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Open Huis Agrariërs
Voor toeristen en andere belangstel-
lenden houden de Vordense land-
bouw-organisaties in het zomersei-
zoen hun jaarlijkse open dagen. Op
zaterdag 6 augustus is er allereerst een
fietstocht langs een drietal bedrijven
in deze regio. Er kan 's ochtends ge-
start worden vanaf het Marktplein. Er
wordt achtereenvolgens een melk-
veebedrijf, een volksssterrenwacht en
een melkveebedrijf annex schapen-
houderij bezichtigd. Onderweg kun-
nen pannekoeken worden gegeten die
door de plaatselijke afdeling van de
plattelandsvrouwen worden gebak-
ken. Verder kunnen belangstellenden
op dinsdagmiddag 16 augustus te-
recht bij de familie Bouwmeester aan
de Schuttestraat 26. Op dit moderen
landbouwbedrijf kunnen drie takken
van de veehouderij bekeken worden.
Zo zijn er in de pluimveestal circa
15.000 legkippen gehuisvest en kun-
nen er in de fokvarkenschuur zeugen
en biggen bekeken worden. Tegen het
eind van de middag begint tenslotte
het melken van de koeien in de vis-
graatmelkstal. Belangstellenden die-
nen zich op eigen gelegenheid naar dit
bedrijf te begeven.
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Jubal
In de maand juli wordt er door Jubal
geen papier opgehaald in verband met
de zomervakantie. In augustus wordt
dit één week eerder, dus 20 augustus.
Dit in verband met de feestweek.

Galeriek in teken
van Tetit Paris'
Zaterdag 6 en zondag 7 augustus
vindt er een artistiek buitengebeuren
plaats in een gezellig Frans sfeertje bij
de studio van Riek Schagen. Uiter-
aard is Riek Schagen zelf aanwezig in
haar eigen 'Galeriek'. Ze exposeert
kleurrijke mysterieuze schilderijen,
gouaches en tekeningen. Verder zijn
er werken te zien van Anet Zootjes,
Marjan Lambeck, Geert van de Wou-
de, Wim Jansen en Wim Schagen.
Deze laatste kunstenaar is een broer
van Riek Schagen.

'Dit jaar is Vorden het checkpoint
tussen oost en west. In feite is ons
dorp het middelpunt van de we-
reld'. Dit zei loco-burgemeester Ria
Aartsen vorige week donderdag
toen ze een groep van twintig Ame-
rikaanse en Estlandse jongeren op
het gemeentehuis ontving die op
uitnodiging van de plaatselijke af-
deling van Operation Friendship
drie weken in Vorden verblijven.

In haar toespraak tot de jongeren stak
ze haar enthousiasme over de uitwis-
selingsorganisatie niet onder stoelen
of banken. 'Door drie weken in gast-
gezinnen te verblijven leer je elkaar

heel goecy^inen en word je gecon-
fronteerd IPt eikaars leefstijlen. Dat
lijkt me uiterst boeiend. Daar komt
nog bij dat evenals enkele jaren gele-
den er ditmaal twee verschillende na-
tionaliteiten in Vorden verblijven. Dat
maakt hetj^-a interessant', aldus Ria
Aartsen. ^P
Vervolgens boden de buitenlandse
gasten de loco-burgemeester ca-
deau's aan in de vorm van een Ameri-
kaanse vlag en een bord met inscrip-
tie. Daarna was het woord aan Jan
Rigterink die in perfect Engels een
rondleiding gaf door het kasteel. Rig-
terink is VVV-gids en tevens ook
voorzitter van OF Nederland. Op

boeiende wijze vertelde hoever het
heden en verleden van het k^Plcl.
De buitenlandse gasten zullen nog tot
9 augustus in Vorden verblijven. In
die periode zullen verschillende acti-
viteiten worden ondernomen zoals
een uitstapje naar Amster^wri, Den
Haag en Giethoorn. Ook sd^Prolgen-
de week de achtkastelentocht op het
programma. Hoe de jongeren van
Operation Friendship tegen de 'uit-
wisseling' aankijken, kunt u vanaf
deze week lezen in de dagboeken die
Elles Koerselman (bestuurslid afde-
ling Vorden) en Michael Fisher (VS)
voor dit weekblad bijhouden. Zie ver-
derop in Contact.

Nu al 100 aansluitingen bij Rabobank Vorden

Telebankieren groot succes
Caribische sferen
bij supermarkt

Steeds meer bedrijfsrelaties van de
Rabobank gaan deelnemen aan het
elektronisch betalingsverkeer. Vo-
rige week werd bij de Rabobank
Vorden de honderdste relatie aan-
gesloten: schildersbedrijf Berent-
sen uit Vorden.

Telebankieren, het moderne beta-
lingssysteem van de bank, heeft di-
verse voordelen voor de cliënt. Het
maakt een snelle en efficiënte afhan-
deling van de administratie mogelijk.
Daardoor heeft de cliënt snel de be-
schikking over actuele informatie om
het bedrijf te sturen. Met een compu-
ter, welke wordt aangesloten op de te-
lefoonlijn kan niet alleen het binnen-
landse-, maar ook het buitenlandse
betalingsverkeer rechtstreeks worden
geregeld met de bank.

Elke werkdag kan men vanaf 's mor-
gens vroeg te weten komen wat er de
afgelopen nacht op de rekening is bij-
geschreven of afgeboekt. Hierdoor is
het niet meer nodig op het rekening-
afschrift van de bank te wachten.
Naast actuele rekening-informatie
zijn ook historische gegevens be-
schikbaar. Daarnaast geeft teleban-
kieren betere mogelijkheden voor een
bedrijf om de tegoeden rendabel te
beheren. Betaalopdrachten kunnen
van een gewenste betaaldatum wor-
den voorzien. Er hoeft dus nooit eer-
der betaald te worden dan nodig is.
Nadat vorige week de honderdste
aansluiting was gerealiseerd zijn al
weer diverse aanvragen bij de Rabo-
bank binnengekomen. Men verwacht
bij de bank dan ook binnen een jaar de
tweehonderste aansluiting.

Volgende week woensdag is het pre-
cies twee jaar geleden dat Wilbert
en Yvonne Grotenhuys de super-
markt van Joop Cornelis aan de
Smidstraat overnamen. En dat wil-
len ze weten ook. Vanaf 3 tot en met
6 augustus wordt de supermarkt
omgetoverd in een caribisch oord
en zijn er diverse akties die het win-
kelen 'nog gezelliger' maken.

Wilbert Grotenhuys weet het nog als
de dag van gisteren. Enkele jaren ge-
leden kwamen twee districtleiders
van Unigro bij hem aan de deur met
de vraag of ze even binnen mochten
komen. Wilbert: 'Yvonne en ik waren
aan de afwas en wisten in eerste in-
stantie niet waar ze voor kwamen.
Toen ze ons vroegen om zelfstandig
een supermarkt te gaan runnen, moes-
ten we daar heel diep over nadenken
en in feite heeft het ruim een jaar ge-
duurd voordat we de knoop definitief
hebben doorgehakt.'
Wilbert en Yvonne hadden op dat mo-
ment beide een goede baan en waren
in loondienst bij twee verschillende
supermarkten. Alle zekerheid die ze
in de loop van de jaren hadden opge-
bouwd zouden ze met het zelfstandig
ondernemerschap over boord moeten
gooien. Wilbert Grotenhuys: 'Zelf
werkte ik als bedrijfsleider bij de VS
Markt in Vorden en mijn vrouw was
hoofd van de afdeling vleeswaren,
brood en kaas bij een supermarkt in
Zutphen. We verdienden dus een goe-
de boterham. Maar uiteindelijk heeft
toch de uitdaging de doorslag gege-
ven. Zelf twijfelde ik nog het meest,
vandaar ook dat Yvonne mij het laat-

ste zetje moest geven.' In de twee jaar
dat Wilbert en Yvonne Grotenhuys de
supermarkt runnen, heeft bij hen al-
tijd het 'goede contact' met personeel
en klanten voorop gestaan. 'Toen we
hier kwamen ging het om een goedlo-
pende zaak met perfect personeel.
Doordat we zeer goed zijn ingewerkt
door onze voorgangers, Joop Cornelis
en Anja Velthorst, hebben we het
klantenbestand van destijds weten
vast te houden. En dat terwijl de con-
currentie is toegenomen. De mensen
komen hier nog steeds met veel ple-
zier naar toe om hun boodschappen te
komen doen', aldus Wilbert Groten-
huys.
De supermarkt wil met extra activitei-
ten de feestvreugde volgende week
vergroten. Wilbert: 'We hebben vol-
gende week een Caribische week. Dat
begint op de woensdag en duurt tot en
met zaterdag 6 augustus. Elke dag is
er wat te doen.' Zo worden er op
woensdag 3 augustus terrasjes buiten
de zaak geplaatst waar gratis tropi-
sche drankjes worden geserveerd. Op
donderdag is er een fotograaf in de
zaak die 'Caribische foto's' van de
klanten maakt. Op zaterdagmiddag
zijn deze gratis af te halen. Ook op
vrijdag is het raak. De gehele dag is er
een schatkistactie meteen echte piraat
en 's avonds loopt Mister X door de
winkel. De klanten maken dan kans
op gratis kaartjes voor de Beachparty.
Tenslotte kan er op zaterdag een rit
met een riksja door het dorp worden
gemaakt en kan in de winkel worden
meegedaan aan het 'kokosnoot van-
gen.'
Zie verder ook advertentie.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

Hervormde Gemeente
Zondag 31 juli ds. J.C. de Bruine te Vorden.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 31 juli 10.00 uur dhr. R. Reinders,
Neede; 19.00 uur dienst.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 30 juli 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 31 juli 10.00 uur Eucharistieviering,
Nederlandse gezangen.

Weekend-Wacht-Pastores: 30-31 juli Pastoor C.
Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 30-31 julidr. Haas.
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. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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

Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

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

Tandarts 30-31 juli W.F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908. 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
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje juli en augustus: mevr. Wolters,
tel. 1262, b.g.g. 6875. Graag bellen voor 8.30
uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIKKAKKKK - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 juli 10.00 uur ds. J. Monteban, Zel-
hem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 30 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Volkszang.
Zondag 31 juli 10.00 uur Eucharistieviering,
Dameskoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 30-31 juli Pastoor C.
Loeffen, Lochem, tel. 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).
Kraamafdeling 10.30-11.30. 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Zomertoertocht
Een strakke blauwe hemel, volop zon
en een temperatuur die opliep tot 33
graden. Dat waren de ingrediënten
van de Zomerfietstoertocht die afge-
lopen zondag werd georganiseerd
door de VRTC De Achtkastelenrij-
ders. Er deden ruim 200 deelnemers
aan mee waaronder vele vakantiegan-
gers. Ondanks de hitte was het be-
stuur van de VRTC niet ontevreden
over de opkomst.

Diplomazwemmen
In zwembad In de Dennen vond afge-
lopen weekend wederom het diplo-

mazwemmen plaats. De volgende
kinderen slaagden daarvoor. Zwem-
vaardigheidsdiloma I: Ellen Besse-
link, Anja Besselink, Iram en Sandra
Leyenaar, Marije en Rik Pellenberg,
Carlotte Cruysen, Annemie Nijhof,
Roei Passaran en David Laughton.
Zwemvaardigheidsdiploma II: Ma-
rianne Eykelkamp, Marije Gudde,
Rowenaen Marielle Peters, Kim Slüt-
ter, Ellen Stapelbroek, Ruud Mullink
en Mark Bargeman. Zwemvaardig-
heid III: Josine Nijenhuis, Evelien
Norde en Rob Stapelbroek. Basisdi-
ploma: Nicolien Klein Brinke, Maria
Spies en Karin Steenblik. Diploma A:
Robert Kettelerij, Martine Slütter,
Daan Valker en Stefan Roordink. Di-
ploma B: Miranda Beeftink.



JiTeltfoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
M Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag vtin
SM t(>t 12, 30 uur- op yoensdag
ook van 13 30 tot 17 J)Ö uur.

Burgemeester E j £. Kamerling:
op af spraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder;
donderdagmorgen van 9-1 0 uur en
volgens afspraak.

WethouderD.
broek: donderdagmorgen 10. 00'
11. 00 uur en volgens afspraak.

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

V \ IKMOÜNUAL DE GMSBAK IN
EN IK HEB NOG NIUS VAN

DE WERELD GE2IEN.

OUWAANVRAGEN

In de week van 18 tot en met 22 juli
1994 zijn de volgende bouwaanvra-
gen ingekomen:
— 'de Vijf sprong', Reeoord weg 2 in

Vorden voor het tijdelijk plaatsen
van 2 zeecontainers en een direc-
tiekeet als opslag-/werkruimte;

— maatschap J.W. en B.E. Wagen-
voort, Riethuisweg 2 in Vorden,
voor het vernieuwen van een jong-
veestal/wagenloods;

— Jansen's Metaalwaren Vorden BV,
Industrieweg l in Vorden, voor het
uitbreiden fabriekshal;

— A. van Eijk, Overweg l in Vorden,
voor het verplaatsen en vergroten
van een garage/schuur;

— J. Krooi, Christinalaan 10 in Vor-
den, voor het vergroten van de wo-
ning.

A^ MOUJEVRAGCNOFH t t" \.
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^VRIJSTELLING
BESTEMMINGSPLAN

VORDEN WEST EN
ZUID 1992

Burgemeester en wethouders zijn
voornemens met toepassing van arti-
kel 8, lid 7, sub a van het bestem-
mingsplan 'Vorden West en Zuid
1992' vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in artikel 8, lid 2. l voor het,
op de bestemmingsplankaart wijzigen
van hoofdgebouwen. De vrijstelling
heeft betrekking op de percelen
Leemgoor 14 t/m 24 (even).

De op de voorgenomen vrijstelling
betrekking hebbende stukken liggen
vanaf vrijdag 29 juli 1994, gedurende
twee weken, voor belanghebbenden
ter inzage ter gemeente-secretarie, af-
deling volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening (koetshuis).

Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende genoemde termijn schriftelijk
aan hun college worden kenbaar ge-
maakt.

ERGUNNINGEN

In de week van 18 tot en met 22 juli
1994 hebben burgemeester en wet-
houders de volgende vergunningen
verleend:
— mevrouw L.J. Erkelens-Vermeer

voor het bouwen van een berging
op het perceel Almenseweg 28 in
Vorden;

— Stichting Festog voor het bouwen
van een woning op het perceel het
lebbink 9b in Vorden;

— de heer G.H. Meulenbrugge om
een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunningvoor een
agrarisch bedrijf op het perceel
Heerlerweg 19 in Vierakker;

— de heer H.G. Beumer voor het vel-
len van 5 wilgen op het perceel
plaatselijk bekend als Bergkappe-
weg te Vorden.

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor grondgebied, bureau milieu
liggen van 29 juli 1994 tot en met 26 augustus 1994 op werkdagen van 9.00 tot
12.00 uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur en op de maandag-
avonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur (het Dorpscen-
trum is wegens vakantie gesloten tot en met 14 aug. 1994. Na afspraak zijn de
stukken op de secretarie in te zien.) ter inzage meldingen

artikel 8.19, lid 3 van:

De heer J. W. Wolters, Heidepolweg 2,7251 HT Vorden voor het uitbreiden van
de agrarische inrichting (datum verleende vergunning 4 april 1989) met enkele
sleufsilo's voor opslag van voer.
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de aard en omvang dan wel uitsluitend
gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu.

algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:

1. Albrecht Ommen BV, Postbus 65,7730 AB Ommen voor het van toepassing-
worden van het Besluit detailhandel Wet milieubeheer op een reeds opgericht
winkelpand op het perceel Zutphenseweg 3C ̂ ijprden;

2. de heer R.J. Harmsen, Oude Borculoseweg 2^^> l H V Vorden voor het van
toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen Wet milieubeheer
op het perceel Oude Borculoseweg 2 te Vorden;

3. de heer K.C. Breunissen, Broekweg 9, 7234 SW Wichmond voor het van
toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen Wet milieubeheer
op het perceel Broekweg 9 te Vorden; ^^

4. Fa Sueters, Dorpsstraat 15,7251 BA Vorden Vn* het uitbreiden van een de-
tailhandel, waarop het Besluit detailhandel Wet milieubeheer op van toepas-
sing is, op het perceel Dorpsstraat 15 te Vorden.

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

Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

Unieke
Aanbieding!

BANDEN
175/70-13
Incl. Montage
Incl. BTW

ACCU 6t) Ah
Incl. Montage
Incl. BTW

UITLAAT COMPLEET
VOLKSWAGEN DERBY
900
Incl. Montage
Incl. BTW

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

Kijk eens bij uw slager,
hoe verrassend

veel keus hij heeft in
vlug-klaar

produkten.
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KÜO 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,95
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt é3 pond voor één tientje
Rundergehakti kilo 12,50

Slavinken Per stuk 1,00
MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo

5,95
SPECIALITEITEN

Argentijnse
Steaks
100 gram 2,65

Boterhamworst
100 gram 0,98

Rundvleessalade
100 gram 7,95

BIEFSTUKWEEKEND

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Gepaneerde Kalkoenschnitzels

100 gram 1,59

Runderrollen

5 halen 4 betalen

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Thuis Best
streeft samenwerking na

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

TE KOOP: m

Landbouw-
buis

opgetrompd.

0 110 nu 6,— p.mtr.fl

o 125 nu /,•• p.mtr.

Ook grotere afmetingen
verkrijgbaar.

Tegen scherpe prijzen.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

Vrijdag 29 juli en 5 augustus
vakantie

EN-JE-EM
Dierenbenodigdheden

WATE RPLANTE N voor de vijver

LELIES - OEVERPLANTEN - WATERPEST

VARKENSOREN 6
De Woningstichting Thuis Best pu-
bliceerde onlangs het jaarverslag
van 1993. Daarin bevindt zich ook
een paragraaf over het werkgebied
van de Woningbouwstichting: Vor-
den en Hengelo. Thuis Best schrijft
daarin dat mede door de verzelf-
standiging van de sector de concur-
rentie op de woningmarkt de ko-
mende jaren zal toenemen. Daar-
door wordt er reeds en zal in de toe-
komst nog meer resultaatgericht
moeten worden gewerkt.

Daarnaast zal een aantal financiële
gevolgen van de bruteringsoperatie in
1995 moeten worden opgevangen.

Dik kan mede door het treffen van ef-
ficiencymaatregelen. Thuis Best
schat in dat kleine corporaties dit
mede kunnen bereiken door vormen
van samenwerking met anderen. De
voorkeur gaat daarbij uit naar de ge-
meentelijke woningbedrijven van
Zelhem en Steenderen, de gemeente-
lijk toegelaten instelling in Warnsveld
en de corporatie Ruurlo. Nu Thuis
Best de eerste fase van het verzelf'
standigingsproces (het interne deel)
heeft afgesloten, gaat zij op haar ge-
mak uitzien naar vormen van samen-
werking in de regio. Ook uitbreiding
van de activiteiten van Thuis best
worden niet uitgesloten. Overigens
wordt er reeds via allerlei overlegvor-
men samengewerkt zoals via het
Overleg Achterhoekse Corporaties.
Dit is een overleg tussen corporatie-
directies alsmede regulier overleg op
technisch-, administratief- en ver-
huurgebied. Deze overleggroep
draagt tevens bij tot en ondersteunt in
samenwerking met de NOVIB initia-
tieven op het terrein van de sociale
wonigbouw in Peru. Deze overleg-

groep wil de samenwerking op korte
termijn doen leiden tot fusie. Thuis
Best wil thans echter haar zelfstandig-
heid niet opgeven om andere ontwik-
kelingen in de weg staan.

Thuis Best is uitsluitend werkzaam in
het belang van de volkshuisvesting.
Zij heeft hiertoe de volgende werk-
zaamheden verricht: het bouwen van
woningen, het onderhouden en verbe-
teren van woningen en de directe
woonomgeving en het beheren, toe-
wijzen en verhuren van wonigingen
en het verlenen van diensten aan be-
woners. Nu de overheid zich heeft te-
ruggetrokken op het financiële terrein
van de Volkshuisvesting wordt het
steeds moeilijker om voor de primaire
doelgroep nog goede en betaalbare
woningen te bouwen. Dus moet er
worden uitgeweken naar alternatie-
ven. Dit zal gaan gebeuren door ener-
zijds de doorstroming en anderzijds
de combinatienieuwbouw van zowel
huurwoningen, premiekoop- en vrije-
sectorwoningen. Door intensieve sa-
menwerking van de gemeente Henge-
lo, de huisarchtect, een aannemer en
Thuis Best wordt op korte termijn ge-
start met de bouw van een 8-tal twee-
onder-één-kap premiekoopwoningen.

Ook in de gemeente Vorden is de prin-
cipe-uitspraak gedaan dat Thuis Best
actief zal mogen worden in de koop-
sector. De wens van de corporatie is
om op korte termijn in samenwerking
met de beide gemeentebesturen van
Vorden en Hengelo als projectontwik-
kelaar te kunnen optreden. Dit zowel
ten voor-dele van de huurders alsook
de kopers in beide gemeenten. Voor-
delige saldi zullen daarbij ten goede
komen aan de doelgroepen en niet
wegvloeien naar de aandeelhouders
van andere projectontwikkelaars.

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

VAKANTIE-
AANBIEDINGEN

GELDIG do. - vrij. - zat. 28,29 en 30 juli W
500 gram

ACHTERHAM
1,95100 gram

KEURKOOPJE voor donderdag 28 juli:

Gemarineerd SATÉVLEES
6,95500 gram

SPECIAL

THAI SATÉ
(gemarineerde repen

varkensvlees
rond een satéprikker

vastgedraaid)

VLEESWAREN
SPECIAL:

100 gram

1,95

Barbeque
Salade

250 gram

3,75

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16- Vorden
Tel. 05752-1321

KOMKOMMERS
NU 2 stuks 1,25

RAUWKOST
KOMKOMMER-DILLE

250gram

HANDPEREN

FRANSE GUYOT
per kilo l ,95

MAANDAG
1 AUG.:

GEMENGDE
Sla

250 gram 1 \7 0

DINSDAG
2 AUG.:

PANKLARE
Bami-groente

500 gram £ t) U

WOENSDAG
3 AUG.:

PANKLARE
Zomer rode

kool

500 gram 1 fcO

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

SUIKER-
BROOD

1,95

[VRUCHTEN-
SNITT

L NU 8,95 j

SOJA-
STOKJES

NU 80 cent per stuk

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



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Maartje Charlotte
Sabine

We noemen haar

Maartje

Jozef en Marie-José
Holtslag-Degen
Nienke

20 juli 1994
Broekweg 5
7234 SW Wichmond
Tel. 05754-1214

Wij rusten van 13.00 tot
15.00 uur

Peter: Paul Op den Buijs
Meter: Ans Holtslag

Wij zijn heel erg blij met de
geboorte van ons dochtertje
en zusje

Lyzeth

Hans Leunk
Erna Leunk-Klaassen
Marlous

20 juli 1994
Het Stroo 8
7251 VB Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Margo

Jan en Wilma Olthof
Karlijn

21 juli 1994
Lankhorsterstraat 33
7255 LC Hengelo (Gld.)

Wij rusten van 12.00-
15.00 uur en na 22.00 uur.

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon

Luuk

Luuk is geboren op 22 juli
1994.

Wim en
Hermien Koop-Spithoven

Brinkerhof 53
7251 WX Vorden
Tel. 05752-1904

Graag even bellen voor
bezoek.

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

Bauke Adriaan

Wij noemen hem

Bauke

Gea en Gerrit ten Have
Femke en Iris

23 juli 1994
'De Russer', Koekoekstraat 17
7233 PB Vierakker

Moeder en zoon rusten van
13.00 tot 16.00 uur.

Wij willen iedereen bedanken
voor alle kaarten, felicitaties
en kado's. Het is voor ons een
fantastische dag geworden!
Bedankt!

Peter en Yvonne
Makkink

Hengelo (Gld.), juli 1994

Wij willen hierbij iedereen har-
telijk bedanken die ertoe heeft
bijgedragen dat onze trouw-
dag onvergetelijk is geworden.
Bedankt.

Jeroen en
Berdie Tolkamp

Burg. Vunderinkhof 26
7251 XA Vorden

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN?

LOGA BELLEN!
Tel. 05752-3100

TE KOOP:

Beregenings-
pompen

met bijbehorende slangen,
koppelingen enz.

Eigen service aanwezig

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

l

Adri de Gelder
en

Karin Krijt

gaan trouwen op woensdag
3 augustus 1994 om 13.30 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden' te
Vorden.

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd
op de receptie van 15.00-16.30 uur
in Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres blijft:
't Heegken 5
7251 PW Vorden

\

Op maandag 1 augustus a.s. hoop ik
mijn 80e verjaardag te vieren.
Receptie op maandag 1 augustus
van 20.00 uur tot 22.00 uur in bode-
ga "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 in
Vorden.

:,

f J. van Ark-Kluvers

,

Zutphenseweg 41
7251 DH Vorden

t
Op vrijdag 22 juli 1994 is tengevol-
ge van een verkeersongeval over-
leden, onze lieve, altijd vrolijke en
opgewekte zoon, broer, zwager en
oom

JACCO
(JACOBUS HERMANUS)

WOLTERING

op de jeugdige leeftijd van 19 jaar.

Vorden : G.H. Woltering
J.H. Woltering-Woestenenk

Vorden : Irma en Carlo
Jeremy

7251 XX Vorden
Het Hoge 28

De Avondwake zal worden gehouden woensdag
27 juli om 19.00 uur in de parochiekerk 'Christus
Koning', Het Jebbink 8 te Vorden, waarna er ge-
legenheid is om te condoleren tot 20.15 uur in
het uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te
Vorden.

De gezongen uitvaartmis zal worden opgedra-
gen donderdag 28 juli a.s. om 10.30 uur in bo-
vengenoemde parochiekerk.

Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op
het R.K. gedeelte van de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Veel te vroeg hebben wij door een noodlottig on-
geval afscheid moeten nemen van onze sponta-
ne lieve neef

JACCO WOLTERING

We zullen hem erg missen.

Hengelo (Gld.) : tante Marietje - ome Carel
Eddy - Mieke
Sandra - Gerwin

Wilp : tante Doortje - ome Dick

Vorden : ome Jan - tante Gerrie
Rachel - Udo
Frank

Vorden, 22 juli 1994

Diep getroffen zijn wij door het plotseling overlij-
den van

JACCO WOLTERING

Wij wensen de familie veel sterkte toe, om dit
zware verlies te dragen.

Personeel J.J. Woltering & Zn. BV

Geschokt zijn wij door het verlies van onze oud-
collega en vriend

JACCO WOLTERING

Wij wensen Gerard, Janny, Irma en Carlo heel
veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Super Wilbert en
Yvonne Grotenhuys en personeel

Vorden, 22 juli 1994

:•

Als je verdrietig bent
kijk dan in je hart
en je zult zien
datje weent
om watje vreugde schonk.

Khalil Gibran

Plotseling kregen wij het droevige bericht dat

JACCO

is weggerukt uit nog zo'n jong leven.
Jouw glimlach en spontaniteit zullen wij heel erg
missen.
Wij wensen Janny, Gerard en de kinderen heel
veel sterkte toe.

Van al de buren.

Lieve

JACCO

Van kinds af aan
waren we samen,
samen werkend
aan onze toekomst.

Sjaak, zonder jou
zal het nooit meer
hetzelfde zijn.
Wat zal ik je missen!

Frank

LIEVE

JACCO

GROOT IS DE LEEGTE
DIE JE ACHTERLAAT
MOOI ZIJN DE HERINNERINGEN
DIE BLIJVEN

WIJ ZULLEN JE MISSEN !

Frank
Ronald
Micha
Herbert Jan
Dianne
Carline

' Wilfred
Erwin
Sander
Sabine
Stephan
Karen
Erwin
Henk
Gert
Richard
Alexander
Thory
Wilja
Marco

Maarten
Daniëlle
Jeroen
Richard
Paul
Jeroen
Edwin
Jelle
Christian
Susan
Marieke
Ingrid
Marianne
Wilma
Marieneke
Rianne
Rienke
Gerjan
Anneke
Sharon
Erwin

Wij wensen ouders, verdere familie en Petra de
kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Vorden, 22 juli 1994

Als leven moeilijk wordt
is sterven een gewin.

Vol van dankbare herinneringen aan wat zij voor
ons heeft betekend, maar toch bedroefd geven
wij u kennis dat heden van ons is heengegaan
onze zorgzame moeder, groot- en overgroot-
moeder

DERKJEN ALBERTA LEBBINK
WEDUWE VAN BEREND JAN STOKREEF

op de leeftijd van 86 jaar.

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
welke zij heeft ontvangen eerst in verpleegin-
richting 'Slingerbosch' en daarna in 'Leeuwerik-
weide'te Zutphen.

"God is ons een toevlucht".
Psalm 62: 9b

Hengelo (Gld.)

Hengelo (Gld.)

Den Helder

Wichmond

W.J. Gotink-Stokreef
J.W. Gotink
J.G. Klein Winkel-Stokreef
H.W. Klein Winkel
A.B. L'lstelle-Stokreef
P.M. L'lstelle
G.H. Dimmendaal-Stokreef
J.G. Dimmendaal
Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 24 juli 1994
Correspondentie-adres:
J.G. Dimmendaal, Beeklaan 5, 7234 SK Wichmond

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag
29 juli a.s. om 11.00 uur in de Hervormde Kerk
te Wichmond.
Zij die haar de laatste eer willen bewijzen wor-
den hierbij uitgenodigd.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op
de Algemene Begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot condoleren vóór de rouwdienst
vanaf 10.30 uur in de consistorie in de kerk.

Hierbij betuigen wij onze
oprechte dank voor de vele
blijken van medeleven, zowel
persoonlijk als schriftelijk na
het plotseling overlijden van
mijn vrouw, moeder en oma

Maria Helena Bos-
Eykelkamp

Het heeft ons goed gedaan dat
velen zich zo betrokken voel-
den bij dit grote verlies.

Fam. J. E. Bos

Vorden, juli 1994

Hiermee willen wij U bedanken
voor Uw medeleven en be-
langstelling, zowel persoonlijk
als schriftelijk, betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man en onze
goede vader en grootvader

Roelof Slager

Een speciaal woord van dank
aan diegenen die niet alleen
mijn man maar ook mij hebben
gesteund en geholpen tijdens
zijn langdurige ziekte. Zonder
anderen daarin tekort te doen,
willen wij speciaal vermelden
het personeel van de Zorg-
groep Oost-Gelderland en dr.
G.H. Sterringa die op meer
dan voortreffelijke wijze hun
taak hebben uitgevoerd.

A. Slager- Peters
en familie

Vorden, juli 1994
Dr. W.C.H. Staringstraat 16

Voor de vele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvan-
gen na het overlijden van onze
lieve zoon, broer, zwager en
oom

Herman Bannink

zeggen wij U hartelijk dank.

Fam. G. Bannink

juli 1994
B. van Hackfortweg 3
Vorden

VERKOOP
STAATSLOTEN

De verkoop begint op
31 juli t/m 3 augustus van

8.30 tot 12.30 uur.

's avonds
van 16.30 tot 18.30 uur.

8 oktober is er weer een

EUROLOTERIJ
met een hoofdprijs van

6f/2 miljoen gulden!!

Wilt U deze zo spoedig
mogelijk bestellen!!

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4
7251 DK Vorden
Telefoon 2367

VAKANTIE-AANBIEDING:

20% KORTING
op uw zonnekuur (1 Ox)

Deze kaart Is geldig t/m
week 35.

10% KORTING
op de badmode van

Margale B

Zonnestudio
COLETA

MCXENWEG 43 - 7251 ED VORDEN
TEL. 05752-1044

Gewijzigde openingstijden
juli-augustus:

ma-vr. 12.00-22.00 uur

Zaterdagen juli-
augustus gesloten.

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS- en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

Heden werd uit ons midden weggenomen onze
lieve vader en opa

JOHANNESBERNARDUS
GERRITSEN

WEDUWNAAR VAN JOHANNA ONSTENK

op de leeftijd van 93 jaar.

Vorden : t J.B. Gerritsen
M.C.B. GerritsenrGerritsen

Doetinchem : J.H. Wansink-Gerritsen
M.J. Wansink

Vorden : H. Gerritsen
Amsterdam : Jan Hendrik Wansink

Saskia Kool

22 juli 1994
Storm van 's-Gravesandestraat 17
7251 XE Vorden

De begrafenis heeft inmiddels te Vorden plaats-
gehad.

„Ik ben de Opstanding en het Leven,
die in Mij gelooft zal Leven al ware
hij ook gestorven ".

Joh. 11 :25

Op Gods tijd werd van mijn zijde weggenomen
mijn innig geliefde echtgenoot

HENDRIKJAN
BOUWMEESTER

op de leeftijd van 84 jaar.

G. Bouwmeester-Hakkert

23; juli 1994
Willem Alexanderlaan 18
7251 AV Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
28 juli a.s. om 13.00 uur in de Gereformeerde
Kerkte Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in restaurant "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34
te Vorden.

Voorafgaand aan de rouwdienst is er gelegen-
heid tot afscheidnemen in de kerk.

MIDZOMERAANBIEDING:

HEERLIJKE

KERSEN-
ROOMFLAPPEN

goed gevuld met kersen en Zwitserse room

DIT WEEKEND:

4 halen en de 5G CJT31IS

Heen U ze al geproefd?

NOORSE
CHOCOBROODJES

verrassend lekkere vulling

NU VOOR MAAR

l j OU per stuk

AMERICAN COOKIES
NU O VOOR 3,75

zie ook onze dagaanbiedingen

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

UITSTAPJE VOOR OUDEREN
EN BEJAARDEN

op woensdag 31 augustus 1994
vertrek 9.00 uur precies

vanaf het Marktplein

Deze keer gaan we onder het genot van koffie
met gebak, een fijne lunch, een natje en een
droogje met gezellige muziek, de omgeving van
de Ooypolder, Berg en Dal en het Reichswald
verkennen.
Aan het eind van de reis wacht ons een over-
heerlijk diner in "t Pantoffeltje'. Einde diner is ca.
20.30 uur.
Voor dit gezellige uitstapje, waarvan de kosten
f 80,- per persoon bedragen, kunt U zich
opgeven bij:

Fa. Braam Sigarenmagazijn
Fa. Helmink
Fa. Kluvers
Fa. Polman

tel. 3260
tel. 1514
tel. 1318
tel. 1314



KUSSENS
Synthetisch kussen met hollow fiber vulling en
katoenen tijk, anti-allergisch.Van 29,95

Eendeveren kussen. Van 49,= voor 39,=

nu 2 voor 69,=
Eendeveren kussen, stevig en veerkrachtig.
Van 59,=

nu 2 voor 39,= nu 2 voor 99,=
Synthetisch stevig gevuld kussen, anti-allergisch
met katoenen tijk. van 39,50

nu 2 voor 59,=
Synthetisch kussen gevuld met 'Luxorel' en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed wasbaar en
bij te vullen. Van 79,= voor 69,=

Halfdons kussen (dons en veertjes) heerlijk zacht
en veerkrachtig. Van 119,=

nu voor 59,=
Medizon neksteunkussen met katoenen tijk,
anti-allergisch en bij te vullen. Van 139,=

nu 2 voor 99,= nu voor 99,=
Synthetisch kussen gevuld met 'Luxorel' en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed wasbaar en
bij te vullen. Extra stevig gevuld. Van 89,=
voor 69,=

nu 2 voor 119,=

Tevens grote kollektie
donskussens en

neksteun-kussens!

HOESLAKEIMS

GRANDIOZE
—*Ai/KEN flV^^k l

CINDERELl/i HOESLAKENS
gekleurd in vele maten

20% korting
HOESLAKENS
Badstof stretch
1 pers. van 24,95 HU 1 9,95

2 pers. van 34,95 HU 29,95

litsjum. van 44,95 HU 39,95

HOESLAKENS
100% katoen yersey, mooie kwaliteit
1 pers. van 39,95 nu 29,95

2 pers. van 59,50 HU 44,95

Litsjum. van 69,- nu 54,95

DEKBEDDEN

Dit betreft allemaal dekbedden
in onze aanvangs-prijsklasse!

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN:
met katoenen tijk

1 persoons 140/200 van 79,= nu

2 persoons 200/200 van 149,= nu 99,=
litsjumeaux 240/200 van 179,= nu 119,'=
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers. als litsjum.)

Synthetisch 4 seizoenen dekbed met katoenen tijk
1 persoons 140/200 van 199,=

„uil 9,-
2 persoons 200/200 van 349,= nu 179,=
litsjumeaux 240/200 van 399,= nu 219,=
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers. als litsjum.)

Wollen 4 seizoenen dekbed
wollen vulling en een 1 00%

1 persoons van 289,= voor
2 persoons van 449,= voor 299, s
tojumeaux van 549,= voor 39*,=
Ook leverbaar in extra lang (zowel l -pers. als litsjum.)

ZOMER DEKBEDDEN
in allerlei uitvoeringen:
• 1 00% zijde • zijde/wol • dons • etc.

140/200 vanaf 99^"

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 90%
ganzedons en 1 0% kleine veertjes, carré
gestikt.

1 pers. 140/200 van 399,=

2 persoons 200/200 van 599,= nu 399,=
litsjumeaux 240/200 van 699,= nu 499,=
Ook leverbaar in extra lang (zowel l -persoons als
litsjumeaux, resp. 140/200 en 240/220)

Donzen 4 seizoenen dekbed met een
vulling van 90% ganzedons en 10% kleine
veertjes. In carréstiksel.

pers. 140/200 van 599,= nu

2 persoons 200/200 van 849,=
litsjumeaux 240/200 van l 150,=

WOLLEN DEKBEDDEN:
100% zuiver scheerwollen vulling 100%
katoenen tijk

1 persoons 140/200 vanaf 1 19^"

2 persoons 200/200 vanaf 199,=
litsjumeaux 240/200 vanaf 239,=
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers. als litsjum.)

K^bberv wij e,e,v\ g^oot aantal i^estarvt
dekbedden \v\ dorvs, wol e.v\ syK\tketiscK.

alle materv koH-irvgerv tot wel 50%.

r
nu 599,=
nu 799,=

Ook leverbaar in extra lang
(zowel 2 persoons als litsjumeaux).

TAFELGOED
EFFEN WELGOED
voor rechthoekige en
ovale tafels.....

HALVE PRIJS

Tevens restanten effen/
gedessineerd, fond;

vierkant etc. In alle maten
tot wel 50% korting.

BADGGED
Katoenen badmaten

5 5 x 9 0 cm. van 42,95

60 x M O cm. van 52,95

70 x 140 cm. van 79,95

Toiletmatvan 29,95

nu 34,95
nu 44,95
nu 69,95
nu 19,95

Egeria baddoeken met kleine foutjes

60 x l 10 cm. van 29,95 111)15,95

Washandjes van 5,95 HU 3,5

Gastendoekjes van 9,95 HU 4,95

Badgoed 'Ranger' in super kwaliteit

Baddoek 55/100 van 19,95 HU 13,95

Baddoek 707130 van 29,95 HU 19,9

Gastendoek van 12,95 HU 8,9

Badlaken 907180 van 59,95 HU 39,95

Badgoed in een originele uitvoering en van
een bijzonder mooie kwaliteit. 'Color & Co.'
In 3 kleuren en 3 dessins.

nu 12,95
nu 2,50
nu 5,95
nu 39,00

Baddoek van 19,95

Washand van 4,95

Gastendoek van 9,95

Badlaken van 59,95

Badjassen van een mooie kwaliteit badstof met
applicatie in meerdere „__ /*Q fy^
kleuren van 139,- MM 09,UU

Ca. 400 effen kinderbadjassen van een mooie
badstof-kwaliteit. Van 2 tot 12 jaar in
vele kleuren, van 69,-

l-PERSOONS YERSEY HOESLAKENS
van 29,95 nu 19,95

DORMA HOESLAKENS
Gedessineerd 90/200, 140/200,
180/200
van 69,= nu 19,95

STRETCH MOLTON
HOESLAKENS
1 pers. van 32,50 nu 24,95
2 pers. van 42,50 nu 34,95
litsjum. van 49,50 nu 39,95

KEUKENGOED
Keukensets, per set
van 15,95 nu 7,95

van 19,95 nu 9,95

Theedoeken 6 stuks
van 49,95 nu 29,-

Vaatdoekjes
nu 6 voor 10,-

Restanten keuken
kado-artikelen

SPREIEN
Restanten spreien

in alle maten voor de

Halve prijs

DUIZENDEN
DEKBED
OVERTREKKEN
O. a. de merken, CINDERELLA ARIADNE.

DORMA, DAMAI, BORA^ on RrrlHmn HO.KO

l persoons / extra lang
vanaf 39,=

persoons kinderdessins
vanaf 39,=

2 persoons
vanaf 49,=

litsjumeaux

l

vanaf 59,=

Groot aantal
voor de

halve prs
ZUTPHEN NIEUWSTAD 44-48

TELEFOON 05750 - 12816

HENGELO DRIENERSTRAAT 18

TELEFOON 074-421473

nu 24,95
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Hittegolf tijdens gezellig Vordens zomerfeest
Vorige week stond Vorden drie dagen op z'n kop in verband met het jaar-
lijkse zomerfeest. Met een temperatuur van rond de dertig graden deed het
feest, dat van 21 tot en met 23 juli werd gehouden, haar naam eer aan. Ei-
genlijk was het net even iets te warm om 'lekker uitje dak te gaan' en actief
mee te doen aan de diverse activiteiten die op het programma stonden van
de commissie zomerfeesten V. VV/VOV. Echter in de avonduren was het
goed toeven op de vele terrasjes in het centrum van het dorp. Op deze pagi-
na 'Drie dagen zomerfeest in woord en beeld'.

Bedankt
De Commissie zomerfeesten
VVV/VOV bedankt alle men-
sen die hebben meegeholpen
om het festijn van vorig week te
doen slagen. Dus inclusief de
vele bezoekers. Want daar was
het in feite allemaal om begon-
nen. Verder worden de volgende
bedrijven bedankt voor de spon-
soring van het zomerfeest: Ba-
rendsen smederij, Barendsen
geschenken, Barendsen knapt
op, bloemsierkunst Elbrink,
Demi Byou, Etos Barendsen,
Fashion Corner, Firma Sueters,
Foto Willemien, Hotel Bakker,
Kettelerij bloembinderij en
kwekerij, makelaarskantoor
Pelgrum, modehuis Lammers,
Rabobank Vorden, Restaurant
De Rotonde, schildersbedrijf
Boerstoel, slagerij Rodenburg
en Tuente Fashion.

Rotary perst twaalf
kisten sinaasappels
voor het goede doel

Tijdens de broderie op donderdagavond was er vanwege het warme weer vaak
meer belangstelling voor de terrasjes dan voor de kraampjes die aan de kant
van de weg stonden opgesteld. Deze jongeman grabbelde echter aandachtig in
de ton van de zwem- en waterpolovereniging Vorden'64 die evenals vele andere
verenigingen ook dit jaar weer van de partij was.

Met veel enthousiasme presenteerde Carlo Vuur (links) het Karaokespel op de donderdag. Telkens wist hij weer nieuwe
mensen op het podium te halen. De uiteindelijke winnaar was Remco Doder die het lied 'Hold the line' van Toto zong.
Tweede werdJoka Rexwinkel met 'I will always love you' van Whitney Houston. Marlies Pelgrum en Joanne Wichers
zongen 'You are the one thatllove' van John Travolta en Olivia Newton John en behaalden daarmee de derde plaats.

De leden van de Rotaryclub 'Het
kwartier van Zutphen' hebben het vo-
rige week geweten. .Op de braderie
van donderdag moesten - in totaal
twaalf kisten met sinaasappels uitge-
perst worden voor het1 goede doel.
Door sinaasappelsap te verkopen, za-
melde de rotaryclub geW in voor de
aanschaf van een gehandicaptenbus
die er in Vorden volgens hen moet
gaan komen. Wim Polman, één van
de initiatiefnemers: 'De aktie tijdens
de braderie van donderdag is goed
verlopen. Over belangstelling hadden
we niet te klagen. We hebben de hele
dag coninue met acht mensen staan
persen.' Ook op zaterdagmiddag tij-
dens het zomerfeestspektakel deed de
Rotaryclub goede zaken. De vereni-
ging hoopt binnen het jaar het geld
rond te hebben voor de jgehandicap-
tenbus. Er zullen in de loop van de tijd
nog verschillende aktie&volgen.

Op vrijdagmiddag werd de kinderbraderie gehouden. Kinderbraderie.

Er was dit jaar veel muziek tijdens het zomerfeest. Op de parkeerplaats van
hotel Bakker kiekte de fotograaf het dweilorkest De Deurboazers uit Daeventer.

Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording van de redactie

Tolerantie
Erg hé, in Bosnië. Wat een verdeeld-
heid, onbegrip en egoïsme. Wat be-
lachelijk dat ze in Den Haag nog
steeds geen coalitie hebben gevormd!
Mensen zijn tegenwoordig zo egoïs-
tisch, men heeft zo weinig begrip
voor anderen. Dit zijn enkele kreten
die aan de orde van de dag zijn. We
bespreken dergelijke zaken op ver-
jaardagen, in winkels en op straat.

Zo gek zijn de opmerkingen op zich
echter niet als blijkt dat zelfs in Vor-
den verdeeldheid is tijdens het jaar-
lijkse zomerfeest. 'Hé, wordt de straat
nu al afgesloten?' (een uur eerder dan
vorig jaar). 'Ik wil alleen meedoen
met de braderie als ik daar kom te
staan'. 'Ik wil per se voor mijn eigen
zaak staan!' 'Dat kabaal voor mijn
deur hoef ik niet'. Hé, kan die auto
niet ergens anders lossen?' 'Ik wil per
se met mijn eigen auto voor mijn deur
kunnen komen.'

Hé, jij daar, ik wil, ik heb, ik moet!
Voor een aantal 'uren' in het jaar kun-
nen de meningen zeer uiteen lopen.
En toch kunnen dergelijke kreten op
geen enkele wijze het zomerfeest
beïnvloeden. Velen, waaronder ik
zelf, hebben genoten van drie dagen
zomerfeest. Het was supergezellig.

Wij wonen in Vorden, ons dorp, en
hier heerst sfeer. Met toeristen, onder-
nemers, VVV, gasten en inwoners
hebben we gezorgd voor drie dagen
feest. Met een beetje tolerantie kom je
een heel eind.

Harrie Kettelerij
W. Alexanderlaan 4
Vorden

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het plaatselijke VW-kantoor was
er tijdens de kinderbraderie een ballonnenwedstrijd. Diverse kinderen deden
hier aan mee. Op de foto biedt Henk Wullink van de VW een helpende hand.

Prijsvraag

Zanger Oscar Rondeel van de bandAlmost Sober.

Op de hoek van de Kerkstraat en de Burgemeester Galleestraat had zaterdag-
middag de Er ie's Magie Bike Show plaats. Mister Er ie en presentator Carlo
Vuur daagden het publiek uit om op allerlei fietsjes 'met een rare afwijking in
het stuur' tien meter de fietsen. Aan het eind van de middag bleek dat niemand
zonder de grond aan te raken de finish had gehaald, behalve mister Eric. Wat
zijn geheim is? Dat blijft één groot vraagteken.

Ook de folkloristische dansgroep De Knupduukskes verzorgde - ondanks het
warme weer - een optreden.

De Rabobank had tijdens de braderie
een stand met een prijsvraag over al-
lerlei soorten buitenlands geld. Het
bleek voor veel mensen een moeilijke
opgave te zijn om het juiste geldsoort
bij het juiste land te zoeken. Uit de
goede oplossingen werden door lo-
ting de prijswinnaars bepaald. De uit-
slag was als volgt: l. J.M. Strijd (Vor-
den), 2. A. Aartsen (Vorden), 3. h.
Week (Vorden).

Veel bezoekers bij
presentatie bandje
Afgelopen vrijdag kwamen ruim 500
bezoekers naar 't Pantoffeltje voor de
presentatie van 'Het beste van Johan
Stapper.' Op dit cassettebandje staan
enkele nummers van de bakfietsen-
kearl begeleid door de Vordense band
Kas Bendjen.
De avond begon al vroeg voor Johan
Stapper. Allereerst werd hij door ac-
cordeonist Frans Smit van huis opge-
haald in een versierde bakfiets verge-
zeld van een boerenkapel. Om half elf
's avonds, toen het gezellig druk be-
gon te worden, stond het optreden van
Kas Bendjen en de bakfietsenkearl op
het programma. Zanger/gitaris Hans
Krabbenborg van Kas Bendjen: 'We
hebben eerst enkele nummers zonder
Johan gespeeld. Toen het eenmaal zo-
ver was dat hij ook mee ging doen,
stond de tent helemaal op z'n kop. Ik
denk dat het publiek zich wel ver-
maakt heeft. De reacties waren in ie-
der geval goed.'
Ook voor Appie Loman was er vrij-
dagavond een rol weggejegd. Hans
Krabbenborg: 'Appie had al diverse
malen gezegd dat hij eens mee wilde
doen. We hebben daarover nagedacht
en vonden het nummer 'Het varken
van boer Bart' daar uiterst geschikt
voor. Gehuld in een rose varkenspak
liep Appie rond. Schitterend man, dat
had je moeten zien. Appie zelf vond
het ook hartstikke leuk om te doen.'
Dit laatste kan wel kloppen aangezien
Appie ook op zaterdag nog het var-
kenspak aan had en hiermee door het
dorp liep. Het bandje van Johan Stap-
per is overigens de koop bij verschil-
lende winkels in Vorden waaronder
Barendsen en Sueters.



VPRO maakt televisie-
opnames tijdens
Willem Kuijper Toernooi
Tijdens het Willem Kuijper Toer-
nooi zal een cameraploeg van de
VPRO op zondag 21 augustus op de
velden van de voetbalvereniging
Vorden opnames maken. De
omroep is bezig met met een docu-
mentaire over de jeugdopleiding
van PSV. Om zondagochtend speelt
de D-jeugd van de Eindhovense
voetbalclub tegen Feyenoord.

Het Willem Kuijper Toernooi, ge-
noemd naar de ere-voorzitter van Vor-
den kent met clubs als Feyenoord,
Ajax en PSV een ijzersterke bezet-
ting. Het tweedaagse evenement dat
op zaterdag 20 augustus begint, staat
geheel in het teken van het Ronald
McDonalds Kinderfonds. Het geld
dat de Vordense voetballers via spon-
sors binnen halen, wordt overgemaakt
naar dit fonds.
Het publiek dat die dagen naar de ver-
richtingen van de jeugdige voetbal-

lers komt kijken maakt kans om eige-
naar te worden van één van de tien le-
ren ballen die voorzien zijn van hand-
tekeningen van Feyenoord-spelers
van het eerste elftal. Er kan een bod
op deze ballen worden uitgebracht.
De hoogste bieder komt in het bezit
van deze Feyenoord-bal. Ook de op-
brengst hiervan komt ten goede aan
het kinderfonds van Ronald McDo-
nald. Bovendien zullen woensdag-
avond 27 juli tijdens de voetbalwed-
strijd van het regio-team tegen Feye-
noord in de kantine van de voetbal-
club Vorden collectehuisjes van het
Ronald McDonald Kinderfonds
staan.

Wie een bijdrage wil leveren aan dit
fonds, dat er voor zorgt dat ouders van
kankerpatiëntjes dicht bij het zieken-
huis kunnen verblijven waar hun kind
ligt, kan dit middels de mini Ronald
McDonald huisjes doen.

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.

Eindkeuring kal veropfokclub
Op vrijdag 15 juli was het weer
druk op het terrein van de Uitrus-
ting in Eefde, want naast de fokdag
voor koeien van zowel zwartbonte
als roodbonte kleur kwamen de 14
deelnemers aan de eindkeuring van
de kalveropfokclub ook met hun
dieren.
Naast de bovengenoemde kleuren
was er ook een kalf aanwezig met
laken velder aftekening.

De deelnemers en hun kalveren had-
den de afgelopen maanden drie keer
'bezoek gehad van een deskundige
jury en ze waren beoordeeld op het
toilet van de kalf, omgang en voor-
brengen van het kalf, verder op de
huisvesting en weide en tenslotte op
het bijhouden van het boekje.
Na de keuring van alle dieren en hun
begeleider waren er zes deelnemers
die moesten wedijveren om het beste
toilet. Uiteindelijk was Janet Fokkert
uit Leuvenheim de gelukkige. Zij
deed voor de eerste keer mee. Ook
moesten drie deelnemers opnieuw
voor de jury verschijnen om uit te ma-
ken wie er het beste zijn kalf had
voorgebracht. Dit jaar werd dat Rene

Regelink uit Hengelo, ondanks een
ongelukje wat hem die ochtend was
overkomen.
Daarna moest de rekenkamer de re-
sultaten van deze ochtend optellen bij
de reeds behaalde punten van de drie
rondgangen. In de pauze van de fok-
dag werden de prijzen aan de deelne-
mers en het talrijke publiek bekend
gemaakt. De voorzitter van de jury
prees de gemiddelde kwaliteit en in-
zet van de jongelui en moedigde hun
aan om volgend jaar weer mee te
doen. Uitslag deelnemers die voor
eerst meededen: l. Arend jan Groot
lebbink (Wichmond), 2. Wendy ten
Bokkel (Hengelo), 3. Jannet Fokkert
(Leuvenheim). Tweede keer of vaker:
l. Rene Regelink (Hengelo), 2. Riek
Berends (Warnsveld) en Arian Rege-
link (Hengelo).
Aan het slot van dit gebeuren werden
Rene en Remco Regelink nog gehul-
digd, omdat ze vijf keer onafgebroken
mee hadden gedaan. Ze kregen een
bord met inscriptie aangeboden. De
kalveropfokclub kan terugzien op een
geslaagd seizoen waarbij de eindkeu-
ring in Eefde beslist het hoogtepunt
was.

Wat de uitslag

ook is geworden

Vakwerk komt van

Weevers uit Vorden

Nationaal kampioen

10 jaar
certificaathouder

Grafisch Nederland is overtuigd van onze kwaliteiten.
Neem de proef op de som. vraag vrijblijvend offerte.

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

In sommige omstandigheden kan 50 km in de
bebouwde kom en 80 km buiten de bebouwde
kom veel te hard zijn.

wat minder

Veilig \ferkeerNcderland

Super Wilbert en
Yvonne Grotenhuys

in Vorden2 jaar

Samen met onze klanten willen wij dit groots vieren door
o.a. onderstaande aanbiedingen:

Geldig van woensdag 3 augustus t/m 6 augustus '94.

(vers uit onze slagerij)

DlOeniKOOl (vers uit onze groenteafdeling)

AnanaSKddS (vers uit onze kaasafdeling)

Schouderham
(vers uit onze vleeswarenafdeling)

Alfred Jodokus Kwakijs
(vers uit onze diepvries)

Gevulde Koek
(vers uit onze warme broodoven)

(vers uit ons vruchtencocktailschap)

2 voor

2 voor

2 ons voor«E.
2 ons voor

2 multipacksvoor

voor

2 blik voor

****

***
*HALLE*

Wij danken iedereen hartelijk voor de overweldigende belangstelling, in welke
vorm dan ook, welke wij mochten ontvangen bij de opening van
't Olde Lettink.

Hans Wagenvoort
Henk IJben
Inez de Rosario
Marga Berends

Vorden, juli 1994

ft ft ft
Vanaf zaterdag 13 augustus IEDERE ZATERDAGMIDDAG bij mooi weer

BIERTUIN
van 15.00-20.00 uur

* Barbecuen
* Diverse bieren
* Volop gezelligheid

't Olde Lettink

petit restaurant

afhaalcentrum

terras

•J
Almenseweg 35A - 7251 HN Vorden - Tel. (05752) 4001

IZOMERPROGRAMMA
nieuw/ vrijdag 29 juli Hteue^

ACHTERHOEKSE "HOUSE"

UNTY
TROPICAL DRIVE IN SHOW

zondag 31 juli:

SPECIALE VERRASSING
vrijdag 5 augustus:

zaterdag 6 aug:

MONTE CARLO &
TROPICAL DRIVE IN SHOW

zondag 7 augustus:

UNDER COVER
zaterdag 13 aug:

De nieuwe topper

THE SPIKES
& SQUARE CATS
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

Wilbert en
Yvonne Grotenhuys
Smidsstraat 2
Vorden

Vanaf woensdag 3 augustus gaan we de hele Super
omtoveren in CARIBISCHE SFEER, met elke dag leuke
activiteiten voor jong en oud.

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

Tropisch vogeldecor
+ ijstractatie voor iedereen.

Fotograferen in tropische sferen.
Zaterdagmiddag gratis afhalen.

Schatkistactie met een echte piraat.

Riksjarijden door Vorden
+ kokosnootvangen.

Zonder drukwerk geen
huis-aan-huis blad.

Rare wereld, zonder drukwerk
O e D R U K W E R K I N D U S T R I E

Wij feliciteren
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 WICHMOND 05754-1755 • Laarstraat 61 ZU T PH E N (b 750-18383

Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454-76026 • Korteslraa! 9a ULFT 08356-32537

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 Q Vorden



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

• Kringloopbedrijf de Cir-
kel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

• Nieuw hoedenatelier: hoe-
den op maat, ook voor bruilof-
ten. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warns-
veld. Tel. 05750-22275/05750-
42844.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen, koolplanten, sla, an-
dijvie, prei, groenlof en knol-
raapplanten. Volop verse
groenten. Aanbieding: bloem-
kool vanaf f 1,- p. stuk. A.
Snellink, Bekmansdijk 4, 7251
MJ Vorden. Tel. 05752-6876.

• TE KOOP: tussenwoning
met tuinhuisje in een rustige
woonomgeving, gelegen aan
de Sarinkkamp 97, Hengelo
(Gld.). Tel. 05753-3772. Koop-
som: n.o.t.k.
• TE HUUR: sleufkouterbe-
mester. Werkbreedte: 5 mtr.
Benodigd vermogen ca. 70 pk.
W. Berendsen, Dollemans-
straat 11, Baak. Tel. 05754-
1938.
• TE KOOP: een goed rood
velours bankstel, 3+2x1 -zits,
f75,-. Tel. 05752-1755.

• TE KOOP: droog kachel-
hout. Tel. 05752-6653.

• BIEDT ZICH AAN: oppas
moeder, per 1/2 september
voor 2 è 3 dagen in de week.
Brieven onder nr. V18-1. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• WEGENS VERHUIZING TE
KOOP: Pelgrim afzuigkap,
Dordrecht kookplaat voor
aardgas, een satellietontvan-
ger met RTL IV en V, 1 jaar
oud, merk Amstrad. Tel. 05754-
1477.

• TE KOOP: zonnescherm,
in goede staat, prijs f 100,-. W.
Rijneveld, Brinkerhof 45, Vor-
den. Tel. 2986.

• TE KOOP: nog vrij nieuw, 2
pers. bed 140 breed met om-
bouw + 2 nachtkastjes, 2.50
breed, geheel compleet tegen
e.a.b. Tel. 1433.

• WEGENS VERHUIZING TE
KOOP: overtollige huisraad
e.d. op zaterdag 30 juli van
9.00-13.00 uur. M. Hartman,
Eikenlaan 16, Kranenburg-
Vorden.

• GEVRAAGD: flinke hulp in
de huishouding, 1 morgen
p.w. Tel. 05752-3557.

• TE KOOP: Puch Maxi S,
bouwjaar '81, kleur rood. Tel.
05752-6405.

Krachtpatsers

van Wolf

Echte krachtpatsers de 46 serie
benzine gazonmaaiers van Wolf.

• Motor: 4-Takt, max. vermogen
2,9 kW (4.0 PS)

• 46 cm maaibreedte
• Maaihoogte-instelling per wiel
• In hoogte verstelbare duwboom
• Centraal gekoppelde

kabelgeleiding
• Optimaal maai-en vangresultaat

zelfs bij nat gras

4.46 B f 1.398,—

Wolf 4.46 BA

Identiek aan het model 4.46B echter
uitgevoerd met 3,4 km/u achterwiel
aandrijving

4.46 BA f 1.849,—

DOE HET ZELF MARKT

Snellenberg
Rustoordlaan 6-8
7211 AX Eefde
Tel. (05750) 12552

Burgemeester Galleestraat 12-Tel. 05752-1391

KOKEN DOEN WIJ WEL VOOR U IN UW VAKANTIE!
DUS NEEM HET ERVAN!

MET DE KANT-EN-KLAAR GERECHTEN VAN UW TRAITEUR, O.A.

* Lasagne-* Bami-* Kipsaté-* Kip-kerryragout-* Babiketjap
* Puntjes ossehaas in StroganofT-* Rauwkosten-* Diverse koude sauzen

* Vlees-en vissalades-* Desserts etc. etc.

WEZIENUGRAAGINONZETRAITERIE!

AANBIEDING WIJNHUIS:

* CASA LA TEJA
rood of wit van 7,95 voor / 3 «3

Costa del Sol?
Benidorm? Of blijft u

lekker thuis?
Een doe-vakantie in eigen huis? Dat kan! U heeft nu lekker de

tijd om uw huis een grondige opknap beurt te geven.
Bovendien wordt uw vakantiegeld nuttig besteed. En als de
weergoden een beetje gunstig gestemd zijn krijgt uzelf ook

nog een kleurtje bovendien! Kom gerust langs.
Wij adviseren u graag.

deco
HOME

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

Heeft U een
WESPENNEST?

Laat het snel en deskundig
verwijderen.

Bel 05752-3283 b.g.g. 1356.

KAPSALON

WIEKARTBV
Brinkerhof 80

7251 WP Vorden
Tel. 05752-4226

WAT DENKT
U HIER VAN?

OPEL CORSA 3-drs., 12S LS, trekhaak, blauw, 3/86.
OPEL CORSA 3-drs., 13N Swing, blauw, 10/87
OPEL CORSA 3-drs., 10S Jubilee, wit, 3/90
OPEL KADETT 3-drs., 12S LS, blauw, 2/85
OPEL KADETT 3-drs., 12S Supreme, wit, 4/86
OPEL KADETT 3-drs., 13S Sportief, grijs (m), 4/86_
OPEL KADETT 5-drs., 13S LS, LPG, wit, 6/86
OPEL KADETT 4-drs., 13S GL, a.klepspoiler, wit, 4/86.
OPEL KADETT 5-drs., 13S Sportief, wit, 10/87
OPEL KADETT 3-drs., 13N Limited, blauw, 1/87
OPEL KADETT 5-drs., 13S Stationwagon, wit, 1/87
OPEL KADETT 4-drs., 16 Diesel LS, wit, 4/87
OPEL KADETT 3-drs., 13N Club, wit, 1/88
OPEL KADETT 3-drs., 13N LS, open dak, grijs, 2/88.
OPEL KADETT 3-drs., 13N LS, trekhaak, wit, 9/89_
OPEL KADETT 3-drs., 14i LS, trekhaak, grijs, 5/90_
OPEL ASCONA 4-drs., 16 Diesel LS, wit, 1 /86
OPEL ASCONA 2-drs., 16S Sport, grijs (m), 3/86
OPEL OMEGA 4-drs., 18SLS, LPG, grijs, 1/88
OPEL OMEGA 4-drs., 20i Pearl, LPG, zwart, 6/90_

7.750,=
9.900,=

13.750,=
7.200,=

. 8.750,=

. 7.950,=

. 7.950,=

. 8.900,=

.11.750,=

.11.900,=

.10.900,=

. 9.900,=

.12.900,=

. 12.500,=

.14.250,=

.17.250,=

. 6.890,=

. 7.250,=

.15.900,=

. 20.600,=

K«w.j.r,c"KOOi
Opel / Isuzu -dealer:
Tramstraat 13, Lochem.
Tel. (O573O) 5 25 55

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

BONAPARTE
SHAG TAPIJT
400 cm breed op
jute rug. 00.
VAN 179,- NU 7Ojr

DESSO TAPIJT
400 cm breed,
VAN 129,- NU
OP=OP

FORBO PROJECT
TAPIJT
400 cm breed.
VAN 279,- NU

WOL BERBE
400 cm breed.
VAN 239,- NU

HELMINK
meubelen

GEMEENTE
VORDEN

ETMIIWET MILIEUBEHEER Algemene
wet bestuursrecht openbare kennisgeving van het
besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3.5.4A
Awb)

In het gemeentehuis v^Borden, sektor grondgebied,
buro milieu, op werkdagW! van 09.00 tot 12.00 uur en
op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur en,
i.v.m. de vakantiesluiting van het Dorpscentrum, ook
na telefonische afspraak buiten de aangegeven kan-
tooruren

ligt vanaf 29 juli 1994 gedurende 4 weken ter inzage
het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer W.C. Zweverink
straat en huisnummer: Deldensebroekweg 13
postkode/gemeente: 7251 PW Vorden

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf

datum aanvraag: 24 november 1993
adres van de inrichting: Deldensebroekweg 13
kadastraal gemeente: Vorden, sektie: N , nummer(s):
72

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zei f en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend voor een omvang van 215
mestvarkens en 2 paarden en het gedeelte voor 235
mestvarkens geweigerd. Het vergunde gedeelte is
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebrui-
kelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het onwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degene, die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel voor: 9 september 1994 Zij die beroep instellen
kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen
om schorsing van de beschikking danwei tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan
de voorzitter van de afdeling bestuursrecht Raad van
State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terin-
zagelegging van kracht worden. Een niet terstond van
kracht verklaarde besluit wordt pas van kracht als op
dat verzoek door de Raad van State is beslist.

Datum: 19 juli 1994

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de loco-secretaris,

P. de Vries.

de burgemeester,

E.J.C. Kamerling.

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

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS
GEMETEN EN GELEGD

(UITGEZONDERD TRAPPEN EN
COUPONNEN)

POLYETHER
MATRASSEN
S.G. 40 soft
80x190 NU VOOR 198/
90 x 200 NU VOOR 249/
140 x 200 NU VOOR 39Bf
Ook leverbaar in
tussenliggende maten.

HOOFDKUSSENS
V I T C I I o l ' s y n t h e t i s c h
Per stuk 19,95
nu 2 stuks voor 35;

LATTENBODEMS
Hlectr isc h verstelb.
90/200 NU

DEKBED-
OVERTREKKEN
een-persoons v.a.

twee-persoons v.a.

Litsjumeaux v.a.

KI l KI N
HANDDOEKEN
Diverse dessins.
2 STUKS VOOR

W5

&

10,-
HANDWEEF-
TAFELKLEDEN,

Vorden Zutphcnscwc-g 24 Tel. 05752-1514
E l berge n J. W. Hagemunstraat 3 Tel. 05454-74190

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485, fax. 05752-7444.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders zijn

voornemens met toepassing van het bepaalde in arti-
kel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor
een periode van maximaal 1/2 jaar, vrijstelling te verle-
nen van de bepalingen van het bestemmingsplan
'Vorden 1975/1984, nr.1'.

De vrijstelling is bedoeld voor het plaatsen van een
kantoorruimte op het terrein van de SNS-bank aan de
Decanijeweg 3.

De aanvraag met bouwtekeningen liggen vanaf vrij-
dag 29 juli 1994, gedurende twee weken, ter inzage
ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis).

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 28 juli 1994.

Burgemeester en wethouders,

de loco-secretaris,
P. de Vries.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Tonny Jumëns
AUTOSCHADE

"HEQSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

NATIONALE!
ACTIE \

oeie actie »»fken urnen
Irtsen jonde' Grenjen. Vernis), M»«r.i m Nood, Nederljndse Rode K
fion6, Slichtin; Oecumenisch» Hulp. S; ch!m; VlucMelin-. Teirfund.
Ferre des Hommes. Unicef Nederlini!

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256



TE KOOP:

Houtstok
Parasols
o 300 en o 400

Party tenten, kinder-
badjes, boten enz.

Voordelige tuinmeubelen,
kussens, parasols enz.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

Nu ook op
maandagmiddag

geopend!

Alb. Hahnweg 1, Lochem
Tel.(05730)54189

Nog altijd
verse aardbeien

TE KOOP.

Nieuwe aardappelen
en diverse groenten en

fruit.

Tuinderij
BANNINK

Hulshofweg 8 - Ruurlo
Tel. 05735-1311

De Spannevogel
groot in tapijten - gordijnen -
vinyl-laminaat -
parketvloeren

Tevens gespecialiseerd in
ZONWERINGEN en ROLLUIKEN.

Vakbekwame stoffeerders zorgen voor
jarenlang woonplezier.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2-Hengelo (Gld.)-Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40-Ruurlo-Tel. 05735-3193

Voor meubelen showroom Hengelo (Gld.)

3000 m2 woonplezier
ALTIJD 10% KORTING BIJ KONTANTE BETALING

mode voor
het héle gezin

^^B

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

ONZE GEHELE ZOMERCOLLECTIE
gaat nu voor de

want gekker kan het niet.
Kom beslist even kijken, want het loont zeker de moeite.

VERBOUWING*

BIJ TEUNISSEN IN RUURLO
ALLE ME1 KORTINGEN

TOT
K

DAMES:

Blazers 50.= / Pantalons 39.
Pakjes 98.= / Japonnen 89.=
Rokken 2 STUKS 98.=

HEREN:

Costuums150.=
Colberts 50.=; 98.=
Pantalons 2 STUKS 79.=
Pullovers 39.

mode centrum

Teuiüsson
ruurlo

Dorpsstraat 22.7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

vakantie

GESLOTEN
van maandag

1 augustus t/m zaterdag
6 augustus

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. 05750-26132

Voor al uw

electm-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

JLJLWIL ml SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Wij zijn wegens vakantie

GESLOTEN
van 1 t/m 13 augustus

RlfTMAH
AUTOBAHDfH

Slotsteeg 18-7255 LH Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2779

ALMEN
05751 - 1296

Tijdens de vakantieperiode

Gezellig Dineren
waarbij op zaterdag en zondag een uur

gratis kegelen of bowlen.
Reservering gewenst.

Scheggertdijk 10
ALMEN

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82-Vorden - Tel. 2783

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sttcilt dotltrtfftndl

Zutphenseweg - Vorden
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AGENDA
JULI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
27 VVV Avondwandeling bij den

Bramel
27 St.Lindese Molen, verhalen en

voordrachten
27 Vorden-Feyenoord
28 Staringavond bij Kapel

Wildenborch
28 VVVSpookritperfiets
28 VVV Rondleiding kasteel Vorden
28 VVVViswedstrijd

AUGUSTUS:
ledere dag SWO V Open Tafel in de
Wehme.

l VVV Rondleiding kasteel Vorden
1 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
2 VVVSpookritperfiets
2 VVVHuifkartocht
3 VVV Avondwandeling den

Bramel
3 VVV Wientjesvoort, lezing
3 Lindese Molen, verhalen en

voordrachten
3 Welfare, handwerken Wehme
4 VVV Spookrit per fiets
4 VVV Rondleiding kasteel Vorden
4 Staringavond bij Kapel

Wildenborch
6 Bedrijvenfietstocht
6 Beachparty rond het meer van

Graaskamp
7 JongGelreBoegsprietlopen
8 VVV Rondleiding kasteel Vorden
8 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
9 VVVSpookritperfiets
9 VVVHuifkartocht

10 Lindese Molen, verhalen en
voordrachten

10 Zwembad In de Dennen, proef-
zwemmen, alle diploma's

13 Zwembad In de Dennen, diploma-
zwemmen, alle diploma's

15 ANBO, klootschieten bij de
Goldberg

21 Wichmond-Vierakker,
vogelschieten

21 HS V de Snoekbaars, senior-
wedstrijden

22 Wichmond-Vierakker,
fietsoriëntatierit

22 ANBO, klootschieten bij de
Goldberg

24 Wichmond-Vierakker,
wielerronde

25 Wichmond-Vierakker,
seniorenfeestavond, bejaarden-
soos

25 HS V de Snoekbaars, Jeugd-
wedstrijden

26-27 Wichmond-Vierakker, kermis,
kinderspelenoptocht

28 Wichmond-Vierakker, Oranjeloop
28 Fietstocht Kranenburgs Belang
29 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
31 Welfare, handwerken Wehme,

begin
31 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen

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

1 Bejaardenkring, Dorpscentrum
2 Zwembad in de Dennen,

diplomazwemmen
3 Zwembad in de Dennen,

diplomazwemmen
4 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
8PCOB
8 H VG dorp Vorden

12 Anbo klootschieten bij de
Goldberg

14 Welfare handwerken Wehme
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 De Vogelvriend, ledenvergadering

met diapresentatie
lóSWOVHobbybeursin

Dorpscentrum
17SWOVHobbybeursin

Dorpscentrum
18 HGV de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
19 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
20 KPO Vorden
20KPOVierakker
20 NCVB Vorden
26 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
28 H VG dorp Vorden
28 Welfare Najaarscontactmiddag
29 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Jongeren Operation Friendship houden dagboek bij:

Michael Fisher ruilt sandwish in
voor boterham met hagelslag
Vorige week kwamen twintig jon-
geren uit Estland en Amerika aan
in Vorden op uitnodiging van de
plaatselijke afdeling van Operation
Friendship. Gedurende de komen-
de drie weken houden twee jonge-
ren van de uitwisselingsorganisatie
een dagboek bij. Het gaat om Elles
Koerselman, 19 jaar, studente over-
heidscommunicatie in Groningen.
Ze is geboren en getogen in Vorden
en haar ouders zijn woonachtig in
het negenkastelendorp. Elles zit in
het plaatselijke bestuur van Opera-
tion Friendship. Daarnaast houdt
Michael Fisher een dagboek bij. Hij
is 19 jaar en afkomstig uit Agawam,
een plaats aan de oostkust van de
Verenigde Staten. Hij verblijft bij
een gastgezin in Brummen.

uur was die hele grote groep van 38
jongeren, dat is dus inclusief de Ne-
derlandse jeugd, al één geheel gewor-
den. Wat wil je nog meer, fantastisch
gewoon. Het kamperen bij het meer
van de familie Graaskamp was op
donderdag en vrijdag een groot suc-
ces. We hebben de buitenlandse gast-
en onder andere een fietscursus gege-
ven. Die Amerikanen konden nog niet
eens fatsoenlijk tussen een paar ton-
nen doorfietsen. Met andere woor-
den: lachen, gieren en brullen. En
hoewel ze er eigenlijk niets van bak-
ten, hebben ze uiteindelijk toch het
'felbegeerde' diploma gekregen. We
hebben natuurlijk nog wel meer ge-
daan op het kamp, zoals bijvoorbeeld
het WK-waterpolo. Het was te warm
voor gewoon voetbal.
Nadat we op zaterdagavond met z'n
allen uit zijn geweest in Vorden stond
er op zondag een familiedag op het
programma. Op maandag zijn we
naar Giethoorn geweest. Iedereen
vond dat erg leuk en verfrissend met
al dat water. Dinsdagmiddag zijn we
met z'n allen gezellig naar Zutphen
geweest om de Walburgkerk te bekij-
ken en te winkelen. Als u benieuwd
bent wat er de komende week alle-
maal gebeurd, moet u gewoon vol-
gende week het Contact weer lezen.

Elles Koerselman

Na vele maanden zweten en zwoegen,
hadden we dan toch eindelijk een
mooi programma in elkaar gezet. En
alhoewel je er altijd rekening mee
houdt dat er iets mis gaat, verwacht je
toch niet dat er al wat mi§ gaat voordat
het programma überhaubt begonnen
is. Wat was namelijk het geval. De
Estlanders kwamen onverwacht twee
dagen te vroeg aan. Daar zaten we
dan, zonder programma voor l ,5 dag.
Het was maar goed dat ze erg moe wa-
ren van de busreis zodat ze heel lang
hebben geslapen.
Toen de Amerikanen, zoals verwacht,
woensdag 20 juli aankwamen, waren
de Estlanders al weer lekker uitgerust,
en kon de welkomsparty beginnen.
En wat me toch al opviel was dat de
Amerikanen al meteen met de Estlan-
ders - die perfect Engels kunnen spre-
ken - zaten te praten. Binnen een paar

Michael Fisher

Woensdag 20 juli. Nadat we 's och-
tends waren aangekomen heb ik rond
het middaguur mijn eerste confronta-
tie met de Nederlandse cultuur. De
lunch. Voordat ik zeg wat ik van het
Nederlandse eten vind, vertel ik eerst
wat een typische Amerikaanse lunch
is. Onze lunch bestaat meestal uit een
'sandwish' met de volgende mogelij-

ke ingrediënten: ham, kaas, hambur-
ger, pindakaas of jam. In Holland,
daar ben ik achter gekomen, ziet de
lunch er heel anders uit. In plaats van
'mijn sandwish' kreeg ik brood, bo-
ter, chocoladepasta en hagelslag. Ik -
als gehoorzame Amerikaan - heb dus
een boterham gepakt, hier boter op-
gesmeerd en er hagelslag opgedaan.
En het beviel me best. De komende
drie weken zullen dan ook wel mee-
vallen als het om het eten gaat. Ik
vraag me alleen wel af hoe het avon-
deten eruit gaat zien?
Donderdag 21 juli. Ik had me net
geinstalleerd in mijn 'nieuwe huis'
toen ik hoorde dat we zouden gaan
kamperen. Dat gebeurde bij een
meertje waar het heerlijk zwemmen
was. De Nederlanders zeiden de hele
dag 'Wat is het heet, hé', terwijl wij
als Amerikanen dit een lekker tempe-
ratuurtje vinden voor eind juli. 's
Avonds zijn we naar de kermis in Vor-
den gegaan. In Amerika ben ik wel
vaker naar kermissen geweest maar
nooit naar een kermis waar de mensen
zo 'close' met elkaar zijn. Volgens mij
kent iedereen elkaar hier. Toen ik met
mijn Nederlandse vrienden door de
Dorpsstraat liep, zeiden ze tegen bijna
iedereen 'Hallo' en gingen ze daar
een praatje mee maken. Ik was nog
meer verbaasd toen een man naar me
toe kwam en in het Nederlands een
gesprek met me begon. Jammerge-
noeg spreek ik geen woord Neder-
lands, maar ik geloof dat hij gewoon
een gezellig praatje wilde maken.
Vrijdag 22 juli. Holland is volgens
mij het fietsland van de wereld. Nooit
heb ik zoveel mensen zien^teen. De
fietstocht die ik vandaag ̂ reld door
Vorden is volgens mij de langste rit uit
mijn leven geweest. Verder verbaasd
met de grote veestapel die jullie hier
hebben. Ik heb in mijn leven heel wat
koeien gezien, maar nog n^^zoveel.
Het lijkt net alsof hier m^r koeien
zijn dan mensen.
Zondag 24 juli. Vandaag ben ik met
het gezin waarin ik verblijf naar het
kleinste stadje van Nederland ge-
weest: Bronkhorst. Alhoewel B ronk-
horst niet groot is, had ik het aanvan-
kelijk nog kleiner verwacht. Dergelij-
ke stadjes leven meestal van de toeris-
me en staan bol van de souverierwin-
kels. Dat viel in Bronkhorst erg mee.
Mijn 'ouders' vertelden me verder dat
het stadje voor een groot gedeelte was
gebouwd van een oude stijl bankste-
nen. Schitterend zo'n historisch stad-
je.

Kleurwedstrijd brandweer

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Op woensdag 20 juli zijn in de kazerne de prijzen uitgereikt aan de prijswin-
naars van de kleurwedstrijd die de Vordense brandweer georganiseerd heeft in
het kader van het 200-jarig jubileum. De kleurplaten zijn beoordeeld door een
deskundige jury bestaande uit Riek Schagen, mevrouw De Jong en wethouder
D. Mulderije. De prijswinnaars zijn woensdagavond met de brandweerauto
thuis opgehaald en naar de kazerne gereden. Daar overhandigde commandant
G. te Velthuis de prijzen aan de gelukkige winnaars. Bij de kinderen van groep l
en 2 was de uitslag als volgt: 1. Twan ten Have, 2. Henri Kornegoor, 3. Bjorn
Hekkelman. Groep 3 tot en met 8: l. Ger Jan Loman, 2. Lysanne Zijlstra, 3.
Martin Gotink. Tim ter Beest kwam in aanmerking voor de extra prijs. Overi-
gens ontvangen alle deelnemers binnenkort een aardige attentie thuis.

zetwerk

niel alleen tekst verwerken
maar tekst en beeld (toto's, logo's)

vormgeven tot een goed
en 'mooi' geheel

dat gezien mag worden.

drukwerk

ook wij kunnen copieëren
maar daarnaast hebben wij

drukpersen staan voor hetgeen
Xwalileit moet zijn.

de mogelijkheden in
drukkleuren en papiersoorten
zullen u versteld doen staan.

afwerking

vergaren, lijmen lol bloks,
hechten, vouwen, inbinden.

allemaal mogelijkheden die we
voor u in huis hebben om

het drukwerk 'a!' te maken.

Koninklijk
Vcrliunil v;in
(inilisrlic

DRUKKERIJ
WEEVERS

meer dan alleen drukker
van geboorte- en (rouwkaarten

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
Toon van de Spitsmoes had zich zaoterdagaovund net achter 't huus in 'n
stoel ezet too de tillefoon ging. 't Was Jan Welmers, 'n goeie bekende
van um. Die had 'n tweedehands pompe ekoch maor kon d'r gin water
uut kriegen, of Toon um met zien technische knobbel um neet wol hel-
pen. Hee zol Riek maor metbrengen, dan konnen ze later samen koffie-
drinken.
Angezeen Toon en Riek de bolderjaorn allangc achter eur hebt gingen ze
toch neet nao de Voddense karmse en hoeven zee d'r niks umme te ve-
zuumen at ze nao Welmers gingen.
Toon had al aadug vlot deur wat t'r an de pompe mankeern. 'Daor zit 'n
lek in de anzuuging. Ja, d'r kump te volle loch bi'j, dan krie'j wind maor
gin water en helpt ow al 't geheister niks.'
Veur alle zekerheid had Toon 'n stuk of wat rubber ringen van veschil-
lende maoten in tesse estokken, al lichte passen d'r dan wel wat bi'j de
koppelingen. In 'n rof had Toon 't veur mekare en kon Jan beginnen te
spuiten. Hee had drie sproeiers op de pompe an-eslotten, zodoende kon
e'n hof, 't gezon en de bloemen in een keer goed natkriegen zonder dat e
de boel hoeven te vezetten.
'Zet t'r maor stroom op dan zie'j wel hoovölle water d'r uut kump'. Dat
zaogen ze dan ok, de raams en muren van t huut kregen de volle laoge.
Dat kon natuurluk neet. Den enen 't kotste bi'j huus woddn 'n betjen
bi'j-esteld en too kon de pompe weer an. Maor metene kwam d'r 'n ge-
reeruut 'n hof van de buurman.
'Zeg, bu'j neet goed wies, wi'j wod allemaole kliedernat'.
'Oh, wach maor effen', zei Jan,' 'k zal um wel iets bi'jstelln, dan spuit e
neet meer oaver de hegge. En wieters, now 't zo heite is dreug i'j gauw
zat weer op.'
Dat zol 't ok wel, maor 'n half uur later kwam de buurman met zien
vrouw en de vesite deur 't deurken in de hegge bi'j Jan achter 't huus
waor wi'j net ons tweede köpken koffie dronken.
'Zo, wij bunt weer zo'n betjen dreuge maor hè'j soms varve in de grond
zittn?'
Wi'j zaogen 't al metene, de lechte boksens en sporthemde van de kearl
zattn heel onder de bruune vlekken en de klere van de vrouwluu neet
minder.
Too schot Jan 't inens weer te binnen dta de luu, waor e' n paar jaor trug-
ge 't huut van ekoch had, om wel haddn veteld dat 't water, wa'j daor
oppompen, neet zo bes was.
'Breng maondag alles maor nao de stomeri'je en doet mien de rekkening
dan, i'jluu zölt t'r gin scha van hemmen'.
Daor wol de buurte wel genoegen met nemmen nao dat Jan eur uut-eleg
had hoe 't ekommen was.
Jan zal in 't vevolg wel uutkiekn hoe of de sproeiers staot. Maor 't is te
hoppen dat e ze neet al te vake meer neudug hef umdat 't gewoon nog 's
weer geet reagenen, bi'j ons in d'n Achterhoek.

/ƒ. Leestman

Met kwaliteitsdrukwerk van de
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CERTIFICAATHOUDER

Weekendrecept
Vlogman
Bretonse varkensfiletlapjes
Bereidingstijd: 30 minuten

Benodigdheden voor 4 personen: 4 varkensfiletlapjes van 100-125
gram per stuk, peper, zout, 40 gram bloem, 3-4 eetlepels goudgele mos-
ter, 80 gram margarine, 4 grote gepelde vleestomaten, l theelepel orega-
nopoeder of blaadjes, worcestersaus of aroma, l blikje artisjokharten
(coeurs d'artichauts), 30 gram roomboter, geraspte nootmuskaat, 4
eetlepels kleingeknipte peterselie.

Benodigd keukengerei: boter- of oliekwast, grote koekepan of vlees-
pan, puntig groentemesje, steelpan met deksel of schoteltje, schuim-
spaan, oven (160 graden, gasstand 3), serveerschaal, sauskom.
Bereidingswijze: Bestrooi de varkensfiletlapjes met peper en zout. Doe
de bloem op een bord. Bestrijk de filetlapjes aan beide zijden met de
helft van de mosterd en leg ze in de bloem. Verwarm de margarine. Haal
de varkensfiletlapjes door de bloem zodat deze hermee geheel bedekt
zijn. Klop de overtollige bloem af. Schuif het rooster in het midden van
de oven en verwarm deze voor. Leg het vlees in de pan zodra het schuim
van de margarine is weggetrokken. Draai het vlees om zodra de onder-
zijde mooi van kleur geworden is en temper de warmtebron. Neem met
een puntig mesje uit de tomaten het harde gedeelte weg. Strooi in die
opening de oregano. Druppel in elke tomaat wat worcestersaus. Zet de
tomaten op de serveerschaal en plaats deze op het rooster in de oven.
Verwarm de artisjokharten in het vocht uit het blikje en l decilieter water
in de steelpan. Laat de vloeistof bijna koken en sluit het pannetje met een
deksel of schoteltje. Controleer of het varkensvlees bijna klaar is. Neem
de serveerschaal uit de oven en leg het vlees op deze schaal. Neem de
artisjokken met een schuimspaan uit de pan. Schik deze rondom het
vlees en verdeel de boter over de artisjokken en de tomaten. Zet de
schaal terug in de oven. Laat ook de sauskom in de oven warm worden.
Strooi de rest van de bloem in de vleespan en roer deze door de braadjus.
Laat dit mengsel enkele minuten goed warm worden. Voeg de rest van de
mosterd toe en schenk het kooknat van de artisjokken erbij. Roer tot de
saus kookt en licht gebonden is. Maak die daarna pikant van smaak met
nootmuskaat, peper, zout en worcestersaus. Schep een deel van de saus
over het vlees in de serveerschaal en dien de rest op in de voorver-
warmde sauskom. Garneer de artisjokken met perselie en strooi de rest
van de peterselie over de varkensfiletlapjes.



Mevrouw M. van Nispen tot Sevenaer (91) uit Vier akker:

'Ik neem de dag zoals die komt9
In gesprek met. Tekst: Peter Besselink

Foto: HenkBraakhekke

Bij binnenkomst staat de thee al klaar. Stijlvol schenkt mevrouw M. van Nispen tot Sevenaer (91)
de kopjes vol. De gastvrouw uit Vierakker zit op haar vertrouwde stoel in de woonkamer van
Huize Suideras van waaruit ze de hele kamer kan overzien. Als de fotograaf arriveert wordt deze
dan ook in een stoel gemanoeuvreerd schuin tegenover haar. 'Ik kan u zo beter zien', is het argu-
ment Ook de fotograaf krijgt thee aangeboden. Mevrouw Van Nispen tot Sevenaer-Ruys de
Beerenbrouck houdt van gezelligheid. En als ze er eenmaal goed voor gaat zitten, vertelt ze ver-
haal na verhaal. 'Praat ik makkelijk? Ja, daar heeft u gelijk in. Maar ik heb in mijn leven zoveel
moeten praten. Dat verleer je niet snel', zegt de gastvrouw als ze wordt geconfronteerd met deze
eigenschap. Een gesprek over het 1200-jarig bestaan van Vierakker en Wichmond, aardappelen
koken en politiek. En niet te vergeten haar vader die met een katholieke achtergrond elf jaar
minister-president was in Nederland.

- Uw vader is elf jaar minister-presi-
dent geweest in Nederland. Hoe was
het om in het begin van deze eeuw op
te groeien in een dergelijk katholiek
gezin?
'In ons gezin werd vroeger erg veel
over politiek gesproken. Mijn broer
en ik vonden dat reuze interessant. We
wilden van alles op de hoogte zijn. Ik
weet nog goed dat we als kinderen
van tien jaar na afloop van school naar
huis vlogen om in de krant te lezen
hoe het met de Balkanoorlogen stond.
Deze gretigheid werd ons overigens
niet opgedrongen door onze ouders.
Integendeel. Alles wat de grote men-
sen te vertellen hadden wilden wij
ook graag weten. Dat ging allemaal
vanzelf.'

- Ik kan me voorstellen dat grote
politieke spanningen zijn weerslag
hadden op het gezin?
'Ja, je leefde dan helemaal mee. Toen
de Eerste Wereldoorlog uitbrak, snap-
ten de onderwijzers op school er niets
van. Niemand had het zien aankomen.
Maar toen een maand daarvoor de
Oostenrijkse aartshertog in Sarajevo
werd vermoord zagen mijn ouders de
consequenties al. En wij voelden dat
mee. Je leefde wat dat betreft veel
intenser mee met de grote wereld. En
dat doe ik nog steeds.'

- De internationale politiek is in de
loop van de jaren natuurlijk wel heel
erg veranderd. Vroeger toen uw vader
minister-president was - en nu zeg ik

het even oneerbiedig - was de wereld
en Nederland veel makkelijker te
besturen.
'Sommige dingen wel, andere dingen
waren helemaal niet zo makkelijk.
Toen mijn vader in 1918 aantrad als
minister-president waren er grote
internationale problemen. België
heeft toen bijvoorbeeld geprobeerd
Zuid-Limburg en Zccuw-Vlaanderen
te annexeren. En in de jaren dertig
toen mijn vader ook de functie van
minister-president bekleedde was er
sprake van grote werkloosheid in ons
land en bevond de wereld zich in een
grote economische crises. Maar u
heeft gelijk dat de politiek tegenwoor-
dig veel complexer is geworden. We
leven in Nederland met erg veel men-
sen op een zeer klein territorium. Het
is dan verschrikkelijk moeilijk om
alles harmonieus te laten verlopen.
Vroeger was het allemaal veel beter te
overzien.'

- Hoc kijkt u anno 1994 tegen de poli-
tiek aan?
'Ik heb me tijdens de afgelopen ver-
kiezingen enorm geërgerd aan de
media. Ze zijn erg onzorgvuldig en
gaan nooit ergens werkelijk diep op
in. En ze vertellen halve waarheden
en hele leugens. Brinkman heeft tij-
dens de verkiezingsstrijd niets anders
gezegd dan de andere, maar hij krijgt
wel de hele tijd overal de schuld van
in de schoenen geschoven.'

- En dat komt door de media?

'Ja, dat komt door de media. Is dat
niet zo?'

- Wie ben ik om dat te zeggen.
'Ja, maar dat weet u toch ook wel. U
maakt toch ook gebruik van diezelfde
media? LMjikt toch ook naar de tele-
visie. Tij<SR interviews heeft Brink-
man toch gezegd 'Als het nodig is dan
moeten bepaalde voorzieningen
bevroren worden.' En wat maken de
journalisten ervan: 'Het moet bevro-
ren word^fc En dat is voortdurend
herhaald, iR'haald, herhaald. Dat is
toch een hele leugen en een halve
waarheid.'

- Ja, maar uiteindelijk zijn het wel de
kiezers geweest die het CDA gestraft
hebben voor het gevoerde beleid.
'En heeft de PvdA het dan wel zo
goed gedaan?'

- Die zijn ook gestraft.
'Maar zijn de PvdA en het CDA
gestraft vanwege het essentiële, heb-
ben ze slecht bestuurd? Nee. Het
CDA wordt vreselijk verweten dat ze
zeventig jaar geregeerd heeft, maar
hebben ze het zo verkeerd gedaan dat
Nederland achter is gebleven bij
andere landen. Hebben ze niet juist
een heleboel goed gedaan? Hebben ze
niet gezorgd dat Nederland meeging
in alle moderne ontwikkelingen: dat
wc een infrastructuur hebben die er
mag zijn, dat er sprake is van goed
onderwijs, dat onze gezondheidszorg
van zeer hoog niveau is. Wat dat

betreft zijn we veel verder dan een
heleboel andere landen. Dat mag toch
ook wel gezegd worden. Deze partij
heeft zeventig jaar goed gewerkt. En
dan wordt gezegd: zeventig jaar rege-
ren is een schande. Dat begrijp ik
niet.'

- Maar zou het niet gezond zijn voor
de Nederlandse politiek als het CDA
voor vier jaar in de oppositiebankjes
terecht komt?
'Dat kan wel zo zijn, maar het gaat
dan om een gevoelsmatige kwestie
terwijl je het eigenlijk zakelijk moet
bekijken.'

Mevrouw Van Nispen tot Sevenaer
werd op 5 maart 1903 geboren in
Maastricht. Na de lagere school
volgde ze diverse cursussen waarvoor
ze onder andere een tijd in Engeland
verbleef. Al vroeg leerde ze haar man
kennen en op 21-jarige leeftijd
trouwde het echtpaar op Huize Sui-
deras.
'Het heeft echter nog tot 1942
geduurd voordat wij hier ook daad-
werkelijk zijn neergestreken. We heb-
ben met ons gezin eerst nog op
diverse andere plaatsen in het land
gewoond. Op het laatst in Den Haag,
maar toen Scheveningen geëvacueerd
moest worden zijn we halsoverkop
hier naar toe gekomen.'

- Hoe zag u de toekomst voor ogen?
Wat wilde u precies gaan doen?
'Ik heb nooit zoveel tijd gehad om
daarover na te denken. Ik was 21 toen
ik trouwde en daarna heb ik het alle-
maal op me af laten komen, denk ik.
Maar ik ben wel altijd druk geweest,
zeer druk zelfs. Gelijk toen we hier in
1942 aankwamen werd ik gevraagd
om de katholieke vrouwenorganisa-
ties in ons land weer op poten te zet-
ten. Verschillende grote organisaties
in Nederland waren na het uitbreken
van de oorlog opgedoekt, dat gold
ook voor de katholieke vrouwenorga-
nisatie. Daarnaast ben ik in de oorlog
ook onder-voorzitter geworden van
het Nederlands Vrouwencomité, een
orgaan waarin de grote 15 algemene
vrouwenorganisaties ware^fcpgeno-
men. Ik heb in de oorlog^Rel veel
afgereisd en geprobeerd die organisa-
tie te moderniseren. Ik zag toen in - nu
zal ik het weer anders zien - dat de
boerinnen en arbeidsvrouwen een
kans moesten krijgen om^Bhzelf te
organiseren, zichzelf te S^looien.
Daar heb ik me zeer sterk voor inge-
zet.'

- Heel vooruitstrevend voor die tijd.
'Maar dat is mijn vader ook geweest.
Zoals ik u verteld heb, ben ik altijd
heel erg betrokken geweest bij de
activiteiten die mijn vader ontplooi-
de. Ik was erg goed met hem. Én dat
neem je dan een beetje over. Ik ben
dan wel niet op de universiteit
geweest maar ik ben toch wel een
beetje gevormd door de vele activitei-
ten die ik ondernam.
Tussen 1948 en 1965 heb ik in tal van
organsiaties gezeten zoals het reeds
genoemde Vrouwencomité, de
Gezinsraad, het Centrum voor Staats-
kundige Vorming, het bestuur van de
KRO, ik ben voorzitter geweest van
Het Dorp in Arnhem en ik heb ook in
de partijraad van de KVP gezeten.
Maar dat is allemaal heel erg lang
geleden. Ik kan me nauwelijks herin-
neren dat ik het zelf ben geweest.'

Unity in De Woage
Zaterdag 30 juli treedt de topformatie
Unity live op in de grote zaal van De
Woage in Halle. De groep is opgericht
door Rocco en Arturo. Achter de
schermen is de band zeer intensief be-
zig met hun eigen repertoire. Rocco
schrijft de songs, Arturo voorziet ze
van Italiaanse teksten en in de studio
van Jean-Pierre worden de songs op-
genomen. Onlangs tekende de groep
een platencontract met als producer
Jacques Zwart, sedert jaren een be-
grip in de Nederlandse popgeschiede-
nis. De eerste cd-opnames hebben
reeds plaatsgevonden. Om te weten
hoe deze cd gaat klinken kunt u op
zaterdagavond 30 juli in De Woage
een voorproefje nemen. Een avondje
Unity is een muzikale reis door de top
100 allertijden, aangevuld met actue-
le songs. De nadruk ligt daarbij op het
Italiaanse lied. De band bestaat uit:

Arturo (leadvocals), Hans (bassgui-
tar/vocals), Jean-Pierre (keyboards/
vocals), Philip (drums/percussion),
Rocco (leadguitar/vocals). In de 'Ken

ie die zaal' heeft op 30 jul i de Tropical
Drive in Show plaats.

Nieuwe bustijden
Met ingang van zaterdag 6 augustus
heeft discotheek De Woage uit Halle
nieuwe vertrektijden gekregen voor
de bussen die iedere zaterdag disco-
bezoekers van en naar De Woage rij-
den. Door de toenemende groei werd
het noodzakelijk om de busritten op-
nieuw in te delen. Er zullen naast 5
discobussen nog twee lijndiensten
van de GVM naar De Woage rijden.
Verder is er een reservebus die op zeer
drukke tijden kan worden ingezet. De
GVM en discotheek De Woage pro-
beren op deze manier de bezoekers
nog beter te kunnen bedienen. Naast
de gebruikelijke stopplaatsen, zijn er
nu enkele nieuwe plaatsen bijgeko-
men zoals Hoog-Keppel, Laag-Kep-
pel, Breedenbroek, Hengelo (hoek
Lankhorststraat - Wichmondseweg)
en café Evers in de Keijenborg. Zie
ook advertentie.

- En tegenwoordig bent u nog steeds
heel erg actief.
'Het is misschien wel een beetje over-
moedig om te zeggen, maar ik denk
dat ik het op mijn 91e nog steeds kan.
En ik kan het daarom ook niet goed
laten. Ik heb het nog ontzettend druk.
Mijn agenda is zo vol dat ik telkens
moet kijken wat ik ga doen. En soms
moet ik ook kijken wat ik een dag
tevoren gedaan heb. Dat ben ik dan
gewoon vergeten. Zo organiseer ik
elk jaar diverse lezingen. Ik ben nu
aan de 21e jaargang van deze lezingen
toe. Elke keer verbaasd het me weer
hoe boeiend deze bijeenkomsten zijn.
Destijds ben ik begonnen met Hella
Haase, die heb ik twintig keer gehad
voor een lezing. Dat is een buitenge-
woon iemand. Niet alleen literair
maar het is ook een. allerliefst mens.
Daar ben ik zeer bevriend mee
geraakt. Daarnaast zijn er nog talloze
andere mensen die hier lezingen
hebbben gegeven.'

- Daarnaast gaat er natuurlijk ook
veel tijd zitten in het beheren van het
landgoed.
'Dat klopt, als u weet dat het terrein
170 hectare groot is en verschillende
huizen kent, dan hoef ik u niet te ver-
tellen dat hier de nodige uren in gaan
zitten. Vroeger deed ik dat samen met
mijn zuster die ook op Suideras
woonde, maar aangezien die niet
meer leeft, komt alles op mijn bord
terecht. Waar ik verder heel blij mee
ben is het feit dat mijn kleindochter
met haar gezin op Huize Suideras
woont. Dat houdt het levendig en dat
is natuurlijk verschrikkelijk gezellig.
Het is niet zo dat we bij elkaar de
vloer plat lopen, zij hebben hun eigen
leven en mijn man en ik ook. Ik kook
dan ook nog steeds mijn eigen aardap-
pelen. Het leuke is dat ik tot onze 55-
jarige trouwdag nooit een aardappel
had gekookt. Daar had ik het veel te
druk voor. Maar tegenwoordig, nu ik
het wat rustiger aandoe, kook ik zelf.
Ik kom dan helemaal tot rust. En wat
de toekomst betreft, ik ben nooit een
planner geweest, ik neem de dag zoals
die komt.'

- Tot slot nog even de activiteiten
rondom het J 200-jarig bestaan van
VierakkerlWichmond. Hoe kijkt u tot
op heden aan tegen deze festiviteiten?
'Heel positief. Omdat het Open-
luchtspel van half juni bij ons in de
tuin plaats had, ben ik nauw betrok-
ken geweest bij de organsatie daar-
van. Ik moet u dan ook eerlijk zeggen
dat ik diep onder de indruk ben van de
kwaliteiten van het organisatieco-
mité. Ze hebben alles perfect voor
elkaar, zonder dat er ruzies ontstaan
of dat er narigheid is. Het verloopt
allemaal heel voorspoedig en daar
neem ik mijn petje voor af. Wat dat
betreft is het dan ook een voorrecht
om in Vierakker te mogen wonen.'

Het interview met mevrouw M.
Van Nispen tot Sevenaer is de
laatste 'In gesprek met...' die
redacteur Peter Besselink had in
het seizoen '93-'94. In het
najaar zal Contact de draad weer
oppakken en diverse andere
'bijzondere' mensen uit het ver-
spreidingsgebied aan het woord
laten.
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Winnaar
Nicole ten Damme uit Vorden werd
tijdens de braderie winnaar bij het Su-
persoakerspel van de firma Sueters.
De bedoeling van het spel was om met
een waterpistool zoveel mogelijk wa-
ter te spuiten in een fles.

P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben af-
gelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Point St. Max
over een afstand van 408 kilometer.
Uitslag: G. en H. Boesveld (l, 3, 4,6,
8, 9, 10, 12, 15, 20, 21, 24, 25), C.
Bruinsma (2,7,11,13,18,19,22,23),
M. Olyslager (5, 17), H. Stokkink
(14),G.J.Oldenhave(16).

DeVijfsprong
Dinsdagavond 2 augustus kan voor de
laatste keer in dit zomerseizoen een
kijkje worden genomen bij het biolo-
gische-dynamische bedrijf De Vijf-
sprong aan de Reeoordweg 2.

MidsummerNight
Swimming op 30 juli
Wanneer in het Vordense zwembad
'Midsummer Night Swimming' op
het programma staat, betekent dat al
jarenlang dat die bewuste avond de
temperatuur van het water opge-
schroefd wordt. Zaterdag 30 juli wan-
neer dit zwemgebeuren voor het eerst
in dit seizoen in In de Dennen wordt
gehouden, zit het badpersoneel met
een tegenovergesteld probleem, na-
melijk hoe maak je het water kouder.
Wanneer de buitentemperaturen aan-
houden dan zijn de zwemliefhebbers
komende zaterdagavond in elk geval
verzekerd van een badtemperatuur
v.an circa 25 graden. Het zwembad
wordt die avond overigens gezellig
aangekleed met versiering, gekleurde
lampjes terwijl ook het bassin voor
die gelegenheid verlicht wordt. Ver-
der is er muziek op het terras en een
barbecue.

Viswedstrijd
De Snoekbaars
De Vordense hengelaarsvereniging
De Snoekbaars hield voor haar leden
een competitiewedstrijd. Vanwege de
warme weersomstandigheden viel de
belangstelling tegen. In totaal werden
er 59 vissen gevangen met een totale
lengte van 16 meter en 40 centimeter.
Er werd gevist in de Berkel bij Lo-
chem. De uitslagen waren als volgt: l.
H. Golstein (8 stuks, 3.07 meter), 2.
R. Golstein (12 stuks, 2.79 meter), 3.
J. Groot Jebbink (8 stuks, 2.45 meter).
De volgende competitiewedstrijd
wordt 21 augustus gehouden in de Us-
sel. Donderdag 28 juli wordt er een
wedstrijd georganiseerd door de
plaatselijke VVV. Hiervoor kan men
zich aanmelden bij het VVV-kantoor
op het Marktplein.

NATIONALE
AC

GIRO
In deze act ie werken samen:
Artsen zonder Grenzen, Memisa, Mensen in Nood, Nederlandse Rode Kruis
Novib, Stichting Oecumenische Hulp, Stichting Vluchteling, Tearfund,
Terre des Hommes, Unicef Nederland
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