
als we op de TV zien hoc een aardbe-
ving in Japan veel steden verwoest en
honderden dodelijke slachtoffers eist.
Maar wc zijn pas echt van streek als
iemand die in onze straat woont ccn
verkeersongeval krijgt en per bran-
card wordt afgevoerd.
U hebt in de bibliotheek dus keus uit
een groot aantal boeken over onze
streek. Maar eerlijk gezegd: wc zou-
den onze collectie best nog meer uit
willen breiden. Er zijn nog veel boe-
ken over de geschiedenis van de Ach-
terhoek die in onze collectie ontbre-
ken. Dat kunnen zijn plaatselijke ge-
denkboeken, boeken over de oorlog
in onze streek, in dialect geschreven
boeken, streekromans die in de Ach-
terhoek gesitueerd zijn enzovoort.
Misschien is dit een goed idee: als u
een dezer dagen eens op de zolder
bent of uw boekenkast raadpleegt:
misschien komt u dan boeken tegen
over de Achterhoek die u zelf niet
meer inkijkt. Boeken die wel interes-
sant zijn voor anderen en die /e graag
willen lezen. Wie weet bent u, als u
dat bedenkt, dan wel bereid deze
streekboekcn af te staan voor opname
in de collectie van onze bibliotheek.
Als we ze al hebben, laten we u dit
weten en krijgt u ze terug. Als we ze
nog niet in de collectie hebben, dan
vormt uw geschenk ccn welkome
aanvull ing op onze collectie streck-
boeken. En worden ze opgenomen in
de collectie met een Ex Libris er in
met uw naam als schenker. Zodat ze
weer een nieuw leven kunnen gaan
leiden.

Boekanier

Wielersport

zaterdagteam Ratti in het nieuw

Drukkerij Weevers heefl het tweede zarerda^clfta! van Ratti onlangs voorzien van een nieuwe voetbaluitrusting. Op de
foto het tweede voetbalteam ma links direkicitr L.G. Weevers si:

leukste zomermodet fantastisch t/oordeel!

• FüANKtNWALDER • SfDA • ROBERTO SAftTO •

• SCARIATTI • Puwro •
• SAMOON * fo/«/w • TENDERGRASS • HERENMODE

• ffoafflro SA*TO • Srarc OF Aar • PASSION •
4 You • CIOPPA • iovf • KINOERMODE • ff/wauw

PAGAYQ • LEE • taffl • SALTY Doe • JËWS MODE • BJG JOHW •

KEUS UIT DE LEUKSJE
WEBER • BIANCA •

• ANQTHER
• SUSH

PIERRE MONEE
POINTER *

PAGAW • SAi7>- OOG • SIRE Er ONE * wer FANTASTISCH VOORDEEL!

mode
U R G E M E E S T E R G A L L E E S T R A A T 9 , V O R D E N , 0 5 7 5 2 - 1 3 8 1

(OotmarsumJ. Wim Bosman en Mar-
tin Weijers van RTV legden beslag op
een I2een I9cplek.

Triatlon

De triatlon die zaterdagmiddag in en
rondom het Vordense zwembad 'In de
Denen' gehouden zou worden, moest
vanwege het geringe aantal deelne-
mers afgelast worden. Bijzonder sneu
voor het badpcrsoncel dat deze tria-
tlon had georganiseerd. Martin Wcs-
tcrink: 'Er hadden zich negentien
deelnemers aangemeld. Te we in ig
want voor de organisatie van het
zwemmen, fietsen en hardlopen moet
je ccn beroep doen op een fl ink aantal
medewerkers en dan moet er wel ccn
acceptabel deelncmcrsvcld tegenover
staan. Gelukkig konden wc de meeste
deelnemers telefonisch bereiken en
hen vertellen dat de tr iat lon afgelast
moet worden. Ik denk dat wc het vol-
gend jaar anders moeten doen. Wan-
neer we dan ccn t r ia t lon organiseren
moeten wij als zwembad ons beper-
ken tot het zwemmen en verder sa-
menwerking zoeken met ccn wieler-
club en een atletiekvereniging. 'Ove-
rigens blijkt het zwembad ' Inde Den-
nen' mede door het fraaie weer een
trekpleister voor met name de vakan-
tiegangers in Vorden. Werd begin van
de weck de 25.000 bezoeker begroet,
afgelopen zaterdag passeerde. de
30.000c bezoeker de kassa van het
zwembad.

Paardesport

1 1 , 12, 14, 16, 19; C. Bruinsma 13; E.
Bruinsma 15; mevr. Oldcnhave 20.
Tevens werd deelgenomen aan een
wcdvlucht vanaf Brive over een ar-
stand van 810 kilometer. Hier waren
de uitslagen: G. J. Oldcnhave l, 2, 3,
5.7JL9,10, 1 1 , 1 4 , 15, 16,17,18,19,
20.^Hurnmclink 4; H.A. Eykel-
kanmu; mevr. Oldcnhave 12,13.

Hengelsport

Si^ekhaars
De Vordense hcngelaarsvcrcniging
'De Snoekbaars' heeft voor de jeugd
een viertal wedstrijden geoigani
sccrd. De eerste wedstrijd in de Ber-
kel trok 23 deelnemers. De uitslag
was: l H. Wcnncker 240 cm, 2 Cr.
Lichtenberg 226 cm, 3 L. Koers 197
cm. De tweede wedstrijd, eveneens in
dcBerkel,trok 14 deelnemers. De uit-
slagen waren hier: I Chr. Lichtenberg
214 cm, 2 P. Bartels 131 cm, 3 H.
Wcnnekcr, 109 cm. De derde wed-
strijd werd in de Baaksc Beek gehou-
den en trok 21 deelnemers. Hier wa-

ren de uitslagen: l E. Jansen 66 cm; 2
B. Brcuking 31 cm; 3 N. Nijenhuis 31
cm. De vierde wedstrijd werd gehou-
den bij de Clocse in Lochcm met in
totaal 19 deelnemers, Eerste plaats P.
Bartels met 206 cm; 2 L. Koers 199
cm; 3 E. Jansen 158 cm. De volgende
jeugd wc d strijd virM^laats op 31
augustus. Op 22 augtffus vindt er ccn
wedstrijd plaats tussen de hengclaars-
vcrcniging van Vorden en Hengelo.

25 jaar in het bootje

Edwin Maalderink Graafschaprijders
van RTV wint
Ronde van Rijssen
De eerstejaars A-amateur Edwin
Maalderink van RTV heeft zijn eerste
overwinning b innen . In de ronde van
Rijssen op vrijdag 14 juli stond hij
met de andere RTV-crs Wim Bosnum,
Martin Weijers en Mano Lubbers aan
de start. Van de 65 gestarte renners
stonden er zo'n 25 al weer vlot onder
de douche door het hoge tempo in
deze ronde. In het verloop van de
koers brak het peloton in twee stuk-
ken waardoor er een eerste groep van
19 renners onstond met Maalderink,
Bosman en Wijers. Op twaalf ronden
voor het einde van de wedstrijd viel
ook de eerste groep in tweeen. Een
groep van 12 man met Maalderink en
Bosman en een tweede groepje van
zeven renners met Weijers. In de kop-
groep van 12 man zaten 'grote' na-
men als Gosink, Cent, Weicrink en
Frocling. B ij het ingaan van de laatste
ronde sprong Maalderink weg, terwijl
de anderen naar elkaar zaten te kijken
en niemand het ini t iat ief nam om hem
terug te halen. Edwin Maalderink
bleef voor en kwam solo over de fi-
nish. Tweede werd RobFroeling (Dc-
nekamp) en derde Ban Weicrink

De Vordense motordub 'De Graaf-
schaprijders' hield zaterdagmiddag
op het eigen 'Deldcn- circuit' cross-
wedstrijden waaraan door 24 cou-
reurs werd deelgenomen die er een ui-
termate spannende wedstrijd van
maakten. De uitslagen waren als
volgt: Klasse bromfietsen: l Koen
Bcrcnpas, Warnsvcld; 2 Arjan Beren-
pas, Vorden. Klasse Jeugd 80/125
CC: l Erwin Plekkenpol, Hengelo; 2
Johan Koerselman, Harfscn; 3 Arno
Linnenbank, Vorden. Klasse rccican
ten: l Jan Klein Brinkc, Vorden; 2 Jo-
hannes van Kampen, Vorden; 3 Johan
Braakhekke, Barchcm. Supcrkla^e:
l Stephan Braakhekke, Vorden; 2 Pe-
ter Lenselink, Ecfde; 3 Marcel Bul-
ten, Vorden.

Duivesport

PV Vorden
Leden van de PV Vorden hebben
deelgenomen aan een wedvlucht van-
af Lommci over een afstand van 119
kilometer. De uitslagen waren: H.A.
Eykelkarnp l, 17, 2; A.A. Jurricns 2,
3, 8, 18; R.Eykelkamp 4; G en H.
Boesveld 5 en 7; T. Wcssclink 6,9, 10,

Weekendrecept
Vlogman
Pikant gekruid vlees

Bereidingstijd: 20 minuten
Stooftijd: 25 minuten

Benodigdheden voor 4 personen: 400 gram hamlappcn, 60 gram mar-
garine of boter, 2 middelgrote gesnipperde uien, 2-3 geperste lecntjcs
knoflook,peper,zout, l-l1/: theclcpel kcrric, l fl inke mespunt chilipoc-
der, kctjap manis, 6 eetlcpcls koffiemelk of koffieroom, 600 gram
gedopte verse crwtjes of uit de diepvries, samba! oelck

Benodigd keukengerei: vleesplank en mes, grote koekepan of vlees-
pan, spatel, kleine kom, deksel voorde koekepan, vergiet

Bereidingswijze: Snijd de hamlappcn in niet te kleine stukken of vraag
de slager dat te doen. Verwarm de margarine inde koekepan. Bak daarin
als het schuim van de boter bijna is weggetrokken de stukken vlees mooi
van kleur. Voeg als het vlees goed is aangcbakkcn de ui met het knoflook
en de kcrrie toe. Strooi weinig peperen zout in de pan en laat de snippers
ui langzaam glazig worden. Roer de chilipocdcr door 3 cetlepels ketjap
en klop er de koffiemelk door. Giet de vloeistof in de pan en spatel de
inhoud om en om. Temper de warmtebron en leg het deksel op de pan.
Overgiet de vers gedopte crwtjes in het vergiet met lauwwarm water.
Controleer of in de koekepan nog voldoende vloeistof aanwezig is om
het vlees gaar te stoven. Schenk eventueel wat warm water langs de
wand in de pan. Schep de goed uitgelekte doperwtjcs als het vlees na
25-30 minuten stoven bijna gaar is, door de inhoud van de pan. Sluit die
weer en laat het vlees verder gaar en de doperwtjcs warm en/of gaar wor-
den. Proef het gerecht en voeg naar smaak sambal, peper en zout toe.
Serveer het gerecht meteen.

Wijntip: Aziatisch gekruide gerechten geven problemen bij het kiezen
van ccn passende wijn. Een kruidige witte wijn combineert redelijk.
maar velen zullen de voorkeur geven aan bier.

Tip van de kok: Varicer het gerecht eens met ander viees en met ccn of
meer andere hcclblijvcnde vlug gaar wordende soorten groenten.
Gebruik wat meer kctjap, koff iemelk en warm walcr bij de bereiding van
dit gerecht als dat zal worden gegeten met een droog gerecht, zoals rijst
of macaroni. Niet als er aardappclkroketjcs of gebakken aardappels bij
worden opgediend.

//n/vv en Toos \\'a^cn\in» r uit buurtschap Hackforf waren vorige week 25 jaar
getrouwd. Door vrienden van het zilveren huwelijksjaar werden te van /m/.v
opgehaald en vervoerd in 'een hootjc' naar rcMaunint 'i l'atnoffeltje. Onder-
weg had hè! tweetal vee! bekijks.


