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Oranjegekte
slaat ook hier toe
Iedereen die deze week door het dorp
gereden is, heeft kunnen constateren
dat De Herberg een face-lift heeft
ondergaan. Gedurende het WK-voetbal is het café namelijk omgedoopt tot
Stadion De Herberg. Alles blinkt
oranje en de kroeg is van binnen tot
buiten versierd. Op een groot scherm
zijn de wedstrijden van de voetballers
te volgen. 'Alle wedstrijden van het
Nederlands Elftal zenden wij uit. Het
maak niet uit hoe laat onze jongens
moeten spelen', zegt eigenaresse
Hannie. Zo zal dus de wedstrijd van
het Nederlands Elftal die in de nacht
van maandag op dinsdag wordt gespeeld te volgen zijn in Stadion De
Herberg. 'En als ze de finale halen
dan plaatsen we een nog veel groter
scherm en bouwen we tribunes achter
in de zaal', zegt een ietwat voorbarige
Hannie.
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Inschrijving bezwaarschriften eindigt 16 juni:

Ondernemers tegen parkeerplan
Het voorstel van het college van
Vorden om aan beide zijden van de
Dorpsstraat, de Zutphenseweg en
de Burgemeester (J alleest raat een
parkeerverbod in te stellen, is als
een bom ingeslagen. Met name de
winkeliers in het dorp zijn verontwaardigd over de snelheid en de rigoureusheid waarmee dit gebeurt.

Geen woningbouw
op muziekterrein
Op de plek van de muziektent en het
nabij gelegen speelveld zullen geen
woningen worden gebouwd. Dat
deelde burgemeester E. Kamerling
gisteravond mee tijdens de commissievergadering voor bestuur en ruimtelijke ordening. 'Gelet op de vele bezwaarschriften met als belangrijkste
argument dat het speelveld voor de
kinderen uit de buurt behouden moet
blijven, hebben wij besloten van het
eerdere voorstel af te zien', aldus de
burgemeester. Ook het feit dat er geen
uitwijkmogelijkheden zijn voor de
spelende buurtjcugd, speelde mee in
de heroverweging van het college.

Henny Sueters: 'Rigoureusplan...'
Henny Sueters, voorzitter van de Vordcnse Ondernemersvereniging: 'Toen
in oktober vorig jaar de Dorpsstraat
op feestelijke wijze werd geopend,
was er sprake van één jaar proef-

draaien en daarna zou er worden
geëvalueerd. Wat schets mijn verbazing: we zijn ruim een halfjaar verder
en het college lanceert nu al een plan
dat zo rigoureus is dat we daar als ondernemersvereniging niet mee in kunnen stemmen.'
Wethouder Dorien Mulderije zegt dat
het college aan handen en voeten gebonden is, aangezien de raad hen
heeft opgedragen om reeds nu al met
een parkeerplan op de proppen te komen. 'We hadden als college dus niet
de mogelijkheid om eerst een jaar
proef te draaien', aldus Dorien Mulderije. Tot 16 juni kunnen inwoners
van Vorden bezwaar aantekenen tegen het concept-parkeerplan. Mulderije: 'Begrijp me goed, er staat nog
helemaal niets vast. Het gaat om een
conceptvoorstel waar iedereen zich in
eerste instantie over uit kan spreken.
Pas daarna zullen we met een definitief voorstel richting de raad komen.'
Hoeveel bezwaarschriften er tot nu
toe zijn binnengekomen bij de gemeente, daar kon de wethouder geen
antwoord opgeven. 'Maar het is wel
zo dat de overgrote meerderheid
meestal pas op het allerlaatste moment binnnenkomt', aldus Mulderije.

men. De huidige situatie is natuurlijk
niet optimaal maar het mag ook niet
zo zijn dat er te pas en te onpas parkeerverboden komen. Een geheel parkeervrije Dorpsstraat zou namelijk
betekenen dat de snelheid van de
auto's alleen maar toe gaat nemen. Op
die manier wordt het hier een racebaan'. Na een eerste gesprek met
Mulderije heeft Henny Sueters het gevoel dat het allemaal niet zo'n vaart
gaat lopen. 'Dat gesprek is heel prettig verlopen. Ik heb dan ook het gevoel dat we er samen wel uitkomen',
zegt Henny Sueters.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 19 juni 10.00 uur ds. G.M.A. Hendriksen, Zwolle; 19.00 uur Evang. N. Esmeijer,
Hoenderloo.

Huisarts 18-19 juni dr. Sterringa.
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 afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: Schoolstraat 9.

Wethouder Mulderije:
'Eerst inspraak...'

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de 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 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).
Tandarts 18-19 juni P.J. Waart, Barchem, tel.
05734-1744. Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Over het doorgaan van de Betuwelijn
wordt op dit moment in Den Haag
weer volop gediscussieerd. Toch
werd er gisteravond tijdens de commissievergadering voor bestuur en
ruimtelijke ordening gesproken over
de noordelijke aftakking van deze
lijn. Dit omdat een mogelijk alternatieve route, ten oosten langs Zutphen,
ook over Vordens grondgebied zou
kunnen lopen. De commissie was
unaniem van mening dat bij een eventuele aanleg de landschappelijke belangen en die van de bewoners en andere belanghebbenden voorop staan.
Zij geeft er echter de voorkeur aan om
de doortrekking van de rijksweg 15
nader te bestuderen. Om ongerustheid
te voorkomen deelde burgemeester
Kamerling tot slot mee dat het slechts
ging om een gemeentelijke reactie op
een verkennende nota waarin vijf
tracévarianten worden genoemd.

De gemeente Vorden is van mening
dat er binnen de te vormen Regio Stedendriehoek gestreeft moet worden
naar een zo klein mogelijk dagelijks
bestuur. Dat bleek gisteravond tijdens
de commissievergadering voor bestuur en ruimtelijke ordening. De heer
Voortman (PvdA) zei daarover: 'Het
dagelijks bestuur moet een soort regiefunctie krijgen. Het zou niet goed
zijn dat alle gemeenten binnen de Stedendriehoek een afgevaardigde willen hebben binnen dit bestuur.' Hij
waarschuwde ervoor dat bij een te
groot dagelijks bestuur de Regioraad
buiten spel wordt gezet. Voortman:
'De Regioraad beslist uiteindelijk.
Het mag dus niet zo zijn dat het dagelijks bestuur alles al van te voren regelt'. Burgemeester Kamerling sprak
ook zijn voorkeur uit voor een klein
dagelijks bestuur. 'Misschien is het
een goed idee om een kluster te vormen met de gemeenten binnen de
Graafschap zodat we het aantal terug
brengen', zei hij.

Hervormde Gemeente
Zondag 19juni'\Q.QQ uur ds. K.H.W. Klaassens,
bediening van de Doop. Er is zondagsschool en
jeugdkerk.

R K Kerk Vorden
Zondag 19juni 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 juni Pastoor
W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Betuweroute
mogelijk over
Vordens
grondgebied

Vorden voorstander
van klein dagelijks
bestuur Regio
Stedendriehoek

WEEKENDDIENSTEN

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 18 juni 18.30 uur Eucharistieviering.

Gezamenlijk
Inmiddels is er al contact geweest tussen de Vordense Ondernemersvereniging en de wethouder. Henny Sueters
van de VOV: 'We moeten proberen
tot een ge^iienlijke oplossing te ko-

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00'uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax 05730-57829.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.
ZorgGroep Oost-Gelderland
Kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 et/
min).
Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.
Tafeltje Dekje juni mevr. Kamerling, tel. 1940,
b.g.g. 2151. Graag bellen voor 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter, tel. 05752-

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donderdag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag
9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIKRAKKKR - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 juni 10.00 uur ds. J.W. Inia, Zutphen.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 18 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Volkszang.
Zondag 19 juni 10.00 uur Eucharistieviering.
Herenkoor.

Het complete team van lüos Barendsen en de Kadozaak aan de Kerkstraat op de foto, inclusief de ouders van Annet. Van
links naar rechts: Henk Barendsen, Hermien Jacobi, Mirjan Gerritsen, Annet Barendsen, Jolanda Wolters, Minie Barendsen, Lucy Kuijper, Oudery ter Beek en Ingridde Greef.
Het bloed kruipt waar het niet gaan
kan. Toen Annet Barendsen veertien jaar geleden als verkoopster bij
haar vader in de zaak kwam, had ze
zojuist een opleiding voor schoonheidsspecialiste afgerond.
In plaats van produkten voor
huids- en lichaamsverzorging ging
ze huishoudelijke artikelen verkopen. Iets compleet anders. Toch
bleef het kriebelen en nadat ze vijf
jaar geleden een kadozaak opende
aan Kerkstraat, runt ze sinds vorige week donderdag Etos Beauty
Case Barendsen.
Annet Barendsen: 'Mijn belangstelling voor cosmetica en huids- en lichaamsverzorging is sinds mijn opleiding nooit verdwenen. In de kadozaak
aan de Kerkstraat had ik ook een
hoekje ingericht met allerhand zaken
als cosmetica en diverse zeepjes.
Toen op een gegeven moment dit
pand aan de Zutphenseweg al een tijd-

je leegstond, ben ik eens voorzichtig
gaan informeren. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in Etos Beauty
Case Barendsen', aldus de 31-jarige
eigenaresse.
De gloednieuwe zaak aan de Zutphenseweg werd vorige week woensdag officieel geopend. Ruim vijfhonderd belangstellenden kwamen een
kijkje nemen. Vanaf donderdag 9 juni
is de zaak ook voor de consument geopend. Etos Barendsen profileert
zichzelf als een moderne eigentijdse
speciaalzaak op het gebied van
schoonheid, gezondheid en verzorging. Annet: 'We zijn hier van alle
markten thuis. Van cosmetica tot homeopatische produkten en van luiers
tot scheermesjes. Je kunt het zo gek
niet bedenken of we hebben het.'

Exclusief
Het feit dat Etos Barendsen van alle
markten thuis is, slaat ook op de grote
verschillen in prijsklasse. Annet:

'Naast de goedkopere merken, die
overigens wel van goede kwaliteit
zijn zoals ons eigen Etos-merk, richten we ons ook op exclusieve produkten. Dat is in Vorden een gat in de
markt, want dat was er nooit. Wanneer iemand nu een wat exclusiever
geurtje wil kopen, dan hoeft hij of zij
daarvoor niet meer naar de stad te
gaan.' Een voorbeeld van een wat
duurdere depositair zijn de merken
Cacharel en Laura Biagiotti. Ook op
het gebied van huidverzorging heeft
Etos Barendsen met Biodemal een
topmerk in huis.
Annet Barendsen heeft in totaal vier
vakbekwame meisjes in dienst die
werkzaam zullen zijn bij Etos Barendsen. Zelf zal ze heen en weer peddelen tussen de Kadozaak en de Etos.
'Hoe ik beide zaken ga combineren
dat weet ik nog niet. Dat moet de tijd
uitwijzen. Voorlopig zal ik wel veel
hier zijn, want het is hartstikke druk',
zegt ze.

Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 juni Pastoor
W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30
uur. PAAZ
iedere
avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Zonder drukwerk
geen cheques.
Rare wereld, jtonder drukwerk
[)r O H U K W I IIKINDUSIIIII

Attentie!!

Attentie!!

In week 28 (l 1-15 juli) verschijnt wederom een speciale editie van Contact ter gelegenheid van het zomerfeest en de braderie in Vorden op 21,22
en 23 juli. Het nummer wordt tevens verspreid in de edities Ruurlo, Hengelo en Warnsveld. Berichten en advertenties hiervoor inleveren voor
maandag 27 juni.
De redactie.

Dokter Dagevos
AFWEZIG

QEMEENTEftULLETINyORDEN

ORANJESCHIJVEN

van 18-6 t/m 8-7

EN WONINGBOUW

Patiënten wier
achternaam begint met
A t/m K kunnen terecht
bij Dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 1255
en L t/m Z bij Dr. Haas,
Christinalaan 18,

Europese verkiezingen

tel. 1678.

Na zorgvuldige bestudering van alle
(on)mogelijkheden en afweging van
alle bezwaren die tegen de eventuele
bouw van woningen op het terrein van
de muziektent zijn ingediend, hebben
burgemeester en wethouders besloten
om de plannen voor het bouwen van
woningen te laten varen.

E VERLENEN
BOUWVERGUNNING
MET GEBRUIKMAKING
VANDE
VRIJSTELLINGSMOGELUKHEID

Partijen
Opkomst
CDA
PvdA
VVD
D66
SG/GP/RP
EBT
SP
Groenen
LstDe Grn
CD
GRLINKS

De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 17
juni 1994, gedurende twee weken,
voor een ieder op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedurende die termijn schriftelijk aan hun
college worden kenbaar gemaakt.

^VERGUNNINGEN
In de week van 5 tot en met 9 juni
1994 hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend aan:
— de heer J.K.H. Hietbrink, voor het
plaatsen en in stand houden van
een stacaravan voor een periode
van 3 jaar op het perceel Beunkstege 4 te Vorden;
— Maatschap Pardijs, voor het uitbreiden van een jongveestal op het
perceel Beckenstraat l te Vierakker;
— mevrouw M.M. Meade Taylor,
voor het bouwen van een schuur
op het perceel Brinkerhof 39 te
Vorden;
— de heer H. Wagenvoort, voor het
vellen van 3 eiken en l den op het
perceel Almenseweg 35 te Vorden.

EP 1994
Stemmen
%

3166
1230
589
784
311
85
2
8
112
5
7
33

47,6
38,8
18,6
24,8
9,8
2,7
0,1
0,3
3,5
0,2
0,2
1,0

EP 1989
Stemmen
%

55,4
47,3
24,8
17,5
3,4
2,4
0,2
0,4
3,3

3624
1714
898
635
125
89
7
13
118

TK 1994
Stemmen
%

86,8
31,3
22,8
26,5
12,7
1,7
0,3
0,2
0,5
1,5

5757
1799
1313
1526
733
99
14
13
31
87

19JUNI

VADERDAG
Wij hebben voor pa:

dasklemmen
boordklemmen
manchetknopen
etc.

•K»

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 k,i0 9,95
WK-worstje per stuk 1,95

H.o.h. Gehakt

3 pond voor één tientje

Rundergehakti kiio 12,50
Hamburgers per stuk 1,00
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING

Gebraden Gehakt

Bami of Nasi
1 kilo

100 gram 0,98

Bacon

5,95

100 gram 1,79
DONDERDAG BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

GEWONE Biefstuk

Oranjeschijven

ongewoon lekker!
100 gram 2,85

per stuk 1,95

DEMI BYOU
Zutphenseweg 8
Vorden
Telefoon 3785

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend voornemens te
zijn, met toepassing van de vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 18 A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan het volgende bouwplan:
— het bouwen van een tuinhuisje/
berging op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie
M, nr. 36 en plaatselijk bekend
Strodijk 2.

8404 invv.

VORDEN

Bij aankoop van 3 stuks
zak popcorn gratis.

GELOOF JIJ IN
RENCARNATIE?
VADERDAG-TIP

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Magere
malse Riblappen

Kip Borrelhapjes
500 gram 3,75

500 gram 8,75

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

Geef vader een
zonnekuur kado.

O JAZEKER, IK KOM
TERUG ALS FLES.

Minikuuróxv.a. f 45,00
Kadobonnen

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

va f 10,00

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

'ETUWELIJN OVER VORDENS GRONDGEBIED ? ?

m

Als voor de noordelijke aftakking van de Betuwelijn, de spoorverbinding tussen
de Betuweroute en de grensovergang bij Oldenzaal, gekozen wordt loopt het
tracé gedeeltelijk over Vordens grondgebied. Alle plannen hierover zijn nog
zeer vorlopig, zo blijkt uit een reactie van Rijkswaterstaat naar aanleiding van
vragen van het college van burgemeester en wethouders.

ZONNESTUDIO COLETA
Molenweg 43 - 7251 E D Vorden
Tel.:05752-1044

In de partiële herziening van het Structuurschema Verkeer en Vervoer II is deze
aftakking opgenomen. Eveneens is een oostelijke aftakking opgenomen. Op de
schets die hierbij afgedrukt staat zijn beide tracés aangegeven.

In juli-augustus gewijzigde
openingstijden:
8 juli-15 juli 19.00- 22.00 uur
18 juli-22 augustus 12.00-22.00 uur
zaterdagen juli-aug. geslote

De gelegenheid in te spreken op dit structuurscWna is mogelijk tot 24 juni
1994. Reacties kunt u richten aan het Secretariaat Inspraak Partiële herziening
SVV-II, Kneuterdijk 6, 2514 EN Den Haag. Iedereen kan van deze mogelijkheid gebruik maken. In het gemeentehuis ligt de ' Verkennning naar de Samenhang tussen Rijksweg 15 (gedeelte Varsseveld-Enschede) en de Doortrekking
Betuweroute (richting grensovergang Oldenzaal)^^inzage.

CONTACT
een goed en
graag gelezen
blad

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het ministerie te
laten weten dat:
— optimaal rekening moet worden gehouden met de landschappelijke belangen
en die van de bewoners en andere belanghebbenden in de nabijheid van de te
realiseren of in gebruik te intensiveren spoorverbinding;
— de gemeente Vorden er de voorkeur aan geeft aansluiting te zoeken bij de
doortrekking van RW 15 en aldus een verbetering van zowel weg- als railverbinding te realiseren.

Openingstijden:
ma.-vr. 10.00-22.00 uur
za. 10.00-16.00 uur

TE KOOP:

AARDBEIEN
dagelijks vers geplukt
F. van Amerongen
Schuttestraat 12 - Vorden
Tel. 05752-6408

06 juwelier

siemerink

oo opticien

Zutphenseweg 7
7251 DC VORDEN
Telefoon 05752 - 1505

Figuur

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

[Omleiding Hengelo)

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN
In de week van 6 tot en met 10 juni
1994 zijn de volgnede aanvragen om
bouwvergunning ingekomen:
— L.A.M. Wolsing, voor het bouwen
van een tuinhuisje op het perceel P.
van Vollenhovenlaan 2 te Vorden;
— R. Bargeman, voor het bouwen
van een garage/berging met carport op het perceel B. Galleestraat
30 te Vorden;
— F.P.M. Hilgers, voor het vernieuwen van een garage op het perceel
Dorpsstraat 9 te Wichmond.

Oplossingsrichtingen:
Hef gaat hier om het
principe van de
verschillende varianten
Dit overzicht geeft geen
nauwkeurige tracering

D u i t s l a n d

• Telefoon gemeente; 05752-^7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
M H et gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.QO tot 12,30 uur-op woensdag
ook van 13 JÖ tot 17,00 uu*

Urrechr

Winterswijk

Burgemeester EJ.C. Kamerling:
op af spraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9" 10 uur en
volgens af spraak.

BeïuwerouteV

Wethouder D, Mulderije-Meulenbroek: donderdagmorgen IQflQ*
IL00 uur en volgens afspraak.
Afspraken kunneri telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

..J

LEGENDA
bestaande spoorlijn
- Betuweroute
tracé A
tracé B
tracé C
tracé D
tracé E

Overzicht Tracévarianten
Twenteroute
<y
Ingenieursbureau
D u i t s l a n d
's-Hertogendoscn

- en Spoorwegbouw
P0000001/0039000/2C,

Contactjes

Op 7 juni zijn geboren
(Rectificatie)

MARTIJN ROMKE

Herwin Snelder

en

zijn uitsluitend bestemd voor particulierenen verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of inlichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaatsing.

en

JURRIAAN HERMAN

Karin Jansen

De trotse ouders zijn:

gaan trouwen op vrijdag 17 juni 1994
om 10.00 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.

Gerke Kappert en
Marten Koning.
Bessemerstraat 16-2
1097 AN Amsterdam

zaterdag 18 juni
12.45 uur:

Ballonoptocht vanaf Nijlandweg.

13.00 uur:

Opening, ballonnen oplaten,
daarna volks- en kinderspelen.
Groot springkussen voor de
kinderen.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de St. Martinuskerk
te Baak.

Heel blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en
zusje

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30
tot 16.00 uur in zaal 'De Engel',
Dr. A. Ariënsstraat 1 te Steenderen.

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni speelt
TAO in de kapel 'de Postorderfobie1.
Aanvang 20.00 uur.

Laura
Anne Jantien

Ons adres wordt:
Weth. Campermanstraat 19
7227 DS Toldijk

Laura is geboren op woensdag 8 juni 1994 om 8.19 uur.
Paul en José Roelofs
Thijs en Karlijn
Hackforterweg 22
7234 SH Wichmond
Tel. 05754-2012

Op woensdag 22 juni 1994 hoop ik

Henk Besselink

Peter: Jan van den Berg
Meter: Anne-marie Nas
Wij allen rusten van 12.30 tot
15.00 uur.

65 jaar te worden.

•

Een heel groot wonder, een
klein nieuw leven. Dankbaar
en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter

Met ingang van woensdag
15 juni is ons tankstation

07.00-21.00 uur

Zaterdag

08.00-21.00 uur
09.00-21.00 uur

7251 KT Vorden
Mosselseweg 6

AUTOBEDRIJF
Evert en
Henriette Otten-Horck
Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede,
dat we van hem mochten ontvangen, is toch nog
onverwacht van ons heengegaan, onze broer,
zwager en oom

13 juni 1994
Sekdijk 1
7251 JB Vorden
Tel. 05752-6902
Wilt u beschuit met muisjes
komen eten, laat het ons dan
van te voren even weten.

Aart Schotsman

Groot
Jebbink
Rondweg 2 - VORDEN - Tel. (05752) 1794

Het bedrijf dat O dagen per week voor u klaar staat.

SCHITTEREND
Allemaal heel erg bedankt.

André en
Ingrid Jolink
juni 1994
7051 AM Varsseveld
Kon. Emmastraat 9

Onderlinge GEOVÉ u.a.
Vorden : H. Schotsman
Vorden : C.J. Schotsman
J.H. Schotsman-Nieuwen Ampsen
Vorden : K. Schotsman
Neven en nichten.

7251 HW Vorden, 15 juni 1994
Heyendaalseweg 1
Aart is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4A te Vorden.

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en kado's,
die wij bij ons huwelijk mochten ontvangen.

Eddie en
Anita BerendsenSmallegoor

Aansluitend zal om 14.00 uur de teraardebestelling plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum 'Monuta' te Vorden.
Voor aanvang van de rouwdienst is er vanaf
13.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen.

de Haar 26
7251 CG Vorden
Stuurde u ons bloemen, een
brief of een kaart. Verraste u
ons met een cadeau of feliciteerde u ons persoonlijk op
ons 40-jarig huwelijksfeest.
Wij zeggen u hiervoor hartelijk
dank.

B. Voskamp
E.A.J. VoskampHemeltjen
7251 MX Vorden, juni 1994
'De Voskuil'
Schuttestraat 10

Uitnodiging

AGENDA
- Opening
- Notulen vergadering d.d. 15 juni 1993
- Bespreking jaarstukken 1993 door een
hoofdbestuurslid
- Rondvraag
- Sluiting
Het Bestuur.

KEURSLAGER
DE ECHTE GROENTEMAN

Als de laatste zorg
de beste moet zijn
HAASKARBONADE

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ertoe
heeft bijgedragen dat ons 40jarig huwelijk een onvergetelijke dag voor ons is geworden.

500 gram

juni 1994
DeDelle13
7251 A J Vorden

B.H. Norde
H.J. Norde-Harmsen
Vorden, juni 1994

dag en nacht bereikbaar

MEDEDELING:

TANDARTSENPRAKTIJK
VAN DER TORRE
gaat verhuizen
In verband hiermee is de praktijk
donderdag 16 en vrijdag 17 juni
GESLOTEN.

Hartelijk dank aan allen voor
de vele felicitaties, kaarten,
bloemen en cadeaus, die wij
ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen.

•

NU 8.98 OP=OP

Halvetta 20+ kaas

• TE KOOP: nest Duitse doggen-pups. Tel. 05704-1857.

,

BLANK OF KOMIJN: 500 gram

Père Joseph Trappisten kaas
lOOgram

1.98

Vijgen extra zacht
250 gram

WK Sinaasappel Paté
100 gram

_3.49
_2.35

Tortelloni met vlees

+ saus bolognese samen _ 12.95
Verse tap karnemelk, volle kwark en boter
van de boerderij!
To t ziens,
Elly Teeuwen,

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Vaderdag Verzuendag
Begin zijn dag met een lekker ontbijt.
Keuze uit diverse soorten croissants en
verwenbroodjes. Ook broodjes om zelf thuis af te
bakken. En bij de koffie een heerlijk stuk taart
zoals: chipolata, kwark, vruchten en mokka, en
de stropdastaart.
SPECIALE VADERDAG REKLAME:

Slagroomtaart
van 22,50 voor

19,95

Het allerlekkerste voor de allerbeste en alles
van één kwaliteit: de beste, dèt proeft U!

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

ü**

De Verstoppers feliciteren
alle Geslaagden, en de Vaders met Vaderdag.
AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 16, 17 en 18 juni

Jonge Hollandse
TUINBONEN

Voor Vaderdag en het WK-voetbal de

VOETBALBOL
van een heerlijke bavaroise

Hierbij gratis een takje bonenkruid.

10,95

Vanaf maandag 20 juni wordt de praktijk
voortgezet aan de Fokkinkweg 32,
7255 AK Hengelo.
Het telefoonnummer 1370 blijft
ongewijzigd!
Hopend u aldaar te mogen begroeten.
E. J. van der Torre, tandarts.

MOOIE MAGERE BACON
100 gram

2,69

NU

KEURKOOPJE voor donderdag 16 juni:

Grote Kiwi-aktie:

VERSE WORST grof of fijn

NIEUWZEELANDSE
KIWI'S

3

QC
J V/VX

voor

VRUCHTENMANDJES
DIVERSE SMAKEN

NU l O voor 4,%/O
NU per stuk
SPECIAL:

Keurslager
Brochette

(varkensvlees met ui)

100 g ram

2,45

Maak nu kans op een
gratis voetbal
bij Uw Keurslager
Vlogman bij aankoop
van diverse soorten
vleeswaren.

MAANDAG
20 JUNI:

DINSDAG
21 JUNI:

WOENSDAG
22 JUNI:

PANKLARE
Worteltjes

PANKLARE
Stoofschotel

PANKLARE
Paksoy

1Q5

500 gram 1 *J*J 500 gram ^OU 500 gram 1 \7v)

KEURSLAGER

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

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

l j^Tw

SPECIALE
VADERDAGTAART

10
Echte Bakker
VAN ASSELT
van 22,50 voor

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN

ftc

O. T O

Tip voorde boterham:

05752 - 27 49

D. Meijerink
D. Meijerink- Verstege

k,io

nu voor

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

Voor de vele blijken van belangstelling, in welke vorm dan
ook, die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijk,
betuigen wij u onze hartelijke
dank.

• TE KOOP AANGEBODEN:
niet alledaagse eenjarige perkplanten, ook voor potten en
bakken, 24 st. voor f 10,-, 48
st. voor f 15,-. Leestenseweg
32, Vierakker. Verkoop alleen
vrijdag en zaterdag.

per kilo

Gerard en Alie Kappert
Vorden, juni 1994

DE
ECHTE
BAKKER

• Fietsweek Markelo vanaf 4
juli 1994. Start 60 km tussen 9
en 10 uur en vanaf 13.30 uur.
's Middags en 's avonds ook
20/30 km. Vrijdag inhaaldag.
Inl. 05476-2787 of 054762600 of de VVV.

• GOED TEHUIS GEZOCHT:
'lieve Jack Russell-teef, 4 jr.
gewend aan kind en kat. Tel.
05752-6767.

op woensdag 22 juni a.s.
in het Dorpscentrum te Vorden
Aanvang 20.00 uur

fel MONUTA

• TE KOOP: 2-pers. bed,
Ikea, model fillan, 180x200,
z.g.a.n., grenen + lattenbodems. Pr.n.o.t.k; zonnehemel,
6-lamps, merk Palm Beach.
Pr.n.o.t.k. Tel. 05752-2320
b.g.g. 1833.

• TE KOOP GEVRAAGD:
kuil- of hooigras. Stal Nieuwmoed, Ruurloseweg 96-98,
Vorden, tel. 05752-6766.

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

fi

• TE KOOP: 4-pers. bungalowtent (voorzien van 2x2
pers. slaapcabines). Tel. 057523969.

• TE KOOP: dagelijks verse
aardbeien. Larenseweg 4,
Vorden. Tel. 05752-3349.

Het bestuur van de Onderlinge
Ziektekostenmaatschappij GEOVÉ u.a.
Afdeling Hengelo-Vorden-Warnsveld nodigt
l bij deze de leden uit voor de

Een korte rouwdienst zal worden gehouden op
maandag 20 juni a.s. om 13.15 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum.

• Nieuw hoedenatelier: hoeden op maat, ook voor bruiloften. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warnsveld. Tel. 05750-22275/0575042844.

• TE KOOP: kool-, sla-, andijvie-, rode biet-, peterselie-, selderijplanten en bieslookpollen.
Volop verse
groente, bloemkool, spitskool,
sla, andijvie en rabarber. A.
Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden. Tel. 05752-6876.

op de leeftijd van 77 jaar.
Mede door uw aanwezigheid,
kado's, kaarten en woorden
werd ons huwelijksfeest

PROEF DE LEHTE in DE ZOMER

• GEVRAAGD: stalling voor
kleine caravan (Eriba) m.i.g.v.
sept. a.s. Tel. 05752-2909.

DE OPENINGSTIJDEN ZIJN NU:
Maandag t/m vrijdag

GRASKAAS

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

IEDERE DAG
TOT 21.00 UUR
GEOPEND

Zondag
f

Joyce

Gelegenheid tot feliciteren vanaf
19.45 tot 21.30 uur in 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

MEDEDELING - MEDEDELING - MEDEDELING

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

* \Jy

ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1384

Schoenmakers

DE WONERIJ
t

VERBOUWING*

TAPIJT

GORDIJNEN
ZONWERING

Vakwerk
* Echt vakwerk
* Snel klaar
Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

(binnen en buiten)

MEUBELEN
Kom gerust even langs.
U bent van harte welkom!

BEATRIXPLEIN
7031 AJ WEHL
191:08347-81378

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

l SANITAIR

BIJ TEUNISSEN IN RUURLO

WILINK

Wij gaan verbouwen. Dus moeten wij ruimte
maken. De hele winkel en magazijnen wor- \__
den leegverkocht. Daar kunt u van profiteren

CONTACT
een goed en
graag gelezen
blad

ELEKTRA
VERWARMING

KORTINGEN
KIES NU UIT AKTUELE
DAMES- EN HERENMODE ZOALS:

SPECIAAL DEZE WEEK:
HERENKOSTUUMS ,0.189.- modecentrüm
HERENPANTALONS,, 49.DAMESPAKJES
,0. 89.DAMESPANTALONS,a. 49.-

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

mullcr-uofdcn bv

05735-1161

mode voor
het héle gezin

geld overhoudt.

Rabobank. Aangenaam.
O

fashion

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

Wat wij voor vader inpakken
pakt altijd goed uit!!
HEREN OVERHEMDENll

een prachtige kwaliteit met ingeweven strepen
en in vele kleuren.
Onze normale prijs is 19.95
SPECIALE VADERDAGPRIJS
2 STUKS SLECHTS

25°°

HEREN PANTAIONS
49,;

vanaf

Sportieve zilveren
dasklem met en
zonder zirconia

Stijlvolle 14-karaats
gouden dasklem met en
zonder zirconia

06 juwelier

siemerink

<x> opticien

Zutphcnsowcg 7
7251 DC VORDEN
Telefoon 05752-1505

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1438

plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 Vorden - tel 05752-3278 (industrieterrein)

en dat is mooi meegenomen als je

Met klem aanbevolen.
Dasklemmen in goud en zilver (geheel
vanaf
nikkelvrij !). In diverse uitvoeringen
met stevige metalen clips.
Feestelijk verpakt in een luxe
geschenkverpakking.

ruurlo
'• •

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

^CJB£$

Chique zilveren
dasklem in een
bicolor uitvoering

H E M

Slagerij Klein Lebbink
Dorpsstraat 10, Almen
Tel. 05751-1219

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do van 9 00-17 30 uur; vrij van 9.00 20 30 uur.
zat van 9.00-15.00 uur

Tonny Jurriërts

\j
vv
VADERDAG

C
/UlplH'IV.'

Voor de vakantie en
voor het gemak in
huis. Voor 2, 4, en 6.
personen.
Zonder toevoeging en
conserveringsmiddelen.

TOT WEL

Open een Rabo
JongerenRekening
en kies een
video of een CD.

Uw tcnnispartncr
voor enkel- én
dubbelspel:

GEBRADEN
VLEES IN BLIK

MET

VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Met natuurlijk t-rn pas nu-t pincode- waarnuH- je gold kunt opnemen
hij elke geldautomaat.
hu snel en simpel
kunt afrekenen in
steeds meer winkels
met betaalautomaten.
Bovendien is de
rente even lioot> als
op een Kpaarrekeniiig

(ffc^

De grootste sortering:

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

Laat ons je even over de streep
trekkc'ii voor ccn yr.Uis Rabo Jonm-renRckcning.
OjH'ii jij c-i cru,
dan kun je kie/en
tussen de Botlyguarxlvideo, een l)ance-CD
of een Pop-Cl).
Daarna laten wij
je /KMI dat de Raho
JungercnKukcning i-en rekening is
/oals een rekening hoort te y.ijn.

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
teW5752-3008

'* MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN]

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

JLJL

fl

HEREN

T-SHIRTS

In een mooie katoenen kwaliteit met
ingebreide strepen. Ze zijn er in vele
streepcombinaties.
Onze normale prijs is 19.95
SPECIALE VADERDAGPRIJS
NU SLECHTS

DOKTER MOERMAN
BROOD
Dit brood is een
waardevolle toevoeging
aan het dagelijks
voedingspatroon
voor iedereen!
• In llcrnlio gebakken ook voor de
regio Steendercn. Vorden. Ruurlo
en Zelhem.
BAKKERIJ KREUNEN
HENGELO Gld.
Tel. 05753-1474
De zaak mor brood met smaak.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.
DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenkl
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

l Mister
Mi
^^ Stea
Steam
Mister Steam is tt huur bij:

HELMINK

VOROEN ZOTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

SPECIAAL VOOR VADERDAG GEVEN WIJ OP
ALLE TERLENKA PANTALONS
(dus niet op spijkerbroeken) een éénmalige

KORTING VAN MAAR LIEFST 20%

VOOR AL UW

Deze aanbieding geldt niet in de filialen Didam,
Terborg en 's-Heerenberg.

HEREN BERMUDA'S

•^•^••^

Ze zijn er in spijkerstof
of in een mooie katoenen kwaliteit.
Onze normale prijs is vanaf 25.00

Verwen vader een keer en profiteer
van deze soperaanbiedingen.
LOOP WEL EVEN BINNEN WANT HET
LOONT ECHT DE MOEITE

SPECIALE VADERDAGPRIJS
NU REEDS VANAF

17?°

aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

STALREPARATIES
LAS- en
CONSTRUCTIEWERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 16 juni 1994
56e jaargang no. 12

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Gerard Scheffer
schutterskoning
Delden
De buurtvereniging Delden hield
zaterdagavond nabij De Vordense Pan
de traditionele volksfeesten, bestaande uit vogelschieten met na afloop een
gezellig samenzijn. De schutterskoningin van vorig jaar Joke Broekgaarden loste het eerste schot. Het gelukte
Gerard Scheffer om de vogel van de
paal te schieten. Later op de avond
werd hij door wethouder Dorien Mulderije gehuldigd.
De overige uitslagen van het vogelschieten waren als volgt: 2. Joke
Brockgaarden (linkervleugel), 3.
Tonnie Regelink (rechtervleugel), 4.
Wim Oldenhave (kop), 5. Gerrit Rossel (staart). Voor de kinderen uit het
buurtschap wordt op zaterdagmiddag
25 juni het één en ander georganiseerd. Dit in tegenstelling tot eerdere
berichtgeving dat de kindermiddag op
11 juni zou plaats vinden. Behalve
wat spelletjes zal op 25 juni een bezoek aan een speeltuin worden gebracht met na afloop pannckoeken
eten bij De Vordense Pan. Vrijdagavond 8 juli komt de eigen toneelvereniging uit Delden in aktie. Dan zal
in het Dorpscentrum het blijspel 'Zeg
kan ik je man even lenen' opgevoerd
worden.

Stuwen rond
landgoed
De Wildenborch
Het waterschap van de Berkel is van
plan stuwen te plaatsen in watergangen rond het landgoed De Wildenborch in Vorden. Hierdoor zullen betere voorwaarden worden geschapen
voor de natuurontwikkeling op deze
lokatie.
In het kader van het provinciale uitvoeringsprogramma bodembeschermingsgebieden is in 1992 het project
'Bestrijding verdroging Landgoed De
Wildenborch' opgestart. Aanleiding
hiertoe waren verdrogingsklachten,
hetgeen onderkend werd door de resultaten van het verdrogingsonderzoek van de provincie. Het feit dat het
landgoed in het Provinciale Waterhuishoudingsplan de functie 'Water
voor natuur van het hoogste ecologische niveau' heeft gekregen is voor
het Waterschap aanleiding om in dit
project te participeren.
Het plan ligt vanaf 18 juni op het kantoor van het Waterschap van de Berkel in Lochem ter inzage, evenals op
de gemeentehuizen van Lochem en
Vorden. ledere belanghebbende kan
dan gedurende vier weken zijn oordeel over het plan geven. Daarnaast
zal op 28 juni een toelichting op het
plan gegeven worden in de kapel aan
de Kapelweg in Vorden.

Geslaagd
Op de onlangs gehouden examens te
Utrecht slaagden de volgende kandidaten: Ankie ten Cate uit Warnsveld
voor het diploma apprcntie-coupeusc
en Anja Bogchelman en Alma Heijink uit Vorden voor het diploma coupeuse. Het drietal volgde de opleiding
bij modevakschool Toos Eisink in
Vorden.

Oranjefeest
Medlertol
De commissie van het Medlerfeest
heeft de organisatie voor het jaarlijkse
Oranjefeest dat op l en 2 juli zal
plaatshebben, weer rond. Het feest
wordt voorafgegaan met een oriënteringswandeling. Deze wordt in verband met het WK-voetbal niet op zaterdag 25 juni maar op zondagmiddag
26 juni gehouden. De start is bij caférestaurant 't Wapen van Medler.
Op vrijdag l juli begint het 's morgens voor de jeugd van de school de
Kraanvogel. Deze hebben op het
feestterein een
spelletjcsmorgen.
Vrijdagavond zal de toneelvereniging
T.A.O. uit de Wildenborch het toneelstuk 'Postorder fobie' op de planken
brengen. Dat gebeurt in de grote
feesthal. Zaterdagmiddag 2 juli zijn
de traditioneel volksspelen weer zoals
het vogelschieten, schijfschieten en
dogkarrijden. 's Avonds is het grote
slotfeest met medewerking van The
Flamingo's. Zie verder de advertentie
volgende week.

Koninklijke ere-penning voor Concordia

Toen zaterdagmiddag de nationale
KNF-wedstrijden in de sporthal ten
einde waren, had burgemeester
E.J.C. Kamerling nog een presentje
van Hare Majesteit Koningin Beatrix bij zich: een Koninklijke Erepenning met oorkonde voor jubilerend 'Concordia'.
Burgemeester Kamerling: 'Vanmorgen heb ik de concertwedstrijden van
de KNF mogen openen. Ik heb genoten van een geweldig stukje muziek.
Daarvoor hulde aan de organisatie
van Concordia. Met uw 125-jarig bestaan hebt u een hele geschiedenis
achter de rug. Concordia betekent
'eensgezindheid' en die sfeer heb ik
hier vandaag mogen proeven. Met uw
optredens in onze gemeente, wordt u
door de bevolking alom gewaardeerd', zo lichtte burgemeester Kamerling de toekenning van de erepenning toe. Een penning die de burgervader vervolgens op het vaandel
van de muziekvereniging hechtte.
Voorzitter Peter Kraayeveld: 'Ik ben
niet gauw sentimenteel maar deze onderscheiding doet mij wel wat'. Vervolgens bedankte hij de deelnemende
korpsen, de Vordense burgerij, sponsors en gemeentebestuur voor de mogelijkheid deze concertwedstrijden te
organiseren.
De sporthal was de gehele dag bij de
verschillende optredens goed bezet.
Tijdens het spelen van de concertonderdelen konden de aanwezigen ook
in de tent die naast de sporthal was opgebouwd, de muzikale prestaties van
de diverse korpsen op de voet volgen.
De juryleden de heren J.J. Koops,
A.O. van Diepen en G. Jansen hadden
geen gemakkelijke taak. Dit was ook

de mening van concourscommissaris
de heer J.F. Onstenk, die Concordia
namens de KNF complimenteerde
met de verkregen koninklijke onderscheiding.
'Ik zelf moet Concordia een pluim geven voor de vlekkeloze organisatie.
Het was grandioos, alles klopte. Wat
mij betreft mag u zo'n organisatie nog
wel een keer overdoen', zo sprak de
heer Onstenk onder luid applaus van
de aanwezigen in de hal.
In het ochtendprogramma kwamen de
korpsen aan bod die uitkomen in de
derde afdeling en tweede afdeling. Er
werd eerjfcwplicht werk en een werk
naar eig|Bkeuze gespeeld. De muziekverei^ing Oosterwolde behaalde in de derde afdelings-sektie harmonie een *erste prijs met 301,5 punten met é^endien promotie naar de
tweede ^•l'ing- Onder leiding van
dirigent ^rEshuis speelde het korps
als verplicht werk 'Ukrainische Bauertanzc' van M.A. Gilby en als keuzewerk 'Little Suite for wind' van R.
Defoort. In deze afdeling behaalde
harmonie De Vriendschap uit Doetinchem met 274 punten een tweede
plaats.
Eveneens een tweede prijs in de afdeling-sektie fanfare voor de christelijke muziekvereniging Excelsior uit
Dalfsen met 280,5 punten. Het harmonie- en tamboerkorps K.N.A. uit
Hardenberg behaalde in de tweede afdeling-sektie harmonie met 288 punten een eerste prijs.
De wedstrijden 's middags werden
voortgezet met de eerste, ere- en
vaandelafdeling. De christelijke muziekvereniging Sursum Corda uit
Vorden kwam in de eerste afdelingsektie harmonie goed voor de dag.

Onder leiding van dirigent G. Roerdinkholder scoorde Sursum Corda
voor het verplichte werk 'A discovery
Fantasy' van J. de Haan 144,5 punten.
Hetzelfde aantal punten voor het keuzewerk 'Vysyons for Video' van Pi
Scheffer. De 289 punten waren goed
voor een eerste prijs, hetgeen met luid
applaus door de Vordense aanhang
werd aangehoord.
In de eerste afdeling-sektie brassband
was er een tweede prijs met 275,5
punten voor Apollo uit Grouw. De
muziekvereniging Eendracht uit Renkum behaalde in de ere afdeling-sektie fanfare een eerste prij^net 299,5
punten.
^p
Uitstekende muziek tijdens de optredens van het Harmonie Helmonds
Muziek Corps uit de gelijknamige
stad. Onder leiding van dirigent Berry
van Oort behaalde het koJ^een eerste prijs met 303,5 punten^roe Vaandelafdeling-sektie Harmonie. Het venijn zat deze middag in de staart, want
in dezelfde vaandelafdeling was de
Harmonie Gaanderen in de ogen van
de jury een tikkeltje beter. Onder leiding van dirigent N. Boom kreeg
Gaanderen voor het verplichte werk
'Romeo et Juliet' 154,5 punten en
voor het keuzewerk 'Symphonie de
Paris' 152,5 punten. In totaal dus
306,5 punten. Goed voor een eerste
prijs met wimpel.
Burgemeester Kamerling overhandigde voorzitter R. Goren van de Harmonie Gaanderen bovendien de ereprijs van de gemeente Vorden. Dit is
een prijs voor het korps met het hoogste aantal punten van de dag. De concertwedstrijden werden door het
korps uit Gaanderen besloten met het
spelen van het Wilhelmus.

Bi'j ons
in d'n Achterhook

'Zo, bu'j nog druk in ow bloemenhöfken?'.
'Now druk, nee dat kan'k neet zeggen maor a'j uut de violen de uutgebluujden d'r neet uut haalt hè'j d'r zo gin bloeme meer inzitt'n. Maor
gaot met nao binnen, kö'w 's kiekn of Willy de koffie al gaar hef.'
Harm Penders gooien de klompc van de vuute, trok de petoffels an en
leep mien veuruut op de zieddeure an. 'Ha'j nog hen fietsen cwild venaovund, 'k zie da'j de fietsen al achter 'n auto hebt.'
'Oh nee, daor bu'w vanmeddag met nao de Veluwe ewes, daor in de
buurte van Gortcl is 't nog wel mooi. Achteraf bezeen ha'w net zo goed
umme Vodd'n können fietsen, at de zunne in 'n auto schient is 't ok neet
alles in zo'n blikken kasjen. I'j jaagt 'n ende en de dennen bunt daor ok al
niks gruuner as hier. Maor jao, un mense wil wel 's wat.'
Too'w binnen kwamm'n zett'n Harm eers de tillevisie uut.
'I'j meugt um wel an laot'n staon a'j 't journaal nog af wilt kiekn.' 'Da's
toch allemaole narugheid of, zoas vandage, de vekiezingen veur 't parlement van Europa en dat hoeft neet zo neudug van mien.' 'Dan heur i'j ok
zeker bi'j 't grootste posjen wat neet hen stemmen is ewes?'
'Oh nee, 't was mien de moeite neet weerd um d'r 'n andere bokse veur
an te trekken. Wat zee daor in Brussel of Straatsburg uutdoktert wet ik
neet maor volle goeds he'k t'r nog neet van ezeen. Wi'j werkt ons uut de
naod um de belastingcenten bi'j mekare te kriegen en daor geeft ze 't met
batsen vol uut. A'j ziet wat ze daor vedient met 'n klein betjen wark, a'j 't
al wark meugt nuumen, dan krie'j d'r grieze heure van.
En dan maor op en neer jagen met vrachtwagens vol pepieren, of t'r gin
opkriegen an is. En gin mense die d'r in de hogere kringen wat van zeg
want 't bunt allemaole kammeraöje van mekare. Vandaor da'k t'r gin
behoefte an hebbe um de uutslagen te zeen.'
'En met 't voetball'n dan, volgende wekke, lao'j um dan ok uut? Of
schilder i'j 't toestel ok oranje en maak i'j van de huuskamer 'n stadion,
net as in 't Voddense darp?'
'Och, 'k zal d'r bes 's 'n keer nao kiekn. Mooi voetbal is 't anzeen altied
weerd. Maor at onze jonges nao de eerste ronde nao huus mot lig ik t'r
neet wakker van. Want al wöd ze wereldkampioen en vedient zee daor 'n
hoop geld met, wi'j hier mot 'n andren dag gewoon weer an 't wark,
kampioen of neet.'
En daor hef Harm natuurluk geliek an. En denkeluk bunt t'r wel meer zo
nuchter, bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

Gemeentelijk
aanbestedingsbeleid
De commissie voor volkshuisvesting
en gemeentelijke werken heeft zich
dinsdagavond bezig gehouden met de
door het college geproduceerde nota
over het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. De heren Hoogland
(PvdA) en Nobel (D66) vroegen zich
wel af waarom het college bij wel of
niet openbaar aanbesteden, de grens
op 750.000 gulden heeft gelegd. 'Ik
vind datje hier wat flexibel moet zijn
en iedere keer weer moet bekijken of
er wel of niet openbaar aanbesteed
moet worden', aldus Hoogland.
Wethouder Mulderije: 'Het college
heeft bewust voor de grens van
750.000 gulden gekozen. Bij openbaar aanbesteden ben je genoodzaakt
een bestek te maken. Zo'n bestek is

het kostenplaatje. Het bedraagt soms
wel 10 tot 20 procent van de totale
kosten', aldus de wethouder. Zij
voegde er nog aan toe wanneer het
gaat om 'afnemen' van diensten of
goederen het college sowieso meer
offertes zal aanvragen.
Voor werken waarvan de kosten exclusief BTW niet hoger zijn dan
750.000 gulden kan enkelvoudige uitnodiging plaats vinden. 'Daarbij is
geen sprake van een een zogenaamde
hofleverancier', zo liet wethouder
Mulderije de commissie weten. Er
wordt gebruik gemaakt van aannemers die de gemeente op basis van ervaring kent. Een opmerking van de
heer Nobel dat hij in Vorden steeds
dezelfde aannemer aan het werk ziet,
werd door de wethouder tegengesproken. 'Dan bent u niet goed op de
hoogte want wij werken hier zelfs met
vier aannemers', aldus mevrouw
Mulderije.

Weekendrecept
Vlogman
Knoflookgehakt in pastissaus

WethouderAartsen
heropent Ludgerusgebouw
De Vordense wethouder van welzijn, mevrouw R. Aartsen, heeft afgelopen zaterdag met een 'gouden'
sleutel de opening verricht van het
vernieuwde Ludgerusgebouw. In
haar toespraak keek ze terug op
alle ups en downs die de verbouwing met zich mee heeft gebracht.
'Alles bij elkaar heeft de renovatie
nogal wat vertraging opgelopen,
maar uiteindelijk is het toch zover
dat we hier met z'n allen staan', aldus Aartsen, die een gouden toekomst voorspelde voor het verenigingsgebouw.
In 1988 werd er reeds gesproken over
de noodzaak van renovatie. Uiteindelijk zegde de gemeenteraad van Vorden vorig jaar een subsidie toe van
ruim zeven ton. De heer R. Overvelde, voorzitter van de stichting Sint
Ludgerus bedankte in zijn speech mevrouw Aartsen voor haar inzet en de
hulp van de gemeente. Vervolgens
keek hij terug op de verbouwing. 'Het
was eerst de bedoeling om op 26
maart, de sterfdag van Ludgerus het

gebouw te openen. Maar dat was helaas niet haalbaar', zei hij. Overvelde
sprak zijn waardering uit voor de vele
vrijwilligers die de afgelopen tijd
hebben geholpen met schilderen en
allerlei andere werkzaamheden die
gedaan moesten worden.
Het feit dat alle inwoners van Wichmond en Vierakker erg betrokken zijn
bij het vernieuwde Ludgerusgebouw,
bleek wel uit het feit dat overal toepasselijke spandoeken hingen met
daarop Sint Ludger. Ook bij verschillende huizen werd de vlag uitgehangen. Het volgende feest in Vierakker/
Wichmond staat aanstaande vrijdag
op het programma. Dan zullen namelijk de festiviteiten in het kader van
het 1200-jarig bestaan officieel worden geopend. Bij kasteel Suideras
heeft er dan een openluchtspel plaats
dat geschreven is door wijlen dominee Gerritsen. Centraal daarin staan
de grootgrondbezitter Withmund en
de bisschop Sint Ludger.
Het spel zal worden opgevoerd door
toneelgroep Wichmond/Vierakker.

Achterhoeks
Bachkoor in kasteel
Hackfort
Op zondag 26 juni geeft het Achterhoeks Backkoor onder leiding van
Benito Hulshof voor het tweede achtereenvolgende jaar een middagconcert in kasteel Hackfort. Ook dit jaar
is er een zeer afwisselend programma
met werken uit de 15e tot en met de
20e eeuw. luchtige, sfeervolle en ingetogen stukken van Nederlandse,
Engelse, Italiaanse en Duitse componisten zufTen te beluisteren zijn. Medewerking wordt, evenals vorig jaar,
verleend door het Hackfort-ensemble
en een blokfluitkwartet dat werken
uitvoert van Luys Veneques de Henestosia, Guiseppe Guami, Giovanni
Battista Grillo, Orlando Gibbons en
Arnold Cooke.

Sursum Corda
Het afgelopen weekend heeft het minirettepeloton deelgenomen aan het
KNF Festival in Oosterhesselen in
Drente. Er werden daar 80 punten behaald, hetgeen een eerste prijs en de
defile-prijs opleverde. De groep staat
onder leiding van mevrouw Erna
Wolsink-Reinders. Het wa de eerste
keer dat deze groep minirettes aan een
festival deelnam.

Bereidingstijd: 40 minuten.
Benodigdheden voor 4 personen: 300 gram mager rundergehakt, 200
gram varkens- of lamsgehakt, 4 oudbakken boterhammen zonder korst,
8 eetlepels room of koffiemelk, 4 eetlepels pastis, l ei, 2 eetlepels zeer
fijn, gesnipperde uit, 3-4 geperste teentjes, knoflook, l eetlepel tomatenketchup, 2 theelepels gehaktkruiden, l flinke mespunt, oreganopoeder,
peper uit de molen, zout, 40 gram bloem, 80 gram margarine of boter, 3
deciliter bouillon.
Benodigd keukengerei: 2 grote kommen, vork, vlees- of braadpan
Bereidwijze: Vermeng in een grote kom de twee soorten gehakt. Verbrokkel het brood in een andere kom. Veeg 3 eetlepels van de room of
melk, 2 eetlepels van de pastis en het ei toe. Laat het brood even weken
en maak het dan met de vork, eventueel onder toevoeging van wat koud
water, goed fijn. Voeg aan het brood de ui, knoflook, tomantenketchup,
gehaktkruiden, oregano en naar smaak peper en zout toe. Meng alles
goed en werk het mengsel daarna door het gehakt. Schep dat, eventueel
met lepelsgewijs toegevoegd koud water, door elkaar tot een gelijkmatige massa die van de wand van de kom loslaat. Proef daarna het gehakt en
voeg naar smaak peper en zout toe. Verdeel het gehakt in 8 porties. Maak
de handen even onder kraan vochtig en vorm van het gehakt balletjes
zonder barstjes. Wentel het gehakt door de bloem. Klop overtollig bloem
van het gehakt af en bewaar de rest van de bloem. Laat 60 gram van de
margarine goed warm worden. Rol de balletjes door de margarine en laat
ze rondom mooi van kleur worden. Voeg de rest van de margarine toe.
Temper de warmtebron en laat het vlees in de gesloten pan, onder af en
toe omschudden, in 20-25 minuten volkomen gaar worden. Neem de
balletjes even uit de pan. Roer goed tot aan de panbodem aangezette
deeltjes losraken. Voeg de rest van de bloem toe en laat deze enkele minuten op een laaggcdraaide warmtebron heet worden. Roer daarbij langzaam de rest van de room of melk, de rest van de pastis en zoveel bouillon tot een gladgebondcn saus is ontstaan. Maak die pikant van smaak
met peper en zout. Warm de gehaktballetjes nog in de saus op en serveer
ze in de saus.

Woningstichting Thuis Best:

'Kan het iets zachter'
Vraag een willekeurige voorbijganger wat hem het meest hindert in
zijn woonomgeving en tien tegen
een dat u 'burengerucht' als antwoord krijgt. Heel veel bewoners
hebben er last van. Dat betekent
dat er ook veel bewoners zijn die de
overlast veroorzaken. Waarschijnlijk vaak zonder zich ervan bewust
te zijn dat hun gedrag door de buren als hinderlijk wordt ervaren.
Daarom geen advies van de woningstichting hoe u uw buren kunt aanpakken, maar tips voor als u zelf geen
overlast wilt veroorzaken. Wilt u dat
uw buren rekening met u gaan houden, dan moet u van uw kant daar tenslotte ook toe bereid zijn, zegt Thuis
Best. Hier volgen enkele handleidingen: muziek staat bovenaan in de top
tien van hinderlijke geluiden. Met de
volumeknop open maakt u het anderen onmogelijk om naar hun eigen

muziek te luisteren. Laat vooral de
bassen niet overheersen, want die
dreunen het meeste door. Het scheelt
een stuk als u de speakerboxen op een
laag rubber of vilt zet en ze vrij van de
woningscheidende muur houdt. Het is
aan te raden om ramen en deuren gesloten te houden als u muziek aan
heeft staan. Vooral bij mooi weer. Als
u of uw kinderen zelf een muziekinstrument bespelen, dan kunt u met de
buren overleggen op welke tijden dat
het beste uitkomt. Ook een goede tip
is bijvoorbeeld de buren ruim van te
voren op de hoogte te stellen als er een
feestje is. Het is ook aan te raden om
de gasten bij vertrek te vragen of ze
zachtjes willen doen. Met deze praktische tips voor minder geluidshinder
hoopt Thuis Best, dat het 'burengerucht' aanzienlijk zal verminderen.
Juist in een periode, dat velen in de
tuin of op het balkon van de rust willen genieten.

De Volvo-dealer voor Vorden e.o,
Schotpoort Personenauto B.V.
De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222
Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

30 VVV Spookrit per fiets
30 VVVBroodbakkenbijWesselink

JUNI:
Iedere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
13 t/m 16 Avondvierdaagse Sparta.
15 Uitstapje bejaardensoos
Vierakker-Wichmond
15 Proefzwemmen, alle diploma's
16 VVV Spookrit per fiets
16 VVVBroodbakkenbijWesselink
17-18 Oranjefeest Wildenborch
18 Openluchtspel Wichmond
18 Diplomazwemmen, alle diploma's
20 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
20 t/m 24 20e Vordense
Zwemvierdaagse
21 W V Spookrit per fiets
21 VVVHuifkartocht
23 VVV Spookrit per f iets
23 PCOB Uitstapje
23 HS V de Snoekbaars,
jeugdwedstrijden
25 Bosfeest Kranenburg
25 Rommelmarkt PV Vorden
26 Medlertol,Oriëntatiewandeling
26 HS V de Snoekbaars, wedstrijd
Vorden/Hengelo/Gorssel
27 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
28 W V Spookrit per fiets
28 VVVHuifkartocht
28 Soos Kranenburg
29 Proefzwemmen, alle diploma's
29 HS V de Snoekbaars, onderlinge
seniorwedstrijden

JULI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
1 Jeugdhonk, w Vorden
2 Diplomazwemmen, alle diploma's
2-3 Ludgermarkt Wichmond
3 KlootschietmarathonBuurtver.
Delden
4 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg
6 Welfare Handwerken, Wehme
7 HS V de Snoekbaars, onderlinge
jeugdwedstrijden
8 Toneelavond Buurtver. Delden
I O HS V de Snoekbaars,
Koppelwedstrijd
I I ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg
12 Soos Kranenburg, Eindmiddag
18 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg
20 Proefzwemmen, alle diploma's
20 HS V de Snoekbaars, onderlinge
kompetitie, senioren
23 Diplomazwemmen, alle diploma's
25 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg

Jong Gelre
Jong Gelre houdt voor haar leden op
zondag 26 juni een dagje 'Walibi' in
de Flevohof. Men kan zich hiervoor
opgeven bij Wendy Zieverink (tel
1932) of bij Ingrid Huurneman (tel
3446).

Otobianca in De Woage

Volop festiviteiten ter gelegenheid van 200 jaar
brandweer:

Historische optocht op 10 juli
De brandweer Vorden is druk bezig
met de organisatie van de Brandweerdag die ter gelegenheid van het
200-jarig bestaan van het korps, op
zondag 10 juli op het feestterrein
nabij kasteel Vorden zal worden gehouden.
De afgelopen maanden zijn er veel
contacten met onder meer brandweermusea geweest om op die dag historische en moderne voertuigen naar Vorden te krijgen. In totaal zullen zo'n 60
voertuigen te bezichtigen zijn, welke
tevens in een optocht door het dorp
worden vervoerd. Die dag vertrekt 's
middags de optocht van al dit materieel. De route is kasteel Vorden (gemeentehuis), Stationsstraat, Burgemeester Galleestraat, gedeelte Wiemelink, gedeelte Boonk, Zutphenseweg en vervolgens via de Dorpsstraat
weer terug naar het kasteel.
Als het inderdaad ook nog hartje zomer zal zijn, dan betekent dat voor
veel deelnemers aan deze optocht
'flink afzien'. Zo zal er namelijk door
een achttal deelnemers een ouderwetse handspuit meegetrokken worden.
De stoomspuit uit 1901 vergt geen
mankracht, want dit verhikel wordt
getrokken door twee Belgische knollen. Het brandweermuseum in Borculo stelt voor deze optocht onder meer
een antieke motorspuit ter beschikking, alsmede een handspuit zoals die
omstreeks 1850 door de bewoners
van kasteel Hackfort werd gebruikt.
Een aantal carrosseriebouwers maakt
van de gelegenheid gebruik om die
zondag met nieuw materieel naar Vorden te komen, om zodoende de benodigde kilometers te rijden. Zo zal een
aantal voertuigen vanuit Winschoten
die dag heen en terug rijden. In 1960
heeft de plaatselijke brandweer ooit
de oude DAF (tankautospuit) verkocht. Via via kwam het voertuig uit-

Clown Slimpie
in Dfppscentrum
Op woensdagmiddag 22 juni zal
clown Slimpie een voorstelling verzorgen in het Dorpscentrum. De nieuwe show met clown Slimpie heeft als
titel 'V^^dschap' meegekregen. In
deze voWstelling gaat Slimpie op
zoek naar vriendschap. Hij raakt hierbij in allerlei situaties verzeild waar
hij op zijn eigen doldwaze wijze weer
uit probeert te komen. Het programma is een aaneenschakeling van liedjes, lichteffecten, grappen en grollen,
spannende, maar ook vertederende
momenten. Clown Slimpie probeert
samen met de kinderen het verhaal tot
een goed einde te brengen. De voorstelling is geschikt voor kinderen van
4 tot en met 12 jaar. In de pauze kunnen de kinderen zich gratis laten
schminken door het schmink-team en
clown Slimpie.

MetPeak-fresh
langer vers
Bij 'De echte Groenteman' aan de
Burgemeester Galleestraat 3 is sinds
kort een nieuw produkt verkrijgbaar:
de zogeheten peak-fresh vershoudzakken. Groente en fruit bewaard in
peak-fresh vershoudzakken blijven
aanzienlijk langer vers. Daarnaast
wordt het vitamine C-gehalte van de
produkten beter behouden dan in een
papieren of plastic zak. De vershoudzakken zijn gemaakt van een milieuvriendelijke folie bewerkt met een
minerale grondstof. Deze natuurlijke
grondstof absorbeert schadelijke gassen en verjaagt hiermee het rijpingsproces. De luchtdoorlatende folie
zorgt dat groenten en fruit niet 'stikt'
in de vershoudzak. Na eerste gebruik
is de vershoudzak nog twee maanden
te hergebruiken.

Opsplitsing
bedrijven

Op zaterdag 18 juni komt de band Otobianca naar dancing De Woage in Halle.
Otobianca is een professionele band met ervaren musici. Er wordt een avondvullend programma gepresenteerd, waarin u recent repertoire en repertoire uit
de Top 100 allertijden kunt verwachten. Het hoogtepunt van de avond is ongetwijfeld de Otobianca 'Gouden Ouwe Show', waarmee de bezoekers op reis
worden genomen door de jaren 60,70 en 80. Het belooft een spetterende show
met theater, humor en sensatie te worden. Alles wordt met perfectie uitgevoerd.
De Show wordt regelmatig van nieuw materiaal voorzien, zodat verveling beslist niet toeslaat. In de 'Ken ie die Zaal' zal op zaterdag 18 juni de dansformatie
Assorti spelen.

Weekendrecept
Vlogman

Met ingang van vorige week maandag
is de naam 'René Verhey Auto materialen' omgedoopt in 'Auto Materialen Vorden'. Het pand aan de Handelsweg is op die datum gesplitst in
een garage-reparatiebedrijf en een
toeleveringsbedrijf. René Verhey: 'In
de praktijk was het erg lastig om de
garage en de verkoop van auto-onderdelen met elkaar te combineren. Vandaar ook dat ik me helemaal ga richten op het reparatiewerk.' Bert Vlogman is de nieuwe man aan de Handelweg. Hij gaat zich bezig houden met
Auto Materialen Vorden, oftewel het
toeleveringsbedrijf.

Varkenskoteletten met abrikozensaus

eindelijk in het museum van Hellevoetslüis terecht. Zondag 10 juli zullen zeer zeker een aantal oude Vordense brandweermannen het voertuig
wel weer in de armen willen sluiten.
Overigens zullen de oud-gedienden
met oud-brandwercommandant Van
de Broek ook in de stoet meerijden.
Behalve de optocht is er die zondag
op het feestterrein een groots opgezette brandweermanifestatie. Zo zijn er
demonstraties van de duikploeg van
de brandweer uit Doetinchem zal een
demonstratie verzorgen. Er zijn diverse kinderattracties waarbij natuurlijk
veel water aan de pas komt. Brandweerlieden van de korpsen uit Laren,
Lochem en Hengelo zullen het publiek vermaken met een aantal wedstrijden.

Bereidingstijd: 30 minuten.
Benodigdheden voor 4 personen: 4 haas- of ribkoteletten van 150
gram per stuk, peper, zout, l eetlepel bloem, 80 gram boter, braadboter
of margarine, l middelgrote zeer fijn gesnipperde ui, l blik (400 of 425
gram) abrikozen op eigen sap of op lichte siroop, 1-2 eetlepels aardappelmeel of maizena, 2 eetlepels tomatenketchup, ketjap manis of tamari.
Benodigd keukengerei: kom, vleespan of grote koekepan, zeef, snijmixer of mixerbeker.
Bereidingswijze:
1. Bestrooi het vlees aan beide zijden met zout en peper. Wrijf het vlees
ermee in.
2. Stuif of strooi de bloem over de koteletten. Klop overtollig bloem
eraf.
3. Zet de zeef op de kom en giet het sap of de siroop van de abrikozen in
de zeef af.
4. Houd enkele halve abrikozen apart voor de garnering. Maak van de
rest van de abrikozen moes met behulp van de snijmixer.
5. Laat de margarine in de vleespan heet worden. Laat de koteletten in
de hete margarine aan beide zijden vlug mooi van kleur worden. Bak
ze daarna in vrij korte tijd aan beide zijden bruin en juist gaar.
6. Voeg als het vlees goed van kleur is de snippers ui toe. Fruit die onder
af en toe omscheppen glazig tot goudgeel.
7. Neem het vlees uit de pan. Giet er de siroop van de abrikozen in. Doe
er de abrikozenmoes bij en laat alles warm worden.
8. Roer van het aardappelmeel met de tomatenketchup en l deciliter
koud water een papje. Bind daarmee de abrikozenmoes tot sausdikte.
9. Warm desgewenst de koteletten nog even op in de saus en maak die
pikant van smaak met peper, zout en ketjap.
10. Gameer het vlees met de apart gelegde abrikozen. Schenk de saus in
de schaal met vlees of dien de saus apart bij het vlees op.

Boekje
Zo rond de tiende juli zal de Vordense
brandweer een boekje uitgeven waarin het reilen en zeilen van 200 jaar
brandweer in Vorden uitvoerig uit de
doeken wordt gedaan. Het begint met
de geschiedenis uit het jaar 1794 toen
de burgerij gewoon verplicht werd bij
brand te helpen. In 1934 ontstond de
vrijwillige Vordense brandweer. Het
boekje bevat verschillende leuke passages. Wanneer men in vroegere dagen bijvoorbeeld over straat liep en
een pijp rookte waarvan het 'kopje'
niet was afgedekt, dan volgde er een
boete. Verder veel aandacht voor de
grote brand in de toren van de N.H.
Kerk in 1817. Ook wordt uitgebreid
stilgestaan bij de opening van het gemeentehuis in 1873 met aan de achterzijde ruimte voor de brandweerwagen. Middels veel oud-fotomateriaal
en gegevens uit tal van archieven
heeft Teun Boesveld, de samensteller
van het boekje, een chronologisch
overzicht gegeven van 200 jaar
brandweer.

Uitleen
verpleegarti kiÉpn en
hulpmiddelen™
gewijzigd
De spreekuren voor de^Rleen van
verpleegartikelen en huFppddelen in
de wijkgebouwen van de ZorgGroep
(Kruiswerk en Gezinsverzorging)
vervallen met het openen van de
thuiszorgloketten in Eibergen, Ulft,
Lochem, Lichtenvoorde en Ruurlo.
Bij de thuiszorgloketten in Lichten1
voorde en Ruurlo kan men 's ochtends tijdens werkdagen terecht en 's
middags is dat het geval in Eibergen,
Ulft en Lochem. Daarnaast zijn er in
Winterswijk, Zutphen en Doetinchem
thuiszorgwinkels, waar men voor de
uitleen terecht kan. In de wijkgebouwen kan men alleen nog terecht na telefonische afspraak met telefoonnummer 06-8806. ZorgGroep Oost-Gelderland wil met deze maatregelen de
uitleenservice vergroten. De ruime
openingstijden van de winkels en loketten en het veel grotere assortiment
maken het vervallen van sommige
plaatselijke spreekuren meer dan
goed.

Wijntip: Een lichte rode wijn uit de Languedoc of een rose uit de Provence zullen bij dit gerecht vakantieherinneringen oproepen.
Tip van de kok: Gebruik in plaats van fijngemaakte abrikozen eens rabarbcrmoes of de inhoud van blik (400 gram) gezeefde of gepelde en
ontpitte tomaten.

Amnesty International sluit
aktie af

Ter afsluiting van de aktie 'Politieke moorden en verdwijningen' fietste een enthousiaste groep menscnrechtenactivisten van Amnesty International in een
fiets-estafette naar Borculo. Voordat de tocht begon, hield troubadour Gery
Groot Zwaaftink een toepasselijke voordracht op het plein voor de kerk.

CONTACT

een goed en
graag gelezen
blad

GEVRAAGD:

bezorger(ster)
voor de late middagkrant,
het NRC-Handelsblad
voor Vorden
Verdienste ca. f 155,per maand.

ZoRcGROEpOostGelderland
organiseert, in samenwerking met
verzorgingshuis ,,de Wehme", een

INFORMATIEMIDDAG

Inl.: 05708-4052.

Bus bestellen?
Harren bellen!
HAVI Reizen J.L HARREN

voor belangstellenden over het project

KOEL-VERS
MAALTIJDVOORZIENING
OP DINSDAG 21 JUN11994
VANAF 16.00 UUR
in de recreatiezaal van verzorgingshuis
,,de Wehme", Nieuwstad 32 te Vorden.

Wij bieden u de mogelijkheid om kennis te
maken met koel-vers maaltijden en de
opzet van het project.

Klarenbeekseweg 14-VOORST
Tel. 05758-1334

iMi^^^^BH^^H

S

Voor al uw

electrawerkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Vaderdagaanbieding

STADION

LI* Herberg"?

SHORTAMA maat 50 t/m 58
(pyama korte mouw/korte broek)

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Ouders en belangstellenden worden uitgenodigd voor de
. jaarlijkse

^*^*^S~^^^^
De eerste voetbalwedstrijd van
Nederland:

UITVOERING

Eerste helft
ALLE CONSUMPTIEPRIJZEN
DE HELFT
incl. oranjehapjes.

NU 37,50

van de

Nederland -Saoedi-Arabië

GEOPEND

NORMAAL 45,-

OP ALLE ANDERE HERENPYAMA'S

NUTSBIokfluit-en
ke/boardclub

25% KORTING

De uitvoering wordt gehouden op
ZATERDAG 18 JUNI a.s.
in de Grote zaal van het Dorpscentrum te Vorden.
Aanvang 19.30 uur

MORSSlNKHOf

Einde ca. 22.15 uur.

DE TOEGANG IS GRATIS!
Het bestuur.

P.S. Vrijdagavond 17juni
'Undercover'.

Dorpsstraat 32A - RUURLO - Tel. 05735 - 3070

V

VADERDAGTIP:
Waterlelie div. kleuren
Vijverfolie perm*

1794 - 200 jaar - 1994

BRANDWEER VORDEN
Dit jaar bestaat Brandweer
Vorden 200 jaar. Aangezien zij
dit niet onopgemerkt voorbij
willen laten gaan wordt er op
10 juli een groots opgezette
manifestatie georganiseerd met
o.a. een grote optocht,
demonstraties en kinderspelen.
Voor de Vordense schooljeugd
van groep 1 t/m 8 is er een kleurwedstrijd.
De kinderen van de scholen in Vorden, Kranenburg en Wichmond krijgen de kleurplaat via hun
school.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 die een
school buiten Vorden bezoeken ligt er een kleurplaat bij:
Slagerij Rodenburg, Dorpsstraat 32 Vorden
Bakker Schurink, Burg. Galleestraat 22 Vorden
Garantmarkt, Dorpsstraat 10 Wichmond.
De kinderen kunnen hun kleurplaat op 10 juli
tijdens de Brandweer manifestatie bij Kasteel
Vorden inleveren.

12,50
4*50

900 liter/uur _ 89*00

SQUASH
organiseert:

"Koffie Squash'1
Squash en koffie zoveel U wilt!!
Woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

10 Goud vissen

10,00

5 Drijf planten

10,00

OpalleKUIPPLANTEN

25% KORTING
Diverse TUINBEELDEN nu zeer SCHERP GEPRIJSD.

KOFFIE
SQUASH KAART:
f 50,- (voor 10 keer)

KEN IE DIE ZAAL

VORDEN

Squasti Centrum
5 Squashbanen,
gehele dag
instructeurs
aanwezig.

JUN

8 Geraniums hang/staand _ l Of 00

Overweg 1e
7251JS Vorden
Tel. 05752-1844

ZAT.

ZONDAG
19JUNI
VADERDAG

NU BIJ ONS TE HUUR

PROFESSIONELE BENZINE HAKSELAAR
VOOR HET VERSNIPPEREN VAN HOUT EN
ANDER TUINAFVAL.

Zutphenseweg 15, 7251 DG Vorden
Telefoon (05752) 1261

vrijdag 1 juli tijdene de kermis in Halle

Barbecues
Tuingereedschap
Gereedschap

U vindt het voor iedere vader bij:

BARENDSEN
Zutphenseweg 15-Vorden
Telefoon 05752-1261

Mevo B. V., een toeleverancier van fijnmechanische
onderdelen voor de high-tech industrie, gevestigd te
Vorden op het Industrieterrein Werkveld zoekt met
spoed een persoon die belangstelling heeft om
preventieve kleine onderhoudswerkzaamheden
aan onze machines te verrichten. Tot de
werkzaamheden behoren ondermeer machines
doorsmeren, olie verversen e.d. Per week zullen de
werkzaamheden ongeveer 2 a 3 uur in beslag nemen.
De werkzaamheden dienen het liefst in de avonduren
d.w.z. na 16.30 uur te worden verricht.

Boston
A 0 VA NCS
Coriditioning
Sotution
g_
03
(O

a

Geïnteresseerden worden verzocht telefonisch
kontakt op te nemen met de heer A.G.M. Koster
(direkteur), telefoonnummer 05752-2617.

van de

Het Waterschap van de Berkel wil de watervoorziening van het Staats Natuurmonument De
Wildenborch, globaal gelegen tussen Vorden en Lochem, verbeteren. De belangen van een goede
waterhuishouding voor de landbouw zullen hierin zoveel mogelijk worden betrokken.

WATERSCHAP

Het Waterschap van de
Berkel is belust met Je
yuaterbf heersing en waterkering in het gebied,

Bel: 05750-16240.

globaal gelegen tussen
/-iit/jhen en Winterswijk

Het ontwerp-besluit D.B. tot uitvoering van
werken ligt voor belanghebbenden vanaf 18 juni
a.s. gedurende 4 weken tijdens kantooruren ter
inzage bij de gemeentehuizen van Lochem en
Vorden en op de secretarie van het Waterschap
van de Berkel, Prins Bernhardweg 7 te Lochem.

26,50

Mevo B.V., Nijverheidsweg 3, 7251 JV Vorden.
Telefoon 05752-2617

Verder vele vaderdagaanbiedingen.

In mei j.l. verscheen het rapport "Bestrijding
verdroging landgoed De Wildenborch". Hierin
worden ter verbetering van de watervoorziening
ter plaatse o.a. de volgende aanbevelingen gedaan:
het aanbrengen van 3 stuwen en het verhogen van
l bestaande stuw in de Waterleiding in Barchem,
de Afwatering van Groenouwe en de Afwatering
van het Kranengoor.

Nu tijdelijk*
GRATIS sportieve reisetui
bij aankoop van een
BOSTON Cleaner &
Conditioner,

PREC1SION TECHNOIOGY

IN VORDEN
Vanaf september
elke maandag van
15.00 tot 20.00 uur in
het Dorpscentrum door
gedipl. docent
Eduard Peelen.

tegen weer, wind, zon en vandalisme

VERWEN JE OGEN
MET BOSTON!

Stoere
tuinmeubels...

Vraag naar de vele mogelijkheden!

BARENDSEN

ROLLUIKEN
cn
ZONWERING

25JUNI

Aanvang 20.00 uur. De voorverkoop \9 gestart!

...en

BOUWMATERIALEN BV

A

&OH §01 TOCH
HET VERWERKEN VAN
TUINAFVAL

SMG

•ü

Ruurloseweg 65a Vorden
Tel. 05752-3671

V/Ó /R D\È. N

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

Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen
belanghebbenden schriftelijk opmerkingen aan het
bestuur van het waterschap toezenden (Postbus 26,
7240 AA Lochem).

BOSTON, het toonaangevende
produkt voor de verzorging
van zuurstofdoorlatende,
harde contactlenzen.

Oö juwelier

siemennk

<x> opticien
Zutphenseweg 7 - VORDEN
Telefoon 1505

(ca. 50.000 ha).
Daarnaast heeft het de
Zorg voor de waterafvoer
van ca. 35.000 ha Duits

De plannen tot uitvoering van de verbetering van
de watervoorziening in De Wildenborch alsmede
het rapport zullen worden toegelicht op 28 juni
1994 om 20.00 uur in de Kapel De Wildenborch,
Kapelweg l te Vorden.
Belangstellenden zijn hierbij van harte
uitgenodigd.

Lochem, 8 juni 1994.
Het Dagelijks Bestuur
van het Waterschap van de Berkel.

achterland.

Ook voor beter slijpen
WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marten
flterlf

dotltrtfftndl

Zutphenseweg - Vorden

l

Speciale Weekendaanbieding:

Hup Holland Hup!
met

Dick Advocaatpunten

EERSTE
RONDE!

DIT WEEKEND:
voor maar
*

*

*

*

*

l 9 %/O
*

*

*

*

*

AMERICAIN COOKIES
Q TC
t \J
5 voor \Jy
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Amerikaanse
Hotdog Broodjes
DIT WEEKEND:
voor

1,50

zie ook onze dagaanbiedingen

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

ZOMERSE COMBINATIES
f/*

DIVERSE TOONZAALMODELLEN, O.A. LEREN
RANKSTELLEN EN
FAUTEUILS

ZWAAR WOONKAMERTAPIJT

SHAG TAPIJT

Cotton look, 400 cm breed,
grijs op jute rug.
VAN 249,- NU

In grijs-rood-rose, 400 cm
breed op jute rug.
VAN 119,- NU MAAR

69,

WOL BERBER
400 cm breed.
VAN 239,-NU

1 LQ
l O Yi

FAUTEUIL
Verkrijgbaar in vele dessins,
comfortabele zit.
Past in vrijwel elk
interieur.

meubelen
III

THEO TERWEL!

AUTOSCHADESPECIALIST 11

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Geslaagd!
DAN GEFELICITEERD!!
Als je bijons met je DIPLOMA komt, krijg je van
ons bij aankoop van een RACEFIETS

20%
KORTING

of opeen andere fiets

10% KORTING
ZWEVERINK
Uw

fietsspecialist
IEKINK8-HENGELO(G.)
TEL. (05753) 2888

35,-

Zoals een bloemetjes
behang met een zomerse ruitÜ / sto^' Samen een verrassend fris
r* / geheel. Behang en randen
//

va 19?s

Diverse dessins, 200 cm
breed.
VAN 59,- NU MAAR
POLYETHER
S.G. 40 soft
80^90 ALLEEN NU 198,90lBoO ALLEEN NU 249/
140 x 200 ALLEEN NU 398,'
Ook leverbaar in
tussenliggende maten.
"RIO GRANDE"
Schuimrubbermatras
80 x 200 ALLEEN NU 485f
90 x 200 ALLEEN NU SJSf
140 x 200 ALLEEN NU 895;
Ook leverbaar in
tussenliggende maten.

NU VOOR

1DECO HOME.

HOOFDKUSSENS
Veren of synthetisch.
Per stuk 19,95
nu 2 stuks voor

VINYL

FASHION PINK
400 cm breed,
op legklare rug.
VAN 89,- NU VOOR

il

DEKBEDOVERTREKK
een-persoons v.

HARMSEN

twee-persoons v.a.

HOME

Litsjumeaux v.a.
SLAAPZAKKEN
Diverse dessins.
NU VOOR MAAft

Heeft u gewonnen even tussen 19.00 en 20.00
uur 05752-3688 bellen en wij zorgen ervoor dat
uw prijs thuis bezorgd wordt.
Onder voorbehoud van eventuele typefouten.
De UITSLAG van de eerste trekking:
Prijs 1 lot nr. 2143-prijs2 lot nr. 1557-prijs3 lot nr. 1646prijs 4 lot nr. 1057 - prijs 5 lot nr. 1644 - prijs 6 lot nr. 1038 prijs 7 lot nr. 2746 - prijs 8 lot nr. 0203 - prijs 9 lot nr. 1840 prijs 10 lot nr. 1886 - prijs 11 lot nr. 2528
BANDEN - ACCU - UITLA ATCENTRUM

HAIMDWEEFTAFELKLEDEN
NU VANAF

VRIJDAG 1 JULI a.S. de groep

&KLAS
VOOR
VADERDAG

CARAKTSCMOENÏ

m.m.v. DJRONALD
Zaal open 20.30 uur - Toegang f 5,-

LUDGERUSGEBOUW
VIERAKKER
GEVRAAGD:

ENTHOUSIASTE
JONGEDAME
16-18 jaar,
die ons team wil komen
versterken.
Wij bieden je een volledige baan
aan.
Uitsluitend schriftelijke sollicitatie met
pasfoto richten aan:

'oere monnensondoal |

Drogisterij

BENNIE WENTING

IE5EN

(HENGELO Gld.)
De goedkoopste van Nederland In alle merken en maten
APK keuren klaar, terwijl U wacht
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 05753 - 4000

55;

Vorden Zutphcnscweg 24 Tel. 05752-1514
J. W. Hagcmanstraat 3 Tel. 05454-74190

De UITSLAG van de tweede trekking:
lotnummer
Prijs 1
dames- of herenfiets 2522
Prijs 2
draagbare kleuren-tv 0760
Prijs 3
complete tuinset
2754
Prijs 4
trainingspak
0084
Prijs 5
fototoestel
2080
Prijs 6
half varken
2885
Prijs 7
koffiezetter
2183
Prijs 8
sorbo pakket
0025
Prijs 9
bloemenbon
0410
Prijs 10
salade
0409
Prijs 11
bloemenbon
2402

31 ?

_

ZIE OOK ONZE ETALAGES!

Vrijdag 10 juni jl. vond de tweede openbare
trekking plaats ter gelegenheid van de
jubileumverloting van Muziekvereniging
Concordia te Vorden. De trekking werd verricht
op het kantoor van notaris R. Das te Vorden.

Stof, per mtr v.a.
s

SCHOEIMIVIODE

Parfumerie
Dorpsstraat 26 - 7261 AX RUURLO

VORDEN
Dorpsstraat 4-7251 BB Vorden

DERDE BLAD

CONTACT

Donderdag 16 juni 1994
56e jaargang no. 12

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Meer deelnemers bij Viswedstrijden
start
De Snoekbaars
De vijfde wedstrijd van de onderlinge
Avondvierdaagse
competitie senioren van de SnoekDe Vordensc gymnastiekvereniging
Sparta, organisator van de Avondvierdaagse, was maandagavond verheugd
over het aantal deelnemers. Er gingen
ruim 700 personen bij de basisschool
in het dorp van start. Vijftig meer dan
in 1993. Onder de deelnemers 23 rolstoelhouders van De Wehme met begeleiding. Wethouder Aartsen was bij
de start aanwezig om de wandelaars
uit te zwaaien.
De route ging maandagavond richting
Galgengoor. Dinsdagavond werd in
de directe omgeving van het dorp gewandeld. Woensdagavond staat de
omgeving van landgoed Hackfort op
het programma. Donderdagavond 16
juni wordt er in de omgeving van Den
Bramel gewandeld. De wandelaars
komen op deze vierde dag uiteindelijk
uit bij de school op het Hoge. Hier
worden de medailles uitgereikt en
zorgt de muziekvereniging Jubal uit
Wichmond voor muziek. Daarna
wordt de intocht gehouden, waaraan
de beide plaatselijke muziekverenigingen Sursum Corda en Concordia
zullen meewerken. De route van de
intocht is als volgt: vertrek school
hoge, Graaf van Limburg Stirumstraat, Hertog Karel van Gelreweg,
Dr. C. Lulofsweg, Zutphenseweg,
Dorpsstraat, Insulindelaan, Kerkstraat, Schoolplein Dorpsschool.

Feyenoord-ballen
voorkinderfonds
De actie die de Voetbalvereniging
Vorden voert voor de stichting Ronald
McDonald Kinderfonds begint vruchten af te werpen. De eerste guldens
komen binnen op de speciaal geopende rekeningen en ook hebben
zich sponsors bij de vereniging gemeld die de actie financieel willen ondersteunen. Zo heeft de KWD Sportballenfabriek in Doetinchcm de vereniging tien leren voetballen geschonken. Deze worden op 27 juli, als Feyenoord naar Vorden komt om een wedstrijd tegen het regioteam te spelen,
voorzien van handtekeningen van alle
spelers van de eredivisieclub. Mensen
die graag in bezit willen komen van
één van de unieke ballen, kunnen
hierop een bod doen. Na afloop van
het tweedaagse Kuijpertoernooi (20
en 21 augustus) dat geheel in teken zal
staan van het Kinderfonds, krijgen de
hoogste bieders de ballen uitgereikt.
Het geld dat hiermee wordt opgebracht gaat uiteraard naar het Ronald
McDonald Kinderfonds. De stichting
draagt er zorg voor dat de ouders van
kankerpaticntjcs dicht bij hun kinderen kunnen verblijven, in speciale Ronald McDonald huizen. Mensen die
een bod willen doen op een 'Feyenoordbal' voor het goede doel, kunnen contact opnemen met Jan Borgonjen (Tel. 3049).

baars werd op woensdag 8 juni gehouden in de Veengoot. Er werd gevist door 20 deelnemers die totaal 3
stuks vis vingen met een totale lengte
van 0,78 meter. De uitslag was als
volgt: 1. D. Huetink, 2. D. Weustenenk. De heer D. Huetink ving een vis
met een lengte van 0,43 meter. De
volgende wedstrijd voor senioren is
op woensdag 29 juni.
Voor de jeugd stond er op donderdag
9 juni wedstrijd op het programma. Er
werd gevist in de Berkel en er deden
in totaal 20 deelnemers aan mee. Uitslag: l. L. Koers (6 stuks, lengte 0,95
meter), 2. M. Bleumink (3 stuks, lengte 0,42 meter), 3. M. ten Pas (3 stuks,
lengte 0.38 meter). De volgende wedstrijd voor de jeugd is op 23 juni.

Het houten ambacht heeft toekomst tijdens expositie in Vorden:

Houtdraaiersclub in oprichting

Wanneer je de VUT gerechtigde of van houtbewerker uitoefenen zijn er
pensioengerechtigde leeftijd nadert niet zoveel in Nederland. Daarenteen je weet niet hoe je de vrije tijd gen neemt het aantal hobbyisten toe.
moet gaan invullen, dan ligt er op Om het 'vak' niet verloren te laten
het gebied van houtbewerking een gaan heb ik het initiatief genoemen tot
'hele wereld' voor je open. Voorop- de oprichting van een houtdraaiergesteld natuurlijk dat er de interes- sclub. Er hebben zich al 60 personen
se bestaat en dat je talent hebt. Een aangemeld. Mensen die geïnteresgoed voorbeeld is wel de heer J.N. seerd zijn kunnen mijn bellen (05730Peeters uit Brummen. 'Houtbeeld- 52128).
houwer' prijkt er op zijn visiteOp 5 november aanstaande houden
kaartje.
we in de Hanzehof in Zutphen een
Tijdens de expositie die een aantal open dag', zo zegt Peter van de Waal
houtbewerkers zaterdag en zondag in uit Lochem die zelf op deze expositie
het kasteel op het landgoed Hackfort allerhande houten ronde tasjes, schahielden was er o.m. een schitterende len e.d. toont. 'Alles gedraaid uit ruw
kollektie van hem te zien. Prachtig uit stukken hout', zo licht hij toe.
hout gesneden musicerende jongens
Otto Koedijk uit Texel kan heel enten meisjes, paardekoppen e.d.
'Ik ben er pas na mijn pensionering housiast vertellen over zijn kollektie
Leden van de P.V. Vorden hebben het
mee begonnen. Vroeger werkte ik in houten rammelaars, schaakstukken
afgelopen weekend deelgenomen aan
het metaal. Op 60-jarige leeftijd ben gemaakt uit lindenhout en de acacia.
een wedvlucht vanaf Orleans over een
ik voor l ,5 jaar naar Oostenrijk ver- 'Het idee van de rammelaars is overiafstand van 560 kilometer. De uitslatrokken en heb ik mij aangemeld op gens al 3000 jaar oud', aldus Koedijk.
gen waren als volgt: M. Olyslager (l, een houtsnijschool. Ik zat daar in de Ook showt hij prachtige kleine houten
6), GJ. Oldenhave (2, 3, 4, 5, 8, 11,
klas met jongens van 16/17 jaar en olifantjes. 'Ik heb hier ook produkten
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22,23, 24,
moest me gewoon aanpassen. Als ik gemaakt uit meidoorn. Deze hout25), H. Eykelkamp en Zn (7, 10, 12,),
moest plassen, gewoon de vinger op- soort laat zich heel gemakkelijk beA. en A. Winkels (13), G.A. Wessesteken en zeggen dat je naar 'achter' werken. Zo heeft acaciahout b.v. een
link (14). Tevens werd deelgenomen
moet', zo zegt de heer Peeters.
hardere klank', aldus Koedijk.
aan een wedvlucht vanaf St. Ghislain
Nu leeft hij zich uit in z'n hobby. 'AlHornu over een afstand vna 253 kiloles watje hier ziet is handwerk en ge- Wandelstok
meter. De uitslagen waren: G. en H.
maakt van eiken en in mijn fantasie De heer K.W.J. van Rossum is een
Boesveld (l, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 20, ontstaan. Niets is hetzelfde', zo zegt wandelstokkenmaker. Hij heeft er
21), G.J. Oldenhave (3), h. Stokkink
hij met oprechte trots.
tientallen uitgestald, gemaakt uit al(2, 8, 12), A.A. Jurriens (4, 11, 16),
lerlei soorten hout zoals de hazelaar,
G.A. Wesselnk (5), C. Bruinsma (13, Houtdraaiersclub
de vlier, wilde kers, tamme kastanjes
14, 18, 24, 25), E. Bruinsma (15,21), 'Mensen die beroepshalve het vak etc. Een hobbyist pur sang deze uit
D.deBeusenZn(23).

P.V. Vorden

Touwtrekvereniging
Klootohieten
houdt Vordense
kampioenschappen Praowes
De Vordense touwtrekvereniging is
van plan om op woensdag 6 juli touwtrekwedstrijden te organiseren met als
inzet het kampioenschap van Vorden.
Aan de wedstrijden die worden gehouden op het Medler kunnen onder
meer bedrijven, verenigingen en straten aan meedoen. Inmiddels heeft het
bestuur van TT. Vorden de uitnodigingen al verstuurd. Geinteresseerden
kunnen zich opgeven door op dinsdagavond het clubhuis te bellen. Het
telefoonnummer is 05752-6420. Ook
kan gebeld worden met het secretariaat: 2836.

De Herberg en
Castle winnaars

Het Praomoes hield het afgelopen
weekend esn klootschiettoernooi
waaraan ^|r 31 teams werd deelgenomen. I^warcours had een lengte
van 5 kilometer. De uitslag heren: 1.
Delden II, 2. Delden I, 3. Wildenborch. Gemengd: 1. ANBO I, 2.
Hackfort I, 3. Laren I. Dames: Linde
1,2. Hackfort, 3. Delden.

'Vorden '64' wint
zwemzeskamp
De afgelopen weken is er een zwemzeskamp gehouden waaraan werd
deelgenomen door Twenhaarsveld,
Duikelaar, Steenderen, Bathmen,
Brummen en Vorden. Zaterdagmiddag werd de laatste wedstrijd uit de
reeds van zes gehouden. Toen de balans was opgemaakt bleek het team
van 'Vorden '64' met 654 punten de
sterkste; 2. Twenhaarsveld 610 punten; 3. Duikelaar 588.

Het sportiviteitstoernooi dat Fred
Fransen het afgelopen weekend op de
velden van Socci en in de zaal van De
Herberg organiseerde is een groot
succes geworden. In totaal waren er
300 personen van de partij. Het voetballen werd gewonnen door het team
van Castle, Tweede en derde werden
Op maandag 6 juni begon het Open respectievelijk Socci en De Herberg.
Jeugdtoernooi op het tennispark 't Bij de onderdelen darts, sjoelen en Aan het einde van het badmintonseiOverspoor. Er waren maar liefst 140 goalschieten bleek het team van de zoen, zijn de afgelopen weken de jaarpartijen die gespeeld moesten wor- Herberg het sterktste. Als tweede en lijkse clubkampioenschappen afgeden. Het aantal inschrijvingen be- derde eindigden hier Vianen en Cas- werkt. Er waren dit jaar veel spannendroeg vpel meer, maar helaas moesten tle. Aansluitend was het zaterdag- de partijen en de uiteindelijke winenkele tientallen deelnemers afgewe- avond dolle pret in De Herberg met naars hebben voor de hoofdprijs ook
zen worden. Ondanks de matige optredens van onder andere Kas flink moeten knokken. Bij de jeugd
weersomstandigheden konden de Bendjen, Johan Stapper en Frans waren er de volgende winnaars: Marwedstrijden zonder al te veel onder- Smit. Op 10 juni 1995 wordt het leen Wichers, Madeleine Winkelaar,
brekingen doorgang vinden. De uit- tweede lustrum gevierd, waarvoor Ronald Meijers, Peter Annevelink,
zich inmiddels al tien ploegen hebben
slagen waren als volgt: meisjes enkel
Philip Gussow en Katalinka Groot
t/m l O jaar: l. Annelot Laagland (TC aangemeld. Het ligt voorts in de be- Obbink. Ook bij de senioren was het
Rozcndaal), 2. Jorike Wildenburg doeling om op de zondagmorgen een weer een leuk toernooi. Bij de dames
(TC Ede). Jongens enkel t/m 10 jaar: koffieconcert te houden in De Her- enkel recreaten werd gewonnen door
l. Wouter Braanhaar (TC Enter), 2. berg.
Beppie Menkveld. Bij de heren reMaarten te Brake (TC Aalten). Meiscreanten was Richard van Houte de
jes enkel t/m 12 jaar: l. Manon Bielesterkste.
man (TC Doesburg), 2. Nicole TeuBij de competitiesspeelsters behaalde
nissen (TC Gorssel). Jongens enkel
ook dit jaar Ingrid Weenk de eerste
t/m 12 jaar: 1. Christiaan Derksen
plaats. Tweede en derde werden res(TC Beinum/Doesburg), 2. Thomas De heren van Vorden'64 hebben het pectievelijk Esther Oosterink en Jovan Zadclhoff (TC Eerbeek). Meisjes afgelopen weekend deelgenomen aan landa Schuppers. De finale heren-enenkel t/m 14 jaar: l. Laura Wensink een waterpolotoernooi dat in Borculo kel werd een strijd tussen Martijn Jan(TC Zeddam), 2. Joan Kerperien (TC georganiseerd werd door BZ & PC. sen en Jasper Zweverink. Na een
Borculo). Jongens enkel t/m 14 jaar: De heren van Vorden deden het uitste- spannende wedstrijd trok Martijn aan
l. Diederik ten Oever, 2. Koen Klom- kend: op zaterdag een 5-2 overwin- het langste eind van de shuttle en won
berg (TC Borculo). Jongens dubbel ning op Montferland en een 8-4 zege voor de tweede achtereenvolgende
t/m 14 jaar: 1. Berry Brinke-Simon tegen Den Ham. Op zondag werd van keer de wisselberker. Jasper werd
Dibbets (TC Dieren), 2. Thomas Za- de Duikelaar gewonnen en ook het tweede en Martin Wisselink legde bedelhoff-Rogier Modderkolk (TC Eer- Engelse team Faversham werd met slag op de derde plaats.
beek. Meisjes enkel t/m 16 jaar: l. Va- 4-0 verslagen. Op het eind van de De dames en heren dubbel werden genoeska Visser (TC De Stoven), 2. zondagmiddag stond vervolgens de wonnen door respectievelijk Eef NiKim Tragter (TC Ruurlo). Jongens wedstrijd tegen De Whee op het pro- jenhuis en Beppie Menkveld en Torn
enkel t/m 16 jaar: l. Guus Berenschot gramma. Toen deze ook succesvol Schreuder en Bart Masselink. Martijn
(TC Zelhem, 2. Alexander Derksen werd afgesloten, 2-1, konden de Vor- Jansen en Mariel Scholten behaalden
(TCBeinum).
denaren de eerste prijs ophalen.
de eerste plaats bij de mix dubbel.

Kampioenschappen
Flash

Jeugdtoernooi tennis

Eerste prijs voor
waterpoloers

Nijmegen afkomstige wandelstokkenmaker.
'Bij de padvinderij was ik in mijn
jeugd voortrekker en is de liefde voor
hout geboren. Deze liefde is blijven
sluimeren tot dat ik op latere leeftijd
in Wales een 'Stickmaker' ontmoette.
Nu ik in de VUT ben kan ik mij heerlijk uitleven', aldus van Rossum.
Albert ter Beek uit Apeldoorn heeft
van zijn hobby zijn beroep gemaakt.
Hij is muziekinstrumentenmaker van
zijn beroep. Op deze expositie een variatie van violen, gitaren e.d. Ter Beek
maakt ook veel instrumenten op bestelling. 'Of ik zelf muziek maak?'
Eigenlijk niet. Wel heb ik zuiver voor
het uitoefenen van mijn beroep muziekles op de cello gehad. Je moet er
natuurlijk wel wat van afweten', aldus Albert ter Beek die zijn instrumenten behalve aan particulieren ook
veel aan scholen verkoopt.
Als er in de nabije toekomst nog eens
een houtexpositie in kasteel Hackfort
gehouden wordt (de intentie is er zeer
zeker) dan moeten eigenlijk ook organisatoren van Oranje- en volksfeesten
eens een kijkje gaan nemen. Vooral
degenen die zich bezighouden met
vogelschieten of beter gezegd met het
'fabriceren' van de vogel.
Ergens in de van Westerholtzaal stond
op deze expositie nl. een prachtige
houten vogel. Zo'n vogel op een paal,
om je vingers er bij af te likken, maar
toch eigenlijk ook wel weer zonde om
zo'n mooi exemplaar 'neer te halen'!

Gaat nw nieuwe
keuken ƒ 25OO,- of
(Be keuze is aan u bij HCI)

BOUWMATERIALENCENTRUM

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G),
tel. 05753-8181.

Achtkastelenrit
De Graafschaprijders
Aan de Achtkastelenrit die de VAMC
organiseerde, namen 21 equipes deel.
De heren Erik en Marco Klein Reesink en Louis de Boer hadden voor de
deelnemers een leuke rit uitgezet. Na
afloop reikte Bert Regelink aan de
volgende personen de prijzen uit:
A-Klasse: l. H.J. Cortumme, Toldijk,
2. L. Luiten, Hengelo, 3. A.C. Weevers, Keyenborg. B-Klasse: 1. G.
Reugebrink, Enschede, 2. J. Hannink,
Raalte, 3. G. Disselhorst, Raalte.
C-Klasse: 1. S. Paulusma, Leeuwarden, 2. W. Memelink, Vorden, 3. M.
Maalderink, Toldijk. D-Klasse: 1. T.
Natrop, Vorden. Aanmoedigingsprijs:
G. Hein uit Doetinchem.

Zwemvierdaagse
De Vordense zwem- en poloclub Vordcn'64 houdt vanaf maandag 20 juni
in het verwarmde bad In de Dennen
een zwemvierdaagse. Dit gebeurt in
samenwerking met het personeel van
het zwembad. De start van dit zwemevenement is 's avonds. Door de organisatie wordt er ook veel aandacht besteed aan het zogenaamde randgebeuren. Zo zullen er op de openingsavond
langemat races in het bad worden gehouden. Voor dinsdagavond 21 juni
staan er basketbalwedstrijden in het
water op het programma. De Vordense brandweer is op de avondvierdaagse altijd een welkome gast. De brandweerlieden zullen het woensdag 22
juni rondom het bad weer behoorlijk
'nat' houden. Vooral de jeugd kan
zich bij dit waterfestijn uitleven. Donderdagavond 23 juni zullen de medailles worden uitgereikt. Men kan
zich voor deze zwemvierdaagse aanmelden bij de kassa van het zwembad.
Vorden'64 sponsort tegelijkertijd het
Ronald McDonald kinderfonds.

RTVVierakker/
Wichmond
Jan Weevers deed het in Oss goed
door tweede te worden achter Bart
Brentjes tijdens de plaatselijke ATBwedstrijd. Peter Makkink haalde met
zijn maatjes weer de nodige punten
tijdens de omloo van het Gelders Eiland door zelf als zesde te eindigen.

'De Graafschaprijders'
Zaterdagmiddag organiseerde de
VAMC 'De Graafschaprijders' onderlinge crosswedstrijden óp het
•'Delden-circuit'. Het clubcircuit dat
begin van dit jaar een grondige renovatie heeft ondergaan waardoor er
ook nu, tijdens minder gunstige
weersomstandigheden, prima gereden kon worden. Wel lieten een aantal
coureurs het door het weer afweten.
Onder leiding van wedstrijdleider
Gerrit Arfman verliepen de wedstrijden succesvol. Bloemenhuis Dijkerman stelde voor de winnaars bloemen
beschikbaar die na afloop door voorzitter Joop Wuestenenk werden overhandigd. De volgende wedstrijden
meetellend voor het clubkampioenschapvinden plaats op 2 juli.
De uitslagen waren als volgt:
Klasse bromfietsen: l . Arjan Berenpas, Vorden; 2. Ferdy Klein Brinke,
Vorden; 3. Koen Berenpas, Warnsveld.
Klasse 80+125 cc: 1. Arno Linnenbank, Vorden; 2. Erwin Plekkenpol,
Hengelo.
Klasse recreanten: 1. Jan Klein
Brinke, Vorden; 2. Johan Braakhekke,
Barchem; 3. Jan Willemsen, Keyenborg.
Super Klasse: 1. Winand Hoenink,
Vorden; 2. Frank Arendsen, Hengelo.

Ouderavond bij
De Klimboom
De jaarlijkse ouderenavond van kindercentrum De Klimboom had plaats
op woensdag 8 juni. Aan het begin
van de avond blikte voorzitter R.
Brandwacht, voorzitter van de stichting terug op het jaar 1993. 'Er zit
vooruitgang in de kinderopvang, de
bezetting is praktsich voor 70 procent
gerealiseerd. Ouders zelf zijn de beste
promotie van de Klimboom', aldus
Brandwacht. Voorde Buiten Schoolse
Opvang wordt een enquête gehouden
om hieraan meer bekendheid te geven. In het jaar 1994 zal meer flexibel
worden ingespeeld op de wensen van
de ouders. Overwogen wordt een contract aan te gaan voor 40 weken, dat
inspeelt op de schoolvakanties van de
kinderen. Ook zal middels een op te
richten ouderencommissie meer betrokkenheid van de ouders bij het beleid van de Klimboom gevraagd worden.
Na de pauze hield mevrouw D. Meddens-Nijhoff, consultatiebureau-arts
voor zuigelingen en peuters in Zutphen en tevens moeder van één van de
kinderen van de Klimboom een lezing
over 'Omgaan met zieke kinderen'.

Vrouwenclub
Medler
Op dinsdag 31 mei hebben de dames
van de Vrouwenclub Medler het jaarlijkse reisje gemaakt. Nadat er koffie
was gedronken in Elburg vertrok het
gezelschap naar Ossenzijl waar een
boottocht op het programma stond.
Tijdens deze tocht vertelde een gids
een interessant verhaal over de vogels
en planten die in de regio Ossenzijl
voorkomen. In Espel stond vervolgens een koffietafel klaar, waarna een
bezoek werd gebracht aan de orchideeënhoeve in Luttelgeest. De dag
werd afgesloten met een diner.

Cursussen
bijbelstudie
Hebt u altijd meer van de bijbel willen
weten? Dan moet u dit berichtje even
goed lezen. Er zijn namelijk vele anderen die, net als u interesse hebben
voor de bijbel, de kerkgeschiedenis,
de christelijke gebruiken en de liturgie. Voor hen worden er cursussen
georganiseerd door de Nederlandse
Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en wordt
door het hele land gehouden. Alle cursussen beginnen in september en duren tot mei, gedurende drie jaar. Er is
geen diploma aan verbonden, wel een
bewijs van deelname. Er zijn in deze
omgeving twee cursusplaatsen. Ten
eerste in Deventer op de donderdagmorgen.
Aanmeldingsadres: mevrouw J. Pongers-van der Jagt. Tel. 05480-14083.
Daarnaast wordt er op de zaterdagmorgen een cursus gehouden in Velp.
Aanmeldingsadres: de heer W. Buis,
tel. 08309-52088. Er zijn al diverse
deelnemers uit Vorden. In Vorden doceert dr. K.H.W. Klaassens, predikant
te Vorden, de kerkgeschiedenis. Ook
bij hem kunt u terecht voor inlichtingen. Tel. 05752-1366.
Aanmelding voor het nieuwe cursusjaar is vanaf nu mogelijk. Er kunnen
per jaar slechts 25 deelnemers worden
toegelaten.

Cadeautje van
VSB-bank
In Nederland zijn meer dan 50.000
mensen op allerlei manieren aktief
met de omgeving bezig. De één als
natuurvorser, de ander als aktievoerdcr. Maar allemaal hebben zij hetzelfde doel voor ogen. Een omgeving
waar iedereen (plant, dier en mens)
zichthuisvoelt.
De VSB-bank wil als blijk van waardering alle vrijwilligers in Nederland
een kwartetspel aanbieden. De bank
hoopt dat het spel een steuntje in de
rug is en dat vrijwilligers nog vele jaren aktief blijven voor ons aller omgeving. Op vrijdag 17 juni mogen de
ruim veertig vrijwilligers van het
Centrum Natuur- en Milieu Educatie
Oost-Achterhoek het cadeautje in
ontvangst nemen.

KORTING

GEMEENTE
VORDEN

Café UENK
Nieuwstad 13 - 7251 AD Vorden

Wet milieubeheer/
Algemene wet bestuursrecht
Openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3.4A.3.1 Awb)
Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt vanat 17 juni 1994 op
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de
maandagavond in het Dorpscentrum te Vorden van
18.00 tot 21.00 uur gedurende 4 weken ter inzage het
ontwerp-besluit inzake de aanvraag van:

Bij aankoop van 3 Sloggi Slips.
Sloggi Slips zijn gemaakt van 95%
elastisch katoen en 5% lycra*.
Sloggi Slips blijven, ook na
eindeloos wassen, perfect in vorm.

de heer G.H. Meulenbrugge, Heerlerweg 19, 7233 SG
Vierakker om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf op het
perceel Heerlerweg 19 te Vierakker.

Zit goed, blijft goed.

*Gedeponeerd handelsmerk van Dupont. Geldig tot l juli 1994

Verkrijgbaar bij:

Scfi/töde/t JUocfe
Ruurloseweg 1 -7255 DE Hengelo (Gld.) - Tel. 1232

Tijdens alle WK voetbalwedstrijden
f 1,50 per glas bier!
Wanneer Nederland een doelpunt
scoort; l rondje bier van de zaak!
Alle wedstrijden te zien op
grootbeeldscherm (2 m x 2 m)

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen zowel schriftelijk als mondeling (na afspraak)
door een ieder worden gemaakt binnen 4 weken na
de datum van terinzagelegging. De bezwaarschriften
moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend
voor 15 juli 1994.
Indien gewenst worden de persoonlijke gegevens van
degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuurworden ingediend.

llnludó
a

Datum: 14 juni 1994.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

Burg. Gallccstraat 12 -Telefoon 1391

Toon en Yvonne Rust

De strekking van het ontwerp van het besluit luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Vaderdag = Verwendag

2 bos BLOEMEN kersverse snijbloemen

24 Perkplanten
10,5 Vaste Planten
10,-

4 Geraniums
5e gratis

10,-

Aanbiedingen van 16-06 t/m 18-06:
Wijn h n is - s lijtcrij
* Franse Cognac
Princc Hubcrt
met gratis cognacglas
van 32,95 voor

* Jonge Florijn
Bij aankoop van twee liter ccn
zakflacon Vieux t.w.v. 5,95
gratis.

* Achtkastclcii
kruidenbitter
* Diverse soorten bier
in gcschcnkvcrpakkingcn!

Traiterie
* Bramen-bavarois
per tulband

Muziekliefhebbers
opgelet!

van 9,85 voor / 9 V D

Op donderdpg 23 juni verzorgen de
pianoleerlingen van 'Muziekschool Hans & Esther
Scheerder' een

* Kalfsragout per 100 gram
van 2,65 voor A j V D

* Een saladeschotel van
Uw Traiteur is al
een feest op zich!!!

VOORSPEELAVOND

KIPFILET 11,95 PER KILO
BORRELHAPJES
4,25 PER KILO

in zaal Langeler, Hengelo (Gld.).
Toegang gratis. Aanvang 19.30 uur.

Poelier HOFFMAN

Inlichtingen: 05752-1834 of 05753-2974.
U kunt zich tevens op deze nummers opgeven voor het nieuwe seizoen.)

Zolang de voorraad strekt!

De straat is weer schoon voor
onze panden en de troep weer
opgeruimd.
Wij vieren dit met een
aanbieding:

Bij aankoop van een paar
dames-, heren- of
kinderschoenen geven wij
tegen inlevering van deze
advertentie

ƒ5-KORTING
IE5EH

SCHOEIMIVIODE

•VORDEN

's maandags de hele dag gesloten.

BEATRIXPLEIN 6, 7031 AJ WEHL, Tel. (08347) 81378
DORPSSTRAAT 4, 7251 BB VORDEN, tel. (05752) 3006

GRATIS! Op alle grote apparaten

IOOM von vertrouwen

6 jaar volledige
garantie*

Electro Vorden

') OF DE HELFT VAN DE WINKELWAARDE IN CONTANTEN

Dorpsstraat 8-Tel. (05752) 1000
Geldig t/m 30-06-94

