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Gouden Jubileum echtpaar
Helmink
Het echtpaar H.M.A. Helmink en A.J.M. Helmink-Nijenhuis waren dinsdag 25 mei 50 jaar
getrouwd. Het bruidspaar heeft hun leven doorgebracht op de boerderij aan de Schuttestraat
onder het landgoed 'Het Onstein'. Zij hadden daar een gemengd bedrijf dat wil zeggen kippen,
varkens, koeien met weiland en akkerbouw.

De thans 84 jarige heer Helmink is op
deze boerderij geboren en getogen.
Zijn vrouw is 81 en is afkomstig uit
Wichmond.
In 1943 stapten zij in Hengelo in het
huwelijksbootje. In 1976 stopten zij
met 'boeren' maar bleven nog wel tien
jaar op de vertrouwde stek wonen om
te genieten van het prachtige natuur-

schoon in die omgeving. Een van de
grootste hobbies van de heer Helmink
was wel om daar door de bossen te
wandelen.
In 1987 kwam het bruidspaar naar het
dorp waar zij in een bejaardenwoning
aan de Hackforterweg wonen.
De bruid werkt nog graag in de tuin.
De bruidegom leest heel graag en is

een liefhebber van een kaartje leggen.
Beiden gej^fcen nog van een goede
gezondheicrcn zijn trouwe bezoekers
aan de soos op de Kranenburg.
Hun gouden huwelijksfeest willen zij
op 7 juni vieren in de zaal van bodega
't Pantoffeltje. Het echtpaar Helmink
heeft elÉfe kinderen en 29
kleinkinderW.

Stichting Welzijn Ouderen VordenO

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

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

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en Vmiddags 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
activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Ontmoetingsruimte
Wist u dat u iedere woensdagmorgen in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 (het Stampertje) gezellig koffie kunt gaan
drinken? U kunt het daarbij laten en gewoon onder het genot
van een kopje koffie een praatje maken, maar u kunt ook
samen een aktiviteit ondernemen, te denken valt aan sjoelen,
kaarten of wat u verder wilt. Gewoon een keer doen.

Europees jaar voor/van de
ouderen

In de maand juni zijn de volgende
aktiviteiten;
l juni: zwemjogging in het zwembad
'In de Dennen', woensdagavond spe-
ciaal voor ouderen. 10, 11 juni:
bezichtiging van werkstukken die
kinderen gemaakt hebben in het kader
van het Europese jaar van Ouderen.
16 juni: wandelen met een bomenken-
ner, o.l.v. dhr. G.T. Terpstra kunt u een
rondwandeling maken op het land-
goed De Bramel.
Verzamelen bij de oprijlaan aan de
Almenseweg (bij de slagbomen).
Deelname gratis. 14 t/m 19 juni: wan-
del-avondvierdaagse. Dit jaar hebben
55+ extra aandacht. Wie een rolstoel
met begeleider nodig heeft kan dat
melden bij de SWOV. Graag opgeven
voor 9 juni.

Hobby-beurs

Mensen die de Hobby-beurs hebben
gemist op 11 mei j.l. kunnen op 5 en 6
juni terecht bij 'De Boerderij', Meene-
weg 4, te Zelhem. Het is beslist de
moeite waard. Voor deelname aan een
hobby-beurs die in het najaar hier in
Vorden wordt gehouden kunt u zich

nog opgeven tot 30 juni. Zie foto en
artikel in Contact d.d. 20 mei j.l. Een
deelnameformulier kunt u halen bij de
SWOV.

Hobby

Om verschillende redenen zijn oude-
ren niet altijd in staat 'echte' reizen te
ondernemen. Toch is daar iets op te
vinden. Sommige mensen verzame-
len ansichtkaarten uit de hele wereld,
en krijgen zo een aardige kollektie
foto's van een stad, streek of land.
Door deze hobby houdt de verzame-
laar een aardige kijk op de wereld. Er
zit nog een andere kant aan deze
hobby: met het sturen van een
ansichtkaart, helpt men anderen uit
hun isolement. Adressen van 'thuis-
blijvers' zijn onder meer op te vragen
via (buitenlandse) ouderenbonden.

Een mogelijkheid om kontakten in het
buitenland te onderhouden is het leren
van de internationale 'hulptaal'
Esperanto.

Het Esperanto-Centrum, Riouwstraat
172, 2585 HW in Den Haag verstrekt
graag inlichtingen over een wereld-
wijd net van adressen.

Foto-wedstrijd 'Beeldschoon
Vorden'

Wedstrijdformulieren kunt u halen bij
de SWOV, VVV-kantoor en fotohan-
del Wilhelmien. Deze wedstrijd ein-
digt op 31 september.

Minimabeleid

Voor een aanvraag van kwijtschel-
ding of een verzoek orn een bijdrage/
tegemoetkoming in het kader van het
gemeentelijk Minimabeleid moet u
zich wenden tot de sektor Welzijn van
de Gemeente Vorden. Aanvraagfor-
mulieren Minimabeleid Gemeente
Vorden kunt u ook bij de SWOV
halen. Wacht niet te lang want het
moet voor l juni ingevuld en ingele-
verd zijn bij de Gemeente.

Aanvraag individuele
huursubsidie

Vanaf heden moeten de huurders van
een woning van 'Thuis Best' de inge-
vulde formulieren inleveren bij de
woningbouwvereniging en niet meer
bij de Gemeente. Om iedereen in de
gelegenheid te stellen deze formulie-
ren in te leveren en om de nodige
informatie en eventuele vragen, die u
ten aanzien van de huursubsidie heeft
te beantwoorden, kunt u hiervoor
terecht op woensdag 2 juni en maan-
dag 7 juni 's morgens en 's middags,
in het Dorpscentrum.
Denk niet te gauw dat u niet voor een
huursubsidie in aanmerking komt!!!
Informeer ernaar en vul een formulier
in. I.v.m. de controle van de gegevens
gelieve men een jaaropgave over
1992 mee te brengen of een copie van
de aangifte Inkomstenbelasting 1992.

Grafische bond
huldigt twee
jubilarissen

Gouden speld van verdienste
Het Koninklijk Verbond van Grafi-
sche Ondernemingen (KVGO)
district Oost-Gelderland heeft twee
jubilarissen gehuldigd tijdens een
feestavond ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van het district. Het
feest werd gehouden in Hotel Bakker
in Vorden.

Gehuldigd werden dhr. J.G. Honde-
link uit Neede en dhr. L.G. Weevers
uit Vorden. Dhr. Hondelink is 22 jaar
bestuurslid geweest van het district.
Hij was enkele jaren voorzitter en zat
ook enige tijd in het hoofdbestuur.
Bovendien heeft hij zich sterk
gemaakt voor VKGO, de bond voor
kleine grafische ondernemers. Dhr.
J.G. Hondelink is directeur van Druk-
kerij Hondelink uit Neede.

Dhr. L.G. Weevers is 23 jaar bestuurs-
lid geweest, jarenlang als secretaris-
penningmeester. Gevolmachtigd lid
Grafis Economisch Adviescentrum.
Vele jaren werkgeverslid Districts-
commissie voor het Grafisch bedrijf.
Eén van de pioniers van de CKO, het
huidige VKGO, waar hij als afgevaar-
digde zitting heeft. Mede-oprichter
van het Grafisch museum te Zutphen,
waar hij nog zitting heeft in het
bestuur.
Dhr. Weevers is directeur van Druk-
kerij Weevers BV te Vorden, welke
onlangs Kampioen van Nederland
werd tijdens de Grafivak. Jfck bezit
het bedrijf het VPGI-certificüt.

V W organiseert
'Spookritten'
Donderdag 3 juni vertrekk^Fop het
Marktplein een groep fietsers voor het
maken van een 'spookrit'. Deze rit is
een onderdeel van een arrangement
dat wordt aangeboden door de VVV
te Arnhem. De tocht met een lengte
van plm. 30 kilometer voert langs
plaatsen in de omgeving waar zich in
het verleden bovennatuurlijke ver-
schijnselen hebben voorgedaan. De
gids weet daar alles van. Belangstel-
lenden kunnen bij het VVV kantoor in
Vorden een kaartje kopen en kunnen
zich donderdag dus bij de groep
aansluiten.
Deze 'spookritten' worden vanaf deze
week tot en met 31 augustus elke
dinsdag- en donderdagmiddag geor-
ganiseerd.

Elk jaar weer volbrengen honderden
plaatsgenoten een sprotieve prestatie
door deel te nemen aan de Wandel-
avondvierdaagse. Na hun dagtaak
wandelen ze vier avonden lang een
flink aantal kilometers en terecht wor-
den ze op de laatste avond met muziek
en bloemen ingehaald. Dit jaar is deze
Avondvierdaagse van 14 tot 19 juni
a.s.
Niet ieder die dat wil kan echter mee-
doen. Daarom was het een goede
gedachte van de SWOV, de Stchting
Welzijn Ouderen in Vorden, de moge-
lijkheid te scheppen om ook de senio-
ren, die niet meer zoveel wandelmo-
gelijkheden hebben, toch de gelegen-
heid te geven mee te doen. Dank zij
goede contacten met instanties in de
regio kan namelijk worden beschikt
over rolstoelen en kan de SWOV ook
rekenen op de medewerking van vrij-
willigers die als begeleider mee wil-
len. Wie dat wil kan daar gebruik van
maken voor alle etappen of een deel
van de etappe. En kan zo genieten van
het mooie parcours dat elke avond is
uitgezet en van de gezellige en spor-
tieve sfeer van dit wandelfestijn.
Een en ander moet natuurlijk wel
georganiseerd worden en daarom is
het nodig dat liefhebbers zich tijdig,
dat is uiterlijk 9 juni a.s., opgeven bij
de SWOV (Raadhuisstraat 5 of tel.
3405). Deze activiteit past uitstekend
in het kader van 'het Jaar voor de
Ouderen'. De SWOV organiseert
deze aktie in samenwerking met de
plaatselijke ouderenbonden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 6 juni 10.00 uur ds. S. Gerbrandy uit
Zutphen. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 6 juni 9.30 uur ds. L. Buitenhuis, Hum-
melo; 19.00 uur dhr. W.J. Schot, Vorden.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 5 juni 18.30 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 6 juni 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 juni Pastor E.
Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Huisarts 5-6 juni 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 of 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 van zaterdag 5 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 5-6 juni F.A. Kuyl, Lochem, tel.
05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 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.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachten-
spreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maat-
schappelijk Werk Zutphen, kantoor Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, Kastanjelaan 15, 7255
AM Hengelo (Gld.), tel. 05753-2345.

Alpha-hulpverlening: maandag t/m vrijdag van
8.30-10.00 uur. Correspondentie-adres:
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen. Bezoekadres:
Hogestraatje 3, Zutphen, tel. 05750-43800.

Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, 'Het Dorpscentrum'
(kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden,
tel. 05752-2129.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje juni mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland 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.

VW Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 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.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750^3366.

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 6 juni 10.00 uur ds. Monteban, Zelhem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 5 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 6 juni 10.00 uur Gebedsviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 juni Pastor Lam-
mers, tel. 05753-1275.

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 da-

gelijks 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.

KERKNIEUWS

Op zondagmiddag 13 juni sluit Inter-
christ het seizoen 1992/1993 af met
een 'zomerconcert' in de N.H. Dorps-
kerk. Aan dit concert verlenen ook het
koperensemble van Sursum Corda en

de zanggroep Quint medewerking,
zodat het een bijzonder afwisselend
programma belooft te worden.

WIK
Zaterdag 5 juni a.s. organiseert de
gymnastiekvereniging WIK de finale
wedstrijd in de E en F lijn in de sport-
hal 'De Lankhorst'. Dit zijn wedstrij-
den waaraan 34 verenigingen deelne-
men uit Oost Gelderland.



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat gedeputeerde staten van Gelderland bij
besluit van 13 mei 1993 nr. BD93.10387-AJZ-04
bericht van ontvangst hebben gedaan van de Verorde-
ning tot wijziging van de Algemene plaatselijke veror-
dening, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 april 1993.

Deze Verordening ligt vanaf heden gedurende een ter-
mijn van drie dagen voor iedereen ter secretarie, afde-
ling Bestuur, (boerderij) ter inzage, tegen betaling van
de kosten is de verordening verkrijgbaar.

Vorden, 3 juni 1993.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling

ZONNEBRIL
OP STERKTE

MONTUUR COMPLEET MET
GLAZEN IN UW EIGEN LEES- OE
AFSTANDSTERKTE (S+H-C2)
VOOR EEN ZEER PLEZIERIGE
PRIJS.

Oö juwelier
• • | Zutphenseweg 5

siemennk VORDEN
OO Opt'lCiën Telefoon 150S

Wij zijn ook ruim
gesorteerd in

TUINBANKEN
zowel in hout als kunststof

al vanaf 99."

Ook pick-nick tafels. Ook
hebben wij een uitgebreide

collectie

ROTAN
MEUBELEN
met bijpassende tafels

vanaf 99." per stoel

ETAGERES vanaf 69.-
TUINVERLICHTING

in groen, ook in wit
verkrijgbaar (materiaal:

aluminium)

Bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1

Hengelo-Tel. 05753-2139

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,

58 en 63 personen.
HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

BANDEN-ACCU-UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Houtstok

PARASOLS

vanaf l / O."

Bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1

Hengelo-Tel. 05753-2139

Wbningstoffeerdersbedrijf

Claver
UNIEK IN HENGELO
Manhattan Tapijtgilde

Speciaal voor U,
tegen introdaktieprijzen

te koop:
exclusieve tapijten

zeer geschikt voor
verschillende doeleinden

Gcficvc te bellen voor een afspraak.
Geen vervoer? U wordt getuuiid en gebracht.

JVoningstoffeenkrslfedrijf Cfovtr.
Prunusstrmt 31 - 7255 XG Hengelo Gld.

Telefoon 05753-3373

VAKANTIE
GESLOTEN

van 13 t/m 28 juni

Kapsalon
BEERNING
Raadhuisstraat 11 - VORDEN

Telefoon 1462

VRIJDAG 4 JUNI

Tot 00.30 uur

BAR GESLOTEN
i.v.m. grote partij.

bodeqa

t ^antoffdtje
I)orpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek.

30 mei t/m 12 juni

COLLECTE
Rode Kruis

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
INGAANDE 4 JUNI A.S.

Van maandag t/m donderdag
doorlopend van 09.00-16.00 uur.
Vrijdag doorlopend van 09.00-18.00
uur.
Onze geldautomaat is 24 uur per dag
bereikbaar.

ABN-AMRO
Raadhuisstraat l - VORDEN

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuit inrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, bijv. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes etc.

Als wij klaar zijn met het schilderwerk,
dan is 't ook af!

Sc h üdersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
v/h schildersbedrijf Uitenveerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Geslaagd, jarig, buurtfeest
ofgezellig metz'n tweeën

een geslaagde
BARBECUE

Wij zorgen ervoor!
, MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 KHO 9,95
Speklapjes 1 k,io 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti kiio 12,50

Schouderkarbonades 1 k,i0 7,95

MAALTIJD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Tjap Tjoy
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

gemarineerde
KARBONADES

4 betalen

Gebraden Gehakt
lOOgram 1,15

Gekookte Worst
250 gram 2,25

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

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

Rundergehakt
1 kiio 8,95

Barbecueworst
500 gram 4,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR

2 bos BLOEMEN
8.95 naar keuze

6 bol BEGONIA'S
9,95

7» geheel GRATIS

32 AFRIKANEN
voor slechts 8,95

BENT U IN HET BEZIT VAN
EEN BOUWKAVEL?

U wilt een woning naar uw wensen.
U wilt een zeer energiezuinige
woning,
U wilt een scherpe prijs,
U wilt een aannemer dicht bij huis,
Wij kunnen aan deze wensen
voldoen.
Informeer naar onze nieuwste
ontwikkeling, wij hebben een zeer
energiezuinige woning
ontwikkeld.
Drie basistypes worden als
uitgangspunt genomen voor uw
eigen wensen.

- - j
; ;. :i-:-ó«|"

-_De voordelen van onze nieuwste
'-- ontwikkeling zijn;

* Zeer lage energie kosten door
uitgekiende totaal isolatie.

* Geen isolatie in spouw daardoor
minder vocht in de woning.

* Standaard een zon-licht
kollektor.

* Zeer korte bouwtijd.
* Door uitgekiende constructie vrij

indeelbaar.
* Casco bouw van de woning is

mogelijk.

Maak een vrijblijvende afspraak en laat U
voorlichten over onze energie zuinige woning.

fl.D
BOUWBEDRIJF

DIJKMAN V.O.F.

Hofweg 30a

7231 BH WARNSVELD

Tel.: 05750-22577

DICHTER BIJ
UW RIJBEWIJS

• • : ,

K«NTIlB»Ot

K<NTELBERG

Speciale aanbieding voor jong en oud, die
graag het felbegeerde roze papiertje willen be-
zitten. Bij Kantelberg boekt u snel goede resul-
taten dankzij het unieke fasenleerplan. U wordt
vanaf het begin tot aan het examen door één en
dezelfde sympathieke instructeur opgeleid.

[ Kies Kantelberg, want het
l aantal kandidaten dat in een

keer het rijbewijs haalt, is
hoog. Om de drempel voor u
te verlagen heeft Kantel-

I berg speciaal voor u deze unieke aanbieding.
Wacht niet langer en schrijf nu in!!

Marcel van Beem, tel. 05750-44069.
Gert-Jan de Graaf, tel. 05750-17012.
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R I J S C H O L E N

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

WILINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK



Met vreugde geven wij kennis
van de geboorte van

Pien
Josephine Adriana

Jan en
Cato Dagevos-Hamburger
Daan
Willemijn

29 mei 1993
Het Vaarwerk 1
7251 DD Vorden

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij
graag onze dank overbrengen
aan allen die ons 40-jarig
huwelijksfeest tot zo'n prach-
tige dag hebben gemaakt.

Hennie Boersbroek
Stientje Boersbroek-

Lindenschot

Brandenborchweg 6
Vorden

Hierbij willen wij iedereen
bedanken voor alle kado's,
planten en kaarten, die wij op
ons 50-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen.

B.H. Enzerink
H. Enzerink-Reurink

Hengelo, juni 1993

In ons verdriet om het heen-
gaan van mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma

Maria Arendina
Pardijs-Derksen

Marie

mochten wij uw hartelijk mede-
leven ondervinden. Wij betui-
gen u hiervoor onze oprechte
dank.

Familie H.J. Pardijs

Vorden, mei 1993

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs t 8.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. ol
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
t 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: aardbeien, da-
gelijks vers geplukt. F. van
Amerongen, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 05752-6408.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• GEVRAAGD: 1 kaartje
voor Normaal in Toldijk (25
juni). Tel. 05752-2102.

• TE KOOP: Opel Kadett '74,
antieke platte buis hout-
kachel, zeer mooie eikenhou-
ten eethoek, zes knopstoe-
len + 1 tafel, 180x100 plus
diverse klokken. Tel. 05752-
3475.

• TE KOOP: 'Pfaff' trapnaai-
machine in meubel. Vr.pr.
f 250,-Tel. 05752-2817.

• Artsengezin met 2 kinderen
zoekt vanaf oktober 1993 tij-
delijke huurwoning in Vorden.
Tel. 04128-2253.

• TE KOOP: dagelijks verse
aardbeien. Tel. 05752-3349.

• TE KOOP: jonge konijnen,
Vlaamse reus vlinders en ca.
800 nieuwe sierstenen, geel
en zwart è 15 et. p.st. Tel.
05752-3557.

• ATTENTIE: verkoop aan
huis. Verse eieren, haantjes,
kip enz. Adres: T. Rossel,
Nieuwstad 45, tel. 1283.

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

• Pa en Ma. Bedankt 2x.
Hennie.

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Posthu ' , !50 AA Voidi

Gert Grooters
en

Annet Koning

geven u kennis van hun
voorgenomen huwelijk op vrijdag 11
juni 1993 om 11.00 uur in het
Gemeentehuis 'Kasteel Vorden1.

Wij willen u uitnodigen voor onze
receptie van 17.00 tot 18.30 uur in
Hotel Restaurant Bakker, Dorpsstraat
24 te Vorden.

Ons adres:
Burg. Vunderinkhof 22, 7251 XA Vorden

;
|
i

•

1943 In plaats van kaarten 1993

Op 25 mei jl. waren onze ouders en
grootouders

H.M.A. Helmink
en

A.M J. Helmink-Nijenhuis

50 jaar getrouwd.

We willen dit gouden huwelijksfeest
nu vieren op maandag 7 juni a.s.

De H.Mis uit dankbaarheid begint om
14.30 uur in de Christus Koningkerk
te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00
tot 17.30 uur in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34
te Vorden.

Kinderen en kleinkinderen.

juni 1993
B. v. Hackfortweg 22
7251 XC Vorden

m

Je was een man van weinig woorden.
Duidelijk herkenbaar voor degenen
die bij je hoorden.
Een man, vader, opa
waar je op kon bouwen
met een woord
waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven
van werken en plicht
en juist dèt bepaalde
in alles jouw gezicht.

Verdrietig, maar dankbaar dat hem een langere
lijdensweg bespaard is gebleven, delen wij u
mee dat op 74-jarige leeftijd is overleden mijn
lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa

GERRIT DEKKERS

E.J. Dekkers-ten Damme
Jan en Hennie

Marcel, Bianca
Henk en Ineke

Maarten, Marieke,
Caroline

Gerrit en Hermien
Sandra en Bas
Patrick en Eva
Natalie, Lisette

Johan en Alie
Rinusen Hermien

Ramona, Claudia
Idaen Herman

Ellen, Frank, Carlos
Anja en Hans

Gerben
Ronald en Silvia

Vorden
Vorden

Duiven

Vorden

Hengelo (Gld.)
Vorden

Vorden

Duiven

Vorden

27 mei 1993
Margrietlaan 10
7251 AT Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 1 juni plaatsgevon-
den op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

BIJ VISHANDEL VAN DE GROEP:

Hollandse nieuwe vamwa
per stuk 2,75 4 voor 10,00

zelf schoonmaken, per stuk 2,25 5 voor 10,00

ONZE SPECIALITEIT:

Gebakken Kibbeling
200 gram 3,50 500 gram 8,00

Gebakken Bokking
per stuk 1,25 5 voor 5,00

VELE SOORTEN VIS EN GEBAKKEN VIS
(GRATIS VISKRUIDEN)

Dinsdags van 9.30 tot ca. 18.00 uur bij de kerk in de
Dorpsstraat te Vorden.

Ab Denkers
en

Anja Leenen

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

gaan trouwen op zaterdag 12 juni
1993 om 13.15 uur in het
gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening zal
plaatsvinden om 14.00 uur in de N.H.
Kerk te Hengelo (Gld.).

Wij zouden het leuk vinden U op
onze receptie te zien die van 15.45
tot 16.45 uur gehouden wordt in zaal
'de Engel', Dr. A. Ariënsstraat 1 te
Steenderen.

Ons adres blijft:
Singel 13, 7255 WK Hengelo (Gld.)

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

:;

•••••l
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Voor:

HARTMAN
Meubelen

PARASOLS
TAFELS

Steenderenseweg 1 1
Hengelo-Tel. 05753-2139

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - Tel. 05752-3228

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra's. In vijf modische kleuren.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

WEEKENDAANBIEDING

APPEL-
SPIJSTAARTJES

gevuld met verse appels en
100% amandelspijs

een ware delicatesse

DIT WEEKEND: è 5,95

* * * * * * * *

'n Oosterse lekkernij:

SATÉH-BROODJES
DIT WEEKEND: è 1,65

Gewoon Geweldig Lekker!

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Qlitaocttging
a gefegenJieicf i/an het kampioenschap i/an en
de pAowotie HOOA de (WePijke fcoojcfkfosse nodigt het

fjcstuun i/an ^awcfub O/ouden u uit i/oon de

/receptie
op i/kjjdog 4 juni 1993

i/au 16.30 tot 18.00 uu*

aaP de ©Me Smidse,

so-oooooooooooooooooooe

Heden overleed mijn man en trouwe levens-
kameraad

Antonie Johannes Klaarenbeek

* 12juni1916 t 27 mei 1993

T. Klaarenbeek-Kieboom

Het Jebbink 19
7251 BJ Vorden

De crematieplechtigheid heeft donderdag 1 juni
plaatsgevonden in het crematorium Slangen-
burg te Doetinchem.

&
40

OPPERS
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Gezond als de zon
NU HEERLIJKE ZOMERPRODUKTEN

GELDIG DO.-VR.-ZAT. 3 - 4 - 5 JUNI

HAASKARBONADE

1,98
HAMBURGERS

5 halen

4 betalen
KOOKWORST

2,49250 gram

SPECIAL

LEMON VINK

100 gram

1,75

VLEESWAREN
SPECIAL:

CORDON BLEU
SPEK

100 gram

1,95
Barbecuen? Dan naar de keurslager!

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Hollandse
IJSBERGSLA

1 GROTE
KROP

1,25

KOUDE
GRONDAARDBEIEN

NU GROTE DOOS

2,50

250 GRAMParijs
RAUWKOST 2,50
Maandag 7 juni t/m zaterdag 19 juni:

GROTE WAARDE-
BONNENAKTIE
Heeft u ze niet ontvangen,

vraagt u er dan om!

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

MOLEN
KERSENSLOFJES

van 1.65

NU voor 1.50

van 6;95 voor 5,95

AARDBEIEN
SCHELPEN

NU 1 .95
VOOR DE KINDEREN:

DENK AAN DE KLEURPLAAT-
INLEVEREN VÓÓR 6 JUNI

ER ZIJN LEUKE PRIJSJES TE WINNEN

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384



DEZE WEEK

op alle

DAMES & HEREN JACKS
en MANTELS

20% KASSA KORTING
moclecentrum

l HI nissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon . 05735- 1438

Sensationele
Uitverkoop

in Vorden

mode voor
het héle gezin

uuntt WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
TERBORG - DIDAM
ZEVENAAR - LICHTENVOORDE

fashion

****

n
A

'il Jl W [̂ /

UMI FY & OUAT FRO-BAND
IEDERE ZATERDAG

DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 J L Vorden
TeL °5752'2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

6 Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

BENT U IN BEZIT VAN EEN BOUWKAVEL! l

• voor
• voor

Informe
ontwikk

• ndel
• snell
• goed

Voor i

"O

twee onder één kap
vrijstaande woning

er naar onze nieuwste
eling.

ing naar keuze
e bouwtijd
geïsoleerd

ladere inlichtingen:

Wullink

II

bouuu & beheer b.v.

Berkenlaan 73
7255 XE Hengelo(Gld)
Tel. 05753-1914

OPENLUCHT-
TONEEL

Toneelvereniging KRATO

op 12 juni 20.00 uur en
20 juni 15.00 uur

op camping: 'De Goldberg'

Wegens reorganisatie gaan we
de bovenverdieping sluiten....

MAAK ALLES MOET EERST NOG WEL WEG!!
Daarom geven wij op alle artikelen

GROEN ETIKET 30% KORTINGmet

met ROOD ETIKET 40% KORTING

me,GEEL ETIKET 50% KORTING
op alle niet afgeprijsde artikelen dus ook

ondergoed en foundation 10% KORTING

En er is nog veel
meer afgeprijsd.

KOM MAAR
KIJKEN EN
VERDIEN NU
VEEI GELD.

Tonny Jurriëns
~^>< AUTOSCHADE j

HERSTELBEDRIJF \
LJLJ ƒ

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

Dat zegt het Nederlandse Rode
Kruis tegen al diegenen die zich
inzetten of financiële bijdragen
aan ons werk leveren. Want zon-
der die ste în zouden we niet in
staat zijn fm
venden d*
Het Rode
binnen- en Éilenland.
In Nederland bijvoorbeeld
veel mensen die dringend hi
nodig hebben.
Ook bulten Nederland wordt het
Rode Kruis dagelijks geconfron-
teerd met wanhopige gezichten.
Er zijn ontelbaar veten die hét

slachtoffer zijn van n|
oorlogsgeweld en f |̂
Vooral
Rode

cenehop
in één coll

Zegt u JA tegen het Rotfe

De collecteperiode

OF HEI



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

Donderdag 3 juni 1993
55e jaargang nr. 10

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

'ENMALIGE SI LI CO SE-
VERGOEDING VOOR OUD MIJNWERKERS

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 24 tot en met 28 mei
jongstleden zijn de volgende verzoe-
ken om bouwvergunning ingediend:
— de heer T. van Dorsten, Molenweg

6 te Vorden, voor het plaatsen van
een dakkapel op het perceel
Molenweg 6 te Vorden;

— de maatschap J.W. Regelink, Koe-
koekstraat 7 te Vierakker, voor het
vernieuwen van een jongveestal
op het perceel Koekoekstraat 7 te
Vierakker.

WAAR MOET H ET GEBEUREN? ? ? ?

Bundeling van verstedelijking, afstemmen van wonen, werken en voorzienin-
gen; kortom samen werken en samen wonen in de Regio Stedendriehoek, daar
komt het in het kort op neer in de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie
Stedendriehoek.

Gebaseerd op de behoefte aan woon- en werklokaties en rekening houdend met
landschappelijke en ecologische kwaliteiten, is er een visie voor de toekomst
van het Stadsgewest Stedendriehoek opgesteld. Voor de steden Apeldoorn,
Deventer en Zutphen worden de gewenste uitbreidingsrichtingen aangegeven.
Er wordt vanuit gegaan dat in of bij de drie steden alle woningbouw en bedrij-
vigheid zal moeten plaatsvinden. Dat dringt de automobiliteit terug. Het lande-
lijk gebied in de regio moet een sterke eigen functie vervullen en zich kunnen
ontwikkelen. Het blijft een open karakter en haar landschappelijke en ecologi-
sche kwaliteiten houden.
Leefbaarheid staat hoog in het vaandel. De ontwikkelingsvisie loopt tot het jaar
2015.

Informatie

Wilt u meer weten over wat er in de Ontwikkelingsvisie staat, dan kunt u de
gratis brochure aanvragen. Ook kunt u de nota zelf aanvragen. Deze nota kost
f 15,— + verzendkosten.
De nota ligt vanaf l juni ter inzage in het gemeentehuis.

Voorlichtingsbijeenkomst

Alle inwoners van de regio Stedendriehoek, dus ook de inwoners van Vorden,
kunnen de voorlichtingsbijeenkomst bijwonen op donderdag 10 juni 1993 in de
Schouwburg van Deventer, aanvang 20.00 uur. Op deze bijeenkomst krijgt u
een toelichting over de ontwikkelingsvisie en kunt u vragen stellen.

Inspraak

Het geven van een schriftelijke reactie op de Ontwikkelingsvisie is mogelijke
tot 5 juli 1993. Reacties kunt u zenden naar:
— Gewest Midden IJssel, Postbus 90,7400 AB Deventer of
- Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe Postbus 10111,7301 GC Apeldoorn.

Graag ontvang ik

de gratis brochure

de ontwikkelingsvisie (f. 15,— plus verzendkosten)

Naam.

Adres

Postcode. Woonplaats

(deze bon in een open envelop sturen naar: Coördinatiepunt voorlich-
ting Regio Stedendriehoek, postbus l OU l, 7301 GC Apeldoorn).

Op 23 juni 1993 vergadert het algemeen bestuur van het Gewest Midden IJssel
vanaf 19.30 uur in het gebouw IJsseluwe, Schurenstraat 8a te Deventer. Deze
vergadering is openbaar.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— bestuurlijke ontwikkelingen;

— voorlopige erkenning vervoerregio stedendriehoek;
— woningbouwprogrammering 1994-1998;
— regionaal marktonderzoek;

— verordening woninggebonden subsidies;
— verwerking groente, fruit en tuinafval;
— proef inzameling droge componenten;
— reinigen van verzamelcontainers voor het inzamelen van huisvuil;
— evaluatie noordelijk Afvaloverlegorgaan;
— sanering fase l stortplaats Armhoede;
— aanleg fase 5, controledrainage fase 2 en stortgasonttrekking stort plaats

Armhoede;
— acceptatiereglement-bedrijfsafvalstoffen;
— rapportage voorlichtingsaktiviteiten;
— voortzetting voormalige diensten Medicom

De Stichting silicose oud-mijnwerkers is met staatssecretaris Ter Veld van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en diverse andere instanties in overleg over
het verstrekken van een éénmalige uitkering van f 20.000,— aan
silicosepatiënten.
Omdat het belangrijk is om op korte termijn te weten om welke ex-mijnwerkers
met silicose het gaat, heeft de stichting besloten om toch nu al de belanghebben-
den uit te nodigen een aanvraag in te dienen. Over de vraag of iemand recht
heeft op een vergoeding en over de hoogte van een eventuele vergoeding, kan
op dit moment de Stichting geen enkele toezegging doen.

Wie voor deze regeling in aanmerking wil komen moet in elk geval
— een oud-mijnwerker zijn;
— de Nederlandse nationaliteit hebben of in Nederland woonachtig zijn;
— 5 jaar of meer ondergrondse arbeid hebben verricht en in die tijd lid zijn

geweest van het algemeen mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen Lim-
burg en/of van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf;

— laatstelijk in een Nederlandse mijn hebben gewerkt;
— daar silicose/stoflongen hebben opgelopen;
— als gevolg hiervan voor 30 procent of meer arbeidsongeschikt zijn;
— als gevolg daarvan daadwerkelijk nadeel ondervinden in zijn dagelijkse

levensverrichtingen.

Degene die denkt in aanmerking te komen voor een vergoeding, kan een aan-
vraagformulier opvragen bij:

Stichting Silicose oud-mijnwerkers, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen, telefoon
045-763249.

De aanvraagformulieren moeten voor l augustus 1993 worden ingediend.

fCo.WTROLE HONDENBELASTING

Controle 1 992

De controleur hondenbelasting van de gemeente Vorden heeft in 1 992 Wich-
mond en 5j|u-akker huis-aan-huis gecontroleerd. In Vorden zijn all^dressen
gecontrol^i waar geen houder van een hond geregistreerd stond. ^P

In totaal zijn er 86 honden door de controleur opgespoord waarvoor de eigenaar
geen hondenbelasting betaalde. De opbrengst bedraagt ruim f7.000, — .
Ook in 1 993 zal controle plaatsvinden.

In 1 993 w opnieuw Vorden huis-aan-huis gecontroleerd.
Als u uw hond niet heeft opgegeven, verhogen burgemeester en wethouders de
aanslag met 1 00 procent

De aangifte

Wij stellen u alsnog in de gelegenheid aangifte te doen.
U kunt aangifte doen door onderstaand inlichtingenformulier volledig in te vul-
len en te ondertekenen. Retouradres: Gemeente Vorden, Postbus 9001 7250 HA
Vorden. Ook is het mogelijk om mondeling aangifte te doen op het gemeente-
huis. Hiervoor kunt U terecht bij de Sektor Middelen, afdeling Financiën.

INLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING

BELASTINGJAAR 1993

Ondergetekende

Straat

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001
7250 HA VORDEN

Postcode en Woonplaats.

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 199 houder/houdster is van
hond(en) ouder dan 3 maanden.
Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennelnaam
vermelden.

registratienummer. kennelnaam
Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven.
Heeft u geen honden meer vult u dan 'geen' in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 19
(handtekening)

^•VERGUNNINGEN

In de week van 24 tot en met 28 mei
jongstleden hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:
— Stichting Oude en Nieuwe Gast-

huis te Zutphen, voor het vernieu-
wen en vergroten van een schuur
op het perceel Wilmerinkweg 4
(ongenummerd) te Vorden;

— de heer T. van Rijsbergen, voor het
bouwen van een schuilgelegen-
heid voor dieren op het perceel
Wildenborchseweg 13 te Vorden;

— de heer H.H. Winkels, voor het
bouwen van een berging op het
perceel Beatrixlaan 13 te Vorden;

— de heer H. van der Schoot, voor het
bouwen van een recreatiewoning
op het perceel het Schapenmeer 12
te Vorden;

— de heer G.H.A. ter Bogt, voor het

veranderen en vergroten van een
woning op het perceel Stationsweg
14 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

-17s* FOLDERS FOLDERS
FOLDERS

De provincie heeft een nieuwe folder
over zwemwater in Gelderland uitge-
geven. Deze is bij burgerzaken in de
infostand verkrijgbaar.
Ook vindt u daar bijna alle postbus-51
folders, inclusief de nieuwste 'wijs op
reis' en 'vrij veilig' folder.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Vegange woensdag, 's maans zo tegen half negen. Gat-Jan en Riek van de
Koekamp zatt'n röstug eur beschuut met aerbeazen op te etten. Anders
atten ze um dizze tied ok nog wel 's un bord havermoutpap of melk met
beschuut maor now de eerste aerbeazen riepe waarn leet'n ze zich die ok
goed smaak'n. I'j mochen dan wel wat dikker wodd'n van de suuker die'j
d'r op deijen maor dat nommen ze graag op de koop too.
"k Gleuve dat de alarmsirene geet', zei Gat-Jan en sprong metene op en
leep nao buuten. En jaowel heur, 't ding dat huul'n, de wind ston d'r net
nao, vandaor dat z'um hier now heel goed heur'n.
'Wat zol d'r toch an de hand wean?1, vroog Riek die um achternao eloop'n
was.
'Wet ik volle', zei Gat-Jan, 'an de loch is niks te ziene en roek'n doe ik ok
niks, lao'w maor nao binnen gaon, dan volt ons niks onvewachs op de kop'.
'Kiek 's op 't pepier wa'w too ekregen heb waorop steet wa'j doen moet in
geval van alarm', raon Riek um.
Gat-Jan an 't zuuken, in de kaste, in en op 't buro, tussen de kranten en bi'j 't
olde pepier. 'Nargens te vinden', kwam Gat-Jan de kokken weer in.
'I'j bunt mien ok 'n kearl van lek mien 't vesjen, a'j iets neudug hebt bu'j 't
altied kwiet. Maor belt de buurman 's, meschien wet den meer.
De buurman kon um ok neet wiezer maak'n, hee had 't gemeentehuus
ebeld maor daor wissen ze ok van niks, uut veurzörge zatt'n ze allemaole
in de kelder, wachten op de dinge die kommen gingen. 'Dan is 't vaste neet
goed', menen Riek. 'Zet de radio 's an'. Maor op de radio hadd'n ze 't oaver
Walstreet en de Nikei-index. Maor niks oaver radio-actief of gif-gas en
ander spöl waormet i'j van ons land een groot kerkhof kont maak'n.
'Maor röstug wachten op 't ni'js van negen uur', stell'n Riek veur. En dat
brach gelukkug veur eur en volle anderen de oplossing: vals alarm, per
ongeluk agegaon.
Lao'w maor hoppen dat 't alarm altied 'vals' blif. Dan blif ons meschien un
hoop narugheid bespaort bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Zwembad 'In de Dennen'

Zwemvierdaagse en
Midgetgolftoernooi
De week vanaf maandag 21 juni t/m zaterdag 26 juni zal zowel
voor de 'jongere' jeugd alswel de 'oudere' jeugd een echte
'doe-week' zijn. In de eerste plaats vindt er die week de 19e
editie van de zwemvierdaagse plaats, bovendien wordt er tege-
lijkertijd een midgetgolftoernooi georganiseerd. Hieraan kun-
nen onder meer groepen, buurten, personeelsverenigingen
e.d. deelnemen.

Verder zijn er nog een tweetal evene-
menten waaraan men aktief kan mee-
doen. Met als inzet het 'kampioen-
schap van Vorden' wordt er een wed-
strijd 'spijkerbroekhangen' en een
kruiwagenrace georganiseerd, met als
hoofdprijs de 'In de Dennen'
wisselbokaal.
Voor alle deelnemers zijn er herinne-
ringsvaantjes en worden er voor alle
wedstrijdonderdelen fraaie prijzen
beschikbaar gesteld.
De organisatie van dit sportfestijn
heeft op alle avonden in die week
demonstraties gepland. Bij die
demonstraties zal ook het publiek
daadwerkelijk worden betrokken.
De laatste avond, zaterdag 26 juni,
wordt besloten met het populaire
'Midzomeravond' zwemmen.
Elke 25e deelnemer aan de zwemvier-
daagse ontvangt een leuke attentie,

terwijl een verloting uit de deelne-
merskaarten ook nog een leuke prijs
kan opleveren, want er worden zes
prijzen getrokken.

Ronald McDonald
Kinderfonds

Naast deelname aan deze zwemvier-
daagse kan er evenal in voorgaande
jaren weer gezwommen worden door
het Ronald McDonald Kinderfonds
middels sponsorzwemmen.
Deze sponsorkaarten zijn verkrijg-
baar aan de kassa van het zwembad.
De organisatie van deze zwemvier-
daagse (zwembad, kantine en 'Vorden
'64' hopen op een grote deelname.

Voor nadere bijzonderheden kan men
bellen 05752-1203.

Allerhand
in'tSaksenland
Voor diegene die geregeld door onze mooie omgeving dwaalt valt
er van tijd tot tijd nog wel wat te zien dat de moeite waard is. De een
ziet wat meer dan de ander maar dat ligt ook vaak aan de interesse
van de betrokken persoon.
Een van die dingen waar men gemakkelijk aan voorbij loopt, zon-
der ze op te merken, bevindt zich aan de oprijlaan naar het landhuis
'De Belten' aan de Wildenborchseweg. Daar staat namelijk rechts
aan het verharde weggetje, een beetje verloren tussen de bomen,
een betonnen paal van ongeveer twee meter hoog. Op zich niets
bijzonders ware het niet dat op de ene kant 'Zutphen' staat en op de
andere zijde 'Lochem'.
Als hier de grens tussen de betreffende gemeenten lag zou er niets
aan de hand zijn, maar die grens ligt hier nou juist niet. De fam.
Feith schijnt met de herkomst van deze paal niet bekend te zijn.
Vermoedelijk heeft de vorige eigenaar, de heer Metz, die het huis
liet bouwen, de paal ergens anders weggehaald. Een jachtpaal is
het ook niet, dan zou er een opschrift op moeten staan of helemaal
niets.
Dergelijke jachtpalen vindt men thans nog wel onder Hummelo,
deze dienden vroeger ter afbakening van de heerlijke jachtrechten
van landgoedeigenaren, in dit geval Enghuizen en Keppel. Met de
komst van de jachtwet in 1923 zijn deze rechten ook komen te ver-
vallen. Grenspalen tussen de gemeenten treft men hier en daar nog
wel aan. Let er maar eens op als u een fietstochtje maakt.

H.G. Wullink.



Twaalf jaar Ham-Party!
Sfeervol tuinfeest in Vorden
De Stichting Ham-Party, al jaren bekend van karaktervolle
feesten in de prachtige omgeving van Vorden, organiseert deze
zomer wederom twee bijzondere openlucht-evenementen. Op
zaterdag 7 augustus de bekende 'Beach-Party', die jaarlijks
enkele duizenden bezoekers trekt, en op zaterdag 5 juni a.s. het
traditionele tuinfeest, de 'Ham-Party'.

Tuinfeest 'Ham-Party'

In 1981 ontstaan als een verjaardags-
fuif voor tachtig genodigden, is de
Ham-Party uitgegroeid tot een tuin-
feest waar de laatste jaren ruim vijf-
honderd jongeren zich uitleven. Ken-
merkend voor de party is steeds weer
de sfeervolle entourage; de stichting
besteedt daar telkens veel aandacht
aan. Door gebruik te maken van effec-
tieve sfeervolle lichtbronnen en veel
aandacht voor details ontstaat een
feestelijke ambiance. De organisatie
heeft de beschikking over een grote
groep vrijwilligers die ieder hun man-
netje staan en die gezamenlijk ervoor
zorgen dat alles perfect verloopt; van
het aanbieden van de (niet meer weg te
denken) welkomstborrel toten met het
opruimen de volgende dag.

Programma 'Ham-Party 12'

Evenals voorgaande jaren is er een

gevarieerd programma voor een breed
publiek.
De lokatie, kampeerboerderij Wagen-
voort, gelegen aan de Dennendijk 12
(tegenover wegrestaurant De Bogge-
laar) tussen Vorden en Warnsveld, is
uitermate geschikt voor het tuinfeest.
Er is een zwembad aanwezig, er zijn
goede sanitaire voorzieningen, er is
voldoende parkeergelegenheid en een
grote tuin alwaar men een goed zicht
heeft op de podium-acts.
Daarnaast is er een discotheek in het
achterhuis (de 'deel') van de boerderij.
Op het podium treden drie bands op.
Allereerst de Winterswijkse band
Magie Fish, dan de plaatselijke ont-
dekking Kas Bendjen en tot slot de
feestband in hart en nieren, Don't
Panic.
Tussen de optredens door en bij de
entree fooistheater vanhet bekende
duo Men of Man.

Er is geen voorverkoop.

Theologische
vorming van
gemeenteleden
De kursus Theologische vorming van
gemeenteleden biedt ook het komend
cursus jaar mogelijkheden voor wie
zich wil bezinnen over de geloofsvra-
gen in deze tijd.
Wat zijn cursussen Theologische
vorming van gemeenteleden?
Doelstelling is: bezinning op geloof-
svragen en wat die betekenen in eigen
leven en in de samenleving. De
kursus is bestemd voor mensen van
alle leeftijden en opvattingen en duurt
drie jaar. In de kursus kan daartoe
nadere informatie worden verkregen
over: de recente ontwikkelingen in de
theologie en kennis van de bijbel,
geschiedenis en plaats van de kerk in
de samenleving; geloofsvragen en
ethische vragen; wereldgodsdiensten
en pluriforme samenleving; oefening
in de praktijk van pastoraat, diakonaat
en edukatie; opdelving van de schat-
ten die in liturgie en spiritualiteit wor-
den bewaard; oefening in de praktijk
van het gemeentewerk, zoals kring-
werk, bezoekwerk of catechese; oefe-
ning in de mogelijkheden van com-
municatie tussen mensen die verschil-
lend geloven.
De kursussen zijn verbonden met de
Nederlands Hervormde en Gerefor-
meerde kerken in Nederland.
De kursussen beginnen in september
en eindigen in mei. Per kursusjaar
kunnen maximaal 25 deelnemers/
deelneemsters worden ingeschreven.
Aanmel'Jing voor het komend kursus-
jaar is nu mogelijk bij de heer W.
Buis, Arnhemse straatweg 51, 6991
AG Rheden, tel. 08309-52088; dr. H.
Zunneberg, Albemarleweg 26, 7231
CD Warnsveld, tel. 05750-26861.

Familie-matinee
Op zondagmiddag 6 juni a.s. is er een
bijzondere balletvoorstelling. Bijzon-
der omdat de leerlingen van de
Muziekschool regio Zutphen dit keer
zelf de dans hebben gemaakt. Thema
van de voorstelling is: 'Het dier in de
dans'. De middag wordt besloten met
een klassiek ballet op twee walsen
van Tsjaikovsky. Deze familie-voors-
telling vindt plaats in de Buhrmann-
Ubbenszaal van de Hanzehof. Voor
meer informatie tel. 05750-15350,
Muziekschool regio Zutphen.

RECTIFICATIE:

De Linde se Molen
De Lindese Molen is niet zaterdag-
morgen, maar 's middags voor het
publiek toegankelijk. Molenaar Leu-
sink verzorgt dan de rondleiding.

Oudheidkundige
Ver. 'Oud-Vorden'
Woensdag jl. hield de Oudheidkun-
dige Ver. 'Oud-Vorden' haar jaarlijkse
excursiereis. De tocht ging ditmaal
naar de havezathe Singraven in Dene-
kamp. De laatste bewoner, de heer
W.F.J. Laan, die het huis in 1922 als
enige eigenaar in zijn bezit kreeg,
heeft heel veel 17 en 18e eeuwse
kunst verzameld en in Singraven
ondergebracht. Heel veel porcelein
uit China en Japan en Europa, zoals
Meissen en Frankenthal. De meube-
len hebben vaak betrekking op Ro-
coco of Lodewijk XVI-stijlen, de
schilderijen zijn veelal gemaakt door
Hollandse meesters. Alles is zeer har-
monieus over de diverse vertrekken
verdeeld, zodat het een waar genoe-
gen was dit alles te mogen bewonde-
ren. Daartoe droeg ook bij dat er voor
elke 8 personen een gids was. Het bij-
behorende watermolencomplex kon
na die tijd nog worden bezichtigd, in
het restaurant was voor de rondlei-
ding al koffie met gebak genuttigd.
De door de heer L. Schoolderman
georganiseerde reis werd besloten
met een Gelderse maaltijd in een
overvol 'Erve Brooks'.

organiseert weer

Rommelmarkt
Net zoals voorgaande jaren zal de chr.
muziekver. Crescendo uit Hengelo
Gld. ook dit jaar weer een Rommel-
markt organiseren en wel op zaterdag
5 juni a.s. De Rommelmarkt zal weer
plaats vinden in de nabijheid van de
Welkoop Winkel aan de Spalstraat te
Hengelo Gld. Bij eventueel slecht
weer zal de Rommelmarkt worden
gehouden op zaterdag 12 juni. De
supporters van Crescendo zullen weer
aanwezig zijn met o.a. de bekende
wafels.

De Marke presenteert eerste
resultaten
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 juni a.s. houdt De Marke, Proef-
bedrijf voor Melkveehouderij en Milieu open dagen. Na de
grote belangstelling vorig jaar bij de opening is het nu een
mooie gelegenheid de eerste resultaten te tonen. Die geven een
indruk van de haalbaarheid van de milieudoelstellingen van De
Marke. Of eigenlijk: de haalbaarheid van de milieudoelstellin-
gen van de overheid, want daar zijn die van het proefbedrijf op
gebaseerd.

Dancing De Woage

Vragen

Gaat het De Marke lukken om het
stikstofverlies per hectare te beperken
tot slechts 128 kilo? Hoeveel stikstof
spoelde er uit bij de teelt van voeder-
bieten, gras en snijmais? Welk effect
heeft het zaaien van gras onder de
mais? Welke bijdrage levert klaver
aan vermindering van de stikstofver-
liezen? Wat zijn de ervaringen met het
emissie-arme uitmestsysteem? Gaat
het lukken of de fosfaatverliezen tot O
kg terug te brengen? Teel je bij zulke
strenge eisen nog wel voldoende
voer? Willen de koeien bij zo'n rant-
soen wel voldoende melk geven? En
de hamvraag: blijft er bij zo'n extreem
bedrijfssysteem nog wel een inkomen
over voor de boer?
Op panelen zullen deze en andere
onderwerpen helder worden belicht.

Uiteraard hebben we nog niet op al
deze vragen een definitief antwoord
paraat. Maar indicaties en meningen
zijn er al wel. Daarover kunt u met de
medewerkers van het bedrijf en de
onderzoekers van de diverse deelne-
mende instellingen uitgebreid van
gedachten wisselen. Naast de aan-
dacht voor ons mineralenonderzoek
kunt u ook kennis maken met een
experimenteel systeem om het spoel-
water van melkleiding en melktank
volledig te hergebruiken.
Ook DLV-team Doetinchem zal op de
open dagen informatie presenteren
over energie- en waterbesparing bij de
reiniging van melkapparatuur. Daar-
naast zal DLV uitgebreid aandacht
besteden aan de bouw van 'groen-
label'-stallen. Men is op beide dagen
welkom te Hengelo (GLD) aan de
Roessinkweg 2.

Papierindustrie startpro-drukwerk actie:

Hoe meer post hoe leuker
Onder de slogan 'Hoe meer post, hoe leuker' is de Amster-
damse papiergroothandel MoDoVanGelder, dochteronderne-
ming van het Zweedse MoDo, de op één na grootste papier- en
cellulose-industrie van Europa, een ludieke actie gestart tegen
de brievenbusstickers ter bestrijding van ongeadresseerd
reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen.

Uit onderzoeken is gebleken dat
slechts 7% van de bevolking écht
bezwaar heeft tegen het ontvangen
van ongeadresseerd drukwerk. Veel
mensen vinden deze 'post' zelfs leuk.
Politieke partijen en milieu-organisa-
ties gaan er in hun stickeracties vol-
gens de^^rafische industrie ten
onrechte i^Puit dat de papierproduk-
tie zo schadelijk voor het milieu zou
zijn, o.m. door het kappen van bomen.
Niets is echter minder waar: de papie-
rindustrie heeft er in Zweden zelfs
voor gezegd, dat het bos-areaal

(1.043.00 ha) de laatste honderd jaar
meer dan verdubbeld is en we hebben
in Nederland voor oud papier het beste
recycling-systeem ter wereld. Boven-
dien produceert zowel de papier- als
de grafische industrie tegenwoordig
hun produkten volgens zeer strenge
milieuvoorschriften. ^^

Voor geïnteresseerden zijn gratis stic-
kers en een cartoon van Rob Gorter
beschikbaar bij MoDoVanGelder,
postbus 49000,1009 CG Amsterdam,
tel.:020-5605911.

HOE MEER POST, HOE LEUKER

Gedrukt op FasPrint.
High Gloss White, Crack-Back Plus
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Buurtbus project Wichmond
Tijdens de voorjaarsvergadering van het buurtbus project
verwelkomende de voorzitter, dhr. A. N ijenhuis, de chauffeurs
en de vertegenwoordiger van de G.V.M. dhr. B. te Hofstede en
dhr. H.J. Buunk als nieuwe chauffeur.

Dat de chauffeur plichts getrouw zijn
bleek van de 19 vrijwilligers waren er
17 aanwezig, terwijl de 2 ontbrekende
zich hadden afgemeld i.v.m. verplich-
tingen elders.

Speciaal werd bedankt Annie Kettela-
rij-Kamperman als coördinator die
altijd het zo regelt dat de open geval-
len diensten worden ingevuld, zodat
de bus zijn diensten draait.
De laatste tijd zijn er 3 vrijwilligers
gestopt i.v.m. de leeftijdsgrens. Voor
deze open gevallen plaatsen worden
nog andere vrijwilligers gezocht. Zijn

er nog mensen die vrije tijd overheb-
ben, meldt U zich dan aan, tel.
05754-1212.
Op de vraag of de bus blijft rijden kon
dhr. B. te Hofstede positief ant-
woorden. Maar het is wel wenselijk
dat er meer passagiers vervoerd wor-
den. Ook zal er binnen afzienbare tijd
weer een nieuwe bus rijden. Met
ingang van l juni zijn de vertrek en
aankomst tijden gewijzigd dit om nog
betere aansluitingen te krijgen met
bus en trein.
De nieuwe dienstregelingen zijn o.a.
in de bus gratis verkrijgbaar.

Topformatie 'Panama'

Zaterdag 5 juni speelt de topfomatie Panama in de grote zaal
van dancing discotheek 'De Woage' te H alle.
Panama is een all-round top-40 orkest, die voor het eerst in
dancing de Woage komt. Door de vele aanvragen van zaalhou-
ders, wordt het heel moeilijk om zo'n orkest als Panama inhuis
te krijgen.

Het vijf-talig koppel bestaat uit vier
heren en een dame. Zij zullen muziek
ten gehore brengen, dat voor een ieder
lekker dansbaar wordt. In de pauzes
van deze topformatie, kunnen de
bezoekers genieten van een werve-
lende disco-show, waar in de beste
oude en nieuwe platen gedraaid
worden.
Panama staat boorde vol met muziek
en show. Zaterdag 5 juni zullen zij in
ieder geval pronken op het grote
podium van De Woage. Naast een
perfecte licht show is er ook veel aan-
dacht uitgegaan naar het geluid van
deze band.

Hanska duo

Men kent allemaal het Hanska-duo
dat iedere keer weer van de Ken ie die
zaal een ware pret park weet te
maken.
Ook op deze zaterdag zullen zij weer

waanzinnige liederen ten gehore
brengen, op een wijze die zelden ver-
toond wordt.
Het Hanska Duo bestaande uit Jan &
Hans maken echter al meer dan 25
jaar de hoofden van alle mensen lek-
ker los.
Onverslijtbaar? Dat misschien niet
maar zij zijn niet weg te denken in de
Ken ie die zaal.
Zaterdag 5 juni kan men weer lekker
genieten van een meest boeiende
Hanska Duo.

Disco-vervoer

Iedere zaterdag rijden er vele bussen
op de Nederlandse wegen, echter zijn
er van al deze bussen maar enkele die
de goeie richting op rijden. Dat is
natuurlijk naar bar dancing 'De
Woage1. Voor inlichtingen over ver-
trek punen en tijden, kunt u onze info
nummer draaien: 08343-1232.

Hoewel er op Hemelvaartsdag overal in de Achterhoek van
alles te doen was bleek de Broodlevering op de Muldersfluite
voor velen een trekpleister van jewelste te zijn. Velen lieten
zich door 'stap en draf* naar de Muldersfluite vervoeren.
Nadat de burgemeesters van Hengelo en Zelhem per koets
waren gearriveerd en door mevr. Fokkink op een hartverster-
kertje waren onthaald kon de heer F. Robben om klokslag 2
uur namens de Voorbereidingscommissie dan ook enkele hon-
derden belangstellenden welkom heten. Opvallend was het
grote aantal bezoekers dat voor het eerst dit aloude gebruik
kwam meemaken.

De cijnsplichtigen hadden hun beste
beentje voorgezet: op een versierde
boerenwagen werd maarliefst 1200
pond roggebrood geleverd. Terwijl dit
werd uitgeladen zorgde de boerenka-
pel 'De Bloaskoppe' voor vrolijke
muziek. Burgemeester A. van Beeck
Calkoen gaf een historisch overzicht
van het gebruik van de Broodlevering
en vond een aandachtig gehoor. Het
optreden van de boerendansgroep
'Wi'j eren 't Olde' was weer een feest
voor oog en oor. Het toegestroomde
publiek liet zich bij de Driekusman
niet onbetuigd en genoot met volle
teugen. Natuurlijk was iedereen
benieuwd naar het gewicht van het
zwaarste brood. Onder toezicht van
wachtmeester J. Tijdink werd vastge-
steld dat het exact 40 pond weeg. Het
was geleverd door de familie Pelgrum
van de boerderij 'Branderhorst'. Uit

handen van Hengelo's eerste burger
mochten zij de traditionele beloning,
twee flessen wijn, onder applaus van
het publiek in ontvangst nemen.
Afslager Valentijn van Rooden uit
Velswijk slaagde erin dit brood voor f
180,— aan de man te brengen. Tot
genoegen van de 'notabelen', verte-
genwoordigers van de diakonieen van
Hengelo en Zelhem en de PCI's van
Hengelo en Keyenborg, vond de rest
van het aangevoerde roggebrood ook
gretig aftrek. De opbrengst, die dit
jaar bestemd was voor de financiële
ondersteuning van asielzoekers,
bleek na afloop f 2702,50 te zijn.

Rond half vier was ook het laatste
brood verkocht en trokken de vele
belangstellenden huiswaars in het
besef dat zij getuige waren geweest
van een uniek gebeuren in ons land.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Karbonode met groentesaus

U heeft nodig voor 4 personen:
4 karbonade, l dunne prei, 12 sjalotjes, l klein blikje of potje maïskorrels, '/K
liter melk, l zakje witte sauspoeder, 8 eetlepels chilisaus, 2'/2 eetlepels gember-
siroop, zout, peper, l eetlepel (Dijon)mosterd, l eetlepel azijn, 2 takjes majo-
raan of l theelepel gedroogde majoraan

Snijd de prei in dunne ringen en pel de sjalotjes.Kookin ca. l !/2 deciliter water
de sjalotjes in ca. 5 minuten. Voeg de prei toe en laat deze nog ca. 5 minuten
meekeken. Schep met een schuimspaan de prei en de sjalotjes uit de pan. Voeg
melk en sauspoeder aan het water toe. Kook het al roerende ca. l minuut tot er
een gebonden saus ontstaat. Roer er 2 eetlepels chilisaus, Vi eetlepel gembersi-
roop, prei, mais zonder vocht en sjalotjes door. Laat de saus afkoelen.
Verwarm de oven voor op 175 graden Celsius (ovenstand 3-4). Bestrooi de kar-
bonade met zout en peper. Roer 6 eetlepels chilisaus, mosterd, 2 eetlepels gem-
bersiroop en azijn door elkaar. Bestrijk de karbonade hiermee. Leg ze in een
braadslede of een wijde ovenschaal.
Laat in het midden van de oven de karbonade in ca. 35 min. gaar en bruin wor-
den. Keer ze af en toe en bestrijk ze met het chilisaus-mengsel.
Verwarm de saus opnieuw. Leg de karbonade op een schaal. Schenk de saus
erover. Gameer de karbonade met fijngeknipte majoraan.
Lekker met gekookte rijst en sambal sperciebonen.

Tip: De karbonade kunnen ook op de barbecue worden bereid, maar kook ze
dan eerst in ca. 30 minuten gaar met kruiden.

Voedingswaarde per portie:
Energie: plm. 1270 kJ (305 kcal); Eiwit: 29 gram; Vet: l O gram; Koolhydraten:
25 gram.



Maar ook vaatwassers, droogtrommels, alles op net gebied
van beeld en geluid en klein huishoudelijke apparatuur tot
en met schotelantennes aan toe. Een kompleet assortiment
van de beste merken. In onze winkels staat service hoog in
het vaandel geschreven. Onze eigen reparatie afdeling
speelt een belangrijke rol om optimale service te verlenen.
Verkoop, plaatsing en reparatie: alles onder één dak.

• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 - 76026

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

OUD PAPIER
APART

TE KOOP:

PRACHTIGE

BODY-
WARMERS
in blauw, groen en rood

nu 59.50

SPIJKERBROEK
vanaf 49.50

SPIJKERBLOUSES 55.-
RUITHEMDEN

vanaf 27.50

Kom eens vrijblijvend
kijken bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg l l

Hengelo-Tel. 05753-2139

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

TRAINBAND
OPENLUCHT-

TONEEL
Toneelvereniging KRATO

op 12 juni 20.00 uur en
20 juni 15.00 uur

op camping: 'De Goldberg'

6 Juifiiii

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

De loopschoenspecialist

DE DIJK
Kaarten in de voorverkoop bij alle vestigin-
gen FOCUS vrijetijdsmode en CITY-LI DO
(alleen op za. en zo.)

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

voortijdschriften voor
Kranenburg en omgeving

Schrijf een kort briefje
naar:

Media Expresse
Postbus 49

7260 AA Ru u rlo

Krijgt U riool-
aansluiting?

Vraagt eens prijsopgaaf
aan voor rioolbuizen: 0
110 en 0125. Hierop

iale prijs vanaf 6,-
p.mnd. met trom.

Hierbij hulpstukken
leverbaar.

Tyleen SLANG

«i. 0 16,020,025,032
Tegen speciale prijs

verkrijgbaar.

Kom vrijblijvend eens bij:

GqossENS
Steenderenseweg 1 1

Hengelo-Tel. 05753-2139

JWCOOI MEEGENOMEN*

(advertentie aangeboden door Drukkerij Wccvcrs)

Boottocht Stichting
VRIENDEN van de

WEHME
Op donderdag 24 jun i a.s. gaan veel bewoners van de Wehme met
de boot mee!
De Stichting Vrienden van de Wchmc heeft dan nl. in het kader van
1993 het Jaar van de Ouderen een boot gecharterd waarmee de
bewoners van 2 tot 5 uur een boottocht op de IJssel gaan maken.
Vervoer van de bewoners gebeurt met bussen naar en van de boot.
En niet alleen zij gaan mee!
Ook een aantal bewoners van het Enzerinck en de verzorgingshui-
zen de Vordering uit Ruurlo, Maria Postel en de Bleyke uit Hen-
gelo, Guddula en Tussclerhof uit Lochem en de Bouw uit Warns-
vefd gaan mee.
De Vrienden hebben een speciale rolstoelbus gecharterd waarmee
max. 24 rolstoelers meekunnen. De vertrektijden uit de verschil-
lende plaatsen liggen tussen l en 2 uur.
De Vrienden en Vriendinnen streven ernaar om te zorgen dat de
bewoners voor 6 uur weer in hun eigen woning zijn.

Ook voor u bestaat de mogelijkheid om met deze boot mee te gaan.

Voor een vricndenprijs van f25,- per persoon bestaat de mogelijk-
heid ook eens op de IJssel te varen. Deze prijs is inclusief vervoer,
consumpties en verzekering. Mocht u voor eigen vervoer naar de
boot willen zorgen, dan kunt u f 10,- van de vermelde prijs
aftrekken.

U kunt u aanmelden en betalen voor 8 juni bij de receptionistes van
de bejaardenhuizen.

Nadere informatie kunt u krijgen bij het secretariaat van de Stich-
ting, tel. 05752-2381.

Voor hen die dit ini t ia t ief willen steunen, ons postgironummer is
59.96.945.

Schaapscheerder-
feest
Het jaarlijkse schaapherdersfeest
wordt dit jaar gehouden op zaterdag 5
juni bij de kinderboerderij 'de Schouw'
aan de Schouwlaakseweg te Zutphen.
Aan dit feest werken negen organisa-
ties mee t.w. de kleindierenvereni-
gingen 'de Eendracht' en Pekzo, de
vogelwerkgroep 'De IJsselstreek', de
bijenvereniging, de cactusvereniging
'Succulenta', de vogelvereniging 'Ons
Genoegen', de Dierenbescherming,
het dierentehuis 'Bronsbergen', en de
werkgroep jeugd van de Dierenbe-
scherming. Al deze organisaties heb-
ben een stand en geven informatie
over hun aktiviteiten.
Natuurlijk worden er schapen gescho-
ren en kan de jeugd een rondrit maken
in een ponykar en/of huifkar. Ook zijn
er enkele volksspelen voor jeugd en
ouderen.
Verder geven een klompenmaker, een
wolspinster en een mandenvlechter
demonstraties. De vrolijke noot wordt
onder meer verzorgd door de folklo-
ristische dansgroep 'de Larense Schot-
sers'. Tegen een kleine vergoeding zijn
koffie, frisdranken, koeken, ijs en
oliebollen te koop. Samen met het
publiek belooft het weer een gezellig
feest e worden.

Expostie
Volksuniversiteit
Zaterdag 5 juni wordt in de Burger-
zaal aan de Lange Hof straat te Zut-
phen een tentoonstelling gehouden
van werkstukken van deelnemers aan
de creatieve cursussen van de VU.
Belangstellenden worden uitgebreid
ingelicht over de inhoud van de cur-
sussen. De tentoongestelde werkstuk-
ken zijn van deelnemers die slechts
een tot vele jaren een creatieve cursus

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

TRENDY
SCHOENMODE

Uiterst voetvriendelijke, soepele sandalet met
zachte leren banden en gepolsterd voetbed.
Elegante styling.

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

BINGO
t.b.v. w Wolfersveen

op vrijdag 4 juni
in zaal Susebeek

Ruurloseweg 42 in Zelhem

AANVANG 19,30 UUR

Hoofdprijs f300,- en verder vele
geldprijzen.

149, oo

Paardesportcentrum

"BAAK"
organiseert:

* PONYKAMPEN*
- Geef Uw kind een gezellige en leerzame

ponyweek.
- Ponies aanwezig, eigen pony is ook welkom.
- In de maanden juli en augustus.

Bel voor meer informatie: tel. 05754-1803.

TIJD VOOR LUCHTIGER ZAKEN
Magnifiek zittende T-band sandaal met zacht
gepolsterd leren voetbed. Véél kwaliteit voor z'n
prijs!

84,95

GERANIUM
hang afstaand
10 stuks 17,50

Grote STAMFUCHSIA 7,95
Grote STAMHORTENSIA 9,95

Vele soorten PERKGOED

t
CONTACT

Lokaliseert wat u
echt interesseert

Vlotte softleren sandaal met
zacht gepolsterd leren voetbed.
Past perfect door de verstel-
bare klittebandsluitmgen.
100% plezier!

139,95

.̂ JlEjEJi
LAïeaaaiHïiHï

BEATRIXPLEIM 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:08347-81378 tel:05752-3006

volgden bij de VU. Tevens zijn er
demonstraties van een aantal cursus-
sen. Inschrijven voor de cursussen in
het najaar is ook mogelijk. De toe-
gang is gratis. Voor elke honderste
bezoeker is er een verrassing in de
vorm van een gratis deelname aan de
cursus 'Ken uw stad'. Iedereen is van
harte welkom.

Koele energie
Ritsels:
druivesuiker op de boterham

De Ruijter heeft weer een nieuw lek-
ker broodbeleg bedacht: Ritsels,
gebaseeerd op druivesuiker. Op dat
idee was nog niemand gekomen.
Druivesuiker (dextrose) is een
belangrijke brandstof voor het hele
lichaam. Het geeft snel extra energie
waardoor je je beter kunt concentre-
ren en beter kunt presteren.
Een andere eigenschap van druivesui-
ker is dat het lekker koel smaak.
Samen met de 'bliksemse' strooivorm
van Ritsels en de fruitige smaken
Aardbei, Sinaasappel en Citroen
maak je de boterham dus lekker fris
en verantwoord.
De kleurrijke verpakking van Ritsels
heeft een speciale kartonnen strooi-
tuit, waardoor de hele verpakking
recyclebaar is. Ritsels is binnenkort te
koop in bijna elke supermarkt.

DRUKWERKGEBIED

BLAZEN WIJ ZEKER

ONS PARTIJTJE

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



AGENDA
JUNI:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag m.u.v. zondag.

2 Zwembad, 50+zwemmen
2 Welfare handwerken, de Wehme
3 VVV.spookrit
3 Zwembad, aquarobic en aqua-

jogging
4 Zwembad, lessen
5 t/m 8 JongGelre,Fietsvierdaagse
5 Rommelmarkt, St. Willibrordus-

school Vierakker
5 Hamparty, Tuinfeest
5 HSVdeSnoekbaars,ond.

competitie jeugd
6 HS V de Snoekbaars,

ledenwedstrijd 'de Ring'
7 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
8 ANBO, Midgetgolf in de Dennen
8 VVV.spookrit
8 Zwembad, lessen
9 Zwembad, Proefzwemmen
9 Zwembad, 50-»-zwemmen
9 ANBO, Korte Fietstocht
9 Zwembad in de Dennen, jeugd-

rekreathlon
10 VVV,spookrit
10 Zwembad, aquarobic en aqua-

jogging
10 Ledenvergadering 'de Vogel-

vriend'
11 Zwembad, lessen
11 Zwembad'in de Dennen,

rekreathlon volwassenen
12 Zwembad, Diplomazwemmen
12 BuitentoneelKrato
13 V V V, Kasteel Vorden Concert
13 HS V de Snoekbaars, ond.

competitie senioren
14 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
14 t/m 17 AvondvierdaagseSparta
14 t/m 19 SWOV Wandelavondvier-

daagse
15 HS V'de Snoekbaars',

Jeugdwedstrijd
15 VVV,spookrit
15 HS V'de Snoekbaars', Jeugd-

wedstrijd
15 Uitstapje, Bejaardensoos Vier-

akker
15 Zwembad, lessen
15 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, reisje
15 Soos Kranenburg
16 Welfare, Handwerken 'de Wehme'
16 Zwembad, 50+zwemmen
16 ANBO, Bustocht
16 SWOV, Wandelen met een bomen-

kenner

16 Welfare handwerken, de Wehme
17 VVV,spookrit
17 Zwembad, aquarobic en aqua-

jogging
18 Buurtver. Delden,

Toneeluitvoering
18 Zwembad, lessen
19 Natuur-en milieumarkt, Markt-

plein
19 HS V de Snoekbaars, ond. compe-

titie jeugd
20 BuitentoneelKrato
21 t/m25Zwemvierdaagseenmidget-

golftoernooi
21 ANBO, Klootschieten op de Gold-

berg
22 Zwembad, lessen
23 Zwembad, 50+zwemmen
23 SWOV,Achtkastelentocht
23 ANBO, Grote Fietstocht
23 HS V de Snoekbaars, ond. compe-

titie senioren
24 Zwembad, aquarobic en aqua-

jogging
25 Zwembad, lessen
26 Midzomeravond zwemmen in de

Dennen
26 Rommelmarkt, Postduivenver.

Vorden
27 Sponsorloop t.b.v. Orgelfonds

Vierakker
27 HS V de Snoekbaars, wedstrijd

Gorssel-Hengelo-Vorden
28 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
29 Soos Kranenburg
29 HS V de Snoekbaars, ond.

competitie jeugd
30 Bejaardensoos Vierakker
30 Zwembad, Proefzwemmen
30 HS V de Snoekbaars,

koppelwedstrijd

JULI:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag m.u.v. zondag.
3 en 4 LudgermarktWichmond
3 Zwembad, Diplomazwemmen
5 t/m 8 Avondfietsvierdaagse

SWOV
6 Zwembad, Zwemlessen
7 Zwembad 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
8 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
9 Zwembad, Zwemlessen

13 Soos Kranenburg, Eindmiddag
13 Zwembad, Zwemlessen
14 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
15 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
16 Zwembad, Zwemlessen
20 Zwembad, Zwemlessen

21 Zwembad, Proefzwemmen
21 Welfare, werk uitdelen'de Wehme'
21 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
22 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
23 Zwembad, Zwemlessen
24 Zwembad, Diplomazwemmpn
27 Zwembad, Zwemlessen
28 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
29 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
30 Zwembad, Zwemlessen
31 Zwembad, Jeugdrecreatiespelen

en Zomeravondzwemmen

Amnesty
International
Amnesty International houdt zich
deze maand bezig met een aktie over
Tsjaad. Tsjaad is een land in Afrika
ten zuiden van Libië. Bij de machtso-
vername in december 1990 beloofde
de huidige regering van Tsjaad om
een einde te maken aan de mensen-
rechtenschendingen. Deze belofte is
echter nooit waar gemaakt en de strijd
om de macht te behouden heeft hon-
derden burgers inmiddels het leven
gekost.
De regering van President Idriss Deby
nam na jarenlang bloedvergieten het
roer over onder het motto 'Nooit
weer'. Binnen het jaar was Tsjaad toch
weer het toneel van politieke gevan-
genschap en moord.
Ook onder de nieuwe regering schen-
den de veiligheidstroepen mensen-
rechten om de macht te behouden. Na
twee jaar hebben deze troepen een
bloedige staat van dienst:

— er zijn ruim 500 mensen buitenge-
rechtelijk geëxecuteerd;

— tientallen mensen verdwenen;
- martelen behoort tot de dagelijkse

routine en heeft tot de dood van
een aantal gedetineerden geleid;

— meer dan duizend mensen zijn
gedurende korte periode gedeti-
neerd, maar er werd geen enkel
politiek proces gevoerd;

- voor het martelen of vermoorden
van gevangenen, zowel onder de
vorige als onder de nieuwe rege-
ring, werd tot op heden niemand
voor het gerecht gebracht.

Om deze misstanden te laten ophou-
den en te laten veranderen worden er
brieven geschreven op de schrijfa-
vond van 7 juni in het Dorpscentrum.
Op zondag 6 juni is er de mogelijk-
heid om een handtekening te zetten
onder een brief in de drie kerken.

JongGelre
af d. Warnsveld
Wampex

Deze survivaltocht wordt gehouden
op zondag 21 juni. Men kan zich
opgeven als deelnemer of helper bij
de organisatie, tel. 05754-1313.

F lev o-festival

In het eerste weekend van juli zal er
een groots muziekspektakel plaats-
vinden op de Flevohof. Iedereen kan
hieraan meedoen. Er is ook de moge-
lijkheid om terplaatse een tent op te
slaan. Verder zullen er bands optre-
den. Kortom; een weekend vol
vermaak!!

Fietstocht

Jong Gelre organiseert i.s.m. de Gel-
derse Maatschappij van Landbouw,
A.B.T.B. en Plattelandsvrouwen een
fietstocht op zaterdag 26 juni. Aan-
vang 's middags bij het Abersonplein
te Warnsveld. Tijdens deze tocht zul-
len boerderijen te bezichtigen zijn.
Wees sportief en fiets mee!

Jong Gelre

Jong bestaat in december a.s. 80 jaar.
Er zal dan een feest georganiseerd
worden in Laren. Elke regio zal dan
ook een stukje opvoeren. Als je
belangstelling en ideeën hebt om een
stukje te helpen schrijven, kun je con-
tact opnemen met Harry Oosterwe-
gel, tel. 05759-1462. Thema voor het
stukje zal zijn: 'Jong Gelre als
relatiebemiddeling'.

dag-
boekl

Over wat er in de
Vordense bibliotheek te beleven is

Leeskamer van Vorden

In sommige kastelen zijn ze nog te
vinden. Naast de eetkamer, de salon
en de herenkamer was er vaak ook
een leeskamer, waar tevens de biblio-
theek was ingericht. Daar trok men
zich terug voor studie of ontspanning.
Daar bevond zich het geestelijk bezit
van de bewoner, in die tijd een zeld-
zaam bezit want behalve de Bijbel in
protestantse gezinnen was een boek
voor de gewone man een onbekende
luxe.
Vandaag de dag is er in bijna ieder
huis wel een verzameling boeken.
Maar wie echt en volop gebruik wil
maken van wat er in deze tijd aan
kennis is vastgelegd in boeken, tijd-
schriften en kranten gaat naar de
'leeskamer' waarover de meeste ge-
meenten beschikken: de openbare
leeszaal. Dat gebeurt ook in Vorden,
want in onze bibliotheek aan de
Dorpsstraat is er tijdens de 24 uur dat
de bibliotheek per week geopend is
voortdurend bezoek van jong en oud
die niet alleen boeken komen ruilen,
maar ook rustig een poos in de lees-
zaal doorbrengen om te zien wat er
verschijnt.
Onze leeszaal heeft een heel geva-
rieerd publiek. Er zijn mensen die da-
gelijks een of meer kranten lezen.
Elke dag^gt van zes verschillende
kranten r^Bnieuwste nummer op de
leestafel, lederen komen vooral voor
de opinieweekbladen. Of voor hob-
bybladen die hen interesseren. Voor
een blad waarin je de nieuwste mode
kunt ontddjien. Of ze raadplegen een
tijdschrif^pet een consumententest
over een produkt dat ze willen kopen.
Er liggen zo'n 70 verschillende tijd-
schriften in de schappen langs de
wanden, een schat aan informatie.
Weer een ander is bezig met een stu-
die-onderwerp en zoekt in de biblio-
theek een boek over dat onderwerp
dat in de leeszaal in alle rust kan wor-
den geraadpleegd. Vlak bij de hand is
een groot aantal naslagwerken: ency-
clopedieën, woordenboeken voor
vele talen, een historisch archief en
vele wetboeken. Ook publicaties van
de gemeente en de provincie liggen
binnen handbereik, evenals de versla-
gen van de vergaderingen van de ge-
meenteraad. En wie iets wil kopiëren:
een handig kopieerapparaat is be-
schikbaar
En al dat materiaal vol informatie is
er voor ieder die er maar kennis van
wil nemen. Om boeken te kunnen le-
nen, moet je lid zijn van de biblio-
theek

Maar om
gebruik te maken van alles wat de
leeszaal heeft te bieden, hoef je niet
eens lid te zijn. Iedereen kan zomaar
binnenwandelen in de bibliotheek en
is welkom in de 'leeskamer van Vor-
den'.

Dagboekanier

Midpoint Meeting Jong Gelre
Momenteel lopen overal in Nederland buitenlandse jongeren
stage op agrarische bedrijven. Jong Gelre regio West Achter-
hoek organiseert de komende dagen voor deze jongeren een
'Midpoint Meeting', dat wil zeggen een weekend met voor elk
wat wils.

Donderdagmorgen 3 juni worden
deze buitenlandse jongeren opge-
wacht in het Dorpscentrum.
Hier zijn tevens de gastgezinnen aan-
wezig. In de middaguren is er een
bespreking voor de stageadressen met
de Stichting Uitwisseling.

Donderdagavond trekken de jongeren
met de leden van Jong Gelre naar
Harfsen om daar te gaan klootschie-
ten met na afloop disco.
Vrijdag 4 juni gaat het gezelschap een
dagje uit. Dan wordt op de Veluwe
een tocht per huifkar gemaakt. Tevens
wordt een bezoek gebracht aan het

Koninklijk jacht chalet 'Het Aord-
huis'.
Hier zal ook worden gepicknickt.
Vrijdagavond is er rondom het meer
bij de familie Graaskamp een vosse-
jacht met aansluitend een kampvuur.
Zaterdag 5 juni gaat men naar Elburg
en wordt in Harderwijk een bezoek
gebracht aan het Dolfinarium.
Zondermiddag 6 juni is er ter afslui-
ting van deze tiende 'Midpoint Mee-
ting' een uitgebreid koud buffet bij het
Dorpscentrum. Daarna is het afscheid
nemen en gaan de buitenlandse jonge-
ren weer terug naar hun stage-adres-
sen elders in Nederland.

RTV
Afgelopen weekend werden diverse
districtskampioenschappen gehouden
zo ook in Gelderland en wel in Tiel.
De RTV deed in verschillende cato-
gorien van zich spreken. Bij de junio-
ren werd Edwin Maalderink 7e en
Andre Bargeman 9e en kreeg die dag
gelijk te horen dat hij door de district-
trainer was geselecteerd voor de N.K.
voor junioren.
Bij de amateurs B reed Rudi Peters
naar een 15e plaats. Bij de amateurs A
was Mano Lubbers goed voor een 5e,
Wim Bosman een 10e en Martin
Weijers 16e plaats. Rudi Peters pakte
dat zelfde weekend zijn 2e cretirium
overwinning en nu in Oosterhout
daags tevoor was hij nog 2e geworden
in Rhenoy achter oud-prof Jhonny
Broers.
Verdere uitslagen tijdrit Beekbergen:
Amateurs A Wim Bosman 15e; Peter
Makkink 19e; Jan Wullink 20e.
Junioren Andre Bargeman 5e.
Jan Weevers onze A.T.B.-er was
aktief in Zwitserland. In 13 etappes
verdeeld over 10 verschillende dagen
met deelnemers uit alle landen van
Europa, met vele profesionele ren-
ners, als deelnemer kwam Weevers
terecht op een 24e plaats in het eind
klassement. Hij kan terug zien op een
zeer goed gereden wedstrijd.

Kinderen kijken
naar Ouderen
Dat is het thema van een activiteit die
de SWOV, in samenwerking met
enkele Vordense basisscholen, heeft
georganiseerd in het kader van 'het
Jaar voor de Ouderen'. Gevraagd is
aan een aantal klassen om in beeld te
brengen hoe zij ouderen zien. Dat kon
op vele manieren: in de vorm van een
opstel, een tekening, een collage of
een werkstuk dat door een hele groep
is gemaakt. Het resultaat van dit werk
zal op donderdagmiddag 10 juni wor-
den ingeleverd in het Dorpscentrum.
Gehoopt wordt op een veelkleurige en
boeiende verzameling werkstukken
waarin jonge mensen hun mening
geven over ouderen en oud zijn.
Het ligt in de bedoeling de werkstuk-
ken daarna uit te stallen in een van de
zalen van het Dorpscentrum waar ze
dan dezelfde donderdag l^mi en op
vrijdag 11 juni te bezichtigen zijn.

Dammen
Vorden—Berlin 18-14

De jaarlijkse ontmoeting tussen Vor-
den en Berlin is geëindigd in een
18-14 overwinning voor DCV.
De eerste wedstrijd werd nog ruim
gewonnen: nl. 11-5, maar de tweede
wedstrijd moest de eer aan de Duit-
sers worden gelaten: 7-9. Volgend
jaar wordt een tegenbezoek gebracht
aan de Duitse hoofdstad.

Ie ronde:
M. Klein Kranenbarg - - H. Herr-
mann 2-07; T. Slutter — A. Uhlig 1-1
5; J. Hoenink — F. Lahl 2-0 3; B.
Wentink — F. Scholz 1-1 6; M. Dor-
resteijn — A. Behnke 0-2 4; G.J. Was-
sink — K.H. Holmock 2-0 2; M. Kuin
- A. Doblin 1-1 8; D. te Riele — T.

Rothkegel2-01.

2e ronde:
S. Buist — H. Herrmann 0-2 7; J.
Kuin — A. Uhlig 0-2 l; B. Klein Kra-
nenbarg — F. Lahl 2-0 2; G. Brum-
melman — F. Scholz 1-1 5; J. Slutter
- A. Behnke 0-2 3; M. Kuin — K.H.

Holmock 1-1 6; M. Dorrestein — A.
Doblin 101 8; H. Dorresteijn — T.
Rothkegel 2-0 4.

Pinkstersneldamtoernooi voor
HenkRuesink

Het Pinkstersneldamtoernooi is dit
jaar gewonnen door Henk Ruesink.
Weliswaar eindigde hij na 9 wedstrij-
den op gelijke hoogte met Henk Gro-
tenhuis ten Harkel en Mike Voskamp,
maar Ruesink had van deze drie het
sterkste programma gehad.
Eindstand aan kop: 1. H. Ruesink 14;
2.H. Grotenhuis ten Harkel 14; 3. M.
Voskamp 14.
Komende vrijdag organiseert DCV de
jaarlijkse feestavond. Vooraf wordt
een receptie gehouden in d'Olde
Smidse ter gelegenheid van het door
DCV l behaalde kampioenschap (zie
advertentie).

HOE ZIT
D AT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Als ik het goed begrepen heb is men van
plan een pleziervaartuigenbelasting te gaan invoe-
ren. Zou het dan nog zo'n plezier zijn om een vaartuig
te hebben?

Vermoedelijk zal het er inderdaad toch van komen dat er vanaf volgend
jaar een pleziervaartuigenbelasting zal zijn. De Staatssecretaris van
Financiën heeft een wetsvoorstel naar de Raad van State gezonden dat
'het gebruik van de binnenwateren met een pleziervaartuig' vanaf l
januari 1994 belast.

Die belasting moet dan betaald worden door de houder van het plezier-
vaartuig. Dat is meestal degene op wiens naam het is geregistreerd. Het
aanvragen van een registratiebewijs zal gelden als aangifte voor de
pleziervaartuigenbelasting.

Tevens wordt de registratie verplicht van pleziervaartuigen die langer dan
30 dagen per jaar in Nederland zijn. Ook daarvoor is een wetsontwerp
naar de Raad van State verzonden, niet door 'Financiën' maar door de
Minister van Verkeer en Waterstaat. De registratie komt nl. in handen van
de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De vaartuigen zullen een kenteken
krijgen.

Als een pleziervaartuig eenmaal is geregistreerd moet in principe elk jaar
belasting worden betaald. In verband met het vaarseizoen loopt het tijd-
vak van l april tot en met 31 maart van het volgend jaar. Wel is het moge-
lijk de registratie voor een bepaalde periode te schorsen; over die periode
hoeft dan geen belasting te worden betaald. Boten die 30 dagen of korter
in Nederland zijn hoeven weliswaar niet te zijn geregistreerd, maar er
moet dan wel belasting worden betaald over het gebruik van de Neder-
landse binnenwateren.
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De belasting zal worden geheven over de lengte van de boot. Vaartuigen
die korter zijn dan 7,5 meter zijn vrijgesteld. Ook hierop is weer een uit-
zondering: snelle motorboten, die 'bij gebruikmaking van hun motor'
sneller kunnen varen dan 20 km per uur vallen altijd onder de belasting
ongeacht hun lengte.

Het tarief voor pleziervaartuigen wordt:
lengte: belasting:
7,5 tot l O meter f400
l O tot 12,5 meter f500
12,5 meter en meer f600

Voor snelle motorboten gelden andere tarieven, maximaal oplopend tot
f950.
Er is één lichtpuntje: de tijdelijke verhoging van de dieselaccijns met l
cent per liter, die sinds l januari 1993 van kracht is i.v.m. de vertraging bij
de invoering van de pleziervaartuigenbelasting, zal ongedaan worden
gemaakt zodra het wetsontwerp in werking treedt.
Onder de belastingen vallen niet:
* boten die niet bestemd zijn om te varen, zoals woonboten;
* kano's, roeiboten en andere boten met een lengte van minder dan 7,5

meter, met uitzondering dus van snelle motorboten;
* vaartuigen die alleen in Nederland zijn voor internationale wedstrijden

en manifestaties;
* beroepsvaart, omdat door internationale verdragen belasting voor

beroeps vaart niet mogelijk is.

Al met al gaat het dus wel geld kosten, maar een schrale troost is mis-
schien dat autorijden heel wat duurder blijft. Hopelijk wordt uw vaarple-
zier er niet definitief door vergald.
Wij wensen u een plezierige zomer toe.

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck,
Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg21, 7251 LA Vorden.

Crossen met de 'brommer'
bij Motorclub De Graafschap-
rijders
Vorig jaar hebben enkele leden van de Vordense motorclub
'De Graafschaprijders' met een oude bromfiets wat rondjes
gereden op het 'Delden-circuit'. In totaal zo'n acht rijders.
Deze rijders hebben tijdens gesprekken met bestuursleden
van 'De Graafschaprijders' te kennen gegeven ook dit jaar
dolgraag een aantal wedstrijden op de bromfiets te willen
rijden.

De Graafschaprijders wilden deze
coureurs de mogelijkheid geven om
in wedstrijdverband tegen elkaar uit
te komen. Tevens zal het bestuur van
de Vordense motorclub deze rijders
begeleiden. Voor 1993 zijn een zeven-
tal wedstrijden gepland. Bovendien
worden er uitwisselingswedstrijden
in de klasse bromfietsen gehouden op
de circuits van Lochem, Holten,
Borculo, Harfsen, Sint Isodorushoeve
en Vorden zelf. Als jeugdlid van de
VAMC 'De Graafschaprijders' mogen
deze bromfietsrijders hieraan mee-
doen.

Naast dit jeugdlidmaatschap van de
VAMC is de enige voorwaarde om te
kunnen deelnemen dat een ieder in het
bezit moet zijn van een geldig verze-
keringsbewijs 1993. Een recente pas-
foto kan ingeleverd worden bij Jan
Slagman die telefonisch alle verdere
bijzonderheden kan verstrekken
(05752-3117).
De kosten van het verzekeringsbewijs
moeten 'De Graafschaprijders1 op
haar beurt volledig aan de KNMV

afdragen. Zaterdag 12 juni kunnen de
bromfietsrijders meedoen aan de
clubwedstrijd van 'De Graafschap-
rijders'.

Deze wordt gehouden op het circuit
'Delden' dat inmiddels een grote
onderhoudsbeurt heeft gehad. De
crosscommissie heeft ervoor gezorgd
dat de baan er aan alle kanten beter
uitziet. Niet alleen breder gemaakt,
ook zijn de springbulten wat spitser
gemaakt, waardoor de snelheid enigs-
zins naar beneden wordt gehaald.
Ook ligt er na de verschillende boch-
ten een zandwal zodat ook de buiten-
bochten kunnen worden gebruikt.
Het voordeel van de binnenbocht
wordt opgeheven door kleine spring-
bultjes in de binnenbocht aan te bren-
gen. Ook de oude afrasteringspalen
zijn vervangen door dunnere. Inmid-
dels is er reeds op de vernieuwde baan
gereden, waarbij de coureurs na
afloop beaamden dat het circuit in alle
opzichten uitstekend te berijden is en
door het 'breder' maken van de baan
ook minder gevaarlijk.


