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Grondaankopen voor fietspad naar Ruurlo afgerond:

Heijmans doet laagste bod
W E E K E N D D I E N S T E N

De provincie Gelderland heeft de
grondaankopen ten behoeve van de
aanleg van het fietspad van Kranen-
burg naar Ruurlo afgerond. Als alles
volgens planning verloopt moet het
fietspad aan het eind van dit jaar een
feit zijn.

Vorige week donderdag sloot de inschrij-
ving van de openbare aanbesteding van
dit project. Wegenbouwbedrijf Heijmans
BV uit Eist deed met f 2.260.0000 exclu-

sief BTW het laagste bod. Het is nu aan
de provinciale politiek om te beslissen
aan wie ze het project toekennen.

Er deden in totaal zestien bedrijven mee
aan de inschrijving. Dostal Wegenbouw
uit Vorden kwam niet verder dan de
achtste plaats. De firma Dusseldorp uit
Lichtenvoorde - die het eerste gedeelte
van het fietspad tussen Vorden en
Kranenburg aanlegde - werd twaalfde op
de lijst als het gaat om de laagste bieder.

Wilt U ook adverteren met een ORANJEBALbij
uw advertentie neem dan kontakt met ons op.
Uw advertentie heeft dan nog meer aandacht.

De redactie.

Nü boeken
is geld besparen!

Zie Rabobankadvertentie
pagina 17

Fietstocht
Natuuri|phumenten houdt donderdag-
avond 18 juni een fietstocht over het
landgoed Hackfort. De tocht duurt drie
enhalf uur en start bij de watermolen
voor kasteel Hackfort in Vorden. Het is
niet nodj£ om van te voren op te geven.

Ook Weekblad Contact voetbalt mee:

Win 250 gulden
Gedurende de periode dat het
Nederlandse elftal meedoet aan de
Wereldkampioenschappen voetbal
in Frankrijk - en dat zal wel tot het
einde zijn want ook wij rekenen
erop dat wij Wereldkampioen wor-
den - plaatst Weekblad Contact een
aantal speciale Oranje WK-ballen in
de krant zoals hiernaast is afge-
beeld.

Diegene die aan het eind van de rit het
juiste aantal oranje WK-voetballen
heeft weten te tellen die wij hebben
afgedrukt, ontvangt 250 gulden. Het
gaat dus om het totale aantal ballen
zolang het Nederlands Elftal in de race
is voor het Wereldkampioenschap.

Het is belangrijk dat u duidelijk ver-
meldt welke editie van Weekblad
Contact u krijgt. De mensen die bij-
voorbeeld de editie Ruurlo krijgen, hoe-
ven dus alleen maar het aantal Oranje

f

WK-ballen in de editie Ruurlo bij elkaar
op te tellen. Datzelfde geldt voor de edi-
ties Vorden, Warnsveld en Hengelo.

Wanneer er meer mensen zijn die het
antwoord goed hebben, dan beslist het
lot. Werknemers van Drukkerij Wee-
vers zijn uitgesloten van deelname.
Gelieve de onderstaande invulstrook
goed te bewaren, want als alles goed
verloopt voor het Nederlands Elftal,
stoppen wij pas op het einde van de WK
met de ballenaktie.

ANTWOORDFORMULIER

Het totale aantal oranje ballen Weekblad Contact is:

Editie:

Naam:

Adres:

Postcode: .'

Woonplaats:

Telefoon

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 juni 10.00 uur ds. M. Beitier, bevestiging
ambtsdragers.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag M juni 10.00 uur ds. Jonker, Epse.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 juni 10.00 uur ds. Th.P. van Belzen,
Nijverdal; 19.00 uur ds. J. Enderle, Elburg.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 13 juni 18.30 uur eucharistieviering,
m.m.v. Cantemus Domino.
Zondag 14 juni 10.00 uur eucharistieviering,
m.m.v. VoTiKo.

RJC kerk Vlerakker/Wichmond
Zaterdag 13 juni 17.00 uur eucharisitieviering.
Zondag 14 juni 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
14-15 juni: pastoor H. Jaspers, Zutphen, tel. (0575)
527080.

Huisarts 13-14 juni: dr. Dagevos, Het Vaarwerk
l, tel. 552432.
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 (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
13-14 juni: G.W.Jels
Spreekuur voor s
van 11.30-12.00 uur.

;
em, tel. (0573) 2518 70.
en zaterdag en zondag

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafd^^g voor ouders en gezins-
leden de hele dag; TO^^inderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 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.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem. fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR niRi-cn- DRINGI NDI HUI p
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IVl f fbon 112

POLITIE VORDEN:
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel.(0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

*

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel.
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.
Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Nieuwstad
32. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden. tel. (0575) 552129.
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575) 551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30 uur; zat.
9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56. Zutphen.
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32. tel. 553405. fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur. tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73 00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV. tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me. tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV. tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



We are the champions
Hup Holland Hup!

Voetbalfans opgelet!!
Om in de stemming te komen

de World Cup Vlaai
'n echte sinaasappel Bavaroise

12 doelpunten voor maar

n kleinere voor 6 punten

Zaterdag Vlaaidoelpunten

Olé Olé Olé per punt 1,45

Scoort altijd
dan de Oranjebol

'n mega krentebol met krenten, rozij-
nen, appel, spijs en oranjefondant.

1 *3 er
p<dO

Nu moeten ze wel winnen

Victoria bol
speciaal voor de Franse slag

•
AXW.W/K M

Kiin.N op ccii rvttchcque i.w.v. ƒ 2500,- /•/'

ol ntccnlcrc kleine ici/.en en te £ckkc tm>o<lliorloj;c.\.

^^^ Ol wie \vcel \vini n iets lekkers van uw UakUer.

DE WARME BAKKER, OM DAGELIJKS VAN TE SMULLEN.

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

Voor de aanbiedingen zie de
folder in uw brievenbus.

Niet ontvangen,

vraag er naar in de winkel

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9.- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1.-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

• Te koop: Suzuki Intruder
1400 i.z.g.st. 6 jaar oud en
6000 km, incl. helm en verz. +
belasting, vr.pr. f 16.000,-.
Tevens: Aprila scooter don-
kerblauw, 2 jaar oud, lichte
schade, incl. helm + verzeke-
ring, vr.pr. f 1650,-. Tel. (0575)
46 19 40

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Is dit misschien iets voor
u? W^^Bp dringend op zoek
naar ^Kiotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integr^fc zijn een vereiste.
Bel: D^5le Impact (0575) 57
21 27

• Te koop: verse aardbeien.
Dagelijks vers geplukt. Van
Amerongen, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. (0575) 55 64 08

• Te koop: Daihatsu Cha-
rade TX-5 1.0 bouwjaar '88,
grijs-metallic, 117.000 km,
APK 10-98. Tel. (0573) 45 10
36

• Gezocht, woonruimte of
kamer in of in omgeving Kra-
nenburg en 't Medler. Voor
jongeman van 24 jaar, werk-
zaam in Kranenburg op agra-
risch bedrijf. Op korte termijn!
Marijn den Herder, tel. na
16.30 uur (0575) 55 14 43

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding 2 morgens per week
van 09.00-12.00 uur. Voor alle
voorkomende huishoudelijke
werkzaamheden. Zelfstandige
ervaring vereist. Brieven on-
der n r. R 3-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

• A.s. zondag 14 juni grote
bingo bij café-restaurant d'n
Olde Kriet, Dorpsstraat 25,
Wichmond, tel. 44 12 85

• 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft voor u ander-
soortige vaste planten te
koop. Uit eigen kwekerij dus
zeer voordelig geprijsd. Open
op vrijdag en zaterdag

• TE KOOP aardbeien, aard-
appelen Bildstar en Surprise.
Bloem-, spits-, rode, witte,
spruit-, boerenkool, sla, andij-
vie, rode biet, peterselie, sel-
derij, tomaten en komkom-
merplanten. A. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
55 68 76.

Zaterdag gaan de Hollandse leeuwen aan
de slag! En wij thuis moedigen ze aan voor
de buis
Vleugelspelers 500 gram f 2,98

WOENSDAG 6EHAKTDA6

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels

f 1,50 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100 gram f 1|"

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bakje zure zult
per stuk • 1 j"

Gebraden Runderrollade

per ons l 1 j

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 bief stukken f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKEND AANBIEDING

Magere Runder Priklapjes

500 gram f 7,95

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram • 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 Saucijzen +
4 hamburgers

samen f 7,95

Ook het adres voor uw barbecue party

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Schoonmaak- en
SJhoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

e 2 BOSSEN BLOEMEN
voor f 9.95

DE AAARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op

vordln""6 Gevraagd: VLI
voor de vrijdagmorgen

Aardbeien, meloen en kersen scherp
geprijsd!!!

KÖLDENHÖF's Versmarkt
ID «nrëi l i i



De één had een jongen gedacht,
de ander een meisje verwacht.
Ik kon mij aan die wens
niet storen,
zoals ik was, ben ik geboren.

Zep

Hij is geboren op 28 mei 1998,
weegt 2950 gram en is 51 cm
lang.

Jollen en André
Groot Roessink

Vordenseweg 84a
7255 LE Hengelo (Gld.)

Zeg het tegen iedereen die
het wil horen, dat ik,
Hendrik-Jan, ben geboren.

Ze noemen mij

Riek

Ik ben geboren op 1 juni 1998
om 05.00 uur.

Mijn papa en mama zijn:
Fred B rui l en
Diana Domhof

Ik woon aan de Zaarbelinkdijk
3c, 7256 KL Keijenborg

Wil je een beschuitje komen
eten? Laat het ons dan even we-
ten. Wij slapen van 13.00 tot
15.00 uur

Geweldig hé zo'n zus!
Onwijs blij zijn wij met de ge-
boorte van

Bente

Dion Kruip
Pappa Stef
Mamma Marianne

1 juni 1998

De Voornekamp 63
7251 VK Vorden
Tel.: (0575) 55 32 96

Wij zijn blij met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Douwe

De trotse ouders en broer zijn
Reind Westerveld
Roelien Westerveld-Tiesinga
Daan

5 juni 1998

Het Jebbink 32
7251BM Vorden
0575 - 55 36 90

Hartelijk dank aan allen voor
de vele felicitaties, bloemen
en cadeaus welke wij bij ons
40-jarig huwelijksfeest moch-
ten ontvangen.

B. Momberg
J.H. Momberg-
ten Have

7251 NV Vorden
Lieferinkweg 6

Voor uw blijk van medeleven,
ons betoond na het overlijden
van onze lieve moeder en
oma

M.A. MUYTSTEGE-
DOMMERHOLT

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Uit aller naam
Fam. Muytstege

Lochem, juni 1998

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven die
wij ontvingen tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame va-
der en opa.

MARINUS REGELINK

zeggen wij u hiermede harte-
lijk dank

A.B. Regelink-Tiessink
Kinderen en kleinkin-
deren

Vorden, juni 1998
Deldensebroekweg 2a

In plaats van kaarten

A.s. zaterdag 13 juni hoop ik

B.J. Roeterdink-Oudenampsen

80 jaar te worden.

Gelegenheid om mij te feliciteren
's middags van 15.00 tot 17.00 uur in
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34, Vorden.

Zomervreugdweg 1
7251 N K Vorden

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken die on-
ze trouwdag tot een onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

DENNIS EN ESTHER JANSEN

Vorden, juni 1998

Heden is van ons heengegaan onze lieve schoon-
zuster en tante

A. KORENBLEK-BANNINK
WEDUWE VAN J. KORENBLEK

op de leeftij van 83 jaar

uit allernaam Fam. Korenblek
neven en nichten

Vorden, 6 juni 1998

Wir le^fstill zurück in deine Hande,
das Leid, das Glück, den Anfang und
das En de.

Rilke

Op 29 mei is op 91 -jarige leeftijd

CHRISTOA SOPHIA
SCHAAFSMA-KLAVERSTIJN

rustig thuis overleden.

Vorden: A.G.J. Schaafsma

Doetinchem: Mevr. H. Beyst-Schaafsma

Dordrecht: Fokke Schaafsma

Loon op Zand: Anneke Sandberg-Schaafsma
Coen Sandberg
Deventer: Bregje Sandberg
Dordrecht: Dieuwertje Sandberg

Amsterdam: Marleen Schaafsma

Renkum: Ruud Schaafsma
Geertje Schaafsma-Dierdorp

Hiske Schaafsma
Maastricht: Renske Schaafsma

P. van Vollenhovenlaan 15
7251 AP Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsge-
vonden.

Voor uw belangstelling en deelneming, ons be-
toond na het overlijden van onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

GRADAJOHANNA
VREEMAN-NORDE

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Henk en Annie
Gerrit en Josien
Job en Ria
Dien en Henk
Bert en Jennie
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, juni 1998

Aanvalluhhhhü!

5 Hamburgers
+ 5 broodjes en 150 gram saus

RUNDERSCHNITZEL, *)69 RIB-EN HAAS
700 GRAM

SNIJWORST,
WO GRAM

2 KARBONADE, 500 gr.

169 W.K.-SALADE,
100 gr.

RUNDERROOKVLEES,349 W.K.-PATÉ,
700 gr.

GANDA HAM,
100 gr.

100 gr.

A95 ZOMERBURGER,
100 gr.

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling
na het overlijden van onze lieve moeder en oma

DIRKJE CORNELIA
JANSEN-VAN SOEST

betuigen wij u onze welgemeende dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, juni 1998

Onverwacht ontvingen wij bericht van het overlijden
van

JAN VAN DER PEUL
OUD-VOORZITTER EN ERELID VAN ONZE VERENIGING

Wij wensen zijn vrouw Johanna, kinderen, kleinkin-
deren en overige familie veel sterkte toe.

Badmintonvereniging
Rash Vorden

Vorden, 27 mei 1998

• Gezocht: woonruimte of
kamer in of in omgeving Kra-
nenburg en 't Medler. Voor
jongeman van 24 jaar, werk-
zaam in Kranenburg op agra-
risch bedrijf. Op korte termijn!
Marijn den Herder, tel. na
16.30 uur (0575) 55 14 43

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding 2 morgens per week
van 09.00-12.00 uur. Voor alle
voorkomende huishoudelijke
werkzaamheden. Zelfstandige
ervaring vereist. Brieven on-
der nr.R 3-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor de vrijdagmorgen,
of eventueel in overleg.
Brieven onder nr.V13-1 bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• TE KOOP buxusplanten en
nog droog openhaardhout.
Tel.(0573)452641.

ORANJEFEEST
WILDENBORCH
zaterdag 2O juni

12.45 uur ballonoptocht vanaf Njjlandweg
13.00 uur opening, ballonnen oplaten

daarna volks- en kinderspelen

donderdag 1B en vrydag 19 Juni
speelt TAO in de kapel om 20.00 uur
"Het blijft onder ons"
zaal open 19.30 uur

K wekerij

De Heesterhof
Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 92
06-53362300
Vrijdags geopend
van 13.00 tot
20.00 uur;
zaterdags gehele
dag of na telefonische
afspraak

gelo (Gld.)

4
Te koop voor uw vijver:

LELIES
16 verschillende soorten in grote

manden gepoot nu met
2O<K> korting

op = op
Zuurstofplanten 5 st voor f 10,-

Gratis watertest bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 48 21 39
Maandagmorgens gesloten



QEMEENTE BULLETI
svvvvv^

• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

• Tetejax gemeente: $575} 5574 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vr^dag van
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

• Avondopenstelling afd. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
dendaterraadsvergaderingmz^nvan
1830-20.00 uur (zie publicaties in
Gerneentebuüetin)

• Spreelcuren burgemeester en
wethouders:
Burg/emeester &J.C Kamerling:
maaridagmorgen van 11.00 -12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek: don-
derdag van 10.00 -11.00 uur en volgens af-
spraak

Wethouder H. Boogaard:
donderdag van 09.00 -10.00 uur en volgens
afspraak.

Af spraken kunt u telefonisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukkenj
dinsdag van 1130 tot 20.30 uur,
woensdag von 13 30 tot 1730 uur,
donderdag van 1330 tot 1730 uur,
vrgdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

ELEIDSREGELS
GEMEENTELIJKE PROJECTEN

LANDSCHAPSBEHEER 1998

De gemeenteraad van Vorden heeft op 26
mei 1998 de "Beleidsregels gemeentelij-
ke projec ten landschapsbeheer 1998"
vastgesteld. Deze beleidsregels kunt u in-
zien bij de afdeling gemeentewerken in
de boerderij. Tegen betaling kunt u een
exemplaar ervan krijgen.

NKRUIDBESTRIJDING

Vanaf 22 juni 1998 gaat de afdeling ge
meentewerken onkruidbestrijden met
chemische middelen. Als u het trottoir
en/of de weg voor uw woning zelf
schoonhoudt, slaan de medewerkers dat
gedeelte over. Ze spuiten met de minst
schadelijke middelen voor het milieu,
maar enige schade is onvermijdelijk.

J v.ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 juni 1998 om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de volgende on-
derwerpen:
- jaarrekening 1997;
- wijziging Reglement van Orde;
- Beleidsplan sociale zaken 1998;
- wijziging begroting 1998;
- voorbereidingskosten bestemmingsplan bedrijventerrein "Werkveld-Oost";
- aankoop gronden voor uitbreiding industrieterrein;
- bestemmingsplan "buitengebied Lankhorsterstraat 16;
- VOGM- en milieujaarverslag 1997;
- vaststelling Beleidsprogramma 1998-2002.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spre-
ken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is
één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de agen-
da staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een commis-
sievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aan-
melden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt spreken.

ANBRENGEN VAN SLIJTLAGEN

Op donderdag 11 en vrijdag 12 juni 1998 voorziet de firma Dostal de volgende wegen
of gedeelten daarvan van een nieuwe slijtlaag:
- Heerlerweg;
- Helderboomsdijk;
- Kapelweg (Vierakker);
- Koekoekstraat;
- Kostedeweg (spoorwegovergang-Lindeseweg);
- voetpad nabij muziekkoepel aan de Emmalaan;
- Zomervreugdweg (Lieferinkweg-kruising nabij huis nummer 7).

Verder zijn in 1997 op een veertigtal wegen plaatselijke reparaties uitgevoerd. Deze re-
paraties worden dit jaar voorzien van een slijtlaag.

Geprobeerd wordt om de hinder voor het verkeer tot een minimum te beperken. Bij
het aanbrengen van de slijtlagen kan het gebeuren, dat de weg tijdelijk is afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid, aanwonenden krijgen bericht.

EGELEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD

Omdat de gementeraad wat minder gaat vergaderen, moet het Reglement van Orde
worden gewijzigd. Nu vergadert de gemeenteraad in de regel eenmaal per maand.
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om dit terug te brengen tot onge
veer 7 vergaderingen per jaar.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of hou-
den zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoor-
stellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar ma-
ken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de biblio-
theek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u
dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de
voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te
spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u vragen stellen.
Tevens kan de voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 16 juni
1998 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- jaarrekening 1997;
- aankoop gronden voor uitbreiding van het industrieterrein;
- bestemmingsplan "Buitengebied Lankhorsterstraat 16";
- vaststelling Beleidsprogramma 1998-2002.

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 16 ju-
ni 1998 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- jaarrekening 1997;
Beleidsplan Sociale Zaken 1998;

- VOGM- en milieujaarverslag 1997;
- Beleidsprogramma 1998-2002;
- gedachtenwisseling in^oieling droge componenten en tariefdifferentiatie.

De commissie bestuur gemeentewerken en middelen vergadert op woens-
dag 17 juni 1998 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- jaarrekening 1997;
- wijziging Reglement van orde;
- wijziging begroting 1998;
- voorbereidingskosten bestemmingsplan bedrijventerrein "Werkveld-Oost
- vaststelling Beleidsprogramma 1998-2002.

VONDOPENSTELLING BURGERZAKEN

Op 16 en 30 juni is de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, van 18.30 tot 20.00
uur geopend voor alle lokethandelingen.

•

EMEENTEHUIS OP 19 JUNI 1998 GESLOTEN

In verband met het jaarlijks personeelsreisje is het gemeentehuis op 19 juni 1998 ge
sloten.

AARREKENING 1997

De jaarrekening heeft een nadelig saldo van ƒ 486.000,-. Burgemeester en wethou-
ders stellen de gemeenteraad voor dit tekort ten laste te brengen van de reserve een-
malige bestedingen.

'BELEIDSPLAN SOCIALE ZAKEN 1998

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het Beleidsplan sociale za-
ken 1998 vast te stellen. In dit plan staat hoe de gemeente met de regelingen over de
sociale zekerheid omgaat., zoals de bewaking van de rechtmatigheid, de bevordering
van de uitstroom en de heronderzoeken die periodiek moeten plaatsvinden.

ESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED LANKHORSTERSTRAAT 16

Als de gemeenteraad dit bestemmingsplan vaststelt, dan kan op het perceel
Lankhorsterstraat 16 in Wichmond een landbouwmechanisatiebedrijf komen.



OORBERE1DINGSKOSTEN BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN
"WERKVELD- OOST".

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om ƒ 272.825,- beschikbaar te
stellen om de kosten van voorbereiding te betalen. Het gaat om:

- stedenbouwkundige werkzaamheden: het opstellen van een visie voor de uitbrei-
ding en het bestemmingsplan;

- de voorbereiding van de infrastructurele werkzaamheden;
- archeologisch onderzoek en
- onderzoek naar en zo nodig ruimen van explosieven (vliegtuigbommen uit de

tweede wereldoorlog).

In overleg met de raadscommissie zijn de meeste werkzaamheden al verricht of in
uitvoering.

ELEIDSPROGRAMMA 1998-2OO2

Het beleidsprogramma 1998-2002 heeft in deze rubriek gestaan en is toegezonden
naar veel stichtingen en verenigingen in Vorden. De reacties die burgemeester en wet-
houders hebben ontvangen op dit plan hebben zij in dit voorstel verwerkt. Zij stellen
de gemeenteraad voor om het beleidsplan 1998-2002 nu vast te stellen

OUWEN WONING HETJEBBINK10 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 5, lid 8 sub a.
(procedure vaststelling nieuw hoofdgebouw) van het bestemmingsplan "Vorden
Centrum en Oost 1994" vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 5, lid 3.1
sub c. voor het bouwen van een woning aan het Jebbink 10 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
11 juni 1998, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kun-
nen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

/W,ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebiedJ:>ureau milieu, en
in de openbare bibliotheekvan Vorden, gedurende^^ openingstijden,

ligt met ingang van 12 juni tot en met 9 juli 1998 ter inzage:

een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

de heer H. Broekgaarden, Tolweg 2, 7251 PP Vorden, A
voor het wijzigen van een agrarisch bedrijf (o.a. slopen ran een varkensstal),
op het perceel Tolweg 2 te Vorden.

Deze wijzigingen hebben geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF..

'B OUWAANVRAGEN

plaats

Biesteiveld 3

Het Hoge 36

Biesterveld 57

Biesterveld 51

aanvrager inhoud

C limpers en mw. bouwen woning met
E. Nieuwenhuis garage

Vereniging voor veranderen kap
Protestants Christ. schoolgebouw
Onderwijs Vorden

M. Jansen

G.HAM. Stapel-
broek

bouwen woning

bouwen woning met
garage

datum ontvangst

28-05-98

29-05-98

02-06-98

03-06-98

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

s v,ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN 26 mei 1998:

BOUWVERGUNNINGEN
plaats aanvrager inhoud

Mispelkampdijk Ie P.G.M. Pijnappel

O.R. van den Bosch bouwen bergruimte

bouwen woning met
garage

Wientjesvoort-
seweg 10

Lindeselaak 9

vrijstelling

oppervlak

HJ. Bremer

MELDINGEN BOUWVOORNEMEN
plaats aanvrager

Burgemeester G.W. Esselink
Vunderinkhof20

Hoetinkhof55 J. Meijers

KAPVERGUNNINGEN
plaats aanvrager

bouwen woning met garage

inhoud

bouwen bijkeuken en vergroten bergruimte

bouwen serre

inhoud

Strodijk 25 ^ereniging Natuur- vellen tweeling-beuk
mumenten

herplantplicht

l beuk (stam-
omtrek 10-12 cm)

Het onderzoeksrapport naar de toestand van deze tweelingbeuk ligt voor belangstel-
lenden ter inzage bij de afdeling gemeentewerken.

f C/ VERIGE VERGUNNINGEN

plaats aanvrager inhoud

Vorden/Wichmond Socii Oranjeloop 30 augustus 1998

Vorden. VW openingsconcert 7 juni

Vorden/Medler Oranjevereniging oranjefeest/vogelschieten
Medlertol

Vorden M.C. Wolsink buurtfeest het Wiemelink (sportveld)

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

Wij hebben voor u:

Kompassen vanaf 9,25 Fleece truien voor 99,(

Slaapzakken vanaf 59,°° Katoenen broeken

°°

Verrekijkers vanaf
Wandel-
schoenen vanaf

75 OO
met afritsbare pijpen voor 119

Bodywarmers vanaf 59°°

99"5 Zakmessen T50
vanaf ÉT.

steeds doeltreffend!

JACHT- EN W A P E N H A N D E L

Zutphenseweg 9, Vorden
Telefon (0575) 55 12 72

««« "VL4**/<35f*
ZütphMiaweg IA Telefoon 0575) 5518 85

zoete KERSEN
500 gram

ir98 TUINBONEN f49
Hollandse IJSBERGSLA
per krop

129
de enige echte MAN60 uit MALI
per stuk

ROERBAKMIX Javaanse of Hollandse
400 gram met zakje kruiden

ORANJE SALADE
200 gram

249
249

249PETRI - TAART, kruidenkaas
100 gram

PETRELLA, verse roomkaas met bleslook

100 gram

MOZZARELLA, verse Italiaanse kaas
lekker met tomaat, per zakje

DOPPINDA'S
500 gram

ENCLAVE DU MOUTON, rood of wit
per fles

WIJ VACUMEREN OOK UW KAAS
VOOR DE VAKANTIE...!!!

8?5



Bouwen
in plan Het Joostink?

U bouwt een huis. Wij leggen de basis.
•/ CJ<_/

Plannen om een huis te bouwen in Meer weten?
plan Het Joostink?
Kom dan eerst eens praten met een
hypotheekadviseur van de Rabobank.
Zij kunnen u alles vertellen over dit
project. Maar ook wat er allemaal komt
kijken bij het kopen en bouwen van
een huis en welke financiering het
beste bij u past.

Zo vindt u moeiteloos de ideale
combinatie van minimale woonlasten
en maximaal woongenot.

Nu met een extra aantrekkelijke rente.

Maak een afspraak met één van
onze hypotheekadviseurs,
mevr. R. Oosterveld
of de heer M.M. van der Heijde.

telefoon: (0575) 55 78 71
e-mail: rabo3274@tref.nl

Met de hypotheekadviseur
van de Rabobank
sta je er niet alleen voor.

Rabobank
Graafschap-West

Biej ons
in d 'n Achterhoek
"lej konnen vandage ok bes 's kokken".
"Ikke kokken?, hoe dat dan, da's toch ow wark, da's vas pandoer".
"Now, d'r bunt kearls zat die dat ok doet, dat he'j gisteraovund wel eheurd. Den
Harm Velderman kokken jao geregeld, groter koeze mot t'r nog geboorn wodn,
dus waorumme zol iej dat dan neet konnen. 't Reagent trouwens ok dus buutn
ko'j ok niks beginnen."
Willem en Grete van 't Molnhuus waarn vri'jdagaovund nao een vejeursdags-
vesite in de buurte ewes. Daor wodn, zoas wel vaker, ok oaver 't huusholdelijk
wark epraot. Daor mossen de kearls onderhand ok wel 's wat an doen was de
eensgezinde mening van de vrouwluu. En angezien d'r al wat kearls waarn
ewes die nerig methilpen met roetn lappen, stofzuuugn en ok etn kokn was
Willem now ok de klos.

"Ik zal ow zo wel effen wat in huus haaln. Earpels ko'j wel scheln, net zo as een
appel, dat ko'j wel. Sla hoef iej allene maor goed te wassen. Met een paar kar-
bonade en een beksken champions bu'w d'r dan ok al".
Grete was met twintig menuten weer in huus. "Zo, 'k zal ow effen opschrieven
hoe 'j 't doen mot en dan red iej ow wel. Um zes uur bun'k t'r weer, dan zorg ma-
or da 'j 't etten gaar hebt".

Grete ging vandage nao eur zuster in Deaventer umme samen te winkelen. Too
ze goed en wel weg was bekek Willem 't pepierken 's waor Grete alles opeschre-
ven had. Earpels kon e now al wel vaste scheln, daor begon e dan ok maor met.
'n Krop sla haaln e uut 'n hof en wassen die, dat was dan ok al gebeurd, 't Veel
eigenlijk bes met die kokkeri'je. De champions kon e eigenlijk ok al bes schone
maakn en in de panne doen. Hee dei'j 't plestik van 't beksken waor ze in zatn
en bekek ze 's. Daor had Grete zich mooi wat in de mage laotn drukken. Die
waarn jao allemaole zwat van binnen en neet meer te etten. Weg t'r met. Hee
gooien ze maor metene in de gruune container.

Wieters vemaakn e zich den dag bes. Zo tegen vief uur von hee 't tied wodn um-
me de karbonade op te zetn. Hee had ze al aadig an 't braon too de tillefoon
gong. 't Was t'r ene van 't wark die 't een en ander te bepraotn had. Een kelder
was dan ok zo weg. Too hee weer in de kokken kwam kon hee 't fenuus haos
neet weer vinnen. Alles was blauw van 'n damp en de karbonade zwat.

De earpels wodn nog wel zovolle. Maor too Willem de sla op taofel zetn en
Grete, die onderhand in huus was ekommen, veteln van de champions en de
karbonade kreeg e van Grete een veurgerech waor een hond gin brood van lust-
ten. Zo ziej maor, kokken is neet ieders hobby, biej ons in d'n Achterhook.

H.Leestman.

Ruim 500 donateurs Kerk Kranenburg
Het was - eerlijk gezegd - een gedurfd
initiatief van de werkgroep Vrienden
van de Kerk op de Kranenburg'. Het
bestuur van de r.k. parochie in
Vorden moest onlangs besluiten een
van haar kerkgebouwen, namelijk de
Antoniuskerk op de Kranenburg,
niet meer te gebruiken voor geregel-
de kerkelijke doeleinden. Een werk-
groep werd gevraagd na te denken
over de toekomst van het gebouw. Die
werkgroep stelde een plan op, maar
begreep dat ook moest worden ge-
peild hoe de mening was van de inwo-
ners van onze gemeente over dit cul-
tureel waardevolle gebouw. In de
maand mei werd deze aktie gehou-
den.

Een gedurfd initiatief, want het is be-
kend dat lang niet iedereen in deze tijd
bereid is bijdragen te geven voor een kerk
of kerkgebouw. En wanneer men wel ker-
kelijk meelevend is dan wordt er in de re-
gel als lid meestal al bijgedragen voor de
eigen kerk. Bovendien heeft het vele be
woners van het kerkdorp Kranenburg
pijn gedaan dat juist hun kerk moest
worden onttrokken aan regelmatig ker-
kelijk gebruik. Toch heeft de werkgroep
het aangedurfd bij de inwoners van onze
gemeente huis aan huis een briefte be-
zorgen met het verzoek donateur te wor-
den van de stichting 'Vrienden van de
Kerk op de Kranenburg'.
Half mei trokken rond vijftig vrijwilli-
gers - en niet alleen leden van de r.k.-
kerk! - de gemeente in om ook huis aan
huis het antwoord op te halen. Het resul-
taat was ver boven de verwachting: in
ruim 500 gezinnen verklaarde men zich
bereid in de toekomst donateur te wor-
den van de beheersstichting nadat deze
zal zijn opgericht. In totaal werd een be-
drag aan donaties toegezegd van ruim f
19.000.- plus een aantal eenmalige bijdra-
gen. Uiteraard kan men die toezegging

nog intrekken als men het straks niet
eens zou zijn met het programma van
aktiviteiten. Omdat dit plan echter al in
een publikatie in 'Contact' werd toege-
licht en dus in grote lijnen bekend is,
mag worden verwacht dat nagenoeg al-
len hun toezegging gestand zullen doen.
Dan is er een belangrijke financiële basis
gelegd voor de jaarlijkse kosten voor
klein onderhoud, verzekering, verwar-
ming, verlichting e.d. van het kerkge-
bouw. Verheugend was ook de reactie
van de bewoners van de Kranenburg. Het
percentage donateurs was duidelijk ho-
ger dan gemiddeld wat ook geldt voor de
hoogte van de toegezegde bijdrage.

TOEKOMSTPLANNEN
Er is intussen door de werkgroepleden

een voorlopig dagelijks bestuur be-
noemd. Dat zal nu in overleg treden met
het r.k.-kerkbestuur van Vorden om de
verdere plannen uit te werken.
Uitgangspunt daarbij zal ongetwijfeld
zijn dat er ook in de toekomst nog kerke-
lijke diensten kunnen worden gehouden
en bij interieurveranderingen daarmee
rekening zal worden gehouden, dat de
stichting het beheer en de kosten op zich
zal nemen van het gebouw en zal zorgen
voor instandhouding ervan. Zoals al eer-
der is gepubliceerd zal het toekomstig
gebruik zich richten op het verhuren van
het gebouw voor bijeenkomsten die pas-
sen in een kerkelijke omgeving, het orga-
niseren van culturele evenementen en
het permanent vestigen van een cen-
trum en museum voor heiligenbeelden,

een museum dat uniek is in Nederland
en waaraan in deze tijd, waarin veel hei-
ligenbeelden hun plaats in de kerken
verliezen, behoefte bestaat.

De werkgroep "Vrienden van de Kerk op
de Kranenburg' is bijzonder blij met de
zeer positieve reacties van de inwoners
van Vorden. Dankbaar ook voor de mede-
werking van de ruim vijftig vrijwilligers
die huis aan huis bezoeken hebben ge
bracht. Voor wie niet bereikt is door va-
kantie of anderszins en toch dit sympa-
thieke doel wil steunen: in dit nummer
van 'Contact' is een bon opgenomen
waarmee u zich alsnog aan kunt melden
als donateur van de op te richten
Stichting "Vrienden van de Kerk op de
Kranenburg'.

ik ben bereid straks donateur te worden van de Stichting 'Vrienden van de
Kerk op de Kranenburg' als deze stichting wordt opgericht en uw
werkgroep er in slaagt een passende bestemming te vinden voor het kerk-
gebouw.

f
U mag dan rekenen op een donatie van A

Ik krijg hierover nog bericht

Naam:

Adres:

Postcode Plaats

PSDe hoogte van uw donatie stelt u uiteraard zelf vast. Bij een jaarlijkse donatie van tenminste f25.- kunnen we u
via een 'Nieuwsbrief jaarlijks enkele malen informeren over de stand van zaken rond 'de Kerk op de Kranenburg'.

Deze bon s.v.p. inzenden naar of afgeven bij het adres van het secretariaat van de
Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg' - Brinkerhof 11 - 7251WZ Vorden

Vrienden van
de Kerk op
d e Kranenburg



Allerhand
in 't Saksenland

(FOTO AUTEUR)

Eikenbomen zijn in onze samenleving altijd van groot belang geweest.
Vooral op het platteland nam de eik steeds een büzpndere plaats in. Voor
huis en haard was eikenhout bijzonder waarde^fcen ook vroeger was er
een kapvergunning nodig om een eik te rooien.

Op het gebied van geloof en folklore was de eik ook belangrijk. Recht ge
sproken werd er vaak onder monumentale eiken (veemgericht) en ook
markevergaderingen werden er vroeger onder gehouden. Geheime,
d.w.z. verboden, godsdienstoefeningen werden menigmaal onder de
kruin van een grote eik gehouden.

Soms ook deden ze dienst als grensbepaling bijvoorbeeld bij bouwland.
Zo'n boom kwamen we onlangs tegen op de Fleringer Esch, een plaatsje
in de nabijheid van Tubbergen. (zie foto). Men schat de leeftijd van deze
eik op 500 a 600 jaar. Na de reformatie vonden in de 17e en 18e eeuw on-
der deze boom in 't geheim eucharistievieringen plaats door leden van
de Rooms-Katholieke kerk.Voor de reformatie diende ze een andere kerk
en vonden er soms zogenaamde "hagepreken*' plaats. Dat was vaker het
geval onder zo'n "KroeseboonT.

Waar de naam "Kroeseboom" vandaan komt is niet duidelijk, 't Schijnt
dat ze ook nog een functie vervulden bij het tijdstip van klokluiden bij
begrafenissen. Bij bovengenoemde boom bevindt zich nog een kapelletje
daterend van 1910 toen het een ander bouwvallig exemplaar verving. In
1974 is het nog eens gerestaureerd. Het geheel was oorspronkelijk eigen-
dom van de familie van Bonninghausen maar deze hebben het in 1916
aan de Rooms-Katholieke parochie van Tubbergen geschonken. Als u in
de buurt bent, de kroeseboom met kapelletje staat aan een zijweggetje
van de Oldenzaalsestraat te Fleringen bij Tubbergen.

H.G. Wullink^ y
V / s s c' n

De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" hield voor haar jeugdle
den een viswedstrijd welke gehouden
werd in de Veengoot. De deelnemende
32 jongens en meisjes vingen in totaal
68 vissen.
De uitslag was als volgt: l Luuk
Heuvelink 14 stuks-135 cm; 2 Roy
Waarle 9 stuks-116 cm; 3 Niels Beek 6
stuks-89 cm; 4 Danny Haverkamp 5
stuks-65 cm; 5 Wouter Huetink 4 stuks-
60 cm. De volgende wedstrijd is 11 juni.

l) n i v c n s > o r

Leden van de PV Vorden hebben met

hun duiven deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Orleans. Een niet geringe
afstand van 567 kilometer. Na een vroe
ge lossing om 6.45 uur kwamen de dui-
ven mede gezien de slechte weersom-
standigheden toch nog goed "af met
een hoofdrol voor Mark Tiemessen.
De uitslagen waren: M. Tiemessen l, 4;
H.W. Oldenhave 2, 3, 8,10,16; AA. Jur-
riens 5, 20; H.Stokkink 6; A en A Win-
kels 7, 9, 11, 17, 18; HA Eykelkamp 12,
13;J.M. Meyerl4,15,19.

D a m m c n

Dostal Wegenbouw Vorden heeft de fi-
nale bereikt van de landelijke beker
door in de halve finale met 5-3 te win-

nen van Damclub Het Noorden uit
Groningen.
Het is de eerste keer dat Dostal
Wegenbouw Vorden in de landelijke fi-
nale uitkomt. Deze wedstrijd heeft
plaats op 20 juni in Huissen. Verrassen-
de tegenstander in de finale is het
team van Houdt Stand-Houten Klaas
uit Beilen. Dit team komt in de compe
titie uit in de tweede klasse. Vooral
dankzij twee veelbelovende jeugdspe
Iers hebben zij zich een weg gebaand
naar de finale.
Ook de damjeugd van Vorden heeft af-
gelopen week uitstekend gepresteerd
bij het kampioenschap an Gelderland
voor pupillen viertallen. De aanstor-
mende jeugd van Dostal Vorden was
met vier spelers present. Onder aan-
voering van Fleur parij ds maakten
Stafan Eggink, Jeroen Peters en Wouter
Platteeuw het hun tegenstanders zo
moeilijk mogelijk. Na een aarzelend
begin kwamen zij geleidelijk aan
steeds beter in hun spel. Het Vordense
viertal werd uiteindelijk zevende. Er
deden in totaal twaalf viertallen mee.
De zevende plaats is waarschijnlijk net
genoeg om uit te komenvoor de lande
lijke kampioenschappen.

Wiel c r s \i o r t
André Bargeman van RTV-Vierakker-
Wichmond deed zaterdag mee aan een
wedstrijd voor cyclosportieven in Olst
en werd 17e. Rudi Peters behaalde een
beter resultaat. Hij kwam zondag uit in
een wedstrijd in Bemmel. Vlak voor het
einde werd de kopgroep in tweeën ge
splitst. Peters wist de sprint van de
tweede groep te winnen en legde daar-
mee beslag op de vierde plaats. Ron
Smit uit Amsterdam werd winnaar in
Bemmel.
Nieuweling Paul Wolbrink uit Baak
reed de Ronde van Stokkum en werd
lle. Jeroen Geurtsen uit Ede wist de
ronde in Stokkun^te winnen. Voor
Wolbrink was de w^e plaats een pri-
ma prestatie.

P a n r d c n s p o r t

Leden van LR en J^fc)e Graafschap de
den op Tweede Prracsterdag mee aan
een wedstrijd voor paarden en ponies
in Geesteren. Bij de ponies dressuur
klasse B won Frederieke Gotink met
Lady een eerste prijs met 170 punten.
Ze werd daarmee tevens kringkam-
pioen en mag naar de Gelderse
Kampioenschappen. Ook behaalde
Gotink een derde prijs bij het springen
klasse B.
Bart Hartman met Brenda won bij de
ponies dressuur klasse B een vierde
prijs met 158 punten. Ook hij mag naar
de Gelderse kampioenschappen. Anne
Marie Kornegoor met Lixico won een
tweede en derde prijs met 169 en 168
punten en Leonie Pol met Simone pak-
te eveneens het brons met 168 punten.
Verder was er een derde prijs voor
Hilde te Cate met O' Dara.
In de klasse L behaalde Cynthia
Kornegoor met Toca een zevende prijs
met 163 punten. Verder was er in de

klasse Ml een eerste prijs met 158 voor
Manna Gotink met Goof. Ook zij mag
naar de Gelderse kampioenschappen.
Bij het springen klasse L behaalde
Marieke Rossel met Sonja een tweede
prijs. Nicole Lentink met Offen Minos
mag ook naar de Gelderse kampioen-
schappen al viel zij deze keer buiten de
prijzen.
Bij de paarden wist Jennie Hartman
met Irene een vjifde plaats met 160
punten te behalen bij het onderdeel
dressuur. Verder was er voor Louise van
der Stelt met Datsje een derde en vijfde
prijs met 168 en 156 punten. Bij het
springen behaalde Irene Regelink met
Maxim een zevende plaats.

Voel b
De 23e editie van het drie-weekenden-
toernooi van SVRatti zit er weer op.
Zaterdag 6 juni was het de beurt aan
de C-junioren. Er hadden zich achttien
teams ingeschreven voor dit toernooi.
Het zat de organisatie echter niet mee.
Naast het slechte weer - de wedstrijden
moesten zelfs even worden stil gelegd -
kwamen diverse teams te laat binnen.
Een elftal stond zelfs in Kranenburg in
Duitsland. De finale van het toernooi
voor C-junioren ging tussen SV
Groessen Cl en Vosta Enschede Cl. De
wedstrijd werd met 2-0 gewonnen door
SV Groessen.
Zaterdag 7 juni was er een toernooi
voor teams die allemaal uitkomen in
de zesde klasse zondag van de KNVB. Er
deden in totaal zes elftallen aan mee.
De eerste prijs ging hier naar Dolphia
1.
De toernooicommissie kan terugkijken
op een geslaagd drieweekendentoer-
nooi.

Ktootschiettoernooi
Het damesteam van "Hackfort" is zon-
dagmiddag winnaar geworden van het
klootschiettoernooi dat werd georgani-
seerd door 't Praothuus. Bij de heren ging
de eerste prijs naar het team van
Stokkink, terwijl bij de "gemengden" de
eerste prijs tevens naar het team van
Stokkink ging.
In totaal werd door 20 teams deelgeno-
men, die een parkoers dienden af te leg-
gen van 4,2 kilometer. Ondanks de slech-
te weersomstandigheden een goeie
komst. Volgens Dick Pardij s, die de prij-
zen uitreikte, niet zo verwonderlijk want
"klootschieters doen het op de weg, ook
bij "klote" weer!".
De uitslagen waren als volgt: Dames: l
Hackfort I- 88 schoten - 25 meter, 2
Stokkink(Praothuus) 101 schoten- 2 me-
ter; 3 Wildenborch I 111 schoten-1 me-
ter. Gemengd: l Stokkink I (Praothuus)
75 schoten- 45 meter; 2 Delden n 78 scho-
ten- 16 meter; 3 Delden I 79 schoten- 54
meter. Heren: l Stokkink I (Praothuus) 58
schoten- 40 meter; 2 Delden n 62 scho-
ten- 16 meter; 3 Wüdenborch I 64 scho-
ten- 12 meter.

Zwemvierdaagse in Vorden
In de week van maandag 22 juni tot
en met vrijdag 26 juni wordt in het
zwem- en recreatiebad "In de Den-
nen" voor de 24e keer de Nationale
zwemvierdaagse gehouden. Zowel
landelijk als in Vorden zal deze 24e
editie in het teken staan van het
Ronald Mc Donaldfonds. Er wordt
geld ingezameld voor dit doel door
middel van het zogenoemde sponsor-
zwemmen.

De deelnemers aan het sponsorzwem-
men ontvangen na afloop van deze
zwemvierdaagse een bouwplaat en een
certificaat als aandenken. Vorig jaar na-
men in Vorden 36 personen aan het
sponsorzwemmen deel. Zij zwommen
837 gulden bijeen. Aan de zwemvier-
daagse zelf namen vorig jaar 170 perso-
nen deel.

"Het moet mogelijk zijn om dit aantal dit
jaar te overtreffen", zo vindt Martin
Westerik die zich nog aantallen van
meer dan 500 deelnemers weet te herin-
neren.

De zwemvierdaagse gaat op maandag-
avond 22 juni van start. Ook is er geke
genheid 's ochtends te zwemmen. De te
zwemmen afstanden bedragen 10 banen
(250 meter) voor de jongste jeugd en ou-
deren. Voor de overige deeknemers 20 ba-
nen (500 meter).
De medailles worden vrijdag 26 juni uit-
gereikt. Men kan zich vanaf heden aan
de kassa van het zwembad inschrijven.
Informatie over de zwemvierdaagse kan
men verkrijgen aan de kassa van het
zwembad. De organisatie van deze
zwemvierdaagse is ook dit keer weer in
handen van het zwembadpersoneel.



Geslaagd Limonadeconcert
leerlingen 'Sursum Corda'

E3 W Vorden kampioen
Zaterdagmiddag vond in een goed be-
zette zaal van het Dorpscentrum in
Vorden het zogenoemde limonade-
concert plaats dat verzorgd werd
door de leerlingen van de christelijke
muziekvereniging Sursum Corda.

Het jeugdorkest onder leiding van
Gerald Roerdinkholder beet het spits af
met een drietal liedjes. Vervolgens speel-
de de blokfluitgroep, sommigen wel een
tikkeltje zenuwachtig, een zestal num-
mers. Soloartiesten en groepjes waren er
deze middag uiteraard ook. Om een
greep te doen: op klarinet Marlon en
Samantha Kornegoor, Wieteke Schots-
man, Geeskes Menkveld, lisette Bijenhof,
Inge Bokkers en Rina Nijland. Sommige
klarinettisten werden deze middag bege
leid door leraar Joop Boerstoel. Niet al-
leen op klarinet maar ook middels de
piano.

Voor de trompetleerlingen Mark
Kroesbergen, Lianne Heijenk, Petra
Letterman en Bas Nijland was het niet
"zomaar" een optreden. Petra Lotterman
en Bas Nijland doen binnenkort examen.
Hun optreden was dus min of meer een
"generale repetitie", want de gespeelde
stukken spelen zij ook tijdens de exa-

mens. Op saxofoon vielen Jeanine
Heijenk en Jake Wentink te beluisteren.
Ook een "weemoedig" optreden. Tim en
Doreen ter Beest doen al jaren mee met
dit soort concerten. Zaterdag was hun
laatste optreden op de blokfluit. "Zij wil-
len nu wel eens op een echt instrument
spelen", zo lichtte leraar Gerald Roer-
dinkholder toe. De slagwerkklas van
Emile Laarveld sloeg er deze middag lus-,
tig op los met solooptredens van onder
meer Debby Schepers op bells, Samuel f
Winkeler op de kleine trom en Geertjan
Dijkerman op grote trom en bongo' s.

Het slagwerkkwartet, bestaande uit
Dianne Bosveld en Erna ten Pas op xylo-
foons, Geertjan Dijkerman op kleine
trom en Emile Laarveld op de marimba
speelden een paar "zonnige" nummers.
Dat ook volwassenen nog kunnen leren
om een instrument te bespelen bewezen
Jan van Bolderen (bariton), Joke Pelgrum
(klarinet), Hayko Elerie (trompet),
Dianne Bosveld en Erna ten Pas ( beide
xylofoon). Zij hebben de kinderjaren al
lang achter zich gelaten maar besloten
alsnog een instrument te gaan bespelen.
En zo te horen met succes. Tot slot van
het Limonadeconcert lieten de leerling
minirettes een zwierige show zien.

Oranjeverenigingen uit
regio vieren jubileum
met Toogdag in Vorden
Het Oranjegewest Oost Gelderland en
Liemers bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid
van dit jubileum houdt het gewest zater-
dag 13 juni een zogenoemde Toogdag in
Vorden.
De Oranjevereniging in Vorden heeft in
verband met haar 100-jarig bestaan aan-
geboden deze dag te organiseren. Naast
Commissaris van de Koningin J. Kam-
minga zijn in totaal 32 besturen van
Oranjeverenigingen uit de Achterhoek
en de Liemers uitgenodigd om 13 juni
naar Vorden af te reizen. De bezoekers
van de Toogdag worden 's middags ont-
vangen in de Sint Antoniuskerk in
Kranenburg. Naat een optreden van het
Vordens Mannenkoor zullen de aanwezi-
gen daar worden toegesproken door
voorzitter JA Norde van de
Oranjevereniging Vorden, Gewest-voor-
zitter E. Krabbenbos, burgemeester EJ.C.
Kamerling en Commissaris van de
Koningin J. Kamminga.
Hierna gaan de gasten naar kasteel
Vorden voor een rondleiding. Ook de
Vordense cabaretgroep Hoe? Zo! zal hier
aanwezig zijn en een kort optreden ver-
zorgen. De Toogdag wordt afgesloten
met een broodbuffet bij Hotel Bakker.
Volgens voorzitter J A Norde van de oran-
jevereniging in Vorden is de Toogdag
met name bedoeld om de onderlinge
band van de 32 Oranjeverenigingen te
verstevigen.

18 ruiters doen zaterdag
13 juni koetsiersexamen
18 recreatieve ruiters uit deze regio gaan
zaterdag 13 juni in Vorden op voor het
koetsiersbewijs. Het gaat hier om een of-
ficieel examen van de stichting Recrea-
tieve Ruiters. Een koetsiersbewijs is te
vergelijken met eenjijbewijs voor auto-
mobilisten. De IS^Éters die meedoen
aan dit examen zijrnid van de Vordense
vereniging In de Reep'n en de Hengelose
aanspanningsvereniging Stap en Draf.
Het examen zal worden afgenomen door
een aantal examinatoren van de Neder-
landse Bond van ^wiigingen van het
Aangespannen PaarcOlet examen duurt
de hele dag en de koetsen zullen ook
door het centrum van het dorp rijden. Bij
de beoordeling van de ruiters kijken de
examinatoren naar zaken als de omgang
met het paard en het onderhoud van het
tuig en het rijtuig.

Collecte
Van 15 tot en met 20 juni wordt in
Vorden de nationale collecte AVO
Integratie Gehandicapten gehouden.
AVO is een landelijke organisatie en
streeft naar gelijke behandeling en gelij-
ke kansen voor mensen met een handi-
cap of functiebeperking.

De E-3 pupillen van voetbalvereniging Vorden hebben het seizoen succesvol afgesloten. Samen
met hun rivalen uit Warnsveld eindigden zij op een gedeelde eerste plaats in hun groep. Een
bijzondere prestatie, want naast een gelijk aantal punten was ook het doelsaldo van beide
teams exact gelijk. Binnenkort zal het seizoen feestelijk worden afgesloten met een uitstapje
naar Speelstad Oranje. Op zaterdag 23 mei werden de jeugdige spelers alvast gehuldigd door
hun ouders. Op de foto zien we op de achterste rij van links naar rechts: Eric Rakitow (leider),
Coen Nijenhuis, Erik Velthuis, Mark Welleweerd, Gerjan Hebbink, Jeroen Peters en Freerk
Boekelo (leider). Op de voorste rij van links naar rechts: Kobbejan Boekelo, Chiel Nab, Chiel
Abbink en Matthijs Messing.

Echte Bakker van Asselt
ontdekt 'Pain de Sucre'
Vanaf donderdag 4 juni jfeft Echte
Bakker van Asselt iets lüenws in zijn
assortiment, namelijk het Pain de
Sucre. Dit heerlijke Franse suiker-
brood valt positief op door smaak en
vorm.

"De Echte Bakker is op we^Hdreis ge-
weest" en maakte zo kennis met vele
broodculturen. Met een trots die de
echte vakman eigen is, wisselde hij
met zijn collega-bakkers favoriete re-
cepten uit. Om die reden introduceert
de Echte Bakker elke maand een ande-
re buitenlandse specialiteit, zoals nu
de Pain de Sucre. Tot en met zaterdag
13 juni geldt de speciale kennisma-
kingsprijs van f3,95 voor deze Franse
lekkernij.

SAMENSTELLING
Frankrijk staat vooral bekend om zijn
wijn en kaas. Daarom was de Echte
Bakker blij verrast met het verrukkelijke
suikerbrood dat hij tegenkwam. De ne-
gen broodbolletjes, gemaakt van brio-

che-deeg zijn een smakelijke verrassing.
Niet stroperig, maar toch duidelijk een
suikerbrood dat makkelijk in 'hapklare'
delen gebroken kan worden.

Bij het ontbijt, de koffie of lekker als tus-
sendoortje, zo'n Pain de Sucre smaakt al-
tijd. Ook als we met zijn allen voor de
buis kijken hoe onze Oranjejongens het
ervan afbrengen. Met zo'n heerlijke Pain
de Sucre kan uw avond niet meer stuk!

GECONTROLEERDE KWALITEIT
De Echte Bakker is aangesloten bij het
Echte Bakkersgilde, een stichting met ca.
350 Echte Bakkers die, verspreid over het
hele land bijna 600 winkels hebben.
Samen met zijn vakcollega's staan zij ga-
rant voor onvervalst vakmanschap, ge-
combineerd met ambachtelijke creativi-
teit. Hun producten worden regelmatig
gekeurd volgens de strengste eisen. Echte
Bakkerswinkels zijn te herkennen aan de
gele huisstijl, waarin als logo een bakker-
tje staat die in zijn hand een brood en
een oven heeft.

Wethouder H. Boogaard neemt jubilerende touwtrekvereniging als voorbeeld bij fusieonderhandelingen:

Touwtrekkers vieren 40-jarig bestaan
Tijdens de receptie van de jubileren-
de Touwtrekvereniging "Vorden", wel-
ke in restaurant Eykelkamp op het
Medler werd gegeven, nam wethou-
der H. Boogaard de TTV Vorden wan-
neer het gaat om fusiebesprekingen,
als voorbeeld. Boogaard: "De onder-
handelingen van het gemeentebe-
stuur van Vorden met die van
Hengelo en Steenderen om tot een fu-
sie te komen, verlopen erg traag. Je
ziet aan TTV dat een fusie toch zijn
vruchten kan afwerpen", aldus
Boogaard daarbij doelend op de ze-
ventiger jaren toen de huidige touw-
trekvereniging (die dit weekend het
40 jarig jubileum vierde) fuseerde
met de club uit het buurtschap
Delden.

George Nieuwendijk sprak als voorzitter
van de Nederlandse Touwtrekbond (NTB)
en is tevens PR man van de TWIF. "De
touwtreksport neemt een belangrijke
plaats in de sportwereld in, als je ziet in
hoeveel landen deze sport beoefend
wordt. Onze bond probeert de sport op
internationaal gebied nog meer naar vo-
ren te schuiven", aldus Nieuwendijk die
de Vordense club feliciteerde met het ju-
bileum.

Inspanning
Johan Wonnink sprak namens het
Gewest Oost." Ik ken Vorden als een ver-
eniging die aan elk toernooi wel met een
ploeg meedoet en ik weet dat 40 jaar erg
veel inspanning van leden en bestuur
vergt".

Wim Gudde voerde het woord namens
de basisschool "De Kraanvogel". Hij
roemde de jubilerende club om haar gas-
tvrijheid. 'Wij kunnen met onze school
altijd op jullie terrein terecht. De TTV is
erg zuinig op het veld want het ziet er al-
tijd zeer verzorgd uit", aldus Gudde die
het een goede zaak vond dat de vereni-
ging druk bezig is om de schooljeugd
meer bij deze tak van sport te betrekken.

Geschiedenis
Voorzitter Gerrit Barink die alle sprekers
bedankte voor de gesproken woorden en
de cadeaux ging in zijn toespraak uitge-
breid in op het ontstaan van de vereni-
ging ( oprichting in 1958 bij bakker
Huitink op het Medler) alsmede op de
bouw van de clubhuis in 1968. Hij toon-

de zich bovendien blij met de uitbrei-
ding van in totaal 15 nieuwe leden. "Het
is echter te gek voor woorden dat het
touwtrekken bij de TTV Vorden met zijn
geweldige akkomodatie niet groter zou
kunnen worden".

Jubilarissen
Tijdens de receptie van de TTV Vorden
werd Anton Horstman tweemaal gehul-
digd. De eerste keer vanwege het feit dat
hij meer dan 25 jaar lid is van de vereni-
ging en vervolgens werd hij door voorzit-
ter Barink benoemd tot ere lid.
Tevens werden de volgende zilveren jubi-
larissen gehuldigd: Frans Berendsen,
Goos Hummelink, Harrie en Henk Groot
Roessink, Hendrikjan Dijkman, Gerrit en
Henk Barink



huurtBrouwers
Hanneke Mulderije
uit Vorden pakt
Gelderse tennistitel
Hanneke Mulderije uit Vorden heeft bij
de Gelderse jeugdtenniskampioenschap-
pen in Velp de Gelderse titel gewonnen
bij de meisjes tot en met veertien jaar.
Mulderije versloeg in de finale Karen
Rombouts uit Huissen met 6-3 en 6-4.

Avondvierdaagse
De Vordense gymnastiekvereniging
"Sparta" houdt ook dit keer weer de jaar-
lijkse Avondvierdaagse in Vorden. Deze
start op 15 juni vanaf de openbare basis-
school aan de Dorpsstraat. Er zijn vier
prachtige routes uitgezet, zodat de wan-
delaars volop kunnen genieten van de
natuur rondom Vorden. Ook mensen in
rolstoelen zijn van harte welkom om
mee te doen aan de Vierdaagse.

Er is een prijs voor de groep die het net-
ste loopt en zich het netst gedraagt. Voor
de intocht zal voor het bestuur al duide
lijk zijn wie de eerste prijs in ontvangst
mag nemen. Mocht blijken dat die be-
wuste groep tijdens de intocht niet net-
jes loopt dan gaat de prijs alsnog naar de
tweede groep.

Het is ook mogelijk om op een van de
avonden de route van die dag te lopen.
Op het startburo kan hiervoor worden in-
geschreven voor de dagspeld van die dag.
Voor de aanvang van elke route zijn de
routebeschrijvingen op het startburo ver-
krijgbaar.

Op de slotavond zal de intocht zoals van-
ouds van start gaan vanaf de school op
het Hoge. Er zal muzikale medewerking
worden verleend door de muziekvereni-
gingen "Concordia" en "Sursum Corda".
De drumband zal worden aangevuld met
blazers van de Musikverein Kranenburg
uit Duitsland, de vereniging waarmee
"Concordia" nauwe contacten onder-
houdt.

Voor opgave van deze wandelvierdaagse
kan men terecht bij mevrouw Rabelink
aan het Jebbink 31 en bij mevrouw Klein
Brinke, Brinkerhof 33. Voor verder in-
lichtingen kan men bellen met Wilma
Koers: 55 28 55.

Burgemeester Kamerling tijdens receptie jubilerende Visvereniging De Snoekbaars:

'De Snoekbaars heeft in de gemeente
Vorden zijn vertrouwde plaats te mid-
den van de actieve sportverenigingen
duidelijk bewezen. Met meer dan 400
leden, waaronder ruim 60 leden in de
leeftijd van 8- tot 15 jaar, een goede
opbouw om de komende 5O jaar ver-
der te gaan".

Deze woorden sprak burgemeester E.J.C.
Kamerling toen hij zaterdagmiddag de
hengelsportvereniging De Snoekbaars
geluk wenste met het gouden jubileum.
De heb begrepen dat u een eigen viswater
hebt, maar dat u ook vist in de wateren
van de Berkel, IJssel, de Veengoot en het
Twente kanaal. En dat water moet helder
blijven, want anders vist U in troebel wa-
ter", aldus de burgervader.

Aangezien Derk Weustenenk voorzitter
is van het Berkel Pootvisfonds, kwam se-
cretaris N, Leusink de jubilerende ver-
eniging feliciteren. Hij maakte tevens
van de gelegenheid gebruik om zijn
"baas" Weustenenk dank te zeggen voor
hetgeen deze voor de sportvisserij in zijn
algemeenheid doet Tevens wees Leusink
op de problemen waarmee de sportvisse-
rij heden ten dage te kampen heeft
"Door de natuurontwikkelingen, het

WCL plan zowel in de Graafschap als
Winterswijk, de ecologische verbindings-
zones noem maar op. De sportvisserij
komt daardoor in het gedrang", zo sprak
hij.

Voor voorzitter Derk Weustenenk reden
om burgemeester Kamerling hier in zijn
dankwoord op te wijzen en hem voor de-
ze problemen ondersteuning te vragen.
Namens de Beheerseenheid Twente
Kanaal werd het woord gevoerd door de
heer D. Wentink. Hij feliciteerde De
Snoekbaars met de behaalde mijlpaal en
ook sprak hij lovende woorden richting
de voorzitter van de jubilerende vereni-
ging.

De heer J. Lammers uit Zutphen voerde
het woord namens de afdeling Oost
Nederland. Hij overhandigde de heer H.
Golstein, vanwege zijn zilveren jubi-
leum, de zilveren erespeld. Op een vraag
van een van de sprekers waaraan de
naam "De Snoekbaars" is ontleend, ant-
woordde voorzitter Weustenenk dat deze
naam vermoedelijk is otnstaan doordat
in de beginjaren veelal in de IJssel gevist
werd op snoekbaars. "En deze vis was
toentertijd tevens het beste eetbaar", zo
sprak hij.

Bij de aanvang van de receptie gaf cere-
moniemeester G. Eggink een kort over-
zicht van het reilen en zeilen van "De
Snoekbaars". Zaterdagavond werd er in
"De Herberg" feest gevierd en kregen de

dames van de bestuursleden door hun
ega's een bloemetje aangeboden. Alles bij
elkaar kan Visvereniging De Snoekbaars
terug kijken op een geslaagde jubileum-
dag.



DE SUPER WK BAL
van prima kwaliteit
normale winkelwaarde 29,95

NU KADO BIJ
BESTEDING VAN f 1OO,

DAMES - HEREN - KINDERMODE

Burg. Qalleestraat 9 - 7251 EA Vorden - (0575) 55 13 81

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 11 juni tot en
met 8 juli 1998, voor een ieder ter gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad
in zijn vergadering van 26 mei 1998 vastgestelde
bestemmingsplan "'t Olde Lettink".

Het plan biedt de mogelijkheid tot uitbreiding van de
horeca-activiteiten, in de vorm van logiesaccommoda-
tie, in de voormalige boerderij en schuur direct ten
westen van café 't Olde Lettink, Almenseweg 35/37.
Voor het perceel Mispelkampdijk 9 wijzigt de bestem-
ming agrarisch bedrijf in burgerwoning.

Zij die ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan
hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij de
gemeenteraad en diegene die kan aantonen redelij-
kerwijs niet in staat te zijn geweest zijn/haar zienswijze
bij de gemeenteraad kenbaar te maken kunnen, gedu-
rende de genoemde termijn, schriftelijk bedenkingen
indienen bij gedeputeerde staten van Gelderland,
postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 10 juni 1998.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn voornemens, met
toepassing van het bepaalde in artikel 17 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, voor een periode van 2,5
jaar vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het
bestemmingsplan "Buitengebied 1982".
Dit ten behoeve van het voor genoemde periode plaat-
sen van een stacaravan op het perceel Bergkappeweg
2 en 4.

Het verzoek om plaatsing en een kaartje met de loca-
tie waar de stacaravan wordt geplaatst, liggen met
ingang van donderdag 11 juni tot en met 24 juni 1998,
ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

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

Vorden, 10 juni 1998.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

"In onze sfeervol ingerichte Deco Home

showroom zoekt u moeiteloos de mooiste

combinaties bij elkaar voor een sfeervolle

inrichting van ieder vertrek in uw huis.

Verf, behang, gordijnen,

vloerbedekking,

binnenzon-

wering en

accessoires:

u vindt het

allemaal onder

één dak bij
elkaar".

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 40 00

t Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservioe
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 52 28 16 NHK

Pain de 5\*cre
Frans suikerbrood

Ter introductie: ƒ 3,95

Vordense vlaai

ƒ10,95
Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. (0575) 55 13 84

e-I. „„JU. >* i Dreiumme 31 -33 - Warnsveld,Echt... je proeft t! tel (0575) 52 3172

Ledenvergadering
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

AFDELING
HENGELO/VORDEN/WARNSVELD

Op donderdag 18 juni
om 20.00 uur in het
Dorpscentrum te Vorden

AGENDA
- Opening

Notulen
Benoeming ledenraadslid

- Bespreking jaarstukken 1997
- Rondvraag
- Sluiting

Het bestuur

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta v
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier

""«ML»
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



is donderdag 11 juni JAAR aan de Dorpsstraat

SCHOUDERHAM
per 100 gram
van 2,19 voor

100
en Wilbert Grotenhuys
gevestigd. Vandaar deze aanbiedingen

m—TOBfT\ ^^ M*
BRIE NEUTRAAL
per 100 g
van 1,98 vo

SMITH's CHIPITO'S
KAAS OF PINDA
per zak van 1,69 voor

4 00 DUBBEL FRISSS
DIVERSE SMAKEN
per liter van 1,79 voor

100
SOEPGROENTEN
FIJN
per zakje van 1,69 voor

100 VERSE KIPFILET
UIT ONZE SLAGERIJ
100 gram van 1,89 voor

100
IJSBERGSLA
MOOIE KROP!
per krop NU

ipo MINIPUNTJES
10 STUKS PER ZAK
van 1,99 voor

100
LET WEL: DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 11 JUNI T/M ZATERDAG 13 JUNI 1998

ISUPER DE BOER] Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

a contant*
RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

Tel. (0573) 45 28 74
b.g.g. 06-53405682

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Adviseurs helpen
'starters' op weg.

Rechtsvormen, huwe l i j k se voorwaarden of testamenten - liet is
xinvol er het nodige van te weten. De ach is^^, van Ai

Accountants & Adviseurs vertellen u alles over he^mdcrnciners
plan, geautomatiseerde boekhoudpakketten en de fiscale aspecten

van uw onderneming. Vervolgens klopt u aan hij de specialisten
van de Rabobank waar u terecht k u n t voor uw financieringen en

ver/.ekeringen.

'/.o heef t u de belangrijkste adviseurs op een r i j t j e . Gratis en voor
niets, op één adres. En ...... de koffie s taat voor u klaar. Dus wilt u een

soepele start van uw onderneming? Maak dan een afspraak voor het
eerste contact: Q (0575) 52 22 44

Rabobank
ACCOUNTANT! A ADVIHUIt

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

IE5EN
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
«ej:(0314)681378 tel:(OS75)_S53006
[•«MAANDAGS'DÉ HELE DAG GESLOTEN^

BARENDSEN
laat er geen gras
over groeien

Tijdens de WK geven wij

15% KORTING
op motormaaiers +

tuintractoren
Behalve aanbiedingen

BARGNDSeiM
Zutphenseweg 15 Vorden tel. (0575) 55 21 59

het o

DRUKKBHJ
WEEVERS j»
VORDEN - TR. (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA

Ditjaar
tóch op

vakantie?
De Zonnebloem zorgt dat 6000

zieken en gehandicapten dit

jaar tóch op vakantie kunnen.

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

"Ook ik help mee"

GIRO 145

€
KEURMERK VOOR

B, VERANTWOORDE
« FONDSENWERVING

EN -BESTEDING

de zonnebloem
Postbus 2100, 4800 CC Breda

Telefoon (076) 564 63 62

Tijdens het WK
voetbal is het bij ons

altijd feest.

Alle wedstrijden zijn
bij ons te zien op een

groot scherm.

Tijdens de rust
serveren wij
een hapje



Nieuwe programma
Volksuniversiteit is uit

Vordense ondernemers geven reischeque weg:

Mevrouw Gotink winnares
Voor mensen die graag hun zaakjes
tijdig regelen, heeft de Volksuniversi-
teit Zutphen de progranunabrochure
al klaar gelegd. Men kan de brochure
gratis ophalen bij de bibliotheek en
VW in Zutphen, Warnsveld en andere
gemeenten in de wijde omgeving.

Trouwe bezoekers van activiteiten krij-
gen de brochure thuis gestuurd. Van hen
zijn er velen die zich direct weer melden
voor een of meer cursussen om verze-
kerd te zijn van een afwisselend en boei-
end winterseizoen.
De Volksuniversiteit biedt behalve lang-
lopende cursussen ook korte kennisma-
kingscursussen. Het aanbod bevat onge-
veer 120 cursussen op velerlei gebied.
Uiteraard zijn er talen, computercursus-
sen (o.a. Internet en Windows) en cre-
atieve onderwerpen startend vanaf okto-
ber maar ook na de jaarwisseling. Op-
vallend zijn de stoom- en intensieve cur-
sussen voor talen: in een hoog tempo
meer leerstof dan gebruikelijk in een
korte periode leren of 'oude' kennis
opfrissen. Gebleken is dat veel vijfh'g-
plussers graag Spaans of Italiaans willen
leren. De Volksuniversiteit biedt de
mogelijkheid dit overdag te doen. Zo zijn
er nog een aantal cursussen overdag.
In het programma zijn cursussen op her-

haling aangeboden omdat deze zeer suc-
cesvol zijn bijvoorbeeld fotografie, bin-
nenhuisarchitectuur, koken (Italiaans,
Indonesisch), tuinieren, (kunstgeschie-
denis, wandelen in de bergen, toneelspe-
len, filosofie, psychologie (NLP).
Verrassend is te zien dat er weer veel
nieuwe mogelijkheden zijn om korter of
langer aan deel te nemen: onder andere
beleggen, Koningshuis na 1815, Die
Zauberflöte, Ontmoetingen voor oude-
ren, Amerikaans Engels, Tiffany (glas in
lood), beeldhouwen in hout, linosnede
maken, natuurgeneeskunde, klokken
repareren, omgangsvormen, koken
(Frans voor heren).
De veelzijdigheid is groot, de keuze is
niet eenvoudig. Om tegemoet te komen
aan enthousiaste deelnemers die moei-
lijk tot een keuze komen, is er nu een
kortingsmogelijkheid wanneer men zich
inschrijft op drie cursussen in een keer.
Ook een lezing geldt als cursus. Om men-
sen aan te moedigen snel in te schrijven
dingt iedere inschrijving mee naar de
gratis cursus welke verloot wordt. Wel
moet men dan voor 25 september inge-
schreven hebben.

Voor informatie is het kantoor van de
Volksuniversiteit telefonisch bereikbaar
onder nummer (0575) 515589.

17e Barchem Muziekfestival van 26 tot en met 28 juni:

Frans Bauer en Marianne
Weber publiekstrekkers
Frans Bauer, Marianne Weber, de
Palemiger Spatzen en Dennis Franke
en de Golfbrekers zijn slechts enkele
van de topartiesten die zullen optre-
den tijdens het 17e Barchem Muziek-
festival. Dit spektakel heeft plaats
van vrijdag 26 tot en met zondag 28
juni.

Het Barchem Muziekfestival gaat vrijdag
26 juni van start met een optreden van
Dennis Franke en de Golfbrekers. Deze
band brengt een zeer gevarieerd pro-
gramma. Naast nummers van de Haven-
zangers, Rowwen Heze, Peter Koelewijn
en Drukwerk zullen ook bekende kas-
succcessen van Marco Borsato, De Kast,
De Dijk en Normaal de revue passeren.
Zingen, springen, hossen en dansen is
het motto van Dennis Franke.

Populair
Zaterdagavond 27 juni zullen Frans
Bauer, Marianne Weber en de band
Liberty hun opwachting maken. Het
eerstgenoemde tweetal is op dit moment
bijzonder populair. Gouden en platina
platen zijn niet aan te dragen voor dit

duo. Gezien de voorverkoop van deze
avond is het zaak snel kaarten te reserve-
ren of af te halen^itplaatsen zijn nog be-
perkt voorradig

Frühschoppen
Zondag 28 juni is er weer frühschoppen.
Vier orkesten zullen optreden om er ge
zamenlijk een^OO minuten durende
muzikale shovJ^Ên te maken die tradi-
tiegetrouw boordevol amusement en ge-
zelligheid zit in de feesttent te Barchem.
Als aan het begin van het frühschoppen
de Bargkapel de eerste muzikale Tje-
chische en Böhmische klanken de zaal
inblazen, zullen de Egerlander fans ont-
haald worden op een wervelende show.
Ook de Palemiger Spatzen zullen de
stemming naar een hoogtepunt opjagen
zoals deze vijf hoog begaafde muzikan-
ten uit het zuiden dit kunnen.
Verder zullen op veler verzoek op deze
dag ook Mare en Dave hun opwachting
maken. Dit zangduo is in staat de zaal in
een mum van tijd muzikaal plat te krij-
gen. Een optreden van de Dutch Boys
maakt het Frühschoppen op zondag 28
juni compleet.

Mevrouw H. Gotink uit Leesten is de gelukkige winnares van de Rabo-reischeque die de Vor-
dense winkeliers weggeven in het kader van de aktie "Vizier op Vorden'. Ze kreeg deze cheque
met een waarde van 500 gulden uitgereikt door direkteur LG. Weevers jr. van drukkerij
Weevers (links op de foto) en de de heer F. Bleumink van de Vordense Ondernemers Vereniging.
Vanaf het begin van dit jaar verschijnen in Weekblad Contact maandelijks de pagina's "Vizier
op Vorden'. In deze pagina 's is ook een puzzel opgenomen welke u in staat stelt een Rabo-reis-
cheque ter waarde van 500 gulden te winnen. Elke drie maanden wordt er een winnaar ge-
trokken. Mevrouw Gotink was helemaal overdonderd toen ze te horen kreeg dat zij de reis-
cheque had gewonnen. "Toen ze me belden was ik niet thuis. Er was wel een boodschap voor
me achtergelaten. Of ik Drukkerij Weevers even wilde terug bellen. Ik had toen nog geen en-
kel idee waar het over ging. Ik had al mijn facturen betaald en er was ook geen drukwerk be-
steld. De reischeque kwam dan ook als een complete verrassing", aldus mevrouw Gotink.

Enkele dagen voor de uitreiking verrichte baliemedewerkster Karin Rouwenhorst van
Drukkerij Weevers de trekking van de Prijspuzzel. Zij deed dit op verzoek van de commissie
van de Vordense Ondernemers Vereniging die verantwoordelijk is voor de Prijspuzzel. In de
maand juli is de trekking van het tweede kwartaal van de Prijspuzzel van "Vizier op Vorden'.

Fiets vierdaagse 'Toer de Achterhoek'
16 tot en met 19 juni
Streek-WV Achterhoek organiseert
in samenwerking met de plaatselijke
VWs Groenlo, Zelhem en Zutphen en
de Stichting Fiets4daagse De Achter-
hoek van 16 tot en met 19 juni de vier-
de editie van de fïetsvierdaagse Toer
de Achterhoek'. Elke dag wordt in een
andere plaats gestart zodat al fiet-
send vier verschillende karakteristie-
ke gedeelten van de Achterhoek kun-
nen worden verkend.
Bijna iedere gemeente in de Achterhoek
wordt tijdens de vier dagen wel aange
daan. Er wordt gebruik gemaakt van spe
ciaal uitgezette bewegwijzerde routes
met een lengte van ca. 50 km met een
verkortingsmogehjkheid tot ca. 30 km.
Langs de routes zijn verschillende extra's
georganiseerd. Gezelligheid en vermaak
staan voorop. Ook één dag meefietsen en
sfeer proeven is mogelijk.

De 'Toer de Achterhoek' kent iedere dag
een andere startplaats. Al fietsend ont-
dekt men de grensregio bij Groenlo-Üch-
tenvoorde, het platteland in de omge-
ving van Zelhem richting het heuvelach-
tige Montferland, de bossen rondom
Holten, Rijssen en Markelo vanuit Laren
en de uiterwaarden van de IJssel. Bij de
startplaats kunnen - op reservering voor-
af - fietsen worden gehuurd. Ook slechts
één dag meefietsen is mogelijk. Vooraan
melding is dan niet nodig.

Dinsdag 16 juni
De eerste dag, dinsdag 16 juni, start men
bij Recreatiecentrum Marveld in Groen-
lo. De route voert de fietsers via natuur-
park De Leemputten naar het Duitse
Naturschutzgebiet Zwillbrocker Venn,
langs het Korenburger- en Vragender-
veen, via Üchtönvoorde naar de kerkepa-
den rondom Zieuwent. Onderweg heeft
men de mogelijkheid te fietsen over
water, flamingo's te zien en te leren hoe
schapen worden geschoren en kaas

wordt bereid. Tevens kan een biologisch
station, een barokkerk, een korenmolen,
een stads- en een openluchtmuseum
worden bezichtigd.

Woensdag 17 juni
De tweede dag wordt men aan de start
verwacht bij VW Zelhem. Deze dag fietst
men rondom Doetinchem. De route
voert via Westendorp, Silvolde, Terborg,
Etten, Braamt naar de rand van Montfer-
land. Via Kilder, Wehl, Laag-Keppel over
de oude Hessenweg en door de Kruis-
bergse bossen weer terug naar Zelhem.
De verkorte route komt door de bossen
van de Slangenburg en doet het infor-
matiecentrum van Staatsbosbeheer aan.

Donderdag 18 juni
De derde startplaats is Camping Leus-
sinkpark in het Gelderse Laren. Deze
route voert een groot gedeelte door de
provincie Overijssel en doet daar de
plaatsen Markelo en Rijssen aan. Onder-
weg kan onder andere een stenentuin,

een info-boerderij, een molen, een muse-
umboerderij, het Rijssens museum, een
particuliere natuurtuin en een kinder-
boerderij worden bezichtigd. Ook heeft
een demonstratie houtsnijden plaats.

Vrijdag 19 juni
De laatste dag start men bij de Hanzehal
in Zutphen. De route gaat via Warnsveld,
Wichmond, Baak, Steenderen naar het
kleinste stadje van Nederland: Bronk-
horst. Met het pondje komt men aan de
andere kant van de IJssel via Brummen,
Hall, Klarenbeek, Voorst weer terug in
Zutphen. Onderweg fietst men mis-
schien Ebenezer Scrooge uit het boek
'The Christmas Carol' van Charles
Dickens wel tegen het lijf. In iedere geval
is het Dickens Museum te bezoeken.
Evenals de Bronkhorster molen, de kaas-
makerij en de vele ander bezienswaar-
digheden van Bronkhorst. Ook is er een
demonstratie wolspinnen en hout
bewerken met een motorzaag in het
Theojans museum.



Ingezonden brie f buiten verantwoording van redactie:

Boerencampings en Wientjesvoort
Geachten Leestman,

Onze volk least meestal met plezear oew verhaaltjes in onze plaatselijke krant
Contact. Ik dache biej mie zelf misschien hei wallis gebrek an een goed on-
derwerp um oaver te schrieven. Dan kan ik oew misschien op 't goeie spoor zet-
ten dit kear. Ai d'r niks met doot is dat ok bes, het is oew verhaal en ik heb gin
behoefte um het van oew oaver te nemmen.
lej kunt het net zo verandern, verbettern as ai zelf wilt. lej dood het priema en
vuile leu least oew stuksken nog het earste in onze Vordense krante. Bedankt
Leestman.

Henk Graaskamp van de Graspias an de Reurlseweg

"Goeien dag Bennad. lej bunt er al vroeg biej. En dat nao twee pinksterzondage al zo
vrog in de SuperwinkeL.".
"Jao Gait, das waor, maor het geet oew net zo. En iej op de fletse nog wal...".
"Jao Bennad, moeder hadde gin melk mear veur de koffie en ik wol de kop wal is los
hebben. De tied hek joa wal en het is mooi wear um te fietsen."
't Is anders neet zo drok in de winkel als 't lest van de wekke. Net veur pinkstern, 't jon-
ge jonge wat een hoop vrumd volk in Vorden".
Bennad wear: "De campings hebt het good, knettervol en ok de winkels en de zaken
die ettenieje verkoopt. Vorden is echt een plaatse waor 't vakantievolk graag weazen
wil. Onze gemeenteraod wil dat bevordern. Ze butn allemaols veur mear toerisme en
dan graag de 'rijpere jeugfy. Zuk volk as iej en ikke, betjen kale kop en een betjen ne
dikken boek, met ne volk / ïttemonee. Dat volk slup snaches rustig en geet neet met
de discobusse naor Grolle umme in de morgenlied wear te kommen."
Gait hangend op ziene winkelkaore: "Jao, ik begriepe wai bedoeld. Met dat volk, die
'rijpere jeugd', hef de plietsie niks te stellen. Moar toch, de plietsie mos ter wel op oet

van de burgemeister met de pinkster. Onze buurvrouw verteln mien dat ze alle boem
campings bunt langs ewest umme te teln. De buurvrouw kreeg de schik in de bene.
Ze had mear als vieftien plaatsen bezet en dat is heel arg dat mag neet. De burge-
meister hadde tegen de plietsie ezeg: te vuile volk, dan mosten ze ze d'r maor van 't
veld afstuurn. Nouw, dat wollen de plietsies nog neet doon. Maor ze wist d'r no van!
En volgende keare precesverbaal en de gevangenis! De burgemeister zal wel wear te
maken hebben met de echte grote campings. Die ziet die kleinde boem kneuterieje
neet gearne."
Bennad grip zich een paar pak melk en dech ondertussen an dat kampearn biej de
boer. Tegen Gait: "Maor hef de burgemeister daor zulf gin schuld an. Hee wol ja graag
dat er een 170 bungelows op de Wientjesvoort komt. In de plaatse van die 270 kam-
peerplaatsen die er vrogger waarn. Nog een handvol jaorkampearders bunt er nu nog
en de andern die mossen ergens anders hen. En dan Ab en Rie uut Mossel die hadden
er ok een 60 plaatsen. Samen 330 plaatsen allemaol weg. In de plaatse daorvan mot
er vacantiewoningen kommen. Ok in Lochem, daor hebt ze net as hier liever bunga-
lows dan tenten en zo geet dat op mear plaatsen. An zukke dure huuze kan de ge-
meente mear eare behaaln. Het breg mear belasting en zon park gif status. Is het dan
een wonder dat met pinkstern, dan is 't altied al drok oaveral, de mensen de boem
gek belt umme ne plaatse? De buurvrouw zea ze had er wel honderd kunnen hebben.
Wie hebt rond etoert op de fletse en op wat plaatsen stonden ze zowat op mekaar. De
grote campings waarn ook mut vol. Die hadden der dus gin scha van dat de boern ok
met doot. Trouwens die 10 boern en dan elk 20 plaatsen, want ze hadden er allemaol
mear als vieftine, dat is nog maor 200.
Laot ze de boern maor dankbaor wean. Dee haalt net volk naor Vorden en dat breg
mear toeristenbelasting in 't laatjen en het hult de winkelstand in ere. Dee bungalows
van de burgemeister, dat mok earst nog zeen wanneer dee d'r komt. Laot de plietsie
maor achter de bezoppen lummels van jonges an gaon oet de discobus in de plaatse
van net volk wegjagen biej de boern campings bie'j ons de in den Achterhoek."

Workshop Klein Axen
Vriendenkring Klein Axen - instituut
voor innerlijke groei - houdt zaterdag 13
juni een workshop met als titel 'Wat bo-
men ons te vertellen hebben'. Bomendes-
kundige Jeroen Heindijk zal met de deel-
nemers aan deze workshop het bos in
gaan om de kracht van bomen te erva-
ren. Deelnemers worden op deze manier
in de gelegenheid gesteld om hun ver-
binding met de natuur te vernieuwen.

De start is bij Klein Axen aan de
Nieuwstad 10 in Vorden. Voor meer in-

formatie kan men bellen met (0575) 55
4400.

De vriendenkring Klein Axen houdt be-
langeloos lezingen en workshops over de
meest uiteenlopende onderwerpen voor
mensen die willen werken aan innerlijke
groei of gewoon hierover meer willen we
ten. Dit is al weer de vijfde lezing in een
serie van i^aen die dit jaar gehouden
worden, flr workshop van Jeroen
Heindijk staat open voor een ieder die
geïnteresseerd is en een dag in de natuur
wil doorbrengen.

HELP HET GELUK'N HANDJE
Opvoeden is in deze tijd geen gemakkelijke taak. De

cijfers spreken duidelijke taal: vandaag de dag krijgt maar liefst

l op de 20 kinderen in Nederland te maken met jeugdhulp-

verlening, meestal als gevolg van een verstoorde thuissituatie.

Gelukkig bestaan er voor deze kinderen allerlei vormen van

hulp. Vele mensen zetten zich elke dag in om hen toch een

toekomstperspectief te bieden. Dat neemt niet weg dat ze,

nee als andere kinderen, van tijd tot tijd wel een extraatje kun-

nen gebruiken. Kinderhulp is het fonds dat daar al bijna

40 jaar voor zorgt. Helpt u 'n handje?
OIMO DBVBNTBR
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VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN

Lekker, gezond en goed voor de lijn
De champignon, heerlijk in de zomer
Bij paddestoelen denken wij automatisch aan het najaar. Aan dikke
truien, pittige boswandclingcn en stevige maaltijden. Van dat laatste
maken ook champignons regelmatig deel uit. Maar dat betekent niet
dat de champignon en de andere paddestoelensoorten specifiek
najaars- of winterproducten zijn. Ook in de zomer zijn /.c volop te
verkrijgen en prima te gebruiken in tal van gerechten, zoals in bijzon-
dere salades. Heerlijk, gezond en goed voor de lijn. Bovendien lenen
paddestoelen zich uitstekend voor de barbcquc of de grill.
EEN EXTRA TIP: in principe kunt u altijd de hele paddestoel gebrui-
ken, inclusief een stukje van de steel.

Twee zomerse paddestoelrecepten

Paddestoelensalade
Ingrediënten;
• 4 ons gemengde paddestoelen

(b. v. oesterzwam, kastanjecham-
pignon, cantharel, champignon)

• 4 zachte kleine geitenkaasjcs
(of plakjes van een grotere)

• 2 ons gewassen gemengde sla
• l deciliter droge witte wijn
• 2 eetlepels boter
• 2 cctlcpels koudgepersle

- simpele vinaigrctte (olijfolie,
rode wijnazijn met een mcspunt-
je suiker, zout, peper, mosterd)

- mespuntje saffraan
•"Bandje walnoten

Zo maak je de salade (4 personen)
- snijd de grote paddestoelen in

plakjes, Iaat de kleintjes heel
- bak ze in een mengsel van olijf-

olie en roomboter
- blus het mengsel af met wijn en

bestrooi het met saffraan
- leg de sla op de bordjes, bespren-

kel hem met vinaigrctte
- leg de geitenkaasjcs in het mid-

den, en schep daar het hete paddc-
stoclcnmcngscl, met bakvocht en
al, mooi om en overheen

- gameer mei walnoten

BBQ paddestoelen
(of op de grill)
Ingrediënten
• l kg verse shii-takes of kastanje-

champignons (gemengd kan
ook)

• 2 tenen knoflook, gepeld en
gehakt

• 3 eetlepels koudgcpcrste
olijfolie

• l eetlcpel verse tijm
• zout en versgcmalcn zwarte

peper

Zo maak je het klaar
(voor 6 personen)
- maak een houtskoolvuur of warm

de grill voor
- snijd de stelen van de paddestoelen

bij. Veeg de paddestoelen schoon

met een vochtige doek maar was
xe niet. Snijd de paddestoelen in
plakken van circa 6 mm dik.

- meng de knoflook in een kom met
de olijfolie, verse tijm en wat /.out

en peper. Schep goed om. Kwast de
paddestoelen in met dit mengsel,
schik de paddestoelen op het roos-
ter boven de houtskool of op een
rooster onder de grill en zorg dat
ze niet te dicht bij het vuur komen.
Laat ze 3 minuten roosteren. Keer
de paddestoelen om en rooster de
andere kant ook 3 minuten. Dien
ze meteen op.

De Mexicaanse Nahua-indianen
hadden een speciale straf voor
ondeugende kinderen. Die kregen
een bepaalde paddestoel te eten
waar ze een beetje naar van
werden. Op die manier keken ze
de volgende keer wel uit!

Een origineel
recept is goed
voor een ainer
voor twee
Steeds meer mensen ontdekken
zelf hoeveel verrassend» je met
champignons kunt maken. Men
gaat uiterst creatief aan de gang
en zet mooie culinaire hoog-

De champignon
op Internet
Wie meer wil weten over padde-
stoelen of op zoek is naar leuke
recepten, moet zeker eens een uur-
tje surfen op Internet. U vindt er
niet alleen leuke informatie, maar
bovendien tal van verrassende culi-
naire ideeën. Dus wanneer u inspi-
ratie zoekt (of zelf een Elektronisch
Kookboek wilt samenstellen), geef
dan uw zoekprogramma de
opdracht "paddestoel, of paddestoel

Lekker is één kwalificatie voor de
champignon, gezond een tweede.
Zullen we even inventariseren?
Honderd gram champignons bevat
maar liefst 5 gram vitamine C en zit
vol onmisbare stoffen als ijzer, en
calcium. Ze bestaan verder voor het
grootste deel uit water, dus dik word
je er niet van. Bovendien bevatten
champignons veel eiwitten. Als
groente zijn champignons een uit-
stekende keus. Voor gebakken,
gestoofde of gekookte champig-
nons als hoofdgroente heeft u onge-
veer 250 gram per persoon nodig,
als tweede groente ongeveer 75
gram, terwijl u in een salade zo'n
100 gram nodig heeft.

standjes op tafel. Bent u ook een
kcukcntalcnt of heeft u een bij-
zonder gerecht met paddestoe-
len bedacht? Stuur dan een ver-
rassend paddestoelen zomerre-
ccpt in en maak kans op een vor-
stelijk diner voor twee. Veel suc-
ces. Hét adres is Champignon
Info, Zomerrecepten wedstrijd,
Postbus 1175, 1270 BD Huizen.

recepten" mee. U zult versteld staan
van de grote hoeveelheid mensen
die hun keukengeheimen met u wil-
len delen via het beeldscherm.



ANWB-Alarmcentrale waarschuwt:

Duizenden Nederlanders moeten
onnodig hun vakantie afbreken
Ongelukken zitten vaak in
een klein hoekje. Zeker tij-
dens een vakantie in het
buitenland. Autopech, een
aanrijding, en opeens zit je
zonder vervoer. Daar sta je
dan. Als u deze zomer met
de auto naar het buitenland
gaat, heeft Peter van Boom
van de ANWB Alarm-
centrale een waardevol
advies: bedenkt u voor ver-
trek eens wat u te wachten
staat als uw auto het in het
buitenland laat afweten. Van
Boom: "Voor de meeste
mensen geldt: auto stuk?
Einde vakantie!" Daarom
besloot de ANWB de bekende
Internationale Reis- en Kre-
dietbrief een extra tintje te
geven: de Vervang-Auto Buiten-
land. "Het is een garantie",
vertelt Van Boom, "dat de
vakantie ongestoord verder
gevierd kan worden. Wie de
pech heeft dat zijn auto uit-
valt, krijgt dan van ons een
auto te leen, zo nodig met
trekhaak, voor zolang de
vakantie duurt".

In 1,3 miljoen Nederlandse
dashboardkastjes ligt de Interna-
tionale Reis- en Kredietbrief van
de ANWB. Wie het bekende gele
boekje in zijn bezit heeft, kan als
de nood aan de man is rekenen op
steun van de ANWB Alarm-
centrale. Repatriëring van de
auto, het nasturen van reserve-
onderdelen, rechtshulp, een ver-
vangende chauffeur als de enige
automobilist in het gezelschap
onwel is geworden, het zijn maar
een paar voorbeelden van de hulp
die de ANWB kan bieden. Zorgt

de Reis- en Kredietbrief^wor
dat uw auto bij pech of ee^wige-
val weer thuis komt, de nieuwe
Vervang-Auto Buitenland zorgt
dat uzelf niet ook meteen naar
huis hoeft en u met volle^^gen
van uw vakantie kunt blijlW ge-
nieten.

Geen dure huurauto
Neem het verhaal van Frans en

Monique Schopman en hun twee
kinderen. Halverwege de heen-
reis naar Zuid-Frankrij k werden
zij op een kruising verrast door
een onoplettende Fransman. Een
botsing was onvermijdelijk. Nie-
mand gewond gelukkig, maar de
auto en het aanhang wagentje
moesten wel op de ANWB
Alarmcentrale-trailer worden te-

ruggebracht naar Nederland.
Einde vakantie dus. Want wat
moet je in Frankrijk met al die
bagage, maar zonder auto?
Huren zou duizenden guldens
kosten. Dus zat er niets anders op
dan per trein weer terug te reizen
naar Nederland. Een gemiste
vakantie waar het hele gezin zich
maandenlang op had verheugd.

Controlelijst voor een goede
Vervangend Vervoer Dekking

;r Eén goed^ vpvarigénd vervoer dekking garandeert dat uw vakan-
tie ooi doorgaat afs uw auto uitvalt. Bij een beperkte dekking draait

U zelf op voor de duizenden guldens autohuurkosten of u moet uw
vjlkatntie aftreken. Stel bij het kiezen van een dekking voor vervang
|erid yefVoér de volgende vragen:

• Is de verzekering zowel geldig bij aanrijding als bij pech?

• Wordt het totale huurbedrag van een vervangende auto
vergoed of wordt slechts een maximale vergoeding per dag
uitgekeerd?

• Krijgt u ook echt een vervangende auto of alleen een
schade-uitkering?

• Wordt het vervangend vervoer ook betaald als uw eigen
auto die uitvalt ouder is dan bijvoorbeeld acht jaar?

• Vakantiegangers met een caravan of aanhangwagen
opgelet: krijgt u een vervangende auto met trekhaak?
(N.B. huurauto's hebben zelden of nooit een trekhaak)

l'eier v<m lioo/n van de ANWB-Alarmcentrale:
"l'uur i/c rni'esli- mensen gcljl:

iiiiln sluk''Einde vnktiHtic!"

Volgens ANWB'er Peter van
Boom is het verhaal van de fami-
lie Schopman niet uniek. "We
maken het dagelijks mee. Som-
mige verzekeringen betalen dan
voor een deel vervangend ver-
voer, maar de rest van het huur-
bedrag moet men zelf betalen.
Vergis u niet: dit bedrag kan aar-
dig oplopen. En dan is er nog het
probleem van de terugreis. Wie
zorgt er voor dat de auto weer te-
rugkomt in het land waar hij
werd gehuurd? En wie gaat dat
betalen? Bovendien zijn vakan-
tievierders met een caravan of
aanhangwagentje niet altijd ge-
holpen met een huurauto.
Probeer in het buitenland maar
eens een auto te huren met een
trekhaak. Dat lukt bijna nooit!".

Het kaj^edereen
gebeurw

Veel mensen denken dat het
hen niet zal overkomen, bijvoor-
beeld omdat zij een nieuwe auto
hebben ()i^en auto die heel goed
is onderUpden. "Ook al hebt u
bij een aanrijding helemaal geen
schuld, uw auto is dan evengoed
kapot", waarschuwt Peter van
Boom. "Een ongeluk zit in een
klein hoekje. Bij de ANWB
Alarmcentrale zien we het elke
dag weer. Hoe goed u ook bent
voorbereid, een ongelukje is
nooit te voorzien. Daarbij kun-
nen ook kleine schades groot op-
onthoud tot gevolg hebben.
Koplamp kapot, knipperlicht de-
fect en je kunt niet meer verder.
Het klinkt onwaarschijnlijk,
maar in sommige delen van Eu-
ropa duurt het zo maar een week
of langer voordat zoiets is gere-
pareerd."

Een auto te leen
Als serviceverlenende organi-

satie is de ANWB op zoek ge-
gaan naar mogelijkheden om dat
probleem uit de wereld te helpen.
Leden met een Internationale
Reis- en Kredietbrief kunnen
voor nog geen vier tientjes extra
per jaar tijdens hun vakantie in

het buitenland van de ANWB een
auto te leen krijgen als de eigen
auto uitvalt. Hier mogen ze dan
maximaal 30 dagen gebruik van
maken, zonder extra kosten.
Peter van Boom:" Doel van de
Vervang-Auto Buitenland is
ervoor te zorgen dat de vakantie
gewoon door kan gaan.

We hebben op meer dan 30
punten in Europa auto's klaar
staan die we in geval van nood
uitlenen aan onfortuinlijke
vakantiegangers. Langs de be-
kende vakantieroutes hebben we
vrij veel auto's paraat staan. Die
zijn dus meestal binnen enkele
uren bij het ANWB-lid met pech.
Maar zelfs als iemand op de
Noordkaap vast komt te staan
helpen we hem verder. Al moet
die iets meer geduld hebben."

Ook auto's met trek-
haak en motoren

De vervang-auto's die de
ANWB voor dit doel ter beschik-
king heeft, zijn volgens Van
Boom afgestemd op Nederlandse
vakantiegangers. Dus beschikken
negen van de tien over een trek-
haak en zijn er zelfs imperiaals
beschikbaar. Het zijn verschillen-
de typen middenklassers. Zowel
hatchbacks als stationcars.
Bovendien staan er zelfs motoren
klaar voor motorrijders die hun
'fiets' niet meer aan de praat krij-
gen.

.•l/.v de iiiiln hel / ' (%•<-c/ l , .:il er vtior ver/ vakantic-

<.;<iiif,crs nii'l.f anders u[> dan de vakantie tij Ie

hreken <ln per trein terug Ie rei:en naar

Nederland,

Vakantie gaat door
De ANWB Alarmcentrale haalt

volgens Van Boom jaarlijks
ongeveer 10.000 onwillige auto's
en motoren terug naar Nederland.
In veel gevallen betekent dat
drama tevens het einde van een
lang gekoesterde vakantiedroom.
Dat moet nu afgelopen zijn met
de nieuwe Vervang-Auto Buiten-
land.

Wie meer wil weten over de
Vervang-Auto® Buitenland kan
bij de ANWB-vestigingen te-
recht. Bellen kan ook: 0800-0503

Tips op internet van
ANWB - steunpunten

Handig om te raadplegen voordat u met vakantie gaat. Met o.a.
informatie over de (tol)wegen, afwijkende verkeersregels waar
Nederlanders vaak problemen van ondervinden en waarschuwingen
voor beruchte overvalmethodes in Frankrijk en Spanje.

Hoe vindt u deze tips op internet?
Log in op ANWB-City (www.anwb.nl) en ga via de Vakantie-
boulevard naar de Alarmcentrale. Daar vindt u Service voor Reizigers.



o stichting Welzijn Ouderen Vorden
VORDEN

Nieuwstad 32, 7251AJ Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
W E L Z I J N geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het
O U D E R E N ouderenbeleid in het algemeen.

Vrijwilligers gevraagd voor de
Dagopvang voor Ouderen
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden (
SWOV) vraagt vrijwilligers voor de dagop-
vang. De dagopvang vindt plaats van
maandag t/m vrijdag in de Stichting
Ouderenzorg "de Wehme" en is bestemd
voor ouderen die thuis worden verzorgd
door de familie. Door n of meer dagen
in de week naar de dagopvang te gaan
kunnen de verzorgers even op adem ko-
men en het daardoor langer volhouden.
Voor ouderen die dreigen te vereenza-
men is de dagopvang een mogelijkheid
de dag eens gezellig met anderen door te
brengen.
Het programma op zo'n dag, dat ver-
zorgd wordt door 2 activiteitenbegeleid-
sters, bestaat uit handenarbeid , geza-
menlijke maaltijd, spelletjes enz.
Wij vragen vrijwilligers die (b.v een dag-
deel van de week) de activiteitenbegeleid-
sters willen assisteren en eraan willen
bijdragen de ouderen een gezellige dag
te bezorgen.
Voor meer informatie of u wilt zich als
vrijwilliger aanmelden, dan kunt u con-
tact opnemen met mw. L. van Uden,
coördinator van de SWOV.

Hobbyruimte voor ouderen
gesloten
In de maanden juni, juli, augustus en
september is de hobbyruimte voor oude
ren in het Dorpcentrum gesloten.

De Meer Bewegen voor Ouderen ac-
tiviteiten (M.B.V.O.)
In verband met het zomerseizoen is er
geen M.B.v.O. activiteiten. De groepen
starten begin september weer.
Wilt u in september deelnemen aan een
van de groepen gymnastiek voor 55+ of
65+, volksdansen in Vorden of
Wichmond, sport en spel, of zwemmnen
in warm water dan kunt u zich opgeven
bij de SWOV of bij de penningmeester
van de desbetreffende groep.
Bij de SWOV liggen folders i.v.m de tijden
en de plaatst.

Vragen over geneesmiddelen
Jaarlijks praten de voorlichters van het
Geneesmiddelteam met
tienduizenden mensen over het gebruik
van geneesmiddelen.
Bepaalde vragen komen daarbij altijd te-
rug. Hieronder een aantal vragen met de
antwoorden.

l.Hoelang blijft een geneesmiddel in het li-
chaam aanwezig?
Wanneer u een tablet of een capsule in-
neemt, komt de werkzame stof via uw
maag of darm in het bloed terecht. Het
bloed zorgt ervoor dat het geneesmiddel
door het hele lichaam verspreid wordt.
De lever en de nieren zorgen ervoor dat
het geneesmiddel uit uw lichaam verwij-

derd wordt. Sommige geneesmiddelen
blijven lang in het lichaam, andere kort.
Er zijn geneesmiddelen die al na een
paar uur uit uw lichaam zijn, er zijn er
ook waarvan na jaren nog sporen te vin-
den zijn.

2.Kunje verslaafd raken aan slaapmiddelen?
Slaapmiddelen, maar ook kalmerings-
middelen, kunnen gewenning of versla-
ving tot gevolg hebben. Gewenning bete
kent dat er steeds meer van het middel
nodig is om hetzelfde effect te bereiken.
Verslaving betekent datje lichamelijk of
geestelijk afhankelijk wordt en niet meer
zonder deze middelen kunt.
Hoe snel de gewenning of verslaving op-
treedt, hangt af van het gebruikte mid-
del en de dosering. Ook kunnen de ver-
schijnselen sterk wisselen per persoon.

3. Is het echt nodig om kalktabletten te slikken
om botontkalking te voorkomen?
Kalk, of beter gezegd calcium, is belang-
rijk voor de botten.
Toch kan calcium niet voorkomen dat er
botontkalking optreedt.
Botontkalking is een natuurlijk proces
dat optreedt vanaf ongeveer het vijfen-
twintigste levensjaar. Calcium kan er
echter voor zorgen dat het proces niet te
snel verloopt. Het is daarom belangrijk,
dat iedereen voldoende melkproducten,
zoals kaas, boter, yoghurt of melk ge
bruikt. Onderzoek heeft uitgewezen dat
de gemiddeMe Nederlander op die ma-
nier voldoenlr calcium binnen krijgt en
aanvulling met kalktabletten in dan ook
helemaal niet nodig. Voor mensen die
echter nooit melkproducten gebruiken,
is aanvulling met tabletten wel zinvol.
Overigens i^Éet, naast het gebruik van
calcium, no^^eel belangrijker om vol-
doende te bewegen om de botten sterk te
houden.

4.1k kan grote tabletten moeilijk doorslikken.
Mag ik ze dan in stukjes breken?
Alleen tabletten met een breukstreep of
deelstreep mag u op die streep breken.
Andere tabletten of capsules moet u al-
tijd heel laten, behalve wanneer het eti-
ket of de bijsluiter anders vermeldt. Als u
de poeder uit een capsule op een lepeltje
zou geven verandert u de werking van
het geneesmiddel. Mocht de capsule of
het tablet te groot zijn om in te nemen,
dan kunt u het beste contact opnemen
met uw apotheker.

VEILIG OP STRAAT
Uit'onderzoek is gebleken dat ouderen
niet meer kans lopen het slachtoffer te
worden van een misdrijf dan ieder ander
in de samenleving.
Toch voelen veel ouderen zich minder
veilig en dat is heel begrijpelijk. Men kan
vaak minder goed uit de voeten.
Enige voorzorg is daarom van belang.

Handtassen

De meesten van U hebben een handtas
bij zich.

Als u daarmee op straat gaat, stop er
dan geen waardevolle spullen in.

- Sluit uw handtas goed.
- Draag hem waar het kan aan de "hui-

zenkant" en niet aan de straatzijde in
verband met tassendieven op fietsen
en brommers.

- Houd de tas met de sluitingzijde tegen
het lichaam.

- Houd uw tas vóór u bij het instappen
van de tram, bus of trein.

- Ga niet in het openbaar vertellen wat
er in uw tas zit.

- Laat uw tas tijdens het boodschappen
doen niet in het winkelwagentje zit-
ten. Moet de boodschappentas aan de
haak, haal dan uw portemonnaie
eruit.

Geld
- Neem niet meer geld mee dan u nodig

heeft.
- Gebruik liever geen contant geld

maar cheques of betaalkaarten. Berg
het pasje op gescheiden van de che
ques.

- Laat uw geld of portemonnaie niet in
open jas- of broekzak zitten. Draag het
altijd in uw binnenzak. Met een
knoop, rits of klittenband zijn jas- en
broekzakken goecM|te sluiten. In da-
mesjassen zijn binnrozakken zelf een-
voudig te maken.

Algemene tips
- Wat u niet meeneemt kunt u niet

kunt u niet kwijtijpn. Neem zo min
mogelijk waardevoismee.

- Let op als u in een drukke tram of bus
stapt. In het gedrang voelt u niet di-
rect dat u bestolen wordt. Zakken-
rollers werken vaak samen; één houdt
u aan de praat terwijl de ander zijn
slag slaat.

- Mijd zoveel mogelijk donkere parken
en straten.

- Neemt u na een avondje uit een taxi,
vraag dan aan de chauffeur of die voor
uw deur even wacht met wegrijden
tot u binnen bent.

Als er toch iets gebeurt
- Ak er ondanks deze voorzorgen toch

iets gebeurt probeer dan, ondanks de
schrik, het signalement van de dader
in u op te nemen en bijzondere ken-
merken te onthouden (bijv. haar-
dracht, kleding, leeftijd, uiterlijk).

- Doe bij diefstal altijd aangifte bij de
politie.

Voor vragen kunt u terecht bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Nieuwstad 32 Vorden, tel. 553405.

TC Meubelrenovatie
geeft meubels
een tweede leven
U wilt een nieuw interieur? Maar uw ou-
de meubelen zijn nog van een goede
kwaliteit? doe ze dan niet de deur uit! TC
Meubelrenovatie in Heelweg (bij Varsse
veld) kan uw oude vertrouwde meubelen
in een geheel nieuw jasje steken. Tegen
verrassend lage kosten krijgen ze een
lichte en moderne kleur. U wilt het re-
sultaat zien? Dat kan altijd in het bedrijf
zelf in Heelweg. U zult versteld staan,
want door een unieke behandeling krijgt
u als het ware geheel nieuwe meubelen
in huis.

Het logen van meubels is een bekend ver-
schijnsel in de wereld van antiek Minder
bekend, maar daarentegen zeer doel-
treffend, is het stralen van de nog steeds
eigentijdse meubelen, die echter alleen
door de donkere kleur uit de mode zijn
geraakt. Wat met antiek kan, kan ook
modern. De firma TC Meubelrenovatie
levert al jaren dat bewijs. In al menige
huiskamer staat een door hen geloogde
en gestraalde eethoek.
Vooral de meubels die zo'n tien tot vijf-
tien jaar geleden zijn aangeschaft, zijn
gekocht als onverslijtbaar. Ze hebben
echter niet de tint of kleur van de huidi-
ge trend. Door een behandeling bij TC
Meubelrenovatie geeft u uw meubelen
een tweede leven. Voor meer informatie
kunt u bellen met (0315) 24 11 69 of 63
11 72. Zie ook advertentie.

Volksuniversiteit
De Volksuniversiteit in Zutphen houdt
zaterdag 20 juni diverse workshops waar
het publiek kennis kan maken met de
verschillende cursussen die in het najaar
weer van start gaan. Deze workshops
worden gegeven in en rond de Vrije
School aan de Isendoornstraat in
Zutphen.
Het aanbod van de Volksuniversiteit
Zutphen voor het komende seizoen is te
lezen in een speciaal samengesteld pro-
grammaboekje dat verkrijgbaar is bij de
Hanzehof en de bibliotheken in deze re-
gio. Voor meer informatie over de works-
hops kan men contact opnemen met de
Volksuniversiteit: tel. (0575) 51 55 89.

Collecte
Het Nationaal Epilepsie Fonds houdt van
7 tot en met 13 juni weer haar jaarlijkse
collecte. Meer dan 40.000 vrijwilligers
zullen met de collectebus langs de deu-
ren gaan om iedereen in de gelegenheid
te stellen een bijdrage aan dit belangrijke
werk te geven. Ook in de gemeente
Vorden wordt er gecollecteerd.
Jaarlijks worden vele duizenden mensen
getroffen door epilepsie. Het Nationaal
Epilepsie Fonds zet zich in voor mensen
met epilepsie en probeert daar waar no-
dig is daadwerkelijk hulp te verlenen.
Epilepsieaanvallen worden veroorzaakt
door een plotselinge overactiviteit van
zenuwcellen in de hersenen. Epilepsie
kan het leven ingrijpend veranderen. De
onzekerheid wanneer een aanval op-
treedt, kan veel onrust veroorzaken. Het
Nationaal Epilepsie Fonds geeft voorlich-
ting voor een beter begrip en omgaan
met epilepsie. Ook stimuleert het fonds
wetenschappelijk onderzoek naar de oor-
zaak van epilepsie. Het fonds ontvangt
geen financiële steun van de overheid.

AGENDA
JUNI
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie

10 Welfare handwerkmiddag in de
Wehme"

10 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

10 HSV de Snoekbaars senior-
wedstrijden

11 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijd
13 Uitvoering Nutsblokfluit -

Keyboardclub in Dorpscentrum
13 Lezing Jeroen Heindijk Nieuwstad 10
16 Bejaardensoos Kranenburg
15 t/m 18 Avondvierdaagse

gymvereniging Sparta
17 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
18-19-20 Oranjefeest Wildenborch
22-26 Zwenwierdaagse In de Dennen
24 HSV de Snoekbaars senior-

wedstrijden
24 ANB6 klootschieten bij 't Olde

Lettink
25 Fietstocht Vordense Volks Verhalen,

infoVW,
28 HSV de Snoekbaars wedstrijd

Gorssel/Hengelo/Ruurlo
28 Vorden zingt in de Dorpskerk
30 Bejaardensoos Kranenburg

JULI
ledere dag:

SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie

1 ANBO: klootschieten bij 't Olde Let-
tink

2 HSV De Snoekbaars: jeugdwedstrij-
den

3 Medlertol: Oranjefeest
4 Medlertol: Oranjefeest
5 HSV De Snoekbaars: seniorwedstrij-

den
6-9 Jong Gelre: avondfietsvierdaagse
8 ANBO: klootschieten bij 't Olde Let-

tink
12 HSV De Snoekbaars: koppelwedstrij-

den
14 Soos Kranenburg: eindmiddag
15 ANBO: klootschieten bij 't Olde Let-

tink
16 Vordense Zomerfeesten
17 Vordense Zomerfeesten
18 Vordense Zomerfeesten
18 HSV De Snoekbaars: seniorwedstrij-

den
22 Welfare: handwerkmiddag in De

Wehme (tevens verkoop)



De heer en mevrouw Pardij s zes tig j aar getrouwd:

Diamanten echtpaar
Bestuur klaagt over strengere eisen diplomazwemmen.

Scheuren zwembad op
korte termijn hersteld

De heer H.J. Pardij s en mevrouw AH.
Pardijs-Weustenenk van de Mossel-
seweg 4 in Vorden zijn woensdag 10
juni zestig jaar getrouwd. Om dit
heugelijke feit te vieren houdt het
diamanten echtpaar 's avonds een re-
ceptie voor familie, vrienden en ken-
nissen bij Bodega t Pantoffeltje. De
heer en mevrouw Pardijs hebben vier
kinderen, 11 kleinkinderen en 7 ach-
terkleinkinderen.

Van een bruiloft komt een bruiloft. Dit
spreekwoord geldt zeker voor de heer en
mevrouw Parijs. 67 jaar geleden leerden
ze elkaar kennen tijdens een bruiloft van
de broer van mevrouw Pardijs. Deze brui-
loft vond plaats op het oudershuis van
mevrouw Pardijs aan Baakseweg.
De heer Pardijs, die volgende week 85
wordt, heeft heel zijn leven op de boer-
derij aan de Mosselseweg gewoond. On-
danks het feit dat zijn zoon de boerderij
nu runt, mag de heer Pardijs nog graag
een handje helpen. "Als ik 's ochtends op-
sta, loop ik altijd eerst even over de deel
om te kijken naar de beesten. Mijn zoon
vraagt mij regelmatig of ik nog even wat
voor hem wil doen. Opa, kun je me nog
even helpen, klinkt het dan. En dan ben
ik de beroertste niet", lacht hij.

De heer Pardijs heeft in de loop van de ja-
ren heel wat veranderingen meege
maakt op de boerderij. Zo kreeg hij in
1950 als een van de eersten een melkma-
chine en in 1957 volgde er een tracktor.
"En die hebben we nog steeds", zegt me
vrouw Pardijs. "Een 19 PK". De heer
Pardijs heeft in zijn leven tal van be
stuurlijke functies gehad. Zo was hij be
stuurslid van corporatie De Eendracht en
veertig jaar in dienst van het Land-

bouwveefonds District Vorden. Ook was
hij ouderling in de kerk. Voor zijn inzet
voor de Vordense samenleving ontving
Pardijs een Koninklijke Onderscheiding.

Padvinders
De heer en mevrouw Pardijs kijken van-
uit hun woonkamer uit op ANWB-cam-
ping 't Meulenbrugge die ook op het ter-
rein aan de Mosselseweg 4 gevestigd is.
"Die camping wordt gerund door onze
schoondochter die samen met haar man
in de boerderij hiernaast woont", legt
mevrouw Pardijs (84) uit.
"Eigenlijk zijn wij al in 1950 met die cam-
ping begonnen", vervolgt ze haar ver-
haal. "Er werdentoen hier op het terrein
jaarlijks veldkai^fen van de padvinderij
gehouden. Daar Kan ik je trouwens nog
een mooi verhaal over vertellen. Een paar
jaar geleden stond er hier op de camping
in een man die vertelde dat hij veertig
jaar geleden bij d^welpen in Arnhem zat
en dat hij toen^p zomerkamp was ge
weest in Vorden. Hij wist alleen niet
meer waar. De heb hem toen verteld dat
dat hier was en ik kon hem zelfs foto 's
laten zien van het kamp van toen. Die
meneer wist zichzelf zelfs nog aan te wij-
zen op de foto. Dat was wel heel bijzon-
der. Iemand die gewoon naar veertig jaar
weer terugkomt op dezelfde plek zonder
dat hij dat van te voren wist'.
De heer Pardijs houdt nog altijd de tuin
bij op het terrein. Zijn vrouw daarente
gen is wat minder makkelijk te been. Zij
puzzelt veel. "Elke week heb ik het boek-
je weer vol", lacht ze. Samen trekken ze
er regematig op uit om vrienden en fa-
milie te bezoeken. "Mijn vrouw rijdt nog
steeds auto en met die automaat kunnen
we nog overal komen", zegt de heer
Pardijs.

Zijspanduo Kruip-Kuipers 4e in tussenstand Dutch Open.

Twaalfde plaats in Assen

De scheuren in het grote bassin van
zwembad 'In de Dennen' in Vorden
worden binnen afzienbare tijd her-
steld. Dat maakte het bestuur van het
zwembad vorige week bekend tijdens
de jaarvergadering.

De problemen ontstonden vier jaar gele
den na de renovatie van het zwembad. Er
werden onder andere scheuren gecon-
stateerd in de bodem, wanden en afvoer-
goten. Het geld dat nodig is om de her-
stelwerkzaamheden te verrichten, komt
voort uit een schikking die vorige maand
met de uitvoerder van de renovatie van
1994 is getroffen.

Voorzitter H. Vriend deelde verder mee
dat het zwembadbestuur nog dit jaar
een beleidsplan zal presenteren. Op dit
momoment wordt onderzocht in hoever-
re het bad multifunctioneel kan worden
gemaakt Er wordt ondermeer gedacht
aan het plaatsen van meer speelvoorzie
ningen rondom het bad om een soort
van minispeeltuincomplex te creëren.

Goede start
Het bestuur van 'In de Dennen' is ver-
heugd over de start van het nieuwe
zwembadseizoen. In de eerste twee we
ken na de opening passeerden al meer
dan achtduizend bezoekers de kassa.
Verder moet het bestuur op zoek naar
een nieuwe penningmeester. De huidige
penningmeester, H. Mombarg, die al be
sloten had zijn taak te zullen neerleggen,
knoopt er nog een jaartje aan vast totdat

zijn opvolger gevonden is. De heer H.
Vriend, mevrouw M. Niezink-Wester-
voorde en de heer F. van Hogenkamp zijn
bij de bestuursverkiezing herkozen.

Zwemdiploma
m een brief aan staatsecretaris Terpstra -
die ook naar de gemeenteraad van
Vorden is gestuurd - klaagt het bestuur
van In de Dennen over de nieuwe opzet
van het diplomazwemmen. De nationale
Raad Zwemdiploma's is van plan de ei-
sen voor het diplomazwemmen behoor-
lijk aan te scherpen met als gevolg dat
het voor kinderen steeds moeilijk wordt
om in één buitenseizoen bij een buiten-
bad de basisdiploma's A en B te halen.
Het bestuur van In de Dennen vindt dat
iedereen in Nederland de gelegenheid
moet hebben om zich tegen een betaal-
bare prijs in een redelijk kort tijdsbestek
de zwemkunst eigen te maken.
"Zwemlessen voor het behalen van de ba-
sisdiploma's A en B zien wij als speer-
punt van ons beleid".

Het zwembadbestuur verzoekt staatsse
cretaris Terpstra om haar invloed bij de
Nationale Raad Zwemdiploma's aan te
wenden om de in hun ogen ongelukkige,
onnodig zware nieuwe diplomastruc-
tuur bij te stellen. "En wel zo dat ieder-
een de basisdiploma's voor het zwem-
men kan halen. Het lijkt ons een minder
gelukkige ontwikkeling als wij ons ge
noodzaakt zouden zien om anders een
eigen 'In de Dennen-basisdiploma' in te
stellen", aldus het bestuur.

280 deelnemers aan skeelertocht Free-Wheel:

Free-Whgel wil organisatie
volgende tocht verbeteren

De Vordense bakkenist Koen Kruip en zijn stuurman Leo Kuiper uit Leiden staan op dit mo-
ment vierde in de tussenstand van de Dutch Open. Inmiddels zijn vijf van de acht wedstrijden
van de Dutch Open gereden. Afgelopen weekend werden Kruip en Kuipers twaalfde in Assen.
De eerstvolgende wedstrijd is in het weekend van 4 en 5 juli in het Belgische Zolder.

Sport-organisatiebureau Free-Wheel
kan terug kijken op een zeer geslaag-
de toertocht voor skeeleraars en in-
line-skaters. Er deden in Vorden op
Tweede Pinksterdag 280 deelnemers
mee aan deze tocht. De skaters en
skeeleraars kwamen uit het hele
land: van Zwolle tot Alphen aan de
Rijn en van Doesburg tot OldenzaaL
Organisator Martien Pater van Free-
Wheel was verrast over het aantal in-
schrijvingen. "Bij de elfstedentocht
voor skeeleraars en inline-skaters is
het maximumaantal deelnemers
ooit eens 240 geweest. Dat wij dat aan-
tal zouden overschrijden had ik nooit
verwacht. Ik ben hier hartstikke blij
mee", aldus Martien Pater. Volgend
jaar zal Free-Wheel opnieuw op
Tweede Pinksterdag een toertocht or-
ganiseren. "Want we hebben Vorden
nu op de kaart gekregen in skeeler-
en skateminded Nederland. En daar
moeten we op voortborduren".

Het was de eerste keer dat de skeeler-
tocht in Vorden plaats vond onder auspi-
ciën van de Skeelerbond Nederland. Het
gevolg hiervan was dat er landelijk ont-
zettend veel publiciteit en reclame werd
gemaakt voor de toertocht in Vorden. Dit
laatste legde FreeWheel geen windei-
eren. "De deelnemers kwamen echt uit
alle windstreken", legt Martien Pater van
FreeWheel uit. Het gevolg van deze over-
weldigende belangstelling was dat er na
afloop veel te weinig voorzieningen wa-
ren zoals douches en toiletten.
"Sommige mensen hebben zelfs bij mij
thuis moeten douchen", lacht Pater.
Dit laatste is natuurlijk geen ideale situ-
atie. Martien Pater heeft daarom ook al
gelijk contact opgenomen met Indoor
Sport Vorden met de vraag of het moge

lijk is om in 1999 de toertocht te laten
starten bij de sportschool aan de
Overweg. "De deelnemers zouden daar
dan na afloop van de tocht kunnen dou-
chen", legt hij uit. 'Verder is het mis-
schien mogelijk dat een groep uitwijkt
naar de sporthal. Maar goed, dat zijn al-
lemaal zaken waar we ons het komende
tijd maar eens goed over moeten bui-
gen", aldus Pater.

m Nederland worden er jaarlijks zo'n
vijftig toertochten voor skeelelaars en in-
lineskaters gehouden onder auspiciën
van de Skeelerbond Nederland. Het eve
nement in Vorden was de eerste zoge
noemde vrije tocht1 die er in ons land
plaats vond. Dit betekende dat de deel-
neemrs op eigen gelegenheid verschil-
lende afstanden konden afleggen, zon-
der dat men verplicht was een vast tem-
po aan te houden. Bij andere tochtoch-
ten wordt er 'in colonne' gereden met
een gemiddelde snelheid van 22 kilome
ter per uur voorafgegaan door motorrij-
ders.

Volgens Pater zit het skeeleren en inline
skaten in Nederland ontzettend in de
lift. 'Van de ene kant komt dat doordat
de commercie zich daarop stort. Er
wordt op dit moment onzettend veel re-
clame gemaakt voor skeeleren en inline
skaten. Zo was er op Tweede Pinksterdag
een filmploeg in Vorden die in opdracht
van Rabobank Nederland een video aan
het maken is over deze sporttak Die vi-
deoband wordt straks in alle wachtruim-
tes van de Rabobanken in Nederland ge
draaid. Al dat soort dingen leveren na-
tuurlijk ontzettend veel publiciteit op
voor het skeeleeren en skaten. Daarnaast
is het gewoon een heel leuke sport", be
nadrukt hij.



GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
SACARDf RUM

70CL VAN 2595
VOOR 23 95 j

MARKU COGNAC
VS VAN 4595
VOOR 3995

10 ROCKS

BAC/

DUJARDIN
vieux

LTR. VAN 2495
VOOR 2245
+ 10 ROCKS

VSOP VAN 6495
VOOR 5995

i- 10 ROCKS

FLORIJN
JONG f JENEVER
LTR. VAN 2195
VOOR 1995

ROCCA
FRUITVODKA

PEACH, MELON
OF GRAPf FRUIT
70CL VAN 1495

VOOR 1295

ROYALTY VODKA
IK. VAN 2845

VOOR 2495
+ 10 ROCKS

m'

VOLKORENWIJN
LTR. VAN 3395

VOOR 2995
i- 10 ROCKS

JAGERMfISTfR
70CLVAN2395

VOOR 2095

kiippp. HF Rfupl sl'Jterïj Wilbert en Yvonne Grotenhuys
KorLLm^1 Dorpsstraat 18 - Vorden - Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 10 juni t/m dinsdag

23 juni 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)

.w,-̂ >-»-.-«-.-«v«»-.-«'«-o-.-o-»-ô i»;a:«»a«»:£"K":a:"K^
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Nu boeken
eid besparen

Kos, KosStad

Gran Canaria,
Playa del Ing les

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

nu 9 dagen vanaf

nu 9 dagen vanaf

f 650,-

f 645,-

f 725,-

f 695,-

f 999,

ff l 299, -

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

. Hotel Iberostar Ba1

Voor last-minute
aanbiedingen gaat u naar de Rabobank.

Loopt u even bij ons binnen of kijk op internet: www.rabobank.nl Rabobank
Reizen

Vorden Zutphenseweg 26 tel. (0575) 55 78 37
Hengelo Raadhuisstraat 21 tel. (0575) 46 84 40

Steenderen Burg. Smitstraat 21 tel. (0575) 45 81 05

j GLEN
ITALLOCI:

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering

DATUM:
29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

GLEN TAUOCH
MALT WHISKY

70CLVAN 3295
VOOR 2895
^=^^_
ROUTE*

Krijgt u een nieuwe
tuinaanleg?
Denk eens aan

ondergrondse
sproei-installatie

Wij maken vrijblijvend een offerte.
Voorbeeld en volledig advies

aanwezig bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

ROUTE 66
70CL VAN 3395

VOOR 2995
10 ROCKS

SCHAARPLATFORM
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

v/h Autorijschool Brinkman

Autorijschool
van der Linden
Wij blijven lessen met Mercedes C220

DenEtterweg 113
7233 SMVierakker Tegen inlevering van deze
Tel. (0575) 44 12 60 advertentie eerste rijles gratis

RIJWIELBEDRIJF KLEIN BRINKE B.V.
Uw Gazelle-dealer voor:

VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT

REPARATIES VAN ALLE MERKEN

GAZELLE-DEALER ~| VERHUUR VAN GAZELLE FIETSEN

Zutphenseweg 85 • Vorden • Telefoon (0575) 55 12 56

Ouders en belangstellenden
worden uitgenodigd voor de jaarlijkse

UITVOERING
van de
Nuts Blokfluit- en
Keyboardclub

De uitvoering wordt gehouden op zaterdag
13 juni in de grote zaal van het
Dorpscentrum te Vorden

Aanvang 19.00 uur,-
einde ca. 22.30 uur.
De toegang is gratis

Het bestuur



Overlijden voorzitter Jan Rouwenhorst overschaduwt succesvol jaar W Vorden:

Succesvolle competitie voor W Vorden
Voetbalvereniging Vorden kan terug
kijken op een succesvolle competitie.
Zo werden het derde en vierde elftal
kampioen en promoveerde het eerste
elftal naar de vierde klasse van de
KNVB. Ook het tweede en vijfde van
W Vorden draaide tot kort voor het
einde van de competitie bovenin
mee.

In het laatste nummer van clubblad De
Tackle schrijft bestuurslid Herman
Vrielink dat het sportief gezien een heel
goed jaar geweest is voor voetbalvereni-
ging Vorden. Want naast het succes bij de
senioren werden ook Fl, El, E2 en E3
kampioen. De uitstekende prestaties wer-
den echter overschaduwd door het over-
lijden van voorzitter Jan Rouwenhorst.
"Het was dan ook een bewogen jaar", al-
dus Herman Vrielink.
Tijdens het Pinksterweekend heeft het
eerste elftal van W Vorden afscheid ge-
nomen van trainer Peter Jansen. Na vier
jaar hoofdtrainer te zijn geweest bij W
Vorden vertrekt Peter Jansen naar Vios
Beltrum. Hij wordt bij Vorden opgevolgd
door Maarten Wolvetang. Op initiatief
van een aantal spelers van het eerste elf-
tal werd er op zaterdag 30 mei een spe-
ciale afscheidswedstrijd gehouden tegen
Harfsen. Naast hoofdtrainer Peter Jansen

nam het team ook afscheid van de voet-
ballers Jan Groot Jebbink en Peter
Hoevers en elfttalbegeleider Stef Kruip.

Door het vertrek van Peter Jansen naar
Vios Beltrum, moest het bestuur van W
Vorden ook op zoek naar een nieuwe
trainer voor de A-junioren. Daarbij is het
oog gevallen op Dennis Seesing uit
Groenlo. Seesing is 25 jaar oud en voet-
balt bij KSV1. Dit team komt het komen-
de seizoen net zoals Vorden l uit in de
vierde klasse van de KNVB. Seesing heeft
het diploma Oefenmeester 3. Behalve de
training en begeleiding van de A-jeugd
zal hij ook twee leden van W Vorden be-
geleiden die de cursus 'Jeugdvoetbaltrai-
ner' gaan volgen. Het gaat hier om
Ronald Visser en René Nijenhuis. Zij zul-
len ook meteen actief worden ingescha-
keld bij de begeleiding van de B- en C-
Jeugd.
De competitie mag dan wel afgelopen
zijn voor W Vorden, dit betekent niet dat
er geen activiteiten meer op het pro-
gramma staan. Zo is de toernooicommis-
sie van W Vorden al weer druk bezig
met de voorbereidingen van de 8e editie
van het Wim Kuijper Jeugdvoetbal-
toernooi voor D-pupillen. Dit toernooi
heeft plaats op zaterdag 22 en zondag 23
augustus.

8e Wim Kuijpertoernooi op 22 en 23 augustus:

Interessante loting
Pupil Ivar Bijenhof van Voetbalvereniging Vorden blijkt een 'goede hand' van loten
te hebben. Hij was het die de loting verichtte van het 8e Wim Kuijertoernooi voor
D-pupillen dat in het weekend van 22 en 23 augustus door de voetbalvereniging
Vorden wordt georganiseerd.

Een perfecte loting van Ivar Bijenhof want niet alleen zijn Ajax en Feyenoord in
twee verschillende poules terecht gekomen, ook de beide Duitse deelnemers MSV
Duisburg en Bayer Leverkusen ontlopen elkaar in de eerste wedstrijden.

De achtste editie van dit internationale toernooi voor de D-Jeugd kent overigens
een sterk deelnemersveld. In totaal zullen er tien teams meedoen aan het toer-
nooi. In poule A spelen W Vorden, Feyenoord, PSV, MSV Duisburg en een team
van de KNVB district Oost. Poule B wordt gevormd door VW Venlo, Ajax, Bayer
Leverkusen, Sparta en Willem O.

Inmiddels is de organisatie al volop bezig met de voorbereidingen voor het tiende
Wim Kuijper toernooi dat in 2000 gespeeld zal worden. Men hoopt dan ook teams
van Europse topclubs naar Vorden te krijgen.

Evenals in 1997 zal Drukkerij Weevers dit jaar weer een Kuijperkrant uitbrengen
als extra bijlage van Weekblad Contact. Deze krant zal ook in Zutphen en Lochem
huis-aan-huis verspreid worden. De totale oplage van de Kuijperkrant is 35.000
exemplaren. Adverteerders die interesse hebben om in deze krant te adverteren,
kunnen contact opnemen met Drukkerij Weevers in Vorden: (0575) 55 10 10.

WV-concert weer niet in openlucht bij kasteel Vorden: Veilingcommissie met spoed op zoek naar opslagruimte:

Vordens Mannenkoor en
Concordia openen seizoen

Weer geen openhichtconcert van het
Vordens Mannenkoor en de muziek-
vereniging Concordia bij kasteel
Vorden. De weergoden speelden zon-
dag opnieuw een negatieve rol tij-
dens de opening van het toeristensei-
zoen. Toch mocht de heer Haanstra
namens het VW in de grote zaal van
Hotel Bakker behoorlijk wat publiek
welkom heten.

Concordia opende het concert met een
drietal werken welke ook ten gehore zul-
len worden gebracht op het concours in
Eibergen: Intrada Festivo, de Free World
Fantasy en de Rhapsodie Provencale. Ver-
volgens trad het Vordens Mannenkoor
voor het voetlicht. Zij openden met een
potporie van nederlandse volksliedjes zo-
als 'Op de grote stille Heide' en 'In 't groe

ne dal in 't stille dal'. Hierna kwam de
'Zilvervloot' van Piet Hein binnen geva-
ren en ook het Gelders volkslied ontbrak
niet. Bij de Twaalf rovers' was er een
prachtige solo van Ludo Eykelkamp.

Vervolgens was het weer de beurt aan
Concordia die terug ging in de tijd met
tunes uit bekende TV-series zoals 'Het
dagboek van een herdershond'. 'De
Fabriek', 'De Doornvogels' en het 'A-
team'.

Nadat de heer Haanstra een kort dank-
woord had gesproken verliet het publiek
de zaal in tweekwartsmaat. Dit alles on-
der de tonen van de door Concordia ge
speelde mars , gecomponeerd door diri-
gent Hugo Klein Severt, genaamd de
"Euregiomars".

Opbrengst boedeldag f 5000,-

De Boedeldag die op 30 mei gehou-
den werd door de Veilingcommissie
heeft f 5.000,- opgeleverd. De Veiling-
commisie kan terug kijken op een
zeer geslaagde dag.

De eerste kooplustigen kwamen zater-
dag 30 mei om negen uur al naar de
Baakseweg. De mensen mochten het ter-
rein echter niet voor tien uur betreden.
Op het terrein waar de Boedeldag plaats
vond, was een koord gespannen waar de
bezoekers moesten wachten. Klokslag
tien uur werd de draad weggehaald en
stroomden de mensen richting de kra-
men en tenten om wat uit te zoeken. De
prijzen waren erg laag. De kwaliteit van
de spullen viel echter wat tegen. Maar ei-
genlijk was dit ook wel bekend, want de
betere spullen heeft de Veilingcom-
missie bewaard voor de grote veiling van
zaterdag 19 september.

De opbrengst van de Boedeldag - vijfdui-
zend gulden - viel mee. Er moet voor dit
bedrag echter wel heel veel werk verzet
worden door de Veilingcommissie en al-
le vrijwilligers die voor de Boedeldag
worden ingeschakeld. In verhouding Ie
vert de Boedeldag dus veel te weinig geld

op. Maar het was wel heel gezellig en dat
geeft veel voldoening voor de vrijwilli-
gers.

Verder viel het de Veilingcommissie op
dat de Boedeldag niet bij de mensen van
alle kerken in Vorden leeft terwijl de op-
brengst dit jaar wel voor alle kerken in
de gemeente bestemd is. De Veiling-
commissie is van mening dat een evene
ment als een Boedeldag ook een uitste-
kende manier is om de onderlinge band
tussen de verschuilende kerken te verste-
vigen.
Tot slot zoekt de Veilingcommissie met
spoed een opslagruimte voor de goede
ren van de veiling van 19 september. Wie
een ruimte weet, kan contact opnemen
met één van de leden van de
Veilingcommissie of drukkerij Weevers
(55 10 10). De commissie is op zoek naar
een ruimte die ook geschikt is om de goe
deren goed te kunnen selecteren. "Op die
manier kunnen wij de kwaliteit van de
goederen op een hoger peil brengen", al-
dus de Veilingcommissie.
De verwachtingen zijn hoog gespannen
wat de komende veiling gaat opbrengen.
Zet u de datum alvast in uw agenda: za-
terdag 19 september.



mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Keiharde aktie
Kinder tuinbroek

Kinder
trainings-
pakken
Maat 116-164
Normaal vanaf ƒ 42,50

Afgezet met ruit. Maten 92-128
Normaal ƒ 49,95

Kinder denimbroei
Afgezet met ruit. Maten 92-128
Normaal ƒ 45,00

Leuke kinder ruit'
overgooiers
Normj^anaf ƒ 39,95

Kom beslist even kijken, het loont de moeite
Aanbiedingen zijn g&jUg t/m 20 juni a. s.

Ramen en deuren in hout en kunststof
Perfect in ontwerp en techniek

voor de meest uitgebreide keuze in
ramen en deuren &

professioneel advies!

W E S S E L l N K - D E G R O
Contrescarp 2 - Telefoon: 055-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen

Openingstijden:
EEINBOUWMMA?ERIALRE°NEP ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - zo.: 09.00-13.00

gouden gids

•t i jcen ma. t.iii

Tonny Ju wéns
AUTOSCHADE

KEFISTELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

Op zaterdag 17 oktober en op
zaterdag 28 november

organiseren wij een buitengewoon gezellige

COUNTRY- EN WESTERHMD
een gezellige feestavond in country- en westernsfeer met koud-warm

buffet - drankjes en natuurlijk dansen met live(!) muziek.

Dit alles voor de prijs van

T 59,50 per persoon all-in!

De aanvang is 20.00 uur.

Onze Country- en Westernavonden zijn een ideale gelegenheid voor
buurten, families of verenigingen voor een fijne en gezellige avond uit!

Voor informatie en reserveringen, belt u ons gewoon even!
bel (0575) 46 12 12

Spalstraat 5 7255 AA Hengelo (Gld.) tel. (0575) 46 12 12

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcf-vofden bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

II
s c h o o r s t e e n v e

Zei hem
Tel. 0314-622267

v.o.f.

n v e e g b e d r i j f

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF



makelaars- o.g. en
assurantiekantoor

Zutphenseweg 31 Vorden Tel.:(0575)55 15 31

WK Voetbal en fiscaal voordeel
Fiscaal aftrekbare koopsompolis met garantie of belegging.
Aftrekbaar in belastingjaar 1997 (ook als de aangifte al gedaan is)

en/of in 1998

1. Garantie
Koopsom 'f. 11.678,- Garantiekapitaal f. 96.993,-*
(man 40 ehidleeftijd 60)

2. Belegging
Belegging in aandelen van solide Nederlandse ondernemingen

Pluspunten Mj storting voor l juli:
- Minimaal l extra participatie in het Nederland Fonds.
- leèere volgende ronde van Oranje op het WK geeft l extra

participatie.
- Oranje wereldkampioen geeft nog eens 2 extra participaties.
- Als de wereldbeker 12 juli in handen van Oranje is levert dat

in totaal dus 7 extra participaties op.

Belt u voor vrijblijvende informatie, wij helpen u graag!

0575-55 15 31
* in vreemde valuta

i-ANG WERDEN l
VEEVOEDER- EN KUNSTMESTHANDEL

Hazenhutweg 2. 7255 MN Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 75 55

RESULTAATGERICHTE
WEDERVERKOPER

LANGWERDEN VEEVOEDERS is een actieve
onderneming die veevoeders en meststoffen
verkoopt, en onder het merk LAVOR hondevoer
op de markt brengt. Voor de verkoop en bezor-
ging van LAVOR hondevoer vragen wij gemoti-
veerde, zelfstandige

WEDERVERKOPER (m/v)
die bereid en in staat zijn zelfstandig de belangen
van onze huidige en toekomstige klanten te
behartigen.

Wij vragen: • Affiniteit met dieren

• Pioniersgeest
• Commerciële instelling

Wij bieden: • Beschermd rayon

• Verkoop-/productondersteuning
• Beloning op provisiebasis
• Bedrijfsauto

Bent u woonachtig in de regio Gelderse Achter-
hoek, richt dan uw sollicitatie aan ons bedrijf,

i.v. de heer H.G. Langwerden.

UNICLIC
S Y S T E E M

^

LAMINAAT PARKET
• Zorgt voor een vlekkeloze installatie zonder

het gebruik van lijm; panelen probleemloos
in elkaar klikken...

• Eenvoudig te demonteren voor hergebruik,
b.v. bij verhuizing!

• Tand en groef zijn voorbehandeld voor een
goede vochtbestendigheid.

• GARANTIE van 10 jaar op de slijtvastheid van de toplaag!

SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S

Ruurtoseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84 • Bardiemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

VERKRIJGBAAR
BIJ UW
VLOEREN-
SPECIALIST:

BouwCenter HCI zaagt de
prijzen in stukken!

hardpoint
met unieke
vertanding

Kitpistool

45 fin professionele
.« kwaliteit

BouwCfenter
kitten

professionele kwaliteit,
koker 310 ml

siliconenkit
sanitair

montagekit
snelhechtend

acrylkit wit
overschilderbaar

6,75

500

KEUKENS

SANITAIR/TEGELS
OPEN HAARDEN

BOUWMATERIALEN

BESTRATINGEN

BOUWWINKEL

BouwCenter.HCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81, E-mail: hci@hci-ubi.nl

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

U W K E U S I S R U I M E R B I J H C I

waaronder: 10.00
Verkoop
donderdag
en vrijdag
11 en 12
juni
van 9.00 tot
21.00 uur
en zaterdag
13 juni
van 9.00 tot
16.00 uur
Dorpsstraat
61-63
Halle (Gld.)
Tel. (0314)
631613

ox§)^
oederen

verf Sigma S2U
750 ml per bus

Zibro oliekachels nieuw
Verlichting (massieve)
porceleinen poppen ie QC
div. modellen vanaf HJ«5f O

dekzeil (groen) A Cfl
diverse maten per m2 U«ÜU

partij vitrage en gordijnstofffen
wollen vloerkleden diverse maten
leren tasjes ki verscMHende kleuren

riet decoraties vanaf 1.00
partij meubelen en vloerbedekking
grote partij spijkers o nn
(div. maten) per kilo £.UU

fietsen/BMX cross/city bikers
nieuw in doos 19O-UU

partij gipsplaatschroeven
2,5 cm gefosvoteerd

partij kleuren televisies
etc. etc. etc.
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