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Vordense locatie
voortv-spot
van Chrispy Chips
Oplettende kijkers hebben het waar-
schijnlijk al gezien. De nieuwe recla-
mespot die Chrispy Chips vanaf afge-
lopen maandag op televisie uitzendt,
is opgenomen bij de Vordense heren-
kapper Beerning. Een kleine maand
geleden reisde een cameraploeg van
dertig mensen naar Vorden af om de
commercial op te nemen. Kapper
Geert Beerning: 'Ze zijn in totaal zo'n
drie dagen bezig geweest met opna-
mes. En dat voor 37 seconden beeld,
want zolang duurt het spotje. Ik heb
hem zelf nog niet gezien maar ik heb
begrepen dat de reclamespot deze
week voor het eerst op tv is uitgezon-
den.'
In de commercial gaat acteur Peter
Lusse een weddenschap aan met de
popgroep Normaal. Lusse is ervan
overtuigd dat de Achterhoekse roc-
kers na één chrispy chipsje er niet
meer van af kunnen blijven en er meer
willen. De leden van Normaal gelo-
ven dit niet en zeggen dat ze hun
hoofd kaal laten scheren als Lusse ge-
lijk heeft. Uiteindelijk trekken de
Achterhoekers aan het kortste eind en
worden de hoofden 'kaalgeschoren'.
Geert Beerning: 'Omdat de spot met
de leden van Normaal zou worden op-
genomen, heeft Chrispy Chips ge-
zocht naar een locatie in deze omge-
ving. Uiteindelijk kwamen ze dus bij
ons terecht. Of wij voor de opname
van het spotje in natura betaald zijn?
Nee, gelukkig niet. Ik ben helemaal
niet zo'n chips-eter.'

34-jarige man slaat
kat dood tegen boom
Vorige week donderdagavond heeft
een 34-jarige Vordenaar een kat tegen
een boom doodgeslagen. De politie
heeft daarvan proces-verbaal opge-
maakt. Even voordat het voorval ge-
beurde, had de man nog aan een gezin
aan de Wierserallee gevraagd of zij de
eigenaar waren van de kat. Toen dat
niet het geval bleek te zijn, heeft de
man een einde gemaakt aan het leven
van het dier met als reden dat er geen
eigenaar bekend was.

Warme weer speelt
Staringavond parten
De Kapelcommissie in het buurtschap
Wildenborch organiseert in de zomer-
maanden twee keer een Staringavond.
De eerste is inmiddels achter de rug
en trok 'slechts' 75 bezoekers. Bedui-
dend minder dan voorgaande keren,
maar hier is het warme weer duidelijk
debet aan. 'Met die temperaturen
staat natuurlijk niet iedereen te pope-
len om te gaan wandelen', zo vertelde
één der organisatoren.
Donderdag 4 augustus bij de Kapel de
tweede en dus tevens de laatste Sta-
ringavond. Zo zal de eigenaar van
kasteel Wildenborch, Ir. Staring de
bezoekers vergezellen tijdens de wan-
deling door de tuinen van het land-
goed. Weer terug bij de Kapel zal Jo-
han Pardijs een dia-presentatie ver-
zorgen over met name kasteel Wil-
denborch en zijn omgeving, terwijl de
bezoekers ook fraaie plaatjes elders
uit Vorden te zien krijgen. Diny Hid-
dink uit Lochem houdt een aantal
voordrachten, waaronder gedichten
van de dichter Staring, die hier in
vroeger jaren op het kasteel de Wil-
denborch heeft gewoond.

NATIONALE
ACTIE

Raad van State brengt donderdag bezoek aan Vorden

Sorbo blij met acties van bevolking
De directie van de Nedac Sorbo
Groep heeft verheugd gereageerd
op de actie die deze week is gestart
om de Sorbo voor Vorden te behou-
den. 'Toen ik enkele dagen geleden
terug kwam van vakantie, was ik
bijzonder verrast toen ik bij bin-
nenkomst van de gemeente het
bord met het opschrift 'Sorbo
daar? Sorbo hier! in Vorden' aan-
trof. Een heel leuk initiatief, aldus
mevrouw M. Poelgeest-de Jong, di-
rectielid van de Nedac Sorbo
Groep.

De actie is op touw gezet door een
groep verontruste dorpsbewoners die
bang is dat Sorbo de plaats Vorden
gaat verlaten omdat anderhalve
maand geleden een verzoek tot ver-
snelde nieuwbouw aan de Nieuwstad
door de Raad van State is afgewezen.
Eén van de initiatiefnemers is Jan
Willem Elbrink van de Burgemeester
Galleestraat.
'De actie wordt breed gedragen.
Naast verschillende plaatselijke win-
keliers zitten er diverse andere men-
sen in het comité van allerlei geledin-

gen. Iedereen is in feite vertegen-
woordigd', aldus Elbrink.

Handtekeningen
De heer Elbrink is bij het comité be-
trokken geraakt doordat hij al eerder
met een andere actie begonnen was.
Met de kreet 'Sorbo moet blijven, wij
vechten er voor!' probeerde hij samen
met nog enkele andere dorpsbewo-
ners de Nedac Sorbo Groep een hart
onder de riem te steken. Jan Willem
Elbrink: 'Bij een aantal plaatselijke
winkeliers hadden we formulieren op
de toonbank gelegd die de mensen
konden ondertekenen. Door deze
handtekeningenactie probeerden we
de posters kracht bij te zetten.' De ac-
tie liep heel goed. Al op de eerste dag
haalde Elbrink 60 handtekeningen op.
'Op dat moment wist ik niet dat er nog
een comité actief was. Toen ik daar
achter kwam, zijn we ook gelijk met
onze actie gestopt. Je moet namelijk
wel zoveel mogelijk proberen samen
te werken', aldus Jan Willem Elbrink.

Gesprekken
Het tweede comité dat verantwoorde-

lijk is voor de borden en posters met
het opschrift 'Sorbo daar? Sorbo hier!
in Vorden' probeert door gesprekken
te voeren met Sorbo en degenen die
bezwaren hebben aangetekend tegen
de nieuwbouw, de partijen dichterbij
elkaar te brengen.

Verder is er ook nog regelmatig con-
tact tussen Sorbo en de Raad van Sta-
te. Mevrouw M. Poelgeest-de Jong,
directielid van de Nedac Sorbo
Groep: 'Donderdag komt een mede-
werkster van het adviesbureau van de
Raad van State een bezoek brengen
aan Vorden om de situatie ter plekke
te bekijken. Ik hoop op een positief
gesprek want voor ons is het belang-
rijk dat we zo snel mogelijk verder
kunnen.'
De medewerkster van Raad van State
zal verder ook een gesprek hebben
met enkele ambtenaren van het ge-
meentehuis. Het actiecomité is don-
derdag niet betrokken bij het 'Haag-
se' bezoek. Zij zullen in september
weer het onderhoud hervatten met
Sorbo, Natuurmonumenten en buurt-
bewoners.

Sorbo
moet blijven
wij vechten

er

Het eerste raambiljet. De huidige poster.

DE ZONNEBLOEM GROEIT.
De 30.000 vrijwilligers van de Zonnebloem doen meer dan
bootvakanties op de Rijn. Zij organiseren voor langdurig
zieken en gehandicapten ontspanningsbijeenkomsten, ver-
zorgen een dagje uit en, hee||>ejangrijkr komen regelmatig

langs voor een gesprek. Er zijn ruim 1400 afdelingen, met
veel praktische initiatieven.
Dit jaar bestaat de Zonnebloem 45 jaar.

de zonnebloem Postbus 2100, 4800 CC Breda
Telefoon (076) 602060

Geef de Zonnebloem ƒ 25,—

Giro 145

Wolbrink Vorden weet 20 van de 38 arbeidsplaatsen te behouden

Bedrijf wordt in gedeelten verkocht
Het failliete Wolbrink Vorden BV
wordt in vier gedeelten verkocht.
Hierdoor kunnen 20 van de 38 ar-
beidsplaatsen behouden blijven.
Dit deelde curator F. Jurrius vorige
week mee. Aanvankelijk waren er
ook enkele kandiaten die het be-
drijf in z'n geheel wilden overne-
men maar door of te weinig geld óf
te weinig garanties voor het gehoud
van werkgelegenheid zijn deze po-
gingen afgeketst.

Voor de klanten van Wolbrink veran-
derd er weinig. Wolbrink is gewoon
Wolbrink gebleven. Alleen gaat de
constructie op papier er anders uit-
zien. Zo wordt de produktie van de
stal inrichting overgenomen door oud-
eigenaar Arnold Wolbrink. Dit bedrijf
zal op de bestaande plek in Vorden
worden voortgezet onder een andere
naam.

De geproduceerde goederen zullen
als halffabriaat worden afgezet aan de
onderneming Wolbrink die in hetzelf-
de pand gerund wordt door de vroege-
re commercieel directeur Toby Rou-
wen. Dit bedrijf zal ook zorgen voor
de service en het onderhoud van de
produkten. In totaal komen er bij de
twee Vordense bedrijven zo'n 16 tot
18 mensen te werken.
Ex-direkteur Theo Witberg is naar
N ij verdal vertrokken waar hij samen
met één a twee medewerkers van
Wolbrink en Jansen Kunststoffen de
produktie van de voerbakken gaat
voortzetten. Installatiebureau Wolters
uit Zwolle kocht tenslotte het WX-
spoelgotensysteem van de Vordense
stalinrichter. Zowel het bedrijf in Nij-
verdal als in Zwolle worden toeleve-
ranciervan Wolbrink Vorden.
'Doordat we de afgelopen weken met
de service-afdeling gewoon zijn door-

gegaan, hebben we geen enkele klant
hoeven teleur te stellen', aldus Toby
Rouwen.

'Als er bijvoorbeeld problemen wa-
ren met een computergestuurd voer-
systeem, dan waren we daar in een
mum van tijd bij. Op die manier heb-
ben we de schade kunnen beperken en
is er geen enkele klant in de proble-
men gekomen.'

Ook van de bestaande orders is er niet
één afgevallen. Toby Rouwen: 'Daar
hebben we erg veel geluk mee gehad.
Maar het blijft natuurlijk wel erg jam-
mer dat er voor zo'n achttien mensen
geen werk is. We zijn nu bezig om hen
onder te brengen bij onze dealers.
Daarnaast verwachten we op termijn
ook zelf weer meer personeel te kun-
nen gaan aannemen. Maar laat ik niet
op de zaken vooruit lopen.'

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 7 augustus 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 7 augustus 10.00 uur dienst; 19.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 7 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Latijnse en Nederlandse gezangen.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 6 augustus 18.30 uur Woord- en Com-
munieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 augustus W.
Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Huisarts 6-7 augustus dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

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

Tandarts 6-7 augustus Jelsma/Ruskamp,
Lochem, tel. 05730-51870. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen 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 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.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7augustus 10.00 uur D.H. Zunnenberg.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 6 augustus 17.00 uur Eucharistievie-
ring. Volkszang.
Zondag 7 augustus 10.00 uur Gebedsviering,
Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 augustus W.
Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

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

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

Bij onderhoud, haal- en brengservice/ door monteurs uit Vorden.
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• Telefoon gemeente; 05752-7474,
• Telefax gemeente: 05752-7444.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot en mei vrijdag van
SM tot 12 .30 uur-* op woensdag

3Q tot 1 7,00 uw.

Burgemeester E J. C. Kamerling:
op af spraak

Wethouder M. Aartsen-den Harder :
donderdagmorgen van 9-tÖ uuren
yialgens af spraak.

Wethouder D, Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00*
11 .00 uur en volgens afspraak.

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

ERGUNNINGEN

In de week van 25 tot en met 29 juli
1994 hebben burgemeester en wet-
houders de volgende vergunningen
verleend:
— F.B.M. Hilge voor het verbouwen

van een woning op het perceel
Broekweg 3 in Wichmond;

— L. Gotink voor het bouwen van een
berging op het perceel Strodijk 2 in
Vorden;

— J.J. Bussink voor het bouwen van
een carport op het perceel de Doe-
schot 8 in Vorden;

— W. van Til voor het slopen van een
varkensschuur aan de Okhorstweg
6 in Wichmond;

ILITAJRE
OEFENING

Van 8 tot en met 12 augustus wordt in
deze gemeente een militaire verken-
ningsoefening langs openbare wegen
gehouden.

^VERZOEKEN OM
PLAATSING VAN

LICHTREKLAME
Verzoeken om plaatsing van lichtre-
klame kunt u indienen bij burgemees-
ter en wethouders. Deze verzoeken
moeten voortaan worden beoordeeld
door de Gelderse Welstandscommis-
sie. De kosten van dit advies (op dit
moment f 20,50) zijn voor rekening
van de aanvrager. De citeria voor wei-
gering van de vergunning zijn:
— reclame die, hetzij op zichzelf, het-

zij in verband met de omgeving
niet voldoet aan de redelijke eisen
van welstand (negatief welstands-
advies);

— voorkoming of beperking van
overlast voor gebruikers van de in
de nabijheid gelegen onroerende
zaak.

— Stichting Urtica voor het slopen
van een veeschuur aan de Ree-
oordweg 2 in Vorden;

— Fa. J.W. van de Brink voor het slo-
pen van een opslagloods aan de
Lankhorsterstraat 15 in Wich-
mond;

— burgemeester en wethouders van
Vorden voor het vellen van l beuk
aan de Kerkhoflaan in Vorden.

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

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 25 tot en met 29 juli
1994 zijn de volgende aanvragen om
een bouwvergunning ingekomen:
— Fam. Brandenbarg, Christinalaan

3b in Vorden, voor de bouw van
een woning;

— Th.J. Hamer, 't Heegken 3 in Vor-
den, voor het vernieuwen van een
woning;

— Jansen's Metaalwaren Vorden BV,
Industrieweg l in Vorden, voor het
bouw van een tijdelijke romney-
loods.

w
VA'

recht door zee gaat u met

DRUKKERIJ
WEEVERS

IS-AAN-HUIS-INZAMELING KLEIN CHEMISCH
AFVAL

In de afgelopen periode is in de gemeente Vorden de jaarlijkse inzameling van
klein chemisch afval (KCA) geweest. Er is door 604 huishoudens 2937 kilo
KCA bij de chemo-car afgegeven. Dit betekent dat 28% van de huishoudens
heeft deelgenomen aan deze actie. Op 31 mei heeft de chemo-car op 4 plaatsen
in de gemeente gestaan als extra mogelijkheid om KCA af te geven. Dit heeft
234 kilo opgeleverd. Ongeveer 65 mensen hebben van deze gelegenheid ge-
bruik gemaakt. Een goed resultaat. In totaal is 470 kilo KCA minder opgehaald
dan vorig jaar. Hopelijk nemen die mensen die dit jaar de chemo-car gemist
hebben de moeite om hun chemisch afval naar het gemeentedepot aan de Enk-
weg 11 te brengen. Dit kan elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur. Ook kunnen
verschillende soorten chemisch afval naar winkeliers, herkenbaar aan sticker
en/of vlag, gebracht worden. Chemisch afval is gevaarlijk en mag niet via mini-
container, gootsteen of wc in ons milieu terecht komen. De bedoeling is dat het
vanaf l juli 1994 voor de burger eenvoudiger wordt om te weten wat wel en wat
geen KCA is. Vanaf die datum zijn producenten van produkten, die als afval
KCA zijn, verplicht een logo op de verpakking aan te brengen. Het logo bestaat
uit een afbeelding van een mini-container met een kruis er door heen. In het
najaar besteedt het ministerie van V.R.O.M. in haar voorlichtingscampagnes
aandacht aan het nieuwe logo.

Beachparty op 6 augustus
Op zaterdag 6 augustus is het weer zo-
ver: voor de achtste keer wordt dan op
het terrein bij het Graaskampmeer aan
de Ruurloseweg in Vorden de Beach-
party gehouden.
Er zullen die avond optredens plaats
vinden van Julya and Band, de dance-
vocal group True Colors en de beste
festivalband van Nederland The Bob
Color (foto). Liefhebbers van zogehe-
ten wereldmuziek kunnen genieten

van Luluk Purwanto and The Hels-
dingen Trio die hun eigen podium in
de vorm van een uitgebouwde tou-
ringcar meebrengen. Naast het grote
podium wordt voor het eerst een vi-
deo-wall geplaatst. Daarop is elk
zweetdruppeltje van de optredende
artiesten te volgen. De achtste Beach-
party wordt ruim na middernacht af-
gesloten met het traditionele siervuur-
werk.

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocbt men klachten
hebben, dan kan men met hen contact c^^ci ncn.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof j*,, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
DeHorsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rpndweg

Burg. Vundcrinkhof
Komvonderlaan
DeDclle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vbrdcnscboswcg

Fam. Koren, Elsho/15, tel. 2466

peDoeschot
HetStroo
Het Eelmcrink
Strodijk l t/m 15 en 2
DeLaegte

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Enkweg l SA, tel. 1030

S. v. 's-Gravenzaridestraat
H. vanBramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortwëg
VanHeeckcrenstraat
Dr.C.Uülofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

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

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almensewcg
HetHoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

DeHorsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloscwcg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397

Het Jebbink
DeBoonk
HetElshof
DeHaar
DeSteegc
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bohgerd
DeHanekamp
DeStróet
HetKerspel
Mispclkampdijk

Dolblij zijn wij met de geboorte
van onze Suzuki.

Wij noemen hem

Alto

Het gelukkige

turoenitu
Groot
jebbink

VORDEN

Zussen en broers zijn:

Alto GIS, Swift, Samurai
Vitara, Carry en Cappuccino

Liefst bezoek op afspraak.
Tel. 05752-1794

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

CONTACT
een goed en greag gelezen blad

Olie bestellen?
Weulen Kranenbarg

bellen!
Tel. 05752-1811/1217

DEZE WEEK
EXTRA VOORDELIG

BARBECUE-
WORST

lekker en snel klaar, ook In de pan

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 küo 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,95
Magere Speklapjes 500 gram 3,75

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt è3 pond voor een tientje
Rundergehakti kilo 12,50

Magere Varkenslappen 1 k,io 8,45
MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo

5,95
SPECIALITEITEN

PROCEUR-
SCHIJF

4 betalen

Gebraden Gehakt
100 gram 0,98

Smeerleverworst
100 gram 0,69

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Haas/Ribkarbonade
1 kilo 9,95

Barbecueworst
500 gram 4,95

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

DE VAKMAN
Alles voor de (loe-hcl--elvcr

Alle benodigdheden voor bouw,
verbouw en onderhoud.

Levering balkhout in lengtes tot
6 meter bij ons geen probleem.

BOUW- EN HOUTBEDRIJF

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10-^p^HEN-Tel. 05750-21796

****

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 5 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
romneyloods op het perceel Industrieweg 1.

De aanvraag met bouwtekeningen liggen vanaf vrij-
dag 5 augustus 1994, gedurende twee weken, ter in-
zage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

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

Vorden, 4 augustus 1994.

Burgemeester en wethouders,

de loco-secretaris,
P. de Vries.

de loco-burgemeester,
DJ. Mulderije-Meulenbroek.

***
HÏCtUtf vrijdag 5 augustus Hieuw

ACHTERHOEKSE "HOUSE"

•IN-IE DIE ZAAI

TROPICAL DRIVE IN SHOW

ORANJE! VOCTBAUNTERLAND

Luxemburg - Nederland
(EK '96)

Busreis: vertrek 8.00 uur.
Terug: 's nachts ca. 3.00 uur.

Hoofdtribune.
Hfl. 150,-per persoon.

Koffie/ontbijt - busreis - kaartje.

l.v.m. hoeveelheid kaarten in Zeist tot
uiterlijk 12 augustus bij mij inschrijven:
Fred Fransen, Het Jebbink 26, Vorden,

tel. 1459.
Minimale inschrijving: 35 personen.

met presentatie van de nieuwe CD

ItAllll 3 ; AU G

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

BUS 4
21.00 u. ACHTER DREMPT - Café De Saks
21.05 u. OREMPT - Kerk
21.10 u. HOOG KEPPEL - Zaal Jansen
21.15 u. LAAG KEPPEL - Gouden Leeuw
21.20 u. HUMMELO - Halte dorp
21.25 u. HUMMELO - Café Tolhutte
21.35 u. KEYENBORG - Zaal Winkelman
21.37 u. KEYENBORG - Café Evers
21.40 u. VELSWIJK - Postkantoor
21.50u. Halle-DeWoage

BUS TERUG OM 2.20 UUR
Lef op: De lijndiensten blijven ongewijzigd'.

HOLTSIAG
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurto
Telefoon: 05735 - 2000
Fax:05735-3317 BOUWMATERIALEN BV

ROLLUIKEN
Screens - Zonneschermen

(ook vernieuwen van doek)

Niet alleen tegen de warmte ook straks tegen de koude.

NU NOG SPECIALE AANBIEDINGEN

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - W'centrum Scheperskamp
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO - N.S.-station
21.50 u. VELDHOEK - Wentink
22.00 u. HALLE - De Woage

BUS TERUG OM 2.25 UUR
Let op: De lijndiensten blijven ongewijzigd!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF



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

Jeremy

Carlo en
Irma Bosch-Woltering

21 juli 1994
Hoetinkhof 111
7251 WJ Vorden

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

Brian Anthony

Wij noemen hem

Brian

Martin en Gerdien Heuvelink

27 juli 1994
St. v. 's-Gravesandestraat 7
7251 XE Vorden

DANKBETUIGING

Hartelijk bedankt voor uw be-
langstelling in welke vorm dan
ook, die ons 50-jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijke
dag heeft gemaakt.

G.J. Schetter
D. Schetter-Harmsen

Zelledijk16
7255 MR Hengelo (Gld.)

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

AART SCHOTS MAN

zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Schotsman

augustus 1994
Heyendaalseweg 1
7251 H W Vorden

Bij deze wil ik

RIEK
(50 jaar)

de buurt Delden, vrienden en
kennissen bedanken voor het
grandioze feest.

Fam. Peters

Vorden, augustus 1994

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voorpartl-
culleren en 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 n let geplaatst.
Tarieven gelden bl) contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In roko-
nlnggebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• 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 HUUR: sleufkouterbe-
mester. Werkbreedte: 5 mtr.
Benodigd vermogen ca. 70 pk.
W. Berendsen, Dollemans-
straat 11, Baak. Tel. 05754-
1938.

• TE HUUR PER 1 SEPTEM-
BER: in buitengebied Hengelo
(Gld.) zit- en slaapkamer met
keuken en douche, eigen in-
gang. Brieven onder nr. R9-1
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
• Een boeiend boek: Wich-
mond 1200. Ook Loga, Vor-
den.

• NIEUW IN VIERAKKER:
trosanjers te koop. Vers van
het land gesneden. Vierakker-
sestraatweg 22.

Afwezig wegens
vakantie van
8 t/m 26 augustus

Dr. Haas
huisarts

Voor patiënten van
A t/m K neemt waar
dr. Dagevos, Het Vaar-
werk 1, tel. 2432.

Voor patiënten van
L t/m Z neemt waar
dr. Sterringa, School-
straat 9, tel. 1255.

Jan Groot Roessink
en

Anita Berendsen

gaan trouwen op donderdag
11 augustus 1994, om 11.45 uur in
het gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 12.45 uur in de Remigiuskerk te
Hengelo (Gld.).

Wij houden ons bruiloftsfeest op
"t Vaalverink', Vaalverinkdijk 1 te
Hengelo (Gld.).

Een ieder, die dit feest met ons mee
wil vieren, is welkom vanaf
19.30 uur.

Ons adres:
Vaalverinkdijk 1, 7255 LS Hengelo (Gld.)

"Uit de diepte riep ik tot U o Here."

Door haar Here en Heiland werd op 30 juli 1994
op 77-jarige leeftijd thuisgebracht mijn vrouw,
onze moeder, grootmoeder en zuster

HEINTJE BLOEMKOLK
ECHTGENOTE VAN M. KAMPHUIS

"Wij zullen haar liefdevolle aandacht en
zorg missen."

Vorden : M. Kamphuis
Tiel : M. Kamphuis

l. Goris
Minte en Merijn

Ede : H.A. Kamphuis
W.A.M. Kop
Jelle en Sjoerd

Vorden : G.J. Kamphuis
J.G. van Ooijen
Tijmen en Anne

Vorden : W.H. Bloemkolk

Correspondentie-adres:
W.H. Bloemkolk, Pastorieweg 4
7251 AK Vorden

De kerkdienst vindt plaats op donderdag 4
augustus D.V. om 11.00 uur in de Gereformeer-
de Kerk te Vorden (Zutphenseweg 11).
Aansluitend aan de kerkdienst wordt vertrokken
naar de algemene begraafplaats te Vorden
(Kerkhoflaan).
Na afloop gelegenheid tot condoleren in het Mo-
nuta-gebouw, Het Jebbink 4 (ongeveer 13.00
uur).

Liever geen bloemen en geen bezoek.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, delen wij U mede, dat toch nog onver-
wachts is overleden mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, groot- en overgrootvader

GERRIT ALBERT JANSEN
ECHTGENOOT VAN G.J. BLOEMENDAAL

EERDER WEDUWNAAR VAN E.J.C. LUBBERDING

op de leeftijd van 86 jaar.

Zutphen : G.J. Jansen-Bloemendaal
Geleen : Jenny Heijink-Janserr

Zutphen : Beatrix Jansen-van Hoboken
Zutphen : Roei Jansen

Akersloot : Joep Prinsen-Jansen
Joop Prinsen

Amersfoort : Marietje Roenhorst-Jansen
Jaap Roenhorst

Kleinr en achterkleinkinderen

31 juli 1994
Hoornwerk 73
7201 GS Zutphen

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
donderdag 4 augustus van 18.45-19.15 uur in
het uitvaartcentrum van Monuta/ZBS, Lieve-
vrouwestraat 12 te Zutphen.
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie
zal plaatsvinden vrijdag 5 augustus om 12.00
uur in aula 2 van het crematorium te Dieren.
Daarna is er eveneens gelegenheid tot condole-
ren in de condoleance-kamer van het cremato-
rium.

ijna alle
zomercollecties

HALVE PRIJS
en soms voor nog veel minder

Uisscï
— •̂•••̂  m

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

xlTjf
<$*

Zutphenseweg 1 A - Vorden

Belegen Kaas
1 Ulo

Mosterd Kaas
finn grnm

Camenbert
gevuld met Petrella bieslook

Belle des Champs
1 nn grnm

Vordense mix
?5D grnm

Tomaatsalade
?DD grnm

Warm hè.

1

\'.

-Tel. 3773

10.98
7.50
4.98
2.79
2.75
2.75

lekker vers getapte boerenkarnemelkü!

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

Wij gaan Nederland verlaten
dit willen wij niet
onvermeld laten.

Daarom willen wij samen met U
een drankje nuttigen op

zaterdag 13 augustus 1994
vanaf 20.00 uur

bij Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 te Vorden

Ab, Els, Moniek, Rianne en
Eline Steenblik

Hackfortselaan 4 te 7251 RK VORDEN

Tonny Jur&ërts
AUTOSCHADE

RSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Olie bestellen?
Weulen Kranenbarg

bellen!

Tel. 05752-1811/1217

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
touwtrekvereniging

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuys aan de
Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

Info: 05752-2836 of
05752-3376.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

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

ZOMER AANBIEDING:

ACHTERHOEKSCHE
BOLUSSEN

ouderwets lekker met kaneel en suiker

DIT WEEKEND:

Ö voor

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN

goedgevuld met verse appels en kaneel

NU 5 HALEN

4 BETALEN
'n Oosterse lekkernij:

SATEH BROODJES
ZATERDAG PER STUK 1,50

zie ook onze dagaanbiedingen

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

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

„
DORPSSTRAAT 10-VORDEN
»^-\X-\X->s.

DONDERDAG
'S AVONDS

GEOPEND VANAF 20.00 UUR

fi f OPPERS

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

VOLOP
ZOMERAANBIEDINGEN

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 4, 5 en 6 augustus W
500 gram

MAGERE RUNDERLAPPEN
500gram öjv/0

KEURKOOPJE voor donderdag 4 augustus:

RUNDERGEHAKT
5 Qfij w W

SPECIAL: VLEESWAREN

THAI SATÉ
(gemarineerde repen

varkensvlees
rond een satéprikker

vastgedraaid)

100 gram

1,95

Barbeque
Salade
250 gram

3,75

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

EXPORT TOMATEN
per kilo l j OU

RAUWKOST
TOMATEN-MAIS

GESNEDEN

SNIJBONEN
500gram

MAANDAG
8AUG.:

PANKLARE
Andijvie

500 gram 1 OU

DINSDAG
9AUG.:

PANKLARE
Champignon-

mix

500 gram fcOU

WOENSDAG
10AUG.:

PANKLARE
Paksoy

500 gram 1 OU

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

VRUCHTEN-
MANDJES

nu voor l j^w

——.——— -̂ 1
NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

OBER-
LANDER

»95 J

ROZIJNEN-
BROOD
6,95

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



Bij de-aanschaf van een auto is het vanzelfsprekend
dat u een proefrit maakt.
Bij uw Yamaha gazonmaaierdealer kunt u nu ook de
proef op de som nemen; leen een Yamaha 346/553
zelfrijdende loopmaaier en overtuig uzelf van het
gemak en het resultaat op uw eigen gazon!
Dus op naar de Yamaha dealer bij u in de
buur t voor een g ra l i s p r o e f r i t . Y a m a h a
gazonmaaicrs z i jn leverbaar in vele
uitvoeringen; met clcktro- of vicrtakt-
motor, met electrostart, maaimesrem
of als walsuitvoering.

GA VOOR EEN GRATIS PROEFRIT NAAR:

GARAGEBEDRIJF

H.ARENDS
YAMAHA

GAZONMAAIERS

DORPSSTRAAT 20 - WICHMOND - TEL. 05754-2042 - ERKEND APK KEURSTATION
VERKOOP/REPARATIES VAN AUTO'S, TWEEWIELERS EN TUINBOUWMACHINES

KERKSTRM T 6 TELEFOON 05440-61308

ZATERDAG 6 AUGUSTUS

BALANCE
ZATERDAG 13 AUGUSTUS

PERFECT
SHOWBAND

ZATERDAG 2O AUGUSTUS

GO NUTZ
ZAT ERDAG 27 AUGUSTUS

THE SPIKES

ZONDAG 7 AUGUSTUS

ZONDAG 14 AUGUSTUS

UNITY
ZONDAG 21 AUGUSTUS

TRIP to TRIP

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

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

zee

BONAPARTE
SHAG TAPIJT
400 cm breed op
jute rug.
VAN 179,- NU 98;
DESSO TAPIJT
400 cm breed,
VAN 129,- NU
OP=OP 89;
FORBO PROJECT
TAPIJT
400 cm breed.
VAN 279,- NU 149;

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

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS
GEMETEN EN GELEGD

(UITGEZONDERD TRAPPEN EN
COUPONNEN)

POLYETHER
MATRASSEN
S.G. 40 soft
80 x 190 NU VOOR 198/
90 x 200 NU VOOR 249/1

140 x 200 NU VOOR 398f
( ) n k leverbaar in
tussenliggende maten.

HOOFDKUSSENS
• i s y n t h e t i s c h

Per stuk 19,95
nu 2 stuks voor

DEKBED-
OVERTREKKEN
een-persoons v.a.

twee-persoons v.a.

I . i t s jumeaux v.a.

35;

KEUKEN-
HANDDOEKEIM

ie dessins.
2 STUKS VOOR 10;

meubelen Vorden Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
E i bergen J.W. Hugcmunstruut 3 Tel. 05454-74190

HORECA LAREN PRESENTEERT:

VRIJDAG 5 AUG.
HENGSTEN BAL

Olie bestellen?
Weulen Kranenbarg

bellen!
Tel. 05752-1811/1217

M.M.V.

* SANTA ROSA
* MANNHEIM

AANVANG 21.00 uur

ZATERDAG 6 AUG.
KLEINTJE PINK POP

M.M.V.

ROCK & ROLLBAND'THE STREET"

TOP 100 BAND " DESTINATION "
TOP 100 BAND "BAD HABIT"
UIT LAREN " KILKENNY CATS "

+ SUPER ACT STRIP
AANVANG 21.00 uur

TERREIN T LANGENBAERGH
KAARTEN VERKRIJGBAAR AAN DE TENT

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Voor

SLABONEN EN
AARDBEIEN
voor de inmaak

even bellen en bestellen bij:

Tuinderij
BAN NI N K

Hulshofweg 8-RUURLO
Tel. 05736-1311

Ook voor aardappelen en
diverse andere groenten

en fruit.

BIGGEVOEDERPROGR AMM A

Verkrijgbaar bij:

HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders

Wichmond

Tel. (05754) 1748

ZOMERVOORDEEL
Nu 4 KUSSENS halen

EN SLECHTS

3 BETALEN
Verder PARASALS

N U MET

20% KORTING

BAREN DSEN VORDEN B.V.

Zutphenseweg 15
7251 DG Vorden

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 ENVorden
Telefoon 05752-1012

Heeft U een
WESPENNEST?

Laat het snel en deskundig
verwijderen.

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

De Spannevogel
10 AUGUSTUS
OP DE BRADERIE IN RUURLO

Toont U met trots de nieuwste trends op het
gebied van

HARDE VLOERBEDEKKING

Laat hierbij uw fantasie de vrije loop
VEEL IS MOGELIJK!!!

Nieuwsgierig?? Kom kijken en!!! informeer
geheel vrijblijvend naar een

GRATIS ONTWERP!!!

Tevens de maand augustus
diverse akties op deze vloeren.

l.v.m. de braderie is de zaak in Ruurlo
10 augustus de gehele dag gesloten.

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

3000 m2 woonplezier

ALTIJD 10% KORTING OP MEUBELEN BIJ KONTANTE BETALING

Nu ook op
maandagmiddag

geopend!

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

Topper van Formaat

Wolf 6.42 E
De krachtige elektromaaiers
voor middelgrote en grote
gazons.
• 1.500 Watt elektromotor
• 40 cm maaibreedte
• Centrale maaihoogte-instelling
• Flick Flack kabelgeleider
• Optimale maai- en

vangeigenschappen zelfs bij nat
gras

8.42 E f875,—

Wolf 6.42 EA
• Identiek als 6.42 echter

uitgevoerd met wielaandrijving
3,5 km/u.

6.42 EA f 1.299,—

DOE HET ZELF MARKT
Snellenberg
Rustoordlaan 6-8
7211 AX Eefde
Tel. (05750) 12552



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 4 augustus 1994
56e jaargang no. 19

Grote schadepost
na inbraak
bij P.V. Vorden
Het zit de Postduivenvereniging Vor-
den niet mee. Toen vorige week een
aantal leden van de club het vereni-
gingsgebouw van binnen ging op-
knappen, werd op donderdagmiddag
in de lunchpauze voor ruim 4.500 gul-
den aan apparatuur weggehaald. Door
een roldeur, die niet op slot was, kwa-
men de dieven binnen en namen on-
der andere een decoupeerzaag, twee
snoerloze boormachines, een handcir-
kelzaag en een schaafmachine mee.
De heer C. Bruinsma van P. V. Vorden:
'Het is een heel trieste zaak. Enkele
leden van onze vereniging hebben een
week van hun vakantie opgeofferd
voor het opknappen van het clubge-
bouw. Het is op zich schitterend dat
zoiets kan. En dan gebeurt er zoiets.
Dat houd j'e toch niet voor mogelijk.'
De gestolen apparatuur was eigen-
dom van enkele aannemers in deze re-
gio. Bruinsma: 'Wij hebben binnen de
vereniging een aantal timmerlieden
die de apparatuur van hun baas in
bruikleen hebben. Daarvoor hebben
ze ook getekend. Mede omdat de ap-
paratuur van derden is, krijgen we
niets terug van de verzekering. Als
vereniging zijn we dan ook zwaar ge-
dupeerd.'
De P.V. Vorden zit nu met de handen
in het haar. Ze weten niet waar ze het
geld vandaan moeten halen om nieu-
we apparatuur aan te schaffen voor de
aannemers. Bruinsma: 'We zullen
toch op een of andere manier met geld
over de brug moeten komen. Als we
dit in kas hadden gehad dan was dit
geen enkel probleem geweest, maar
helaas zijn we niet zo'n rijke vereni-
ging-'
De P.V. Vorden heeft daarom bij de
AMRO Bank een bankrekeningnum-
mer geopend waarop iedereen die iets
voor de postduivenvereniging wil
doen geld over kan maken. Bruinsma:
'Wanneer we meer dan 4.500 gulden
binnen krijgen, gaat de rest naar
Rwanda. Het gaat er bij ons slechts
om dat we nieuwe apparatuur kunnen
aanschaffen voorde aannemers die nu
gedupeerd zijn.' Het bankrekening-
nummer is 43.42.96.821.

125 aanspanningen
doen mee aan rit
van In de Reep'n
De inschrijving voor de koetsentocht
van 'In de Reep'n' die op 14 augustus
wordt gehouden is gesloten. In totaal
zullen 125 aanspanningen volgende
week zondag hun opwachting maken.
Naast de tocht zijn er ook diverse de-
monstraties op het terrein nabij kas-
teel Vorden.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de springwedstrijd die op zaterdag
23 juli in Geesteren werd gehouden
behaalde Wim Lenselink met Ike de
eerste prijs in het B-progressief sprin-
gen. Verder heeft Martine Rutting
zich met haar paard Erasmus geselec-
teerd voor de Gelderse Kampioen-
schappen. Zij zal uitkomen in het
springen klasse L.

Genieten geblazen
tijdens moonlight-
zwemmen
Het 'Moonlight' zwemmen, zater-
dagavond in het Vordense zwembad
'In de Dennen' is een groot succes ge-
worden. Mede door de meer dan zo-
merse temperaturen bleven een flink
aantal dagjesmensen de gehele avond
op het bad 'plakken', want openings-
tijden op de zaterdagavond tot het
middernachtelijk uur komen maar
zelden voor.
Volgens chef-badmeeste/r Martin
Westerik maakten ruim 500 mensen
gebruik van het zwemmen bij maan-
licht. Aan de temperatuur van het wa-
ter behoefde weinig gesleuteld te
worden. Die bedroeg circa 25 graden.
Het bad was voor deze gelegenheid
leuk aangekleed. De terrasjes zaten,
hoe kan het anders, goed vol. Boven-
dien zorgden de 'Climax-jongens'
vooreen gezellig discosfeertje.

Ruim vierduizend toeschouwers bij voetbalwedstrijd Vorden-Feyenoord (4-12)

Vorden-keeper Ronald Hoevers:
'Ik dacht telkens dat ik de bal had'

De drie selecties gaan met elkaar op de foto.

Willem van Hanegem kan na afloop
van de oefen wedstrijd tegen Vor-
den nooit tevreden zijn geweest
over het spel van zijn ploeg. Met
name in de tweede helft toen een re-
gioteam de taak van het eerste elftal
van Vorden had overgenomen,
werd de Feyenoord-defensie zwaar
onder druk gezet en wist Mare van
der Linden (Be Quick) zelfs twee-
maal te scoren. Met name zijn
tweede doelpunt was er één om in te
lijsten. Met een fraaie lob over de
keeper gaf hij zijn visitekaartje af.
Dat de eindstand toch nog 4-12
werd, deed daar niets meer aan af.

In de eerste helft startte Vorden l te-
gen de Rotterdammers die onder an-
dere aantraden met John de Wolf, Ar-
nold Scholten, John van Loen en Joz-
sef Kiprich. Tien minuten na de aftrap
zette Peter Bosz Feyenoord op voor-
sprong. Dit duurde maar even, aange-
zien enkele minuten later Ronald de
Beus met een schitterende omhaal de
Vordenaren op gelijke hoogte bracht.

Klein wonder
Het publiek, ruim vierduizend in ge-
tal, ging er even goed voor zitten en
hoopte op een 'klein wonder'. Tegen
beter weten in natuurlijk. Met uitste-
kend schaakvoetbal lieten de Rotter-
dammers de bal vervolgens van voet
tot voet gaan en forceerden telkens
een opening als Vorden een gaatje liet
vallen. Zo stond het in de 26e minuut
dan ook al 1-4 door doelpunten van
Jozsef Kiprich en John van Loen (2x).
In de 28e minuut ~kreeg Vorden een
uitstekende kans om de achterstand te
verkleinen. Een keihard schot van
Gert Verbeek werd echter geparreerd

door Feyenoord-goalie Ron Ververs.
Even later was het aan de andere zijde
wel raak door twee doelpunten van
Dean Gorré. De 1-6 die hij inschoot
was echter buitenspel maar werd door
scheidsrechter Floors over het hoofd
gezien. Giovanni van Bronckhorst
bepaalde tenslotte de ruststand op
1-7.

Schaakvoetbal
Tijdens^^rust werd er volop nage-
praat ov^rae eerste helft. Vrije verde-
diger Bennie Wentink: 'Het leek soms
net schaakvoetbal. De bal ging bij
Feyenoord zo snel rond dat we er af en
toe helemaal niet aan te pas kwamen.
Ik zit h^waal stuk. Ik ben dan ook
blij dat wv maar één helft hoeven te
spelen en dat een regio-team het
straks gaat overnemen.' Ook voor
keeper Ronald Hoevers ging het soms
even net iets te snel. Hoevers: 'Tel-
kens dacht ik dat ik de bal had. Dus
niet hé. Die lui kunnen zo goed schie-
ten. Daar kunnen wij nog wat van le-
ren.' Aanvaller Gert Verbeek sloot
zich bij Ronald Hoevers aan. 'Maar
we zijn niet helemaal weggespeeld.
We hebben goede kansen gehad. Al-
leen jammer dat'dat schot van mij er
niet inzat. Anders had het nu 2-7 ge-
staan. Maar misschien dat het regio-
team er straks nog een paar kan in-
schieten', aldus Verbeek, nippend aan
een bidon met water.
Dit laatste bleek ook het geval te zijn.
Nadat Han Piels van AZC de Feye-
noord-keeper bijna passeerde, was
het in de twaalfde minuut na rust
Mare van der Linden die 'Vorden en
omstreken' op 2-7 bracht. Toen even
later Hans Oldenampsen van de Wit-
kampers er 3-7 van maakte, stond het

publiek op de banken en vroeg om
nog meer doelpunten tegen de beker-
houder. Mare van der Linden gaf daar
gehoor aan door van meer dan 30 me-
ter de Feyenoord-keeper te passeren
met een schitterende lob waar deze
geen antwoord op had (4-7).

Goed spel
Door het goede spel van het regio-
team was de wedstrijd plotseling ook
veel leuker om na te kijk^^angezien
het spel snel op en neer gin^
Het publiek genoot vooral van de
duels tussen Mare van der Linden en
John de Wolf. De Feyenoord-verdedi-
ger had soms de grootstcyrioeite om
de speler van Be Quick ̂ B stoppen.
Aan het einde van de werafrijd bleek
toch weer dat het regio-team evenals
Vorden l een maatje te klein is voor
de topper uit de ere-divisie. De Rot-
terdammers liepen daarom ook uit
naar 4-12. Mark Sueters van Ratti, die
volgend seizoen bij Vorden komt spe-
len, kreeg op de valreep nog een kans
om er 5-12 van te maken. Maar door-
dat hij zwaar gehinderd werd door een
Feyenoord-verdediger zag hij dit
schot gesmoord.
Toen scheidsrechter Floors vervol-
gens afblies, werd het veld overs-
poeld met jongeren die op 'handteke-
ningenjacht' gingen.
Doelpunten: Peter Bosz 0-1, Ronald
de Beus 1-1 , Jozsef Kiprich l -2, John
van Loen 1-3, John van Loen 1-4 ,
Dean Gorré 1-5, Dean Gorré 1-6 ,
Giovanni van Bronckhorst 1-7 , Mare
van der Linden 2-7, Hans Oldenamp-
sen 3-7, Mare van der Linden 4-7 ,
Giovanni van Bronckhorst 4-8, Dean
Gorré 4-9, John van Loen 4-10, Errol
Refos 4-11, Dean Gorré 4-12.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'Zo'w nog wel können gaon zonder da'w de rugge nat kriegt?' 'Och,
zo'n vaart zal 't wel neet loopn, ze hebt de hele wekke al van onweer en
reagen epraot maor d'r kump niks.' •
Wi'j haddn met Willem Pender en Gerrutjen afesprokken umme te gaon
fietsen. Dat had eers vanmeddag (zondag) al zölln gebeurnn maor too
had Willem afebeld: 't was um völs te heite, of 't ons venaovund ok uutk-
wam. Dan zo'w maor zo tegen 'n uur of achte bi'j eur wean, dan zol de
grootste hette wel oaverwean.
Maor dat leste veel goed tegen. Want 't was tegen acht uur nog um de
dattug graden. Maor i'j wilt ok neet altied in huus zitt'n te koekeloern,
dus kree'w de fietsen maor van stal en reen nao Willem en Gerritjcn.
Wi'j dachten dat zee al wel op ons zolln zitt'n te wachten, maor Willem
was nog druk met zien bloemen. Hee had hele mooie fuchsia's en gera-
niums en umdat e nog 'n hagelbuje vewachten dekken e ze allemaole
netjes af.
Zo wodd'n 't onderhand al half negen veur a'w met ons viern op weg
gingen. D'r zat al wat zwemmeri'je an de loch, daorumme zo'w maor 'n
betjen um Vodd'n fietsen. Dan ko'w, as 't neudug was, altied nog weer
gauw op huus an gaon. Met Willem d'r bi'j mo'j trouwens toch gin al te
grote tochten uutzetten want dan kom i'j altied tied te kot. Dan zut e dit
en dan dat waor e effen veur van de fietse af geet.
Dat was al gauw 't geval an de Schuttestraote. Daor leepn de peerdc van
de Voskoele in de weie, 'n machtug mooi spul um te zeen, veural now
met den trop vulns d'r bi'j. En angezeen Willem meent dat e nog wel 'n
betjen vestand van peerde hef lei hee ons uut wat 'n mooisten en 'n bes-
ten was. En hee kreeg alle geliek van de vismark angezeen wi'j neet
meer van 'n peerd wet as dat e 'n kop, 'n stat en vier peute hef. A'j Wil-
lem zo heurn kan de Voskoele d'r wel rieke an wodd'n. Maor den pensc
vol wark en de kilo's voer mo'j dan neet rekkenen.
't Was in ieder geval heel wat mooier um de peerde in de weie te zeen
loopn as dat gebeul op de WK waorvan wi'j de militairie zaoterdag op de
tillevisie zaogen. Bi'j zo'n hette hef dat neet volle meer tnet sport van
doene.
Maor goed, wi'j gingen wieter en via 'n Kraneneberg en de Mossclse-
weg wazze wi'j zo ongemerkt in 't Galgengoor too'w zo now en dan al
wat geflikker an de loch zaogen.
'Lao'w maor weer op 't darp an gaon', zei Gerritjen, die neet volle op hef
met schoers. Zo waa'w al aadug vlot bi'j "t Olde Lettink' en ko'w pre-
beern of ze daor ok koffie können zettn. En dat können ze gelukkug heel
goed. I'j wod t'r netjes eholpen en 't is t'r hadstikkc mooi um te zittn. At
zee de kop d'r bi'j hold kont de jongeluu d'r nog 'n hoop plezier aan
beleaven.
Net veur de eerste droppels begonnen te valln wazze wi'j weer in huus. 't
Stelln trouwens ok nog niks veur. Lao'w maor hoppn dat ze de bujen
neet bewaard veur ende van de wekke want dan is d'r weer van alles te
doen bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

DIT ZEGT NIETS OVER
CULTURELE INTERESSE

Boegsprietlopen
verschoven
naar 21 augustus
Het open Vordens kampioenschap
boegsprietlopen dat Jong Gelre orga7

niseert zal dit jaar worden gehouden
op zondag 21 augustus bij het meer
van de familie Graaskamp. Behalve
het boegsprietlopen denkt Jong Gelre
nog een paar spelevenementen op die
dag te organiseren zoals bijvoorbeeld
sjoelen. Het lag aanvankelijk in de be-
doeling het boegsprietlopen aanstaan-
de zondag te laten plaatsvinden.

Het regioteam kijkt naar de eerste helft. Op de achtergrond de V I P-tribune.

'De Snoekbaars'
In samenwerking met de plaatselijke
hengelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' organiseerde de VVV in de
Berkel een viswedstrijd. Hieraan
werd door 19 personen deelgenomen.
De uitslagen waren als volgt:
1. W. Vreeman, 3 stuks - 98 cm; 2. R.
Golstein, 3 stuks - 76 cm; 3. B. van
Heerde, 2 stuks - 54 cm.
Op 21 augustus organiseert 'De
Snoekbaars' een onderlinge wed-
strijd. Deze wordt gehouden in de Us-
sel.

'Graafschaprijders'
naar Duitsland
De Vordense auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' organiseert het
komende weekend een tweedaagse
trip naar het plaatsje Barntrup in het
Teutoburger Wald. Deelnemers aan
deze tocht vertrekken zaterdag 6
augustus vanaf het clubhuis 'Het
Kontaktpunt' aan de Eikenlaan.
Iedereen kan op eigen houtje naar
Barntrup rijden. Bij het vertrek ont-
vangt men een uitstekende routebe-
schrijving over zoveel mogelijk
B-wegen. Dat betekent veel kleine
dorpen en routes door een bosrijk en
heuvelachtig gebied. De afstand op
deze zaterdag bedraagt vanaf Vorden
320 kilometer.
In Barntrup wordt op een camping
overnacht, waarna zondag 7 augustus
de terugtocht plaatsvindt. Die dag be-
draagt de afstand 290 kilometer. Voor
dit tweedaagse evenement zijn weer
bekers te 'verdienen' voor bijvoor-
beeld de grootste club en de vcrstko-
mende deelneemster/deelnemer. In-
middels hebben de eerste rijders zich
bij de organisatie aangemeld. De rit
staat namelijk ook in de KNMV-
agenda vermeld.



AGENDA
AUGUSTUS:
Iedere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

3 VVV Avondwandeling den
Bramel

3 VVV Wientjesvoort, lezing
3 Lindese Molen, verhalen en

voordrachten
3 Welfare, handwerken Wehme
4 VVVSpookritperfiets
4 VVV Rondleiding kasteel Vorden
4 Staringavond bij Kapel

Wildenborch
6 Boerderijenfietstocht
6 Beachparty rond het meer van

Graaskamp
7 Jong Gelre Boegsprietlopen
8 VVV Rondleiding kasteel Vorden
8 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
9 VVVSpookritperfiets
9VVVHuifkartocht

10 Lindese Molen, verhalen en
voordrachten

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

11 VVVSpookritperfiets
I1 VVV Rondleiding Kasteel Vorden
11 VVVViswedstrijd
13 V W Kunstmarkt
13 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen, alle diploma's
14 Medlertol Fietsoriëntatierit
14 IndeReep'nKoetsendag
15 W V Rondleiding kasteel
15 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
16 VVVSpookritperfiets
16 VVVHuifkartocht
16 W V Boerderijbezichtiging, Open

dag bij Bouwmeester
17 Dorpscentrum,

Kindervoorstelling
17 Lindese Molen, Verbalenen

voordrachten
17 DeKnupduukskes.Folklore-

avond
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
7 Zomerexcursie

Landbouworganisaties
8PCOB
8 H VG dorp Vorden

12 Anbo klootschieten bij de
Goldberg

14 Welfare hand werken Wehme
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 De Vogelvriend, ledenvergadering

met diapresentatie
16SWOVHobbybeursin

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

Natuur
Woensdag 3 augustus zal de heer J.
Brinkman in de salon van camping
'de Wientjesvoort' een lezing houden
over het onderwerp 'De Vordense na-
tuur en zijn wild'. Dit is tevens de
laatste lezing in dit seizoen.

Oranjecomité Vier akker l Wichmond viert 75-jarig bestaan

Feestweek voor jong en oud
In het jaar dat Vierakker/Wich-
mond 1200 jaar bestaat, viert ook
de plaatselijke Oranjevereniging
een jubileum. Dit jaar is het 75 jaar
geleden dat het comité werd opge-
richt. De feestweek die van 20 tot en
met 27 augustus wordt gehouden,
zal daarom een extra feestelijk tint-
je krijgen. Gezien de twee jubilea
zullen de stichting 1200 en het
Oranjecomité eind deze maand
nauw samenwerken om de feest-
week voor iedereen aantrekkelijk
te maken.

Het Oranjecomité kwam in 1919
voort uit de Vierakkerse kermis. Het
feest werd in de loop van de jaren op
diverse locaties in Vierakker en
Wichmond gevierd zoals in het wei-
land van de familie Meulenbeek, na-
bij de N.H. Kerk, de Dorpsstraat en de
huidige locatie gelegen aan de Rond-
weg.
In 1939 werd het feest uitgesteld in
verband met de mobilisatie, terwijl
dat jaar speciaal de Gele Rijders wa-
ren uitgenodigd. De feestdagen waren
in de jaren 50 op dinsdag en woens-
dag. In 1969 werd dit verschoven naar
de vrijdag en de zaterdag.

In de afgelopen 75 jaar zijn er diverse
hoogtepunten geweest. Zo werd in
1950 voor het eerst een oriënterings-
tocht gehouden waaraan 25 mensen
deelnamen. Nu is dat jaarlijks het
tienvoudige daarvan. Verder had in
1958 de eerste 'Dikke banden race'
plaats georganiseerd door de RTV.
Tijdens het 60-jarig bestaan in 1979
waren er zelfs Oostenrijkse gasten die
het feest mee kwamen vieren. In 1972
werd er een grap uitgehaald tijdens
het vogelschieten. De vogel was dus-
danig vastgemaakt, dat deze bij het
eerste gerichte schot naar beneden
viel. Het feest had er geen hinder van.
Nadat de originele vogel op zijn
plaats was gezet, ging het feest weer
zijn gewone gang.

Prijzen
De plaatselijke winkeliers hebben in
de loop van de jaren ook altijd positief
meegewerkt door telkens weer gratis
prijzen ter beschikking te stellen voor
de verschillende activiteiten.
Voor de feestweek van dit jaar staan er
weer veel evenementen gepland zoals
een groot vuurwerk op zaterdag 20
augustus. Deze wordt aangeboden
door de ABN-AMRO Bank. Dit jaar

is er voor het eerst ook keizer schieten
en keizerin gooien voor de dames.
Ook voor de jeugd van 12-16 jaar is er
vogelschieten, speciaal aangepast
voor de jeugd. Zondag 21 augustus
wordt de jaarlijkse orienteringsrit ge-
houden voor het hele gezin door een
bosrijke omgeving. Op dinsdag 23
augustus is er een muziekavond met
medewerking van De Isselkapel en
Boh Foi Toch. Deze avond is inmid-
dels uitverkocht.

Optocht
Op 24 augustus is er een speciale mid-
dag voor de kinderen tot 12 jaar in het
Ludgerusgebouw, terwijl een dag la-
ter een feestavond wordt georgani-
seerd voor de bejaardensoos. Op 26
augustus is er vogelschieten en vin-
den en volks- en kinderspelen plaats.
Op 27 augustus wordt de grote op-
tocht gehouden die in het teken staat
van het 1200 jarig bestaan van Vier-
akker/Wichmond. Maar liefst 19 wa-
gens zullen er in deze optocht van
start gaan, terwijl tijdens de kinderop-
tocht ook van alles zal worden uitge-
beeld. Daarnaast zullen ook diverse
muziekkorpsen, zoals Jubal, hun me-
dewerking verlenen aan deze dag.

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Wat doen we met het
leenrecht?
De bibliotheek heeft het moeilijk. Ge-
lukkig niet in het algemeen, want er
zijn in het afgelopen jaar weer meer
dan 100.000 boeken en c.d.'s uitge-
leend en de belangstelling voor het
boek is in onze gemeente onveran-
derd groot. De problemen liggen
vooral op financieel gebied, want het
budget dat beschikbaar is, is niet hoog
genoeg om een verantwoord collec-
tiebeleid te voeren. Ook al werd de
gemeente, na een door ons ingediend
bezwaar bij de 'commissie voor ge-
schillen en bezwaren', voor het jaar
1994, alsnog gevraagd in overleg te
treden met ons bestuur om over de
budgetvaststelling van dit jaar te pra-

ten. En is door de gemeente een aan-
vullend budget voorgesteld voor de
kostenstijgingen van 1994 ten opzich-
te van 1993.
Maar helaas hangt er voor 1995 al
weer een nieuwe donkere wolk boven
ons hoofd. Dat is het leenrecht, dat
landelijk vele jaren onderwerp van
discussie is geweest maar nu zal wor-
den ingevoerd. Dan zal voor elk uit-
geleend boek een bedrag van waar-
schijnlijk 25 cent moeten worden be-
taald. Dat bedrag is bestemd voor een
fonds waaruit schrijvers een vergoe-
ding zullen ontvangen. Voor de ruim
100.000 uitleningen die in Vorden en
Wichmond plaatsvinden, gaat het dus
om een bedrag van f 25.000.-. Op dit
moment wordt als vergoeding voor
het leenra^| circa f 7.000.- betaald.
Een grootJwschil.
De vraag is: hoe kan deze nieuwe
zware lastenpost worden opgevan-
gen? In het overleg met de gemeente
over de 1995-begroting, dat nog moet
plaatsvin^^ zal hierover zeker wor-
den gesproron. Maar door de geringe
financiële mogelijkheden van de ge-
meente voor 1995 is het niet waar-
schijnlijk dat volledige compensatie
plaats zal kunnen vinden. Nog verder
snoeien op het aankoopbudget voor
nieuwe boeken betekent nog minder
boeken aanschaffen dan we nu al
doen. Zodat de kans groot is - hoe on-
sympathiek we dat als bestuur en lei-

ding van de bibliotheek ook vinden -
dat we straks ook een bescheiden ver-
goeding per uitgeleend boek moeten
gaan vragen. Dat heeft twee gevol-
gen: er komt daardoor een reservepost
waaruit een deel van de leenrechten
kan worden betaald. En er zullen dan
ongetwijfeld minder boeken per uitle-
ning worden meegenomen, waardoor
het aantal uitleningen daalt en er dus
ook minder leenrecht betaald hoeft te
worden.
Overigens is dat een ontwikkeling die
we bijzonder spijtig vinden, omdat
juist die veelheid van keus en de vrij-
heid om - met een zekere beperking -
lekker veel boeken mee naar huis te
kunnen nemen er voor zogt dat er veel
gelezen wordt. Voor een instelling die
er is om alle inwoners va^feis dorp
zoveel mogelijk kennis tc^Ren ma-
ken met de bonte wereld van het boek,
is dat een slechte ontwikkeling. Maar
voorzover we het nu kunnen bekijken
zal het toch die kant op moeten.
Gelukkig blijft het princij^^vereind
dat boeken lenen en lezenwfbelang-
rijk is dat het nu en in de toekomst be-
taalbaar moet blijven. Want als om fi-
nanciële redenen een groot deel van
de mensen geen gebruik meer zou
kunnen maken van de diensten van de
openbare bibliotheek dan zijn wc toch
wel heel erg op de verkeerde weg.

Boekanier

VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

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

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

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

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Openingstijden
In verband met de vakantie is het kan-
toor in de maand augustus alleen ge-
opend op de woensdagmorgen van
9.30 tot 12.00 uur. Buiten deze ope-
ninguren kan men voor dringende za-
ken bellen naar de volgende num-
mers: (05752) 6887 of (05752) 1945.
Voor de alarmering naar (05752)
2151 en voor de dagopvang naar de
Wehme (05752) 1448.

Dementie
De Stichting Welzijn Ouderen in Vor-
den start vanaf l september in Vorden
de Bezoek- en Oppas Service voor de-
menterende ouderen. Het B.O.S. pro-
jekt is in regionaal verband opgezet
door de Stichting Welzijn Ouderen
ondersteund door de Alzheimer Vere-
niging, Riagg IJsselland en het ver-
pleeghuis Zutphen. In elke plaats is
een BOS-coördinator aangesteld die
de mensen bezoekt en vrijwilligers in-
zet. In Vorden is dit Ingrid Heerink die
in samenwerking met de coördinator
van de SWOV, Louise van Uden dit
projekt in deze plaats beheert.
In Vorden zijn 4 vrijwilligers voor dit
projekt beschikbaar. Deze vrijwilli-
gers, Miep Rouwenhorst, mevr. I. de
Jonge, mevr. H. Fleming en mevr. W.

kl. Geltink hebben een door het Riagg
opgezette korte cursus gevolgd. Voor
meer informatie kunt u terecht bij de
SWOV. In september leest u hierover
meer.

Kookcursus voor
mannen van start
Veel ouderen willen zolang mogelijk
zelfstandig blijven en thuis blijven
wonen. Voor mannen is het daarom
(en ook als de partner ziek is) belang-
rijk om zelf te kunnen koken. Men is
minder gauw afhankelijk van ande-
ren. Op de cursus leert u eenvoudige
gerechten klaar te maken. Mevr. Kep-
pels is ook dit jaar bereid om in okto-
ber-november deze cursus te geven.
Noteer het vast op uw kalender; opga-
ve vanaf heden is ook mogelijk.

Veiligheid thuis
'Een ongeluk zit in een klein hoekje!'.
Hoe ouder een mens wordt, hoe meer
keine hoekjes er lijken te komen met
name in en om de woning! Niet alles
is te voorkomen, maar met eenvoudi-
ge voorzorgsmaatregelen kan men het
ricico van ongeval wel vaak beper-
ken. Omdat dit risico bij ouderen nu
eenmaal groter is dan bij jongeren is

er speciaal voor deze groep het in-
spectie-boekje ' Op onderzoek in ei-
gen huis' geschreven. Dit boekje (50
blz) geeft informatie over onderhoud,
verbetering en aanpassing van de ei-
gen woning. U kunt het gratis afhalen
bij de Stichting Welzijn Ouderen.

Hobbybeurs
Vorige maand stond er stukje in het
Contact over de hobby-beurs van Vor-
denaren die ook dit jaar weer gehou-
den wordt tijdens de Floraliadagen in
het Dorpscentrum. Als U een hobby
of een verzameling heeft overweegt U
dan eens deze op de beurs te presente-
ren. Zo'n presentatie biedt u de moge-
lijkheid andere hobby-isten/verzame-
laars op een gezellige manier te ont-
moeten en belangstellenden een kans
om ideeën op te doen voor een zinvol-
le vrijetijdsbesteding. Voor deelname
kunt U zich melden bij de SWOV, tel.
05752-3405. Bij geen gehoor kunt u
bellen naar tel. nr. 3273.

Voor de aktiviteiten, voor opgave en
voor informatie kunt u terecht bij de
SWOV, Raadhuistr. 6 tel. 05752-
3405.
Geopend van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur en s'mid-
dags tot 3 uur op afspraak.

Allerhand
in 't Saksenland

Er is niet zo veel meer in de Achterhoek dat nog herinnert aan de
vroeger alom tegenwoordige marskramer. Een enkeling op leef-
tijd heeft er misschien nog een verhaal over. Dit in tegenstelling
tot het gebied in Westfalen waar het Tecklenburgerland zo'n
beetje begint met als centrum de plaatsen Mettingen en Hopsten.
In beide stadjes heeft men nog veel wat aan de 'hannekemaaiers
en kiepenkeerls' herinnert. De hannekemaaiers, die hier kwamen
grasmaaien, waren de voorlopers van de 'tuödden', de handela-
ren die met hun mand op de rug, vol koopwaar, dit hier trachten te
verkopen. Die koopwaar was hoofdzakelijk textiel maar ook aar-
dewerk kwam veel uit het Duitse grensgebied.
Schijnbaar waren ze iets gewiekster dan de hier gevestigde han-
delaren, want zo zoetjesaan vestigden de 'tuödden' zich in Ne-
derland en zetten hier zaken op poten die later grote bekendheid
kregen. Denk aan Vos, Lampe, Vroom en Dreesman, Peeck en
Cloppenburg en, wat later een der grootste werd, C. en A. Bren-
ninkmeier.
Een nazaat, Felix Brenninkmeier, heeft in Hopsten de driehon-
derd jaar oude boerderij van zijn voorgeslacht prachtig laten res-
taureren (kosten 3 miljoen DM in 1963). Achter de boerderij,
prachtig gelegen staat nog een oud 'bakspieker'.
In het niet zo veraf gelegen Mettingen is het 'Tuödden-museum'
gevestigd in Hotel Telsemeier. Daar kunt u alles op uw gemak
bekijken terwijl de kok het eten voor u klaarmaakt. Veel is er te
zien over leven en werken in de vorige eeuw. Alles gesitueerd om
de met veel groen aangeklede eetzaal.
Buiten het genoemde zijn er in beide plaatsen nog veel vakwerk-
huizen die het bekijken meer dan waard zijn. Nu de dagen nog
vrij lang zijn is een en ander best in een dag te doen. U bereikt het
gebied het gemakkelijkst via de autobaan Rheine-Ibbenbüren.

H.G. Wullink.

Weekendrecept
Vlogman
Zwitserse runderlap
Bereidingstijd: 45 minuten
Stooftijd:2uur

Benodigdheden voor 4 personen: 100 gram margarine of boter, l kilo-
gram dikke runderlap, peper, zout, 100 gram panklare worteltjes of win-
terpeen, !/2 bosje selderij, 100 gram prei, 150 gram gesnipperde uien,
1 kruidnagel, l klein blaadje foelie, 200 gram gepelde tomaten,
'/2 vleesbouillontablet, 6-8 dunnen plakjes bacon of mager ontbijtspek,
2 theelepels goudgele mosterd, 150 gram Emmenthaler aan een stukje,
V/2 eetlepel slaolie, 2 eetlepels aardappelmeel, l deciliter koffieroom of
room, selderijzout, worcestersaus of aroma.

Benodigd keukengerei: grote vlees- of braadpan, snijplank, mes, kleine
koekepan, grote steelpan, zeef of draaizeef, satépen, kommetje.

Bereidingswijze:
Laat de margarine smelten op een matige warmtebron. Bestrooi het vlees
met peper en zout. Leg het vlees in de pan wanneer het schuim van de
margarine begint weg te trekken en deze begint te kleuren. Bak het vlees
aan beide zijden bruin. Voeg zoveel heet water toe dat er 2 centimeter
vocht in de pan zit. Sluit de pan als de inhoud kookt. Temper de warmte-
bron. Snijd de wortels in dunnen plakjes en snijd deze nogmaals door.
Was en kneus de takjes selderij. Verwijder van de prei het wortelgedeelte
en alleen de harde groene bladeren. Snijd het wit en het lichtere groen
van de prei overdwars in smalle repen. Doe de stukjes wortel, selderij,
prei en ui in de vleespan. Voeg de kruidnagel en de foelie toe. Neem uit
de tomaten de harde stukjes onder de kroontjes weg. Snijd de tomaten
klein en doe ze in de pan. Voeg het bouillontablet toe. Schep het groente-
mengsel rondom het vlees en controleer of het bouillontablet is opgelost.
Schenk, als dat nodig is, weinig heet water bij het vlees, zodat de bouil-
lon 2 centimeter hoog op de bodem van de pan staat. Laat het vlees onder
af en toe keren P/2-2 uur, afhankelijk van de kwaliteit, sudderen. Bak
intussen de reepjes spek in de kleine koekepan langzaam uit. Controleer
na ruim l uur sudderen of het vlees bijna gaar is. Prik daartoe met de
satépen door het vlees dat maar weinig weerstand mag bieden. Neem het
vlees even uit de pan en bestrijk de bovenzijde met de helft van de mos-
terd. Snijd de kaas in zoveel plakken dat daarmee het vlees tot op enige
afstand van de wand bedekt kan worden. Leg de kaas op het vlees, be-
strijk de kaas met de rest van de mosterd en leg de plakjes spek op de
kaas. Zet de zeef op de steelpan en giet de jus uit de pan over in de
zeef.Verhit de olie in de vleespan, leg daar het vlees in en schep wat van
de zeer warme olie over de kaas met mosterd en spek. Draai de warmte-
bron laag en sluit de pan. Roer het aardappelmeel aan met een deel van
de room. Giet de rest van de room in de steelpan en bind de inhoud met
het papje. Laat de saus zacht koken en maak de saus pikant van smaak
met peper, zout of selderijzout en worcestersaus. Dien de saus apart met
het vlees op.

Tip van de kok:
Geef er rösti bij en een rauwkostsalade, bijvoorbeeld komkommersa-
lade. Gameer het vlees met een paprika gevuld met taugé of mais.



Internationale reünie familie Eggink

De Vordense familie Eggink hield
afgelopen weekend een reünie. In
totaal kwamen 75 familieleden
naar ons dorp toe. Niet alleen uit
Nederland maar ook uit de Vere-
nigde Staten en Luxemburg. Het
was dus een internationaal gebeu-
ren.

Wim Nijenhuis: 'Het idee onstond an-
derhalfjaar geleden tijdens een feest-
je van een familielid. Aangezien er
veel familie van ons in het buitenland
woont, vonden we het een goed idee
om eens een reünie te houden. We
hebben toen gelijk gezegd dat deze
reünie in de zomer van 1994 moest

plaats hebben, omdat iedereen dan
vakantie heeft.' Van de aanwezigen
kwamen er 15 uit Luxemburg en 25
uit de Verenigde Staten. Wim Nijen-
huis: 'Sommige kwamen alleen voor
voor de weckend-reünie naar Vorden
toe. Daarnaast hebben we ook familie
in Nieuw-Zeeland en Australië zitten.
Maar die konden helaas niet komen.
Misschien over een paar jaar als we
weereen 'meeting' houden.'
De reünie begon zaterdag met een kop
koffie bij de Herberg. Vervolgens
pakte het gezelschap de fiets en reed
een gedeelte van de Achtkastelen-
tocht. Aan het eind van de middag
eindigde deze tocht bij het oudershuis

van de 'drie generaties Eggink' aan de
Mosselsweg 14. Op deze locatie was
er een barbecue met live-muziek.
De volgende dag ging de familie Eg-
gink met z'n allen naar de kerk, waar-
na een brunch werd genoten bij hotel
Bakker. Op zondagavond werd de
reünie afgesloten met een feestavond
bij De Herberg. Wim Nijenhuis: 'Op
die avond kreeg iedereen een t-shirt
met daarop het familiewapen. Dat
was natuurlijk een bijzonder leuke
verrassing. Verder verzorgde Kas
Bendjen een optreden waar vooral de
buitenlandse gasten enorm van geno-
ten hebben. Want dat dialect dat vin-
den ze natuurlijk schitterend.'

Jongeren Operation Friendship houden dagboek bij:
4 Cursus versieren' in Nederlands disco
Twee weken geleden kwamen twin-
tig buitenlandse jongeren uit Est-
land en de Verenigde Staten in Vor-
den aan op uitnodiging van de
plaatselijke afdeling van Operation
Friendship. Gedurende hun ver-
blijf houden twee jongeren van de
uitwisselingsorganisatie een dag-
boek bij. Het gaat om Elles Koersel-
man (Ned) en Michael Fisher (VS).
Elles is 19 jaar en 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 eveneens 19 jaar en afkomstig uit
Agawam, een plaats aan de oost-
kust van de Verenigde Staten. Hij
verblijft bij een gastgezin in Brum-
men.

Elles Koerselman

Dagboek Elles
Voor het eerst sinds al die jaren dat OF
Vorden bestaat, hebben we een vrien-
denclubavond georganiseerd. Op
deze avond was het de bedoeling dat
elk land, dus Amerika, Estland en
Holland, iets van hun eigen cultuur
zou laten zien. Nou, en dat hebben ze
gedaan.
De Estlanders zongen onder andere
het eerste liedje dat ze leren als ze
kind zijn (kleuterschoolliedje). Van
de Amerikanen kregen we een volks-
lied te horen en we moesten ook
meedansen met de Hooki-Pooki (kin-
derdansje). De Nederlanders daaren-
tegen hadden hun eigen liedje ge-
maakt. In dat liedje kwamen al de
plaatsen aan bod waar we heen zou-
den gaan. Tot slot had de dansgroep

De Knupduukskes ook een groot suc-
ces. Al met al kunnen we rustig vast-
stellen dat deze avond erg geslaagd
was, en dat we het over twee jaar ze-
ker weer gaan organiseren.
Woensdag hebben we een bezoekje
aan Den Haag, Delfts Blauw en Sche-
veningen gecombineerd. Toen we een
rondleiding kregen door de Ridder-
zaal en de nieuwe Tweede Kamer
kwamen de vragen al snel los. Zo kon
je zien dat ze het allemaal erg interes-
sant vonden. Ook de Delfts Blauw fa-
briek trok veel aandacht en zoals ge-
woonlijk werden daar aardig wat sou-
venirs gekocht.
Toen zijn we naar Scheveningen ge-
gaan, en hoewel wij altijd denken dat
in Amerika alles veel groter is, blijkt
dat dat niet helemaal waar is. De
Amerikanen waren namelijk erg ver-
baasd over de grootte van de Boule-
vard in Scheveningen. Ze vonden het
prachtig.
Donderdag stond er een excursie naar
Grolsch op het programma. En zoals
verwacht was dat een groot succes.
Want na de rondleiding was er de ge-
legenheid om al de soorten bier te pro-
beren en zoveel als je maar wilde. De
dag van de jongeren kon gewoon niet
meer kapot; wat wil je nog meer!
Vrijdag kwamen alle groepen van Ne-
derland bij elkaar tijdens D-Day, die
gehouden werd in Veenendaal. De be-
doeling van deze dag is het gezellig
samenzijn, zodat alle OF-groepen aan
het eind van de dag, als het ware één
groot geheel zijn. Overdag was er een
sportieve middag en 's avonds was er
een barbecue en disco.
Het afgelopen weekend was een ex-
change-weekend. Dit houdt in dat alle
gasten vrij zijn om iemand te gaan be-
zoeken. Veel jongeren maken hier ge-
bruik van. Zondagmorgen was er nog
wel een gezellig samenzijn door mid-
del van het traditionele spel kloot-
schieten. Een spel dat heel humoris-
tisch was om uit te leggen.
Maandag hebben we de '8-kastelen-
tocht' gefietst en daarna hebben we
met z'n allen een broodmaaltijd ge-
nuttigd, 's Avonds hadden we een
'poolparty' (echt Amerikaans) in het
zwembad In de Dennen. Wat er de
aanstaande week gebeurt, kunt u vol-
gende week weer in dit blad lezen.

Dagboek Michael
Dinsdag 26 juli. Vandaag bezochten
we de Lindense molen. Ik was niet
echt onder de indruk van het techni-
sche aspect van de molen. Wat me wel
interigeerde was hoe de molenaars

vroeger leefden. Ze waren slaven van
de wind. Telkens als het ging waaien,
moestery^aan het werk. Het was dan
ook besl^peen baan van 9 tot 5.
Donderdag 28 juli. Op deze zeer war-
me dag, brachten we een bezoek aan
de Grolsch Brouwerij in Enschede.
En daar hadden ze gigantisch veel
bier. Wow! Onze gids zei dat op dat
moment 400.000 liter bier werd ge-
brouwen. Per uur worden 50.000 fles-
jes met bier gevuld. Hoewel sommige
Amerikaanse fabrieken misschien
meer bier produceren, was het heel in-
teressant om te horen dat Grolsch nog
echt op een ouderwetse manier ge-
brouwen wordt. Na afloop van de tour
konden we gratis proeven. En ik moet
eerlijk zeggen dat het absoluut de
moeite waard is wat ze allemaal in een
flesje Grolsch stoppen, maar het blijft
'a lot af beer'.

Vrijdag 29 en zaterdag 30 juli. Twee
keer naar de disco geweest en heb ge-
leerd wat het verschil is tussen 'ver-
sieren' in Nederland en Amerika.
Toen ik een poging waagde bij een
Nederlands meisje (Nee, ik zou je
naam niet noemen!) werd ik een
slijmbal genoemd. Waarom begreep
ik toen niet. Toen ik met een Vordense
jongen daarover sprak, kwam ik er
achter dat Nederlanders tijdens het
versieren hun emoties niet tonen. Dat
is misschien de reden waarom ik faal-
de. Ik toonde mijn emoties aan een
dame die haar emoties niet genoeg
toonde. En daardoor begrepen we el-
kaar niet. Maar het kan ook zijn dat ik
een slijmbal ben. Het wordt allemaal
wel erg ingewikkeld. Ik kan me daar-
om mischien ook beter beperken tot
de Amerikaanse meisjes.

Lucerne is een vlinderbloemig
gewas, groeit puur natuur en
zonder kunstmest,

extra lange vezels
• hoog percentage ruwe

celstoffen
• betere stofwisseling

volledig verteerbare eiwitten
• hoge energiewaarde

smakelijk en stofvrij door
melassering

• 90% droge stof,
onbeperkt houdbaar

• levering in zakken
van 20 kg

HARTOG LUCERNE
SUPER RUWVOER

Uw regiodealer:

VEEVOEDERHANDEUJ

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125

Telefoon: 05752 - 2959

Bel vandaag nog voor meer
informatie

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

WN
DK8

Leo Westerhof:
«MI 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

WELKOM BIJ BOER EN TUINDER

Doe mee aan de

Agrarische Fietstocht
op 6 OTgustus a.s.

Start tussen 10.00 en 12.00 uur op het Marktplein te Vorden.

Bezoek aan: - melkveebedrijf
- Vc»fcsterrenwacht
- meiKvee- annex schapenbedrijf
- gelegenheid tot lunch - pannekoeken! - met

accordeonmuziek

U fietst 30 kilometer langs de mooiste plekjes van Vorden!
Deelname gratis.

Organisatie: NBvP, CBTB, ABTB, ZMO afd. Vorden.

Voor een ambachtelijk stuk

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

Aannemingsbedrijf

A. BOSCH
Schuttestraat 11 - 7251 MP Vorden
Tel. 6673-Fax 6727

NATIONALE
ACTIE \

OPRUIMING
T-SHIRTSvA 19.-
POLO'Sv.A 9.-
OVERHEMDEN V.A 25.-
TRUIEN EN SWEATERS V.A 39.-
MEINDL SCHOENEN VA 89.-
RESTANT SPORTKLEDING V.A 2.50

Jacht- en Wapenhandel - Vorden

Zutphenseweg 9
Tel. (05752)1272

Geweermakers
Precisie draaiwerk

steeds doeltreffend!

FEESTELIJKE
KAARTEN

voor

GEBOORTE

VERLOVING

TROUWEN

UITNODIGINGEN
voor diverse
gebeurtenissen

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoscwcg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:
Drogisleri| • Parfumerie • Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
Ruurioseweg S • Hengelo (Gld.) • lel. 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Vcldhuizcn-

Onstcnk
Bcgoniastraat 3

7211 AL Stccndcrcn
Telefoon 2398

K0E" * V A A

recht door /.cc gaat u met

DRUKKERIJ
WEEVERS

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN?

LOGA BELLEN!
Tel. 05752-3100

Michael Fisher

Drie voorstellingen
van 'Theater onder
de Molen'in Linde
Op woensdagavond 3, 10 en 17 au-
gustus worden er in 'Theater onder de
Molen' aan de Lindenseweg verhalen
verteld door Diny Hiddink, Gery
Groot Zwaaftink (troubadour), Peter
Hoefnagels, Ben en Truud Rogmans

en Jan Veldhuis (midwinterhoornbla-
zer). Molenaar Bert Luesink geeft
voor de voorstelling een rondleiding
door de gerestaureerde molen.-De na-
men van de verhalenvertellers zijn
langzamerhand bekend van het thea-
ter. Diny Hiddink draagt vrolijke en
ernstige verhalen voor over het wel en
wee in de Achterhoek. Zij onthult de
geheimen van de streek en zijn bewo-
ners. Gery Groot Zwaaftink laat met

snarenspel de 'Witte wicvcn' cn^an-
dere Achterhoekse figuren herleven.
Peter Hoefnagels verhaalt van de laat-
ste berocpsmolcnaar, een markante en
humoristische figuur. Of hij roept he-
rinneringen op aan de bevrijding van
Oost-Nederland door Amerikanen en
Canadezen, zoals hij deze meemaak-
te. Ben en Truud Rogmans kunnen
tenslotte prachtig vertellen over de
Pieterpadwandelaars.



CD-i is dé sensatie van vandaag. CD-i is

geluid, beeld en informatie op een CD'tje. Met de

sensatie van zelf kiezen, sturen, zoeken en vinden

op uw eigen TV. Voor iedereen zijn er boeiende

programma's op CD-: muziek, karaoke, hobby,

games, kunst en cultuur. Naslag- en kinder-

programma's. En nu ook speelfilms en

muziekvideo's. Verbazend

wat je allemaal met

CD-i kunt beleven.

GROTE

GELUIDS
SHOW
OPDEBRADERIE

10 EN 11 AUGUSTUS
IN HENGELO

Kom naar de CD-i
Show om CD-i zelf
te proberen op een
van de acht demo-
tinits die voor ti
klaar staan.
Of zin? mee de
microfoon in de
hand een nummertje
karaoke voor
publiek!
CD-i is vier-in-één.
Een Philips CD-i
speler speelt niet
alleen CD-i discs
maar ook muziek-
CD's, photo-CD's en
video-CD's'.
") Drfir.it Video Qtrtntige nodig

VIOEO-CO

MUZIEK-CO

CD-i

FOTO'S OP CO

PHILIPS

om naar de Sharp
combi-magnetron

demonstratie!

DEMONSTRAT
van 1 6.00 tot 22.00 uur

Met één druk op de knop probleemloos aardappelen koken is één van de talloze mogelijkheden

die de fantastische Sharp combi-magnetron biedt. Kom nader

kennismaken met alle andere keukengeheimen op onze speciale

demonstratie. U bent van harte welkom! T H E I D E A S C O M P A N Y

e M p e r t ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, HENGELO (GLD), TELEFOON 05753 - 2511.

Uw meubels
versleten ? <^
Wij stofferen snel en voordelig.

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

x""~"^*=i)
interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132

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

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

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

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en moten
APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Jansen & gal jj
iEMB autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
tr 05750-22816 BUVAll

STENEN - TEGELS

SPOORBIELZEN

TUI NHOUT

TANKSTATION

OLIEHANDEL

G. WEULEN KRANENBARG EN ZN. B.V.

Ruurloseweg 45 Vorden Enkweg 3

Telefoon 05752 - 12 17 of 18 11 Fax 05752 - 16 48

l GOED EN NIET DUUR .'

Bij inlevering van Uw volle kleurenfilm

gratis FOTOLIJST

t.w.v. o.90
OP» OP

En natuurlijk de 2e afdruk gratis.

VANDAAG GEBRACHT - MORGEN KLAAR

Dorpsstraat 20-7251 BB VORDEN
Telefoon 05752-2812

VERBOUWING*

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

Amerikaanse
Verkoop

EXTRA
KASSA
KORTING
op alle

dames- en

heren-merkartikelen

donderdag 4 aug. 10% extra korting
vrijdag 5 aug. 20% extra korting
zaterdag 6aug. 30% extra korting!

op alle afgeprijsde prj/zen
fnodècéntrum

ruurlo
Dorpsstraat 22,7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1138


