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Echtpaar Voskamp 50 jaar getrouwd
Op 17 juni 1943 trouwde Vordenaar W. Voskamp met M.J. Jonkers. Het feest werd in Warns-
veld, in het voormalige Nutsgebouw, gevierd. Om de feestvreugde te verhogen werden her en
der de drankjes opgescharreld. Het was immers oorlog!

Nu 50 jaar later op donderdagmiddag
17 juni a.s. zullen er bij Hotel Bakker
ongetwijfeld volop drankjes en hapjes
aanwezig zijn om hun gouden huwe-
lijk te vieren. De receptie wordt dan
gehouden.
De bruidegom dhr. W. Voskamp werd
in 1910 in Deventer geboren. Toen
zijn vader indienst kwam bij bakker
ter Huerne die destijds in de Dorps-
straat in Vorden een bakkerij runde,
kwam dhr. W. Voskamp op 8-jarige
leeftijd in Vorden te wonen.
Na zijn schoolopleiding werd hij tim-
merman. Hij kwam te werken bij tim-
merbedrijf Lindenschot in Mossel.
Maar het lot besliste anders. Vader
Voskamp begon een eigen bakkerij
aan de Molenweg. Toen moest zoon
Willem dus ook bakker worden. Na
het behalen van 4 vakdiploma's, lukte
dat ook.

Mevr. M.J. Voskamp-Jonkers, gebo-
ren in 1920 in Bathmen, was pas zes
maanden oud toen naar Warnsveld
werd verhuisd, waar haar vader bij de
politie werkte.
Na haar schoolopleiding voor kinder-
verzorgster en een stagetijd van drie
jaar in Brussel, leerde zij op een
kermis in Vorden dhr. Voskamp
kennen.
Na hun huwelijk runden zij samende
bakkerij. Ook startten zij samen de
eerste cafetaria in Vorden, bij velen in
Vorden wel bekend. Ook beheerden
zij een tijd de kantine van de Voetbal-
vereniging Vorden en van het zwem-
bad 'In de Dennen'.
Het was hard werken, geen één zon-
dag vrij, maar het was wel een gezel-
lige tijd.
In 1970 zijn ze gestopt met de zaak
aan de Molenweg. Zij wonen nu

alweer 2^Jaar in een bejaardenwo-
ning aaiflB Clauslaan, waar zij het
goed naarde zin hebben. '

De bruid heeft zich vele jaren ingezet
voor de ouderen in Vorden. Zij heeft
aktief de^^enomen in een werkgroep
voor out|Bnbeleid van de gemeente
Vorden. Ook heeft zij de ANBO hel-
pen oprichten. Nu zit zij nog in het
bestuur van de SWOV.
Zij is veel op pad geweest voor cur-
sussen en vergaderingen. Zij vindt dat
jongeren het nu maar over moeten
nemen. Wel is zij nog steeds actief lid
van het Vordens Dameskoor (al 45
jaar!). Verder gaat zij nog naar de
bingo en houdt ze van zwemmen.
Dhr. Voskamp gaat nog biljarten en
kaarten.
Het Gouden Paar heeft 4 kinderen en
3 kleinkinderen.

Boeiende samenwerking met koperensemble Sursum Corda:

Veel belangstelling voor
concert Interchrist
Op zondagmiddag 13 juni jl. hield het Vordens koor Inter-
christ, samen met het koperensemble van Sursum Corda en de
zanggroep Quint een 'zomerconcert' in de Dorpskerk. De niet
minder dan ca. 120 bezoekers kregen een afwisselend pro-
gramma van zang en muziek aangeboden.

Het koor Interchrist begon het concert
met 'Lied aan het Licht', gevolgd door
nog diverse liederen van verschillend
genre, waaronder de speciaal voor dit
concert ingestudeerde gospel 'O
happy day'. Het koor werd muzikaal
begeleid door dirigente Lucian Ven-
derink-Smeenk op keyboard, Dick
Boerstoel op trompet en Yvette ten
Barge op dwarsfluit.
Het koperensemble van Sursum
Corda bracht tijdens het concert een
vijftal boeiende muziekwerken ten
gehore, waaronde Three hymns' en
'The News Castle hymn'.
De zangroep Quint, die in de afgelo-
pen jaren al op verscheidene plaatsen

in de regio had gezongen, maar nog
nooit in Vorden, zorgde voor nog
meer afwisselen met onder andere het
vrolijke 'Tanzen und springen' en
There's a place tbr us' (uit The West
SideStory).

Primeur

Bezoekers noemden met name de
afsluitende twee onderdelen van het
programma het meest indrukwek-
kend: het lied 'Hij is Licht' en 'We rest
on Thee'. Dit laatstgenoemde
muziekstuk van de componist Sibe-
lius was speciaal voor dit concert door

dirigente Lucian Venderink-Smeenk
bewerkt voor koor en koperensemble.
Het was voor het eerst dat deze com-
binatie van zang door het koor Inter-
christ en muziek van het koperensem-
ble Sursum Corda ten gehore werd
gebracht. Volgens velen was dit voor
herhaling vatbaar.
Tot slot werden bloemen overhandigd
aan dirigente Lucian Venderink-
Smeenk, trompettist Dick Boerstoel
en fluitiste Yvette ten Barge. Als 'toe-
gift' werd samen met de aanwezigen
het lied 'We are the world' gezongen,
waarna musici en koorleden met een
staand applaus werden beloond.
Aangezien de Dorpskerk gratis ter
beschikking werd gesteld door de her-
vormde kerkvoogdij, besloten de
organisatoren om geen inzameling
voor de gemaakte kosten te houden,
maar om bij de uitgang een inzame-
ling te houden voor het deze week
naar nederland terugkerende zending-
sechtpaar Johan en Janny Lotterman.
Dit bracht een mooi bedrag op: bijna
driehonderd gulden.
Voor het koor Interchrist was dit con-
cert de afsluiting van het seizoen. Op
20 augustus begint men weer met de
repetities voor het komende winter-
seizoen.

Fotowedstrijd
'Beeldschoon
Vorden'

Een herinnering aan de thans lopende
fotowedstrijd voor senioren, waarbij
wordt gevraagd ons dorp of de omge-
ving ervan op een originele manier in

beeld te brengen. Deze fotowedstrijd
wordt gehouden in het kader van 'het
Jaar voor de Ouderen' en georgani-
seerd door de Stichting Welzijn
Ouderen. Er is voor deze wedstrijd
een aantal spelregels opgesteld; deze
zijn vermeld in de folder die verkrijg-
baar is bij het kantoor van de SWOV
(Raadhuisstraat), bij het VVV-kan-
toor en bij fotohandel Willemien in de
Dorpsstraat.
Er zijn voor deze wedstrijd leuke prij-
zen beschikbaar; de prijswinnende

foto's zullen bovendien worden ver-
groot en tentoongesteld tijdens de
expositie in 'de galerij' van de biblio-
theek in de maand december plus een
selectie van de overige foto's. U kunt
uw foto's inzenden uiterlijk 15 sep-
tember 1993. Als u dit opgeeft, wor-
den de door u ingezonden foto's door-
gestuurd naar het adres van de lande-
lijke fotowedstrijd 'Beeldschoon
Nederland'. Voor deze wedstrijd is
een prijzenpot beschikbaar van onge-
veer 50.000 gulden.

N Aankomst
II a.s. zaterdagmorgen:

Fam. Lotterman
terug naar
Nederland
Het Vordense echtpaar Johan en
Janny Lotterman keert deze week met
hun drie kinderen Christi, Petra en
Matthéa terug in Nederland. Na gedu-
rende een (tweede) periode van 4 jaar
gewerkt te hebben aan het alfabetise-
rings- en bijbelvertaalwerk onder de
Tanngu-bevolking, komen zij voor
een verlofjaar terug naar de Achter-
hoek. Het verlofjaar zal onder meer
worden besteed aan het versterken
van de relaties in Nederland, presen-
tatie over hun werk op Paua Nieuw
Guinea, studie en spreekbeurten.
Op 16 juni vertrekt de familie Lotter-
man vanuit Ukarumpa voor een vlieg-
reis van enkele dagen. Ze worden
zaterdagmorgen 19 juni a.s. op Schip-
hol verwacht. Daar zullen zij worden
welkom geheten door familie, vrien-
den en bekenden, onder andere uit
Vorden en omgeving.

Imkersvereniging
Zaterdag 19 juni a.s. organiseert de
imkersvereniging 'Tot Nut en Genoe-
gen' voor de tweede keer een regio-
nale natuur- en milieumarkt op het
Marktplein. Naast de organiserende
vereniging doet een breed scala van
instellingen mee, onder andere de
Wereldwinkel Vorden, het Wereld
Natuur Fonds, Natuurmonumenten,
bilogisch dynamische boerderij De
Vijfsprong, de Volkstuii^reniging
Vorden, de Koninklijke N^pschappij
voor Tuinbouw en Plantkunde, de
werkgroep Leefbaarheid Vorden en
de gemeente Vorden. Naast algemene
natuur- en milieuvoorlichting en spe-
cifieke op de eigen ^panisatie
gerichte voorlichting zul^P/erschil-
lende deelnemers speciaal voor deze
gelegenheid gemaakte activiteiten
verzorgen. Zo zal Natuurmonumen-
ten een presentatie hebben over
akkerplanten, heeft de werkgroep
Leefbaarheid een wilde plantenquiz,
schenkt de Wereldwinkel biologische
koffie en legt de Imkersvereniging
een drachtplantentuin aan met daarin
(gesloten) bijenkasten en -korven.
De gemeente Vorden zal aanwezig
zijn met de voorlichtingsbus over
klein chemisch afval en met een spe-
ciale compostactie.

Kasteelconcert
Hackfort
Zondagmiddag 27 juni a.s. kan men
luisteren naar een concert in kasteel
Hackfort, gelegen aan de Baakseweg
even buiten Vorden. Het Achterhoeks
Bachkoor onder leiding van Benito
Hulshof brengt er profane liederen ten
gehore met als thema de liefde.
Korte werken van Monteverdi, Cor-
nelis Schuyt, William Cornyshe,
Thomas Morley, John Wilbye, en
Vaughan Williams worden afgewis-
seld door een optreden van een
blokfluitensemble.
Ter bestrijding van de kosten voor dit
concert dat ruim een uur zal duren,
wordt een vrije gift gevraagd. Kinde-
ren mogen 'de barones' na afloop op
hun eigen wijze bedanken...

PV Vorden
Leden van de PV Vorden hebben het
afgelopen weekend deelgenomen aan
de 2e Midfondvlucht vanaf St. Ghi-
slain, waar de duiven om 13.00 uur
werden gelost. UITSLAGEN:
Comb. Boesveld l, 4,5,7; J. Eulink 2,
3, 10; T. Wesselink 6; A. en A. Win-
kels 8; De Beus 9.

Klootschieten en
barbecue
Graafschaprijders
De VAMC 'de Graafschaprijders1

organiseert zaterdagavond 19 juni
voor de leden een klootschietwed-
strijd. Aansluitend vindt er een barbe-
cue-avond plaats. Opgave is mogelijk
bij G. Hartman (05752) 8478 of bij B.
Regelink (05752) 2534.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag20 juni: 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
bediening van de Doop. Er is zondagsschool en
jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 20 juni 9.30 uur ds. M. Berg, Barchem;
19.00 uur ds. M. Berg, Barchem.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 19juni 18.30 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 20 juni 10.00 uur Eucharistieviering,
Gemengdkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 juni Pastoor
J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 19-20junior. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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

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

Dierenarts van zaterdag 19 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 19-20 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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

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

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

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 9.30-15.00 uur.

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

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 juni 10.00 uur ds. Kraai-Hall.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 19 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 20 juni 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 juni Pastoor
Van Zeelst, tel. 05752-1735.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Als je de beste merken verkoopt,
geef je toch ook de beste service...

van kolderen*
Lar«ns*weg 55 - Lochem - Tel. 05730-51230



OPRUIMING
SHOWROOM-MODELLEN
Wij ruimen diverse showroom-modellen op met kortingen
van

10-40%!
Enkele voorbeelden:

BANKSTEL 3-1-
BANKSTEL 3-2
SALONTAFEL
KAST
EETKAMER-
TAFEL TUIMEL

2995,
1895,
495,
1795,

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

ie Herberg"^
Dorpsstraat 1 O - Vorden

Vaders!
Toon je gezag:

Bestel nu de HERBERGSALADE
voor je eigen

Vaderdag!
Huzarensalade 6,50 p.p.

Russisch ei 8,50 p.p.

Zalmsalade 10,50 p.p.

Tevens meubelen

10% korting!
Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ook Uw Zonwering-specialist!

Ruurloseweg 2 - Tel. 05753-1484 - Hengelo Gld.

lWOOI MEEGENOMEN

OP VAKANTIE!?

10.-

Raadhuisstraat 22 - VORDEN

arkensvlees
eel keus

oordelig
errassend lekker

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 uio 7,95
Grove verse worst 1 k.io 9,95
Vlindervinken per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Speklapjes 1 k,io 7,45
MAALTIJD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Tjap Tjoy
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

CORDON
BLEU

4 betalen

Rauw Ontbijtspek
100 gram 1,49

Cervelaatworst
100 gram 1,69

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,OO

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

Haas/Ribkarbonade
ikiio 10,45

Gepaneerde Schnitzels
100 gram 1,49

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

r

Vlag-Vlag
Wie heeft onze vlag gezien/gevonden

(rood-wit-blauw)?

Hij stond tegen het bankje op de
kruising Molenblick-'t Jebbink, samen

met onze 'Sparta'-vlag.

Bestuurgymver. Sparta.

4 Geraniums 10,—
2 Begonia's

voor de kamer
10-

2 Calanghoë's 5,-

2 bos
BLOEMEN 8,95
ledere koper 1 roos

GRATIS

WIJNHUIS: ^
K4DEKIX4G-A4NBIEDINGEN

Zakflacon JONGE GRAANJENEVER + twee fraaie borrelglazen
van 13,45 voor 12,95

Brandenbarg JONGE JENEVER per liter 17,95

BORDEAUX SUPERIEUR
Chateur St. Martin-Baracan 1989

van 11,95 voor 10,95

'•'i'.

nluus

TRAITERIE:
VLEESSALADE

normaal 100 gram 1,55 NU 1,25

VISSALADE VAN VERSE ZALM
NORMAAL 100 gram 3,55
NU 2,75

.*

50%
KORTING

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

Masurische AARDAPPELSALADE of
Exotische AARDAPPELSALADE
of HUZARENSALADE
DIT WEEKEND VOOR DE STEENGOEIE PRIJS:

Burgemeester Galléestraat 12
7251 EB Vorden

STEENGOEIE

OPRUIMING
3 DOLLE DAGEN -17 t/m 19 juni

ALLES HALVE PRIJS!!
(m.u.v. SNIJBLOEMEN)

Bloemsierkunst

500 gram

De tegels
vliegen er uit!

•Ibrink

Daarom aantrekkelijke

AANBIEDINGEN
Kom en kijk in de winkel!

VELE
ZOMERSE
AANBIEDINGEN
MET STEENGOEIE

KORTINGEN!

BURG. GALLEESTR. 5-7

« 05752-1436
FAX: 05752-1075
VORDEN

Vakantie van 21 -6 t/m 7-7.

BANKETBAKKERIJ

J.WIEKART
BURG. GALLEESTR. '•
TEL 1750

KOMT U MAAR...
HET HANGT VOOR U KLAAR!

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



Houtstok
PARASOLS

vanaf l f O."

Bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg l l

Hengelo-Tel. 05753-2139

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELM IN K
VOHOtN ZilTPHtNStWEG TIL 00752 )bl«

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van ons doch-
tertje en zusje

Marissa

5 Pond 2 ons en 48 cm lang.

Henk Hovenga
Janny Hovenga-Visschers
Ingrid
Jasper

13 juni 1993
Brinkerhof 1 6
7251 WR Vorden

Met veel plezier denken we
terug aan onze huwelijksdag.
Mede door uw aanwezigheid,
felicitaties, bloemen, cadeaus
en de vele kaarten, die we
mochten ontvangen is deze
regenachtige dag voor ons
een onvergetelijke, stralende
dag geworden.
Nogmaals hartelijk dank!

Yvonne en

Erik Brummelman

juni 1993
Lankhorsterstraat 16a
Hengelo (Gld.)
-
Wij zijn heel blij dat dankzij
een goede en liefdevolle ver-
zorging van bijna 5 maanden
in het ziekenhuis, nu thuis is
onze zoon

Riek

Geboren te Nijmegen op 19
januari 1993.

Erik en Anke Maalderink
•i;S

Hengelo (Gld.), 12 juni 1993
Plataanweg 1 5
7255 AZ Hengelo (Gld.)

Hartelijk dank aan allen die
ons 40-jarig huwelijksfeest op
welke wijze dan ook tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Jan en Gerda Berenpas

juni 1993

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij
graag iedereen bedanken die
ons 50-jarig huwelijksfeest tot
zo'n prachtige dag heeft
gemaakt.

J. Voskamp
J.H. Voskamp-Wonnink

juni 1993
Galgengoorweg 3, Vorden

Laurens Besselink
en

Yvonne Jimmink

gaan trouwen op donderdag 24 juni
1993 's morgens om 11.00 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

U bent van harte welkom op onze
receptie, die wordt gehouden van
16.30 tot 18.00 uur in Bodega "t
Pantoffeitje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Ons adres blijft:
Hoetinkhof 195, 7251 WH Vorden

: : :

i

ledereen is welkom op de

TONEEL-
UITVOERING

van de

Buurt-
vereniging

Delden
VRIJ DAG 18 JUNI met

Woareen wil is...
in het Dorpscentrum

Aanvang 20.00 uur.

Marja Juitje Niezink
en

Eduardus Johannes Peter
Westervoorde

gaan trouwen op vrijdag 25 juni 1993
om 12.00 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden' te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 13.00 uur in de Nederlands
Hervormde Kerk te Vorden door ds.
K.H.W. Klaassens.

U bent van harte welkom op de
receptie aan boord van de M.P.S.
IJsselstroom, IJsselkade, Zutphen
van 15.15 uur tot 16.30 uur.

Ons adres is:
Dr. C. Lulofsweg 6
7251 XP Vorden

TE KOOP:

POMPEN
Yet 80 0.8 PK 199,-
mee bijbehorende slangen,

koppelingen
tegen scherpe prijzen

Dompelpompen
199,-

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1

Hengelo-Tel. 05753-2139

Toneelvereniging KRATO
presenteert:

OPEN LUCHTTONEEL

"n Jonge deern op 't erf'
m.m.v. de Knupduukskes

PLAATS:
Camping 'de Goldberg', Larenseweg l, Vorden.

DATUM:
20 juni 15.00 uur. Reservedatum: 26juni 20.00 uur.

ENTREEPRIJZEN VOORVERKOOP:
Volwassenen f 6,-. Kinderen t/m 12 jaar f 4,-.

Voorverkoopkaarten te verkrijgen bij:
* Camping 'de Goldberg'.

* Speelgoed-huishoud-kadoshop Sueters.

Hans Horstman
en

Anke van Heerde

gaan trouwen op vrijdag 25 juni 1993
om 14.00 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30
tot 17.00 uur in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

juni 1993
Hoetinkhof 163
7251 WH Vorden

De loopschoenspecialist

L O' C • H

GEVRAAGD:

Service Medewerk(st)er
voor aan de pomp en shop

Eisen: — zelfstandigheid
— 18 jaar of ouder
— bereid op zondag te werken
— hoofdrekenen

Voor telefonische reaktie: 05752-1794.

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg^ 7251 R Worden,
Telefoon (05752) 17 94

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

::

;

ONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Yvonne Peeters
en

I Appie Noordkampii
l

trouwen op 26 juni 1993 om 1 1.30
uur in kasteel Vorden, onder
begeleiding van 120 paarden.
Van 15.00 tot 21.00 uur is er
doorlopend feest in tent voor het
kasteel.

m
In plaats van cadeaus gaarne uw gift
in melkbus deponeren, bestemd voor
vluchtelingen uit voormalig
Joegoslavië.

i
Vordensebosweg 5

l 7251 ME Vorden
m

verzekerten verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

DEVAI<
mmmmammmm^mm

Alles voor de
fDoe-het-Zelverf

m1

Op zaterdag 26 juni 1993 zijn wij 40
jaar getrouwd.
Wij hopen dit samen met onze
kinderen en kleinkinderen te vieren.
U bent van harte welkom op onze
receptie die van 15.00-16.30 uur
gehouden wordt in Huize "t
Enzerinck', Almenseweg 60 te
Vorden.

Dini en Wim Breuker

Almenseweg 58
7251 HS Vorden

Zweeds vuren: van goede kwaliteit.

* geschaafd, afm. 50 x 75 mm, div. lengtes, v.a. 2,30 p/

* geschaafd, geïmpregneerd, ronde kanten

planken, 1 9 x 1 45 mm, a 2,80 p/m1

lengtes 360-420-450-51 0-540
regels 44 x 70 mm voor pergola's, lengtes 2,70-4,80

fijnbezaagd, diverse soorten planken vanaf 2,30 p/m1

ronde palen 0 6-1 00 lang v.a. 2,90 per stuk
geïmpregneerd, rondgefreest
geschaafde palen, geïmpregneerd

7 x 7 x 2.70 a 1 6,00 per stuk

9x9x2.70 a 28,50 per stuk

Verder diverse aanbiedingen. Alles bij Heijink in Leesten.

De echte' sportievelingeri
verdienen een boeketje

afkomstig van Kettelerij.

Net even anders.

l
Zutphenseweg 64 - 7251 DL Vorden - « 05752-1508 - Fax 3070

DE VAKMAN H EIJ l N K
'•TTipmyi'' "U*̂ -̂

Leestenseweg 10 - 7207 EA ZUTPHEN - Tel. 05750-21796

ZATERDAG 19 JUNI A.S.

UITVOERING - openbare les
van de Muts Blokfluit- en Keyboard Club

in het Dorpscentrum

Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.

Netbestuur.

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

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

spuitwerkzaamheden, bijv. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes etc.

Als wij klaar dj n met het schilderwerk,
dan is 't ook aft

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
vlh schildersbedrijf U iterweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

presenteert:Uw Fietsvakman

NIEUW
in ons assortiment

GIANT
BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR • REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

VADERDAG IS OOK VERWENDAG

'N ONTBIJT
met keuze uit diverse luxe broodjes

is 'n goed begin van de dag.

En bij de koffie een heerlijk stuk taart.
Keuze uit: chipolata, mokka, slagroom,

kwark en vruchten.

Speciaal aanbevolen:

DE
STROPDASTAART

Alles van één kwaliteit: DE BESTE.
Dat proeft U!

Het Allerlekkerste voor de Allerbeste,
la toch!

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

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

&

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

WAARDEBONNENAKTIE
GELDIG VAN MAANDAG 7 JUNI T/M ZATERDAG 19 JUNI



Nostalgie bij het in werking stellen
van de Lindesche Molen
'Wanneer iedereen die de Stichting Lindesche Molen een warm hart toedraagt en een tegel
koopt van 50 gulden met daarop zijn of haar eigen naam, dan hebben we de benodigde 40.000
gulden zo bijeen en kunnen we beginnen met de tweede fase van de restauratie van de Linde-
sche Molen'. Deze woorden sprak dhr. J.W. Vasbinder, voorzitter van de exploitatiecommissie
van deze molen in het buurtschap Linde. Tijdens deze tweede fase zal de molen in het riet wor-
den gestoken.

Zaterdagmorgen werd de eerste fase
van de restauratie afgerond. Dat
gebeurde door burgemeester E.J.C.
Kamerling middels het in werking
stellen van het maalwerk van de
molen. Met een korte ruk aan het
touw, zodat beneden een zak graan
naar boven in de molen werd getrok-
ken, zorgde dhr. Kamerling ervoor dat
de 'zaak' in gang werd gezet. De tal-
rijke aanwezigen konden daarna de
molen bezichtigen, waarbij vrijwillig
molenaar Bert Leusink een explicatie
gaf.

Voor de aanvang van het officiële
gebeuren werden de genodigden in
stijl ontvangen. Koffie met een echte
snee krentewegge, gebakken in de
eigen bakoven uit het graan dat in de
molen was gemalen. Nadat dhr. P.C.
Hoogveld, voorzitter van de 'Stich-
ting de Lindesche Molen' een groot
aantal mensen had bedankt die op eni-
gerlei wijze hun beste beentje voor de
molen hebben voorgezet dook Peter
Hoefnagels in de geschiedenis van
deze Lindesche Molen.

De molen is een combinatie van
mechanica en natuurkunde. Acht kan-
ten wind, acht kanten zon, acht kanten
storm, acht kanten leven, dat alles
door de natuur om niet gegeven', zo
sprak Hoefnagels op dichterlijke
toon.

De Belt

De Lindesche Molen komt in 1867
voor het eerste voor op een kaart van
de tweede divisie van de Infanterie.
De molen zelf moet rond 1853-1856
zijn gebouwd.
Daarvoor gingen de boeren in Linde
reeds met de kruiwagen naar de hui-
dige plek waar ze een 'belt' hadden
gemaakt. Toen is het besluit genomen
om een molen te bouwen. Dat
gebeurde door timmerman te Pas. Een
zekere mijnheer Kelderman was de
eerste eigenaar van de molen.

Op gegeven moment brak er brand uit
(welk jaartal is niet bekend) en werd
de molen verwoest. In 1890 werd de
molen herbouwd. Toon Dieks van de
Coöperatie 'Ons Belang' was de laat-
ste beroepsmolenaar.
In 1953 raakte de molen in verval en
verloor het zijn oorspronkelijke funk-
tie. Het maalwerk werd uit de molen
gehaald en werd gesloopt. In 1966
werden de wieken er afgenaaid.
Otto Koch, destijds gezagvoerder bij
de KLM en die in Vorden was 'neerge-
streken' zette zich in voor het in ere
herstellen van de molen. Molenmaker
G.T. te Velthuis kreeg in 1971 de
opdracht de wieken weer aan te bren-
gen om op die wijze de restauratie
weer in gang te zetten.
Het behoud van de Lindesche Molen
lag Otto Koch zo na aan het hart dat
hij zelfs het diploma vrijwillig mole-
naar behaalde. Hij was daar buitenge-
woon trots op, zo wist Peter Hoefna-
gels te vertellen.

Stichting Lindesche Molen

De Coöperatie 'Ons Belang' verkocht
de molen in 1974 aan mevr. P.J.M.
Hoefnagels-Blommesteyn. Zij op
haar beurt, schonk de molen in 1986
aan de 'Stichting de Lindesche
Molen'. Met medewerking van het
molenaarsbedrijf Groot Wesseldijk
heeft mevr. Hoefnagels er heel veel
aan gedaan om de molen in stand te
houden. 'In feite heeft mevr. Hoefna-
gelsa achttien jaar lang met molentjes
gelopen', zo grapte echtgenoot Peter.
Bij de plechtigheid op deze zaterdag-
morgen was tevens drs. C.A.S.D.
Wever, Gevolmachtigd Minister van
Aruba aanwezig. De aanleiding hier-
van was dat tijdens het begin van de
restauratie in 1990, de Lindesche
Molen door de Gevolmachtigd Minis-
ter van de Nederlandse Antillen,
Edsel Jesurun, tot Koninkrijksmonu-
ment werd benoemd.
Het bezoek van minister Wever aan
de molen moet je zien als een sym-

bool van een langdurige vriendschap
tussen de Arubanen en de Neder-
landes. In het kader van de éénwor-
ding van Europa heeft de molen nog
meer betekenis gekregen.
Het buurtschap Linde heeft nl. heel
oude banden met Europa. Reizigers in
vroeger dagen, onderweg naar het
Grote Duitsland en Midden Europa
kwamen hier langs. Er stonden hier
zelfs drie herbergen, waar de reizigers
zich onderweg konden ontspannen.
De Lindesche Molen is dus nu een
Europes^Bnolen geworden', aldus
Peter Hoefnagels.

Burgemeester Kamerling, tevens
voorzitter van de restauratiecommis-
sie vond^^t een goeie zaak dat de
Lindescl^P/Iolen voor het nageslacht
bewaard blijft. 'Ik heb me laten vertel-
len dat de provincie heel graag wil
meehelpen aan de volgende restaura-
tie', aldus Kamerling.
Behalve genoemde tegelaktie doet de
'Stichting de Lindesche Molen' nog
veel meer om de volgende restauratie,
ook zijn er de jaarlijkse exploitatie-
kosten van ruim 7.000 gulden.

Onder de noemer 'Verhalen onder de
Molen' worden er beneden in de
molen theatervoorstellingen gegeven.
Hieraan werken Ben en Truud Rog-
mans mee, de 'verteller' Peter Hoefna-
gels en de voordrachtskunstenares
DinyHiddink.
Deze theatervoorstellingen vinden
deze zomer plaats op de woensdag-
avonden 7, 14, 21, 28 juli en 4 en 8
augustus.

Tijdens het in werking stellen van de
Lindesche Molen gaf Diny Hiddink
deze zaterdagmorgen alvast een voor-
proefje. Naar de 'Scholdoek uit Oma's
tijd' werd aandachtig geluisterd. Dat
de Achterhoekers een 'betje nieuws-
gierig bunt' kan Diny Hiddink u haar-
fijn uitleggen. 'Dan mo'j in de venster-
banke loerplanten plaatsen. Dan ku'j
precies zeen wat er allemoale in de
buurtegoandeis!'

Willibrordusschool in actie

Op zondagmorgen 27 juni is er een Gezinsviering voor school-
verlaters, waarin voorgaat Fr. Broekman. Aansluitend is er
samenkomst bij het Ludgerusgebouw waar koffie of 'n
drankje gebruikt kan worden. Hier zal ook het startschot
knallen voor de sponsorloop.

De eerstkomende weken zullen kin-
deren proberen een sponsor te vinden
per rondje van 400 meter. Er kan wor-
den ingeschreven voor: f 0,25 - f 1,00
- f 2,50 - f 5,00 - f 10,00 met nooit
meer dan 10 ronjes (minder kan wel).
Wil men alleen een vast bedrag ineens
laten noteren, dat kan ook.
Het zou mooi zijn als ook volwasse-
nen meedoen aan dit gebeuren, wat
bijzonder op prijs wordt gesteld door
de restauratiecommissie, waarin
'meester' Jan Marijnissen ook zitting
heeft.

tn deze sponsorloop zit geen wedstrij-
delement; men kan naar eigen wens
de rondjes lopen en stoppen.
Men is ook bijzonder verheugd te
kunnen vermelden dat muziekvereni-
ging 'Jubal' belangeloos medewer-
king zal verlenen.
Inschrijfformulieren zullen op
diverse plaatsen worden neergelegd,
o.a. in de kantine van de Sporthal en
achterin de Kerk of kunnen bij het
hoofd van de school worden opge-
haald. Men kan ook op 27 juni zich ter
plekke nog aanmelden.

Zwemvierdaagse
Van 21 t/m 25 juni a.s. zal in zwembad
'In de Dennen' weer de Nationale
Zwemvierdaagse worden gehouden.
Vier dagen lang zullen dan opnieuw
sportiviteit en plezier hand in hand
gaan. Veel kinderen kijken uit naar
deze vier heerlijke dagen, waarop ze
hun sportieve inspanning beloond
zien met onder andere een medaille.
Helaas is deze vorm van sportieve
inspanning niet voor iedereen wegge-
legd. Jaarlijks worden heel veel kin-
deren met ernstige aandoeningen
opgenomen in het ziekenhuis. Voor
hen is dat een ingrijpende gebeur-
tenis. Het is dan ook van groot belang,
dat een kind in deze angstige en moei-
lijke perioden, warmte en geborgen-
heid kan vinden bij zijn ouders. Maar
door de afstand tussen ziekenhuis en
thuis is dat veelal niet mogelijk!
Dankzij de Ronald McDonald-huizen
kunnen ouders van ernstig zieke kin-
deren met hun gezin dicht bij hun
zieke kind zijn! Zo'n Ronald McDo-
nald-huis wordt op die manier een

'thuis ver van huis', waardoor het
gezinsleven zo normaal mogelijk
door kan gaan.

Voor deze Huizen is veel geld nodig.
Vandaar dat in zoveel mogelijk
Nederlanse zwembaden waar de
Nationale Zwemvierdaagse wordt
georganiseerd, de actie MAAK EEN
PLONS VOOR HET RONALD
McDONALD KINDERFONDS is
verbonden.
Ook in het Vordense zwembad vindt,
tijdens de Nationale Zwemvier-
daagse, deze sponsoraktie plaats!
ledere deelnemer aan de Zwemvier-
daagse koopt een deelnemerskaart.
Deze kaart is tevens Sponsorkaart. De
deelnemers kunnen zich laten sponso-
ren door familieleden, kennissen e.d.
Op de laatste dag van de Nationale
Zwemvierdaagse leveren zij de kaart
en het geld bij het zwembad in. Zij
zorgen dan dat het geld overgemaakt
wordt naar het Ronald McDonald
Kinderfonds!
Het spreekt voor zich dat deelnemers
niet verplicht kunnen worden om aan
deze actie mee te doen. Maar het zal u
ook duidelijk zijn dat wij deze actie
zeer nadrukkelijk bij u aanbevelen!

Inschrijving Zwemvierdaagse/
Sponsorzwemmen met ingang
van heden aan de kassa. Elke 25e
inschrijver/ster ontvangt een
ATTENTIE! Deelnemerskaarten
doen mee aan de Verloting, waar-
uit 6 prijswinnaars worden
getrokken.

Behalve de Zwemvierdaagse worden
elke avond ook tal van nevenaktivitei-
ten georganiseerd. Zo is er een Mid-
getgolftoernooi voor buurten, vereni-
gingen, families, straten, etc. Er is een
wedstrijd in Spijkerbroekophangen,
alsmede een Kruiwagenrace om het
Kampioenschap van Vorden.
Maandag 21 juni verleent 'Concordia'
muzikale medewerking. Dinsdag 22
juni geeft de gymvereniging 'Sparta'
een demonstratie aerobic en jazzbal-
let. De Vordense brandweer geeft
woensdagavond 23 juni een demon-
stratie. De Arnhemse reddingsbri-
gade komt op donderdagavond 24
juni naar Vorden om in het zwembad
een demonstratie te geven hoe te han-
delen wanneer een auto te water raakt.
Vrijdag 25 juni vinden de finalewed-
strijden plaats om het Midgetgolf-
kampioenschap van Vord^ de krui-
wagenrace en het Spijk^mroekhan-
gen om het Kampioenschap van Vor-
den. Tevens is er die avond een optre-
den van 'Speedy Trampo'.
Zij die geïnteresseerd zijn om aan een
evenement deel te neme^Jj gewoon
wat invormatie willen, kumen bellen
(05752)1203.

'In de Dennen'
Bestuur en personeel van het zwem-
bad 'In de Dennen' hebben een nieuwe
datum vastgesteld voor de Rekreat-
hlon voor de Vordense schooljeugd.
Dit zal zijn woensdagmiddag 30 juni.
Het sportevenement bestaat uit
zwemmen, fietsen en hardlopen. Van-
wege het warme weer en de gewel-
dige drukte in het zwembad moest de
jeugdrekreathlon de afgelopen week
worden afgelast. Het 'normale' zwem-
men had derhalve voorrang. De
Rekreathlon voor volwassenen zal op
een nog nader te bepalen datum in
augustus worden gehouden.

Reeds 20.000

De fraaie temperaturen heeft het
zwembad 'In de Dennen' bepaald
geen windeieren gelegd. Tot dusver
zijn reeds 20.000 bezoekers de kassa
gepasseerd!
'Vorig jaar hadden we in totaal ruim
50.000 bezoekers. Te bedenken dat de
zomer nog moet beginnen, zijn we
natuurlijk ontzettend gelukkig met
het bezoekersaantal tot nu toe', aldus
chef-badmeester Martin Westerik.

Zwemjogging
voor senioren
Ook al is het joggen in het zwembad
al begonnen, u bent als senior nog
altijd hartelijk welkom om mee te
doen. Zwemmen is een oergezonde
ontspanning en u kunt dagelijks
zoveel baantjes zwemmen als u wilt
en kunt. Er zijn veel Vordenaren die er
een goede gewoonte van hebben
gemaakt om in het seizoen, dat duurt
tot begin september, al zwemmend
goed in beweging te blijven. Bad-
meester Westerik (tel. 1203) zal u
graag informeren over deze mogelijk-
heid die uitstekend past in het kader
van 'het Jaar voor de Ouderen', waarin
door de Stichting Welzijn Ouderen in
Vorden extra aandacht wordt besteed
aan de vele mogelijkheden voor
senioren om actief te blijven.

Deldens buurtfeest en
toneelavond
Buurtvereniging 'Delden' begint het jaarlijkse buurtfeest met
een toneelavond welke vrijdagavond 18 juni wordt gehouden
in de grote zaal van het Dorpscentrum.

De keuze is gevallen op het platte-
landsblijspel 'Woar 'n wil is...1. Het
stuk speelt zich af in de woon- annex
werkkamer van molenaar Hilbrands,
wiens bestaan wordt bedreid door de
vestiging van de coöperatie in zijn
dorp. Hij krijgt het steeds moeilijker
het hoofd boven water te houden. De
prijzen bij de coöperatie liggen nl. een
stuk lager. De ene na de andere boer
zegt de samenwerking met hem op.
Dan komt molenaar Hilbrandts op een
lumineus idee en 'Woar 'n wil is ...'!

Het bijzondere aan deze toneeluitvoe-
ring is wel dat de medespelenden alle-
maal eigen leden van de buurtvereni-

ging zijn. Een gegeven waar het
bestuur best trots op is!

Zaterdag 19 juni wordt bij café 'Het
Zwaantje' het buurtfeest gehouden.
Dat feest begint 's middags voor de
jeugd. Dan zal een clown de kinderen
met diverse spelletjes bezighouden.
Ook kunnen de kinderen zich gratis
laten schminken.
Na het middagprogramma voor de
kinderen wordt zaterdagavond
begonnen met het vogelschieten voor
dames en heren. Het orkest THE
PL AYERS zorgt ervoor dat er nog een
dansje gemaakt kan worden. De toe-
gang is gratis.

Zaterdag 19 juni officiële opening

Vordens Tennis Park
gelukkig op nieuwe complex
Zaterdagmiddag 19 juni is het zover dat het nieuwe tennis-
complex van VTP aan de Overweg door de wethouder van
sportzaken mevr. M. Aartsen-den Harder, zal worden
geopend.

VTP was voorheen gevestigd inplan
Zuid. Reeds in 1976 sloot de
gemeente Vorden een erfpachtover-
eenkomst voor het terrein waarop in
plan Zuid de tennisbanen en de oefen-
kooi werden gerealiseerd. Het toen-
malige gymnastieklokaal werd aan de
tennisclub verhuurd als kantine annex
kleedgelegenheid.
VTP maakte vervolgens een spekta-
culaire groei door. Dit betekende
begin jaren '90 dat de lokatie in plan
Zuid te klein was geworden. Uitbrei-
ding op die plek was niet meer moge-
lijk. Een ander probleem was het spe-
len in de avonduren. Er konden nl.
geen verlichtingsmasten worden aan-
gelegd. Dat stuitte op onoverkomen-
lijke bezwaren van de omwonenden.
Na goed overleg tussen het gemeente-
bestuur en de tennisvereniging werd
er aan de Overweg een nieuwe lokatie
gevonden. In de vergadering van 30
juni 1992 stelde de raad het bestem-
mingsplan 'Vorden Sportpark 1992'
vast. Dat plan voorzag onder meer in
de verplaatsing van de tennisakkomo-
datie naar het terrein aan de Overweg.

Woningen

Bij de gemeente heeft tijdens de
onderhandelingen met VTP altijd
voorop gestaan dat het 'oude terrein'
in plan Zuid weer aan de gemeente
Vorden ter beschikking komt. Daar
zullen danook woningen worden
gebouwd.

Voor de verplaatsing van de tennisak-
komodatie naar het nieuwe complex
stelde de raad eind 1992 in totaal
200.000 gulden beschikbaar. Voor de
invulling van het nieuwe terrein aan
de Overweg waren geen kosten voor
de gemeente verbonden. Dat komt
geheel voor rekening van de tennis-
vereniging. De ernaast te bouwen
squash-hal komt voor rekening van
Mac Sports Investments.

Intussen toonde VTP zich niet te
beroerd om zelf de handen uit de
mouwen te steken om op die manier
nog een paar 'lieve' centen binnen te
krijgen.
Zo waren een poos terug een aantal
vrijwilligers een paar zaterdagen op
het voormalige complex in touw om
onder meer het gravel af te voeren, het
hekwerk te slopen en af te voeren en
de bestrating af te voeren. Daarnaast
werd l .200 m3 zwarte grond aange-
voerd zodat het terrein in plan Zuid
opgehoogd kon worden. Voor al die
werkzaamheden ontving de tennis-
club van de gemeente f 36.575,-.

Half miljoen

Voor VTP betekende de realisatie van
het nieuwe complex dat er zo'n half
miljoen gulden op tafel moest worden
gelegd. Via het 'terugverdienen' van
bovengenoemde werkzaamheden en
via het opzij leggen van wat 'spaar-
centen' diende VTP uiteindelijk een
lening aan te gaan van 300.000
gulden.

Het nieuwe complex aan de Overweg
omvat zes banen, waarvan er vier met
verlichting zijn uitgerust. Verder
heeft men de beschikking over twee
kleedlokalen (dames en heren) en een
kantine. Het ledental bedraagt
momenteel rond 400, waarvan 150
jeugdleden. Ongeveer één derde van
het totaal aantal leden speelt tennis in
competitieverband. De rest speelt uit-
sluitend rekreatief tennis.

Het aantal leden is nog steeds
groeiende. Volgens voorzitter J. van
der Laan hoeft VTP overigens niet
bang te zijn dat ze op het nieuwe com-
plex snel uit haar jasje zal groeien.
Gezien de normen die de tennisbond
hanteert komt dat aspekt pas aan de
orde wanneer de grens van 600 leden
wordt gepasseerd.

Kranenburg bezoekt Kranenburg
Vorige week vertoefden de drie oudste groepen van samenwer-
kings-basisschool 'de Kraanvogel' uit ons eigen Kranenburg
in de Duitse gemeente Kranenburg.

Nadat drie jaar geleden in aanwezig-
heid van burgemeester Kamerling en
Bürgermeister Voss de eerste contac-
ten waren gelegd en men tevens had
ontdekt, dat de kraanvogel voorkomt
in het stadswapen van het Duitse Kra-
nenburg, was een nieuwe groep van
27 jongens en meisjes van dinsdag
t/m vrijdag te gast in Duitsland.

In Kranenburg werd o.a. een Duitse
school bezocht. Daar kregen de Vor-
dense leerlingen samen met een groep
Duitse kinderen twee uur lang les,
waarbij de voertaal beurtelings Duits
en Nederlands was. Ook konden de
leerlingen elkaar vragen stellen.
Grote hilariteit ontstond dezelfde
middag, toen de Kraanvogel-leerlin-
gen, begeleid door een gids, Kranen-
burg bezichtigden. Onderweg kwa-
men ze de Duitse schooljuf, van wie
ze 's morgens les hadden gehad,
opnieuw tegen. Deze was daarover
kennelijk zeer verbaasd, dat ze lik-
kend aan een ijsje en zwaaiend naar
de kinderen tegen een lantaarnpaal
liep.

Bij een andere gelegenheid werd het
Reichswald en de naburige stad Kleef
bezocht. Daar maakte men kennis met
de zwanenburcht en de aan de zwaan
verbonden sage. Tijdens een etalage-
speurtocht in het winkelgebied
gebruikten de leerlingen handen, voe-
ten en mond om de weg te vinden.

Ook verder maakten de jongens en
meisjes kennis met de Duitsers en met
gewoonten en gebruiken, die aan de
andere kant van de grens toch net
even iets anders zijn dan in de eigen
omgeving.
Natuurlijk was er tijdens het warme
weer ook voldoende tijd om aan de
waterkant te verpozen, zodat het nut-
tige met het aangename verenigd kon
worden.

Naar alle waarschijnlijkheid zal over
drie jaar een volgende groep opnieuw
van Kranenburg naar Kranenburg
gaan, terwijl Duitse leerkrachten ind e
tussen gelegen periode het Neder-
landse Kranenburg zullen komen
bezoeken.
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• Telefoon gemeente: 05752-
7474.
• Telefax gemeente: 05752-
7444.
M H et gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur — op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

kamp komt een plateau. In de maand
juni laten burgemeester en wethou-
ders deze aanleggen.

Van de aanleg van een zogenaamd
bajonet in de Dorpsstraat zien burge-
meester en wethouders af. Het moge-
lijk negatieve effect voor de midden-
stand aan de Dorpsstraat is de voor-
naamste reden.

VIEUWE
ZWEMWATER-

FOLDER PROVINCIE
GELDERLAND IS UIT

De provincie Gelderland heeft een
nieuwe folder over de kwaliteit van
het zwemwater in Gelderland uitge-
geven. In de informatiestand in het
gemeentehuis kunt u deze folder
halen. Als u vragen of klachten hebt
over zwemwater kunt u bellen met het
Gelders Milieuklachtennummer, 085
- 452220.

ERGUNNINGEN

Op 8 juni 1993 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
— A.Th.M. de Bruin, voor het

bouwen van een dakkapel op het
perceel Baron van der Heydenlaan
11 te Wichmond;

— B.A.M. Horsting, voor het bouwen
van een voliere op het perceel de
Voornekamp 57 te Vorden;

— H.J.M. Kortstee, voor het bouwen
van een bijkeuken en het vergroten
van een garage op het perceel Hoe-
tinkhof 283 te Vorden.

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

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 7 tot en met 1 1 juni
jongstleden zijn de volgende aanvra-
gen om bouwvergunning ingediend:
— de heer J.J.M. Holtslag, voor het

vergroten van een slaapkamer en
het bouwen van een carport/ber-
ging op het perceel Dorpsstraat
22a te Wichmond;

— C.J. Wijma, voor het vernieuwen
van een woning op het perceel
Hoekendaalseweg 3 te Vorden.

'MEENTEHUISOP
VRIJDAG 18 JUNI

GESLOTEN

In verband met het jaarlijks perso-
neelsreisje is het gemeentehuis op
vrijdag 18 juni gesloten.

VERLAGENDE
VERKEERS-

MAATREGELENIN
WICHMOND EN

KRANENBURG

De reacties die burgemeester en wet-
houders hebben ontvangen op de
voorlopige schetsen tot het treffen
van snelheidsverlagende maatregelen
in de Dorpsstraat in Wichmond en de
Eikenlaan in Kranenburg waren over-
wegend positief.

Op het kruispunt Eikenlaan/Banen-

j'VoORONTWERP
BESTEMMINGSPLAN

'DEDECANIJE'

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken, ter voldoening aan de
inspraakverordening ruimtelijke
plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat van maandag 21 juni tot en met 4
juli 1993 op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening c.a. (Koetshuis) ter
inzage ligt het voorontwerp-bestem-
mingsplan 'Vorden de Decanije 1993'.
Dit plan voorziet in een mogelijkheid
van een bijzondere woonvorm op het
terrein van de voormalige verpleegin-
richting 'de Decanije1 en handhaving
van de groene parkzone.
Tot en met 4 juli 1993 kunnen belang-
hebbenden een reactie (schriftelijk)
bij ons indienen.
U kunt over de plannen van gedachten
wisselen met ambtenaren van de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening.

NTERNATIONALE VRIJWILLIGERSDAG EN DE
MARGA KLOMPÉ PRIJS

l december is ieder jaar de nationale vrijwilligersdag. Dit jaar heeft deze dag het
thema 'solidariteit'. Het jaar 1993 is bovendien het Europees jaar van de oude-
ren. Op de internationale vrijwilligersdag wordt daarom speciaal aandacht
besteedt aan de oudere als vrijwilliger en de solidariteit tussen ouderen en
andere generaties. Ook andere vormen van solidariteit krijgen veel aandacht.

MARGA KLOMPÉ PRIJS

ledere twee jaar vindt op 7 december de uitreiking van de Marga Klompé prijs
plaats. Deze prijs is ingesteld om bijzondere vrijwilligersprojecten in de schijn-
werpers te zetten. Er zijn 3 prijzen van f 5000,— beschikbaar. Doordat het
tevens Europees jaar van de Ouderen is stelt het Nationaal Comité dit jaar een
extra prijs van f 5000,— beschikbaar.
Deelnameformulieren kunt u aanvragen bij het Nederlands Centrum Vrijwilli-
gerswerk, Postbus 2877,3500 GW Utrecht, tel 030-319844.

ET GAAT GOED IN VORDEN

In Vorden wordt niet langer elke 14 dagen gemiddeld 103.504 kg afval in zak-
ken langs de weg gezet en gestort,

maar wordt gemiddeld elke 14 dagen

44.535 kg groente-, fruit- en tuinafval gescheiden van 58.969 kg restafval.
Van dit jjkafval wordt compost gemaakt. Compost die voor land^a tuinbouw,
maar oo^p3or particulieren in de moes- en siertuin, goed te gebru^^ is.

GRATIS COMPOST

U kunt op zaterdag 19 juni a.s. op de milieumarkt van 10.00 tot 16.00 uur
gratis ^fcpost ophalen. Er is per persoon 10 liter beschikbadfczolang de
voorra«Pstrekt.

Deze actie is een gezamenlijk initiatief van het gewest Midden-IJssel en de
gemeente Vorden.

' • '

yHuiS-AAN-HUIS INZAMELING KLEIN CHEMISCH
AFVAL

huis-aan-huis inzameling KCA in Vorden
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In de periode van 29 april tot 27 mei is in de gemeente Vorden huis-aan-huis
Klein Chemisch Afval (kca) opgehaald door de chemocar. Bijna één op de drie
huishoudens heeft kca naar de chemocar gebracht. Het is goed dat gemiddeld 31
procent van de huishoudens de moeite neemt om het schadelijke chemisch afval
af te geven. Anderen brengen het afval weer naar de gemeentewerf. Het aantal
kilo's ingezameld afval was hoger dan in 1991 en 1992. In totaal is er 3466 kilo
aangeboden. Dit is meer dan in een halfjaar naar het klein chemisch afval depot
aan de gemeentewerf is gebracht. In totaal is in 1992 11535 kca in Vorden
ingeleverd.

KLEDING EN TEXTIEL
APART

Avondfietsvierdaagse
Zoals bekend wordt van 5 tot en met 8 juli a.s. de Avondfiets-
vierdaagse gehouden. In het kader van 'het Jaar voor de
Ouderen' heeft de S WO V een aanbod voor senioren die graag
dit gezellige fietsevenement willen bijwonen maar niet in de
gelegenheid zijn dat op een eigen rijwiel te doen. Voor hen is,
dank zij de belangeloze medewerking van de twee fietsver-
huurbedrijven in Vorden, een achttal tandems beschikbaar.
De Stichting 'Welzijn Ouderen in Vorden1 kan voor bestuur-
ders zorgen, zodat liefhebbers zorgeloos kunnen genieten van
vier avonden fietsplezier (hoewel ze natuurlijk wel moeten
trappen om samen vooruit te komen).

Om een en ander goed te regelen is het
belangrijk dat belangstellenden zich
van te voren, dat is uiterlijk 25 juni,
opgeven bij het kantoor van de
SWOV (Raadhuisstraat 5) of telefo-
nisch onder nr 3405. De tandems kun-
nen dan tijdig worden gereserveerd
bij de rijwielbedrijven Groot Bleu-

mink en v/h Tragter, die de SWOV
hierbij graag hartelijk wil danken
voor hun medewerking.

Ook dit is weer een aktie voor oude-
ren die de SWOV heeft georganiseerd
in samenwerking met de ouderenbon-
den in onze woonplaats.

Politie houdt groot onderzoek
naar onveiligheid
In opdracht van de politie enquêteren medewerkers van het
marktonderzoekburo NIPO tussen 8 juni en 2 juli a.s. 1.600
inwoners van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland. Het
onderzoek, dat de naam 'Politiemonitor' draagt, heeft tot doel
in kaart te brengen hoeveel personen het afgelopen jaar
slachtoffer zijn geworden van diverse vormen van criminali-
teit, zoals woninginbreek, fietsdiefstal en mishandeling. Ook
wordt hun gevraagd hoe veilig zij zich voelen en hoe zij het
functioneren van de politie beoordelen.

De enquête in de regio Noord- en
Oost-Gelderland maakt deel uit van
een groot landelijk onderzoek, waar-
bij in het totaal 47.500 vraaggesprek-
ken worden gevoerd. De politie
gebruikt de uitkomsten van het onder-
zoek om beter in te kunnenspelen op
de behoeften en wensen van de bur-
gers en zo hun veiligheid te vergroten.

Reorganisatie van de politie

Het inspelen op de behoeften en wen-
sen van de burgers en zo de veiligheid
te vergroten is ook het doel van de
reorganisatie van de politie in Neder-
land. Deze reorganisatie is momen-
teel in volle gang en moet op l januari
1994 afgerond zijn. Dan kan de poli-
tie in de regio Noord- en Oost-Gelder-
land in de nieuwe samenstelling van
start gaan.
De reorganisatie is een ingrijpende
operatie waarmee ook de politiek zich
intensief heeft beziggehouden.

Onlangs is de Tweede Kamer accoord
gegaan met de nieuwe Politiewet.
Kortom, een gigantisch project dat is
opgezet omdat er belangrijke resulta-
ten van worden verwacht.
Eén van de instrumenten om over
enkele jaren te kunnen nagaan of de
gewenste effecten ook daadwerkelijk
zijn bereikt is de Politiemonitor die
met regelmaat zal worden herhaald.

Tip

Tot slot nog een tip: als men wordt
gebeld in verband met het onderzoek,
maar men vertrouwt om de een of
andere reden de zaak niet helemaal,
vraag dan naar het telefoonnummer
van het marktonderzoekbureau, zodat
met één van de begeleiders van het
onderzoek kan worden gesproken.

Men is er dan snel genoeg achter of
men echt met een medewerker van het
onderzoekbureau te maken heeft.

Leerlingen lopen ruim 8.000 gulden bij elkaar!

Aktie 't Beeckland groot succes
Vrijdag 11 juni heeft scholengemeenschap 't Beeckland aktie
gevoerd voor scholen in Ghana en Roemenië. Op het veld van
sv Ratti werd een sponsorloop afgewerkt, terwijl op de beide
doelen strafschoppen werden genomen door leerlingen met als
keepers verschillende docenten van 't Beeckland.
Bij het doelschieten leverden alle
doelpunten 50 cent op voor het goede
doel, welke betaald werden door alle
personeelsleden van de school. De
leerlingen wisten de docenten aardig
op kosten te jagen, want er werden
bijna 400 doelpunten gemaakt.
De sponsorloop leverde - uiteraard -
een veel groter bedrag op nl. ruim
7.500 gulden. Het totale bedrag liep

op tot ruim 8.000 gulden door een gift
van klas 4 (f 250,-). 't Beeckland kan
terugzien op een uiterst geslaagde dag
waarbij de hulp van een flink aantal
ouders niet onvermeld mag blijven.
Het schoolprojekt Ghana van 'World
Servants' afdeling Steenderen/Toldijk
en de scholengemeenschap in Sighetu
(Roemenië) kunnen op een flinke
financiële steun rekenen.

lc)litievar/a GROEP VORDEN

Op maandag 14 juni werd aangifte
gedaan van diefstal van een brom-
fiets. De bromfiets een Puch Maxi
werd ontvreemd vanaf de Dorps-
straat.

Op maandag vond er een aanrijding
plaats op de Dorpsstraat te Vorden.
Een bestuurster reed over de Dorps-
straat en was terplaatse niet bekend.
Met een aantal inzittenden was zij aan
het overleggen hoe te rijden. Hierdoor
zag zij de bocht over het hoofd en reed
via het trottoir tegen de voorpui van

een pand aan. Voorpui beschadigd,
alsmede de voorzijde van de auto.

Op dinsdag 15 juni, omstreeks 02.00
uur werden twee inbrekers overlopen.
Aangever hoorde dat er bij hem werd
ingebroken en ging naar beneden en
zag lichtschijnsel van een zaklantaarn
door een kier van de keukendeur. Hij
reed vervolgens de deur open en zag
twee mannen weg vluchten. Aange-
ver is er direct achteraan gerend. Hij
raakte ze echter kwijt op de Burge-
meester Galléestraat.



D-pupillen v. v. Vorden
te gast bij de v.v. Spijkenisse
Tweede Pinksterdag jl. hebben de D-pupillen van de v.v. Vor-
den deelgenomen aan een jeugdtoernooi georganiseerd door
de v.v. Spijkenisse.

Er werd op Tweede Pinksterdag in
alle vroegte vertrokken richting Spij-
kenisse. Halverwege de reis werd
gestopt om te genieten van een 'super'
goed ontbijt dat door een sponsor
werd aangeboden. Nadat iedereen
van een natje en een droogje was
voorzien werd de reis voortgezet rich-
ting Spijkenisse.
Na een goede ontvangst konden de
elftallen de kleedkamers opzoeken
waar men zich kon omkleden en voor-
bereiden op het toernooi. Nadat alle
twee de elftallen hun wedstrijden had-

den afgewerkt kon de balans worden
opgemaakt. Hieruit bleek dat de Vor-
dense jeugd een eervolle vijfde plaats
ten deel was gevallen.
Na het toernooi werd nog een warme
maaltijd aangeboden door de v.v.
Spijkenisse die men zich zeer goed
liet smaken. Nadat er afscheid was
genomen werd aan de thuisreis
begonnen en na een aantal noodge-
dwongen pitstops arriveerde men
's avonds weer in Vorden, nadat eerst
nog bij het clubhuis bijbehorende foto
werd gemaakt.

HAMOVE wil afdeling
klassieke motoren oprichten
Het motorrijden is de laatste jaren een hobby geworden, die
geweldig in de lift zit. Ontzaglijk veel mensen stappen op de
motor om te genieten van de vrijheid, de natuur en wat dies
meer zij.

Het maakt niet uit op wat voor motor.
Je ziet ze van de meest moderne tot de
fraaie gerestaureerde juweeltjes en
alles wat daar tussen zit.
Naar aanleiding daarvan heeft de
Hengelose Auto en Motorver.
HAMOVE het plan opgevat om te
komen tot de oprichting van een afde-
ling voor klassieke motoren. Klas-
sieke motoren zijn motorfietsen van
20 jaar en ouder tot de jaargang 1940.
Het doet er niet toe welk soort motor

of het is. Zondagmorgen 20 juni a.s.
zal in de molen aan het Circuit 'Vars-
sel-Ring' te Hengelo Gld. een bijeen-
komst worden gehouden, waar tot
genoemde oprichting zal worden
besloten. Een ieder die in het bezit is
van zo'n motorfiets of is geïnteres-
seerd, wordt uitgenodigd naar Hen-
gelo Gld. te komen.
Het houden van ritten, clubavonden
en andere aktiviteiten staan op het
programma.

Open Jeugdtoernooi Vordens
Tennispark
In de week vanaf 7 juni jl. is op het nieuwe tennispark 't Over-
spoor te Vorden een jeugdtoernooi gehouden. Het is dit jaar
voor het eerst, dat er een toernooi met de status van K5 plaats-
vond, waarbij de winnaars ATP-punten konden vergaren voor
dezgn. 'ranking'.

Er waren in totaal 130 deelnemers en
inschrijvingen uit Oss, Den Haag,
Den Helder en Groningen.
Het publiek was door het zeer fraaie
weer in groten getale aanwezig en
getuige van wedstrijden op kwalita-
tief hoog peil. Twee Vordense deel-
neemsters wisten door te dringen tot
de finale. In de categorie meisjesen-
kel t/m 10 jaar werd Hanneke Mulde-
rije van de VTP eerste; dit natuurta-
lent is ook al Achterhoeks kam-
pioene. Ondanks een opgelopen bles-
sure in de wedstrijd, zag Marloes
Brandenbarg kans om door te spelen
en zelfs nog tweede te worden, het-
geen een ware sportprestatie
genoemd mag worden.
De finales werden op zondag 13 juni
jl. gespeeld en de vinaar in de oudste
categorie, jongens t/m 16 jaar, werd
Sander de Haan, TV Braamveld te
Warnsveld, terwijl de meisjesenkel
werd gewonnen door Christel de Haas
van TC Helios in Oss.
Met name de jongensenkel was een
spannende aangelegenheid: er werd
op het scherpst van de snede gespeeld
en het was tot op het laatste moment
onduidelijk wie de winaar zou wor-
den. Koen Berenschot van LTC Zel-
hem moest in Sander uiteindelijk zijn
meerdere erkennen.
Het geheel stond zoals alle voor-
gaande jaren, onder supervisie van de
VTP-jeugdcommissie die de hele
week druk in de weer is geweest met
de organisatie/planning van de wed-

strijden. Het toernooi werd financieel
ondersteund door de hoofdsponsor
Rabobank Vorden en Harbach Sport
te Zutphen.

Uitslagen

ENKELSPEL:
t/m 10 j r.: meisjes Hanneke Mulde-
rije (VTP Vorden)-Lydi v. Driel
(Beckson Brummen) 6-0 6-0. jongens
Nathan Stegeman (Presikhaaf Arn-
hem-Arjen Jonk (WTC Winterswijk)
6-16-1.
t/m 12 jr.: meisjes Carola Brevink
(TC Beltrum)-Marleen Elshout (De
Kei Lichtenvoorde) 6-2 6-1. jongens
Peter Vereink (Drijvers TC Deven-
ter)-Koen Klomberg (Wildbaan Bor-
culo) 6-3 6-4.
t/m 14 jr.: meisjes Cathelijne Corne-
lissen de Beer (LTC Gorssel)-Van-
juska Visser (De Stoven Zutphen) 6-2
6-2. jongens Christian Heukels
(Braamveld Warnsveld)-Guus Beren-
schot (LTC Zelhem) 6-3 6-3.
t/m 16 jr.: meisjes Christel de Haas
(Helios Oss)-Marloes Brandenbarg
(VTP Vorden) 6-3 6-0. jongens San-
der de Haan (Braamveld Warnsveld)-
Koen Berenschot (LTC Zelhem) 6-7
7-67-6.

JONGENS DUBBEL t/m 14 jr.:
Guus Berenschot/Stephen Fiedeldey
(LTC Zelhem)-Jorrit en Arthur v.
Keulen (De Stoven Zutphen) 6-2 6-2.

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
A.s. woensdag 23 juni gaan de bezoe-

kers van de Bejaardensoos een dagje
op reis met een bus van 58 personen
van Reisburo Havi Reizen uit Rijssen.
Ze komen 's morgens samen bij het
Ludgerusgebouw waarna men ver-
trekt met een rondritje naar Hotel-
Restaurant Roelofsen in Diepenheim
waar de koffie met krentebrood klaar

staat. Hierna vertrekt men met een
gids voor een rondrit naar de mooiste
plekjes van Markelo en Goor, waarna
men bij Roelofsen de broodtafel
nuttigt.
Na de broodtafel vertrekt men nog-
maals voor een rondrit ditmaal naar
Ambt en Stad Delden en de tuinen van
Twickel en hoopt hierna weer in Die-
penheim te zijn voor een goed ver-
zorgd diner, waarna men huiswaarts
keert.

De Graafschaprijders
Crosswedstrijden

De Vordense auto- en motorclub 'de
Graafschaprijders1 hield zaterdagmid-
dag voor de tweede keer in dit seizoen
een onderlinge clubwedstrijd. De 29
rijders die aan de start verschenen
maakten er in de diverse klassen
onder het toeziend oog van wedstrij-
dleider Gerrit Arfman een spannende
wedstrijd van. De uitslagen waren als
volgt:
Klasse 125cc Jeugd: 1. Erik van de
Kamp, Vorden (Honda); 2. hans Gro-
tenhuys, Hengelo (Suzuki); 3. Jan
Groot Enzerink, Vorden (Honda).
Klasse Bromfietsen: 1. Wiljam
Graeve, Voorst; 2. Harald Groot
Roessink, Vorden; 3. Peter Harmsen,
Hengelo.
Hobbyklasse (recreanten): l .
Freddy Versteege, Hengelo (Honda);
2. Gerrit Pardijs, Vorden (Honda); 3.
Henk Lenselink, Hengelo (Honda).
Super Klasse: 1. Stephan Braak-
hekke, Vorden (Cagiva); 2. Geben
Vruggink, Vorden (Honda); 3. Marcel
Bulten, Vorden (KTM).

A chtkastelenrit

Aan de 'Achtkastelenrit' die de
VAMC 'de Graafschaprijders' organi-
seerde, werd door 32 personen deel-
genomen. De rit was uitgezet door
Herman Cortumme en Wim Fleer-
kate. De prijzen werden uitgereikt
door Bert Regelink. De uitslagen
waren als volgt:
A-klasse: l. W.D. Wisselink, Ruurlo,
62 strafpunten; 2. J. Luiten, Hengelo,
67 str.; 3. P.J. van Huffelen, Epe, 74
str.
B-klasse: l . H. Wiersma, Winscho-
ten, 168 str.; 2. J. Hannink, Raalte,
217 str.; 3. J. Talens, Musselkanaal,
224 str. A
C-klasse: \^A. Maalderink, Toldijk,
61 str.; 2. W. Memelink, Vordeiv, 94
str.; 3. J. Slagman, Vorden, 153 str.
D-klasse: 1. J. Natrop, Vorden, 32
str.; 2. J.H. y^i Asselt, Vorden, 75 str.
De eerstvol^lde rit vindt plaats op
29 augustus.

LR en PC de
Graafschap
Bij het in het afgelopen weekeinde
gehouden concours hippique in
Lochem waren de amazones van de
vereniging zeer succesvol.
Op zaterdag kwamen de ponies aan de
start. In de klasse B-dressuur
behaalde Anja Stokkink met Silvia de
l e prijs met 124 punten en Inge Rege-
link met Lady de 2e prijs met 125
punten. In de L l-dressuur behaalde
Femma Wessels met Mister Sky de 3e
prijs met 122 punten en Martine Rut-
ting met Saltimbanque een 4e prijs
met eveneens 122 punten. Bij het
B-springen behaalde in de categorie C
Inge Regelink met Lady de Ie prijs en
Anja Stokking met Silvia de 2e prijs.
In de categorie D behaalde Martine
Rutting met Saltimbanque de Ie prijs
en Rinie Heuveling met Jasmijn de 3e
prijs.
Op zondag waren de paarden aan de
beurt. Lilian Cuppers behaalde met
Horinoco Flow in de B-dressuur een

zonder mouw 159.- nu

JAPONNEN merk Derofa

98.-
198.-

329.- nu 279."

korte mouw 259.- nu

modecentrum

Ie en 2e prijs met 130, respectievelijk
126 punten. In de L l-dressuur
behaalde Elsbeth Bannink met Gea de
Ie prijs met 128 punten en José Brin-
kerhof met Mister Itty de 2e prijs met
127 punten. In de L2-drcssuur
behaalde Monique Groot Roessink
met Chameur de 3e prijs met 124 pun-
ten en Annie Kornegoor een 3e en 4e
prijs met 126, respectievelijk 123
punten.
Bij het CH voor ponies, dat op zondag
in Lichtenvoorde werd gehouden
behaalde Sandy Klein Brinke met
Smokey de 4e prijs in de L l-dressuur
met 125 punten.

Diploma-
zwemmen
In het zwembad 'In de Dennen' slaag-
den 7 jongelui voor het A-diploma, 4
voor B, 6 voor het basiszwemdi-
ploma, 4 voor Zwemvaardigheid II en
l voorlll.
De beoordeling was in handen van
mevr. S.H. Zonneveld-ScÉ^ten en
dhr. M. Westerik.
De geslaagden zijn: A Charlene
Manuela, Jennifer Manuela, Afke
Leyzer, Astrid Emsbroek, Wouter
Huetink, Bram Rouwen ej^Sander
van der Tuin; B Roy Halm^^Dessy
Wolsheimer, Bertjan Kolkman en
Minke Hartman; Basisdiploma Mark
Bargeman, Ellen Stapelbroek, Eve-
lien Norde, Peter Fransen, Fieke Sie-
merink en Anouk Waarle; Zwem-
vaardigheid II Josine Nijenhuis,
Beitske Aartsen, Barbara Winkeleren
Robert Fransen; Zwemvaardigheid
III Annemiek van Vleuten.
Het eerstvolgende diplomazwemmen
wordt gehouden op 3 juli. Het proef-
zwemmen vindt plaats op 30 juni.

davboekl
*—' Over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

De Bibliofoon:
antwoord op elke vraag

Wanneer is de eerstvolgende zonsver-
duistering? Wat betekent 'bilateraal?
Hoe kan ik meer te weten komen over
asbest? Waar moet ik zijn als ik va-
kantiewerk in Frankrijk wil krijgen?

Aktiviteiten op S.G. Borculo
Traditiegetrouw houdt S.G. Borculo een jaarlijkse aktie,
waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Dit jaar
is gekozen voor het projekt Family Help Plan ('F.H.P.'), met
als concreet doel Surabaya in Indonesië.

Dit projekt beoogt hulp te verlenen
aan arme gezinnen in Indonesië en
financiële steun te geven in de bekos-
tiging van de schoolopleiding van de
kinderen.
Op deze wijze wordt getracht te voor-
komen dat deze kinderen uiteindelijk
zwerfkinderen worden of'drop-outs'.
Frater Sebastiaan, een Nederlandse
frater, die al zo'n 40 jaar in Indonesië
werkt, is sinds enkele jaren bij dit pro-
jekt werkzaam. Samen met nog 25
medewerkers/sters heeft hij de zorg
voor zo'n 150 gezinnen. Vanuit een
bestedingsplan, dat wordt opgesteld
door ouders en medewerkers geza-
menlijk en waarin het schoolgeld cen-
traal staat, wordt aan ieder gezin
financiële steun gegeven.
Leerlingen van klas 3 en 4 van de

afdeling S.G. Borculo met hun vakle-
raren organiseren in het kader van
deze aktie op zondag 27 juni a.s. een
brunch in de aula aan de Herenlaan.
Hiervoor maken ze zelf de verschil-
lende soorten brood, salades en een
pasteitje. Personen die willen deelne-
men aan deze brunch moeten zich
vooraf opgeven bij de conciërges van
de school.
Na aftrek van de produktiekosten zal
de opbrengst ten goede komen aan het
projekt. Ook op zondagmiddag 27
juni a.s. zal S.G. Borculo in het
gebouw aan de Herenlaan 2 (Leo-
Stichting) de tentoonstelling houden
van werkstukken, die gemaakt zijn
voor het examen of door leerlingen
van klas l t/m 3. Veel van deze werk-
stukken worden te koop aangeboden.

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1438

Hoe schrijf je 'ik hou van jou' in het
Russisch? Zijn walnoten schadelijk
voor de gezondheid? En wanneer is
Majoor Bosschard van het Leger des
Heils jarig?
Dat zijn zomaar wat praktische vra-
gen waar een mens soms mee zit. Je
kunt nu eenmaal niet alles weten. Wie
een antwoord wil hebben, kan naar de
bibliotheek gaan, want daar liggen
tientallen naslagwerken, woorden-
boeken en vele duizenden boeken
over allerlei onderwerpen. Je kunt via
de computer in de bibliotheek veel
boeken op het spoor komen. Maar de
bibliotheek is niet altijd open en soms
is de vraag bijzonder dringend.
Daarom is het goed in uw agenda of
telefoonklapper dit telefoonnummer
te noteren: 06-8411. Want dat is het
nummer van de Bibliofoon, een nieu-
we service van de Openbare Biblio-
theek. Als u uw vraag hebt gesteld
(kosten 40 et per minuut) gaat men
voor u op zoek naar het antwoord.
Binnen vijf minuten wordt u terugge-
beld. En krijgt u het antwoord op uw
vraag als het gaat om een adres of
snel te vinden feiten. U kunt ook wor-
den doorverwezen naar een organisa-
tie of instelling die gespecialiseerd is
in het onderwerp, waarover u een
vraag hebt gesteld. Of u wordt verwe-
zen naar de dichtstbijzijnde biblio-
theek waar men u antwoord kan ge-
ven. Dat hoeft niet altijd de plaatselij-
ke bibliotheek te zijn, want soms zijn
vragen zo specifiek dat alleen een
grote (wetenschappelijke) biblio-

• theek u het antwoord kan geven.
De bibliofoon is zestig uur per week
bereikbaar: maandag tot en met vrij-
dag van 9 tot 20 uur; zaterdag van 9
tot 14 uur. Tijdens deze uren zit een
team ervaren medewerk(st)ers voor u
klaar om het antwoord voor u op te
sporen. Toch wel een goed idee om
dat telefoonnummer te noteren.
06.8411, want je kunt nooit (alles)
weten.

Dagboekanier

JUNI:
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag m.u.v. zondag.
16 Welfare, Handwerken'de Wehme'
16 Zwembad, 50+zwemmen
16 ANBO, Bustocht
16 S WO V, Wandelen met een bomen-

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

jogging
18 Buurtver. Delden,

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

plein
19 HS V de Snoekbaars, ond. compe-

titie jeugd
20 BuitentoneelKrato
21 t/m 25 Zwem vierdaagse en m idget-

golftoernooi
21 ANBO, Klootschieten op de Gold-

berg
22 Zwembad, lessen
22 VVV, spookrit
22 VVV,huifkartocht
23 Bejaardensoos Vierakker,

uitstapje
23 VVV, touwtrektoernooi
23 Zwembad, 50+ zwemmen
23 SWOV,Achtkastelentocht
23 ANBO, Grote Fietstocht
23 HS V de Snoekbaars, ond. compe-

titie senioren
24 VVV, spookrit

24 Zwembad, aquarobic en aqua-
jogging

25 Zwembad, lessen
26 PV Vorden rommelmarkt,

Marktplein
26 Medlertol, Avondoriëntatie-

wandeling
26 Midzomeravond zwemmen in de

Dennen
26 Rommelmarkt, Postduivenver.

Vorden
27 Klootschiettoernooi,Proathoes
27 Sponsorloop t.b.v. Orgelfonds

Vierakker
27 HS V de Snoekbaars, wedstrijd

Gorssel-Hengelo-Vorden
28 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
29 W V, spookrit
29 VVV.huifkartocht
29 Soos Kranenburg
29 HS V de Snoekbaars, ond.

competitie jeugd
30 VVV, Lindese molen, verhalen
30 Zwembad, Proefzwemmen
30 HS V de Snoekbaars,

koppelwedstrijd
JULI:
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag m.u.v. zondag.

l VVV,spookrit
l V V V, bezichtiging kasteel
l VVV, avondwandeling 'den

Bramel'
2en 3 Medlertol, feest
5 VVV, bezichtiging kasteel
6 VVV, spookrit
6 VVV.huifkartocht
7 Wielerronde van Vorden
7 Linde, verhalen onder de molen
8 V W, spookrit
8 VVV, bezichtiging kasteel
8 VVV, avondwandeling 'den

Bramel'
3 en 4 Ludgermarkt Wichmond
3 Zwembad, Diplomazwemmen
4 VordenseKlootschietmarathon,

Buurtver. Delden
5 t/m 8 Avondfiets vierdaagse

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

SWOV
8 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
9 Zwembad, Zwemlessen

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

SWOV
15 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

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

SWOV
22 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
23 Zwembad, Zwemlessen
24 Zwembad, Diplomazwemmen
25 Zomerfietstocht.VRTC'de

Herberg'
27 Zwembad, Zwemlessen
28 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
29 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
30 Zwembad, Zwemlessen
31 Zwembad, Jeugdrecreatiespelen

en Zomeravondzwemmen

113 t



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer l 1.-
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• MOTORFANS: 20 Juni dag-
tocht naar Haltern (D), f25,-
p.p. incl. diner. Voor inlichtin-
gen: W. Peters, tel. 2196. W.
Memelink, tel. 1846.

• Wie wil onze dochter gitaar-
les geven? Tel. 2930.

• TE KOOP: 1463 betonpan-
nen (herfstkl.) w.o. gevel- en
vorstpannen, 10 jaar oud. Tel.
05750-20617.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen vanaf 18 juni. G. Schef-
fer, Nieuwenhuisweg 1, Vor-
den.

• Een zelfstandige huishou-
delijke hulp gevraagd, voor
2 x 3 uur per week. Brieven
onder nr. 12-1. Buro Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Voor niet-alledaagse eenja-
rige- en vaste planten, 't
Kwekerijtje 'De Rouwenhorst',
Leestenseweg 32, Vierakker.

• Welk bedrijf zoekt een
jongeman voor het magazijn
en/of verkoop en/of koeriers-
dienst. Tel. 05752-3632 (na
18.00 uur).

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• Kringloopbedrijf 'de Cirkel1:
elke dinsdagmiddag halen wij
uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak
Tel. 05730-56968.

• TE HUUR GEVRAAGD:
mestvarkensschuur, 2 tot
300 mestplaatsen. Tel. 05735-
1224.

• TE KOOP: dompelpomp,
Porta-Potti kampeertoilet, 2
dames en 2 herenfietsen,
kampeertafel, oude houten
eg. Tel. 1961. Vorden.

• TE HUUR: kamer.
Tel. 05753-1733.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen vanaf 18 juni. G. Schef-
fer, Nieuwenhuisweg 1, Vor-
den.

• VERKOOP AAN HUIS:
haantjes, kip, verse eieren
enz. T. Rossel, Nieuwstad 45,
tel. 1283.

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

• Meisje, 12 jaar, zoekt ver-
zorgpony. Heeft rij- en
verzorgervaring. In de buurt
van Vorden. Tel. 05752-2663.

• TE KOOP: bankstel, 3-2-1,
lichtgrijs, lederlook, f l. 250,-.
Info 05753-1162.

KLOOTSCH l ET-
TOERNOOI
PROATHUUS

LINDE
op 27 juni

Opgeven vóór 24 juni.
Tel. 05752-6421.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

NAMEIESS

MONTE VIDEO
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

ONTDEK
DE

ÏVEKROL!»
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vafccn
helpen
is gezonder dan
En een goed hoofdkussen wr$
daarvoor!
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HET HOOFDKUSSEN DAT NÊK« £N
HOOFDPIJN HELPT VOORKOMEN!

oe gevoel? Hoofdpijn? Natuurlijk kunt u naar de
dokter gaan. Maar kijkt u eerst eens of u goed ligt als u

slaapt. Want een goede nachtrust is hoofdzaak! Een natuurlijk
gesteunde wervelkolom is het geheim van een goede

slaaphouding, dat zal iedere fysiotherapeut(e) bevestigen.
Een goed bed kan wel uw rug anatomisch juist ondersteunen,

maar niet uw hoofd en nek. En juist daar ontstaan veel
klachten ten gevolge van een verkeerde houding.

Maar nu is er de Silvana Support?. De drie apart gevulde
segmenten zorgen ervoor dat uw wervelkolom altijd recht ligt,

of u nu op uw zij of op uw rug slaapt. En de ingebouwde nekrol
zorgt voor een goede ondersteuning van de nek tijdens de slaap.
SILVANA SUPPORT IS EEN GEREGISTREERD HANDELSMERK VAN JADE B.V. DEVENTER

LUBBERS WOONWINKEL SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

Uitnodiging

Openbare
Vergadering D'66

OP 22 JUNI
20.00 uur

in het 'Proathuus' in Linde

Lease melk

Wie verder kijkt, kiest voor

Hendrix Voeders

Herman Vlogman
dealer Hendrix Voeders

Tel. 05752-2959

Q

DEVAI<

Kadotip voor
VADERDAG

VOOR DE VIERDAAGSE
INTOCHT

SPECIAAL VOOR DE KINDEREN
LEKKERE ZOETE BOEKETJES (graag even opgeven).

Feestelijke intochtboeketten
vanaf J, 7 J

* * VADERDAGAKTIE * *
t/m a.s. zaterdag

...GRATIS ENTREEBEWIJS VOOR 4 PERSONEN VOOR
EEN FIJNE DAG IN PONYPARK SLAGHAREN...

Bij aankoop van minimaal f 20,00 kaarten geldig voor
weekenden in juli of augustus

één per klant zolang de voorraad strekt

TIP VOOR VADERDAG!!

...Buitenplant ...Vetplantenbak
...Een mooi boeket...

BLOEMENSPECIAALZAAK

dijkfrman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. (05752) 1 3 04

Een begrip ... voor Fleurig & Groen

Waarom 'Doe-het-Zelven'
bij 'De Vakman'

* Ruim gesorteerd

* Goede kwaliteit tegen scherpe prijzen

* Professionele hulp en advies

* Gratis op maat zagen

* Gratis bezorgen

* Ruime parkeergelegenheid

Daarom naar'De Vakman' in Leesten!

STRATENBOEK

HERZIE** UITGAVE

f 19,95

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondwea? 7251 R Worden,
Telefoon (05752) 17 94

— ijzerwaren
— gereedschappen
— machines
- hout
— plaatmaterialen
— golfplaten
— deuren (ook afhangen)

— sanitair
— electra
— lampen
— verf
— tuinartikelen
— lijstwerk
— professionele werkplaats

HEIJINK

Leestenseweg 1 0 - 7207 EA ZUTPHEN - Tel. 05750-21 796

WAT DENKT
U HIER VAN!

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING SLAGMAN
TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Opel Corsa 13N Exclusive 3-drs. grijs (m)
Opel Corsa 14i LS 3-drs., rood
Opel Kadett 13S 3-drs. LS, groen (m)
Opel Kadett13N 3-drs. LS, wit
Opel Kadett 12S 5-drs. LS LPG, blauw
Opel Kadett 12S LS 3-drs., rood
Opel Kadett 13N GL 3-drs., groen (m)
Opel Kadett 16S Sport 5-drs., LPG, wit
Opel Kadett 16D LS 3-drs., diesel, rood
Opel Kadett 18S LS 4-drs., LPG, zilver (m)
Opel Vectra 16i GL 4-drs., LPG, zilver (m)
Opel Omega 201 Sport 4-drs., grijs (m)
Opel Omega 24i LS 4-drs., automaat,
groen (m)
BMW3182-drs.,wit
Fiat Uno 60S Carara 3-drs., wit
Lada Samara 5-drs. 1500, rood
Peugeot 205 XL 1100 3-drs., rood
Volvo 340 DL 1700 3-drs., grijs
Toyota Corolla 1300 XL 12V 3-drs., grijs (m)
VW Golf 1600 GLS Cabriolet 2-drs., wit

103.000 km
34.000 km
77.000 km
134.000 km
149.000 km
72.000 km
128.000 km
173.000 km
146.000 km
125.000 km
72.000 km
153.000 km

3-1989
12-1989
10-1986
1-1987
3-1987
1-1987
1-1987
5-1987
1-1987
7-1987
4-1991
1-1987

14.500,-
14.250,-
9.800,-

12.750,-
12.900,-
11.900,-
12.950,-
9.950,-
11.700,-
12.750,-
29.750,-
17.500,-

164.000 km
126.000 km
93.000 km
59.000 km
50.000 km
90.000 km
35.000 km
73.000 km

5-1990
6-1983
1-1988
5-1990
3-1989
4-1986
5-1989

1980

22.900,-
6.950,-
9.900,-

11.950,-
15.250,-
9.250,-

15.900,-
16.425,-

Bezoek voor nog meer keus ons inruil wagenpark

VAN DER KOOI OFF
OPEL-GM
DEALER

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
Italiaanse

Bollen Ontbijtkoek
NU

2,50
HU s

2,00
AKTIE VAN 16 T/M 22 JUNI

BETAALBARE DEGELIJKHEID=VOORDEEL VOOR U
GESCHOREN WOONKAMERTAPIJT 'NICE'
kleur groen 400 breed op juterug

LEGGEN GRATIS

TRETFORT TRETS CURLY'
4 sterren wol kleur grijs
400 breed op juterug van 379.-

LEGGEN GRATIS

149.-

NYLON WOONKAMERTAPIJT 'CARERA'
400 breed op juterug kleur beige/groen van 159.-

LEGGEN GRATIS 139.-
BIJ ONS UIT VOORRAAD:
* 70 rollen kamerbreed * meer dan 250 tapijtcouponnen

Gordijn 'Aberdeen'
in 3 eigentijdse kleuren

22.95
Gordijn 'Fleur'
frisse bloemstof
in 2 kleuren 140 breed

14.95

HELMINK
meubelen
VORDEN/TEL. 05752- 1514 ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN/ TEL. 054S4 - 74190 J W. HAGEMANSTRAAT 3

Bus bestellen?

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

58 en 63 personen.
HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

DAT IS GEZELLIG!

Begin Vaderdag goed met een uitgebreid
ontbijtbuffet in De Rotonde.

Zondag a.s. van 9.00-11.30 uur.
16,50 p.p. Kinderen tot 10 jaar 10,-.

Reserveert u van tevoren een tafel?
Tot zondag bij Hans en Anneke.
Restaurant Grill DE ROTONDE

Kerkstraat 3 - VORDEN
NU OOK GEOPEND OP MAANDAG.

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel^752-3278 (industrieterrein)

WILINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752^1656 LOODGIETERSWERK

THEO T&RWEL
AUTOSCHADÊ5PECIALIST

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

mm NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

BANDEN-ACC - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

mode voor
het héle ge, Sensationele

Uitverkoop
fashion

in Vorden

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
TERBORG - DIDAM
ZEVENAAR - LICHTENVOORDE

Wegens reorganisatie gaan we
de bovenverdieping sluiten.,..

extra
voordeel

ledereen is welkom op de

TONEEL-
UITVOERING

van de

Buurt-
vereniging

Delden
VRIJ DAG 18 JUNI met

Woar een wil is...
in het Dorpscentrum

Aanvang 20.00 uur.

R ALLES MOET EERST NOG WEL WEGU
Daarom geven wij op alle artikelen

GROEN ETIKET 40% KORTING
ROOD ETIKET 50% KORTING

me GEEL ETIKET 50% KORTING
op alle niet afgeprijsde artikelen dus ook
ondergoed en foundation 10% KORTING

WIJ HEBBEN

ZOMERKLEDING

RIGOUREUS
AFGEPRIJSD.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Urtica De U /̂spnong

Met gepaste trots
laten wij U weten,

dat er verschenen is
een boekje, met als titel

jelle wn é?f MeyJen en SosJcid Kolff

Gezonde voeding,
geronde aaide

en dat de meeste foto's hiervoor gemaakt zijn op
De Vijfsprong en dat de inhoud duidelijke

informatie biedt en dat het prettig leesbaar is dat
de prijs f 17,50 is en verkrijgbaar in elke
boekhandel, maar ook op De Vijfsprong.

Wij staan ook a.s. zaterdag op de natuur- en
milieumarkt te Vorden met veel informatie met

jonge BOEREN KAAS voor f 7,45 per 500 gram,
volle en magere KWARK en diverse

GROENTEN.

Openingstijden winkel:
dinsdag t/m vrijdag:

9.30-12.00 uur en 14.00-15.30 uur.
zaterdag: 9.30-12.30 uur.

Reeoordweg 2 - VORDEN

Tonny Jurriëns
J>-^' AUTOSCHADE ƒ

. . . HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

En er is nog veel me

KOM MAAR KIJKEN EN VERDIEN NU VEEL GELD.

ZONNESCHERMEN - SCREENS - LAMELLEN - ROLGORDIJNEN
JALOUZIEËN - ROLLUIKEN - HORREN

Gratis gemeten en gratis geplaatst door vakmensen (zelf plaatsen 10% korting).

DE 'SPANNEVOGEL'
Ook Uw Zonwering-specialist!

Ruurloseweg 2 - Tel. 05753-1484 - Hengelo Gld.
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Bi'j ons in d'n Achterhoek
Vegange wekke woensdag He'w nog 's weer un brulfte e had, 'n veertugjao-
ruggen wel te vestaon. 't Was wel gloepens heite in de zaal maorjao, urn de
hette kö'j un feest neet uutstell'n. En schik he'w d'r wel ehad al ging bi'j 't
bruudspaor de schik d'r op 't leste wel un bet jen af. Dat zat zo:
't Zal al wel un maond of drie eleen wean da'w Derk en Diene Brummel-
kamp uut Laorne op de koffie hadd'n, 't bunt goeie bekenden wao'w zo 't
jaor deur nog wel es met vesiet. Zee waarn hier nao Visser ewes umme
zich wat ni'js veur ïfees too te stell'n en daor waarn ze, zoas gewoonluk,
goed eslaagd. Diene un mooie combinatie van zo'n duuzend gulden en
Derk unpak met un spothemp en un strik veur achthonderd gulden. Too'w
deprieze heurn wazze wi'jd'r natuur luk metene vol lofoaver.
'Wi'j zit allene nog un bet jen met Derk zien haor', begon Diene, 'ik vinne
dat un pruik um un stuk jonger zol maak'n. Hee hefnow allene an de zied-
kanten nog maor wat boer 'nhondehaor en da 's nog gries ok.'
't Maak'n ons natuurluk niks uut met wat veur haor Derkfees gaf, at e ons
maor zat veurzett'n. Toch hilpe wi'j Diene maor un bet jen umme Derk un
pruik an tepraot'n.
En zo gebeurn 't dat Derk zich un moderne pruik an leet mett'n waormet e
d'r vieftien jaor jonger uutzag, volgens Diene. En daor waar'n 't t'r 's
aovunds un heleboel met eens too 'tfees tegange ging. Eavengoed as dat
t'r zat waar'n die d'r gin ar g in hadd'n zoas de neaven en de nichten die'j
allene met un brulfte ofbegreffenisse nog tegen komp.
Ir Vehaal zol nooit eschreven wean at ze Derk en Diene neet hoge hadd'n
laoten leaven. Un stuk of wat opschöttelings vanjonges uut de buurte die
wat an de grote kante waar 'n, gooien Derk en Diene zo hoge de loch in dat
zee de zolder haos raak'n. Op zeker moment kwam Derk met 't heuf tegen
de lampe en wat gebeurn d'r toen?
Oft'r een of ander haöksken an de lampe zat was neet te zien, maor too
Derk weer ummenearden kwam bleef de pruik an de lampe hangen en
schen bi'j um de maone.
D'r mos nog un t rappe an te passé komm'n umme de pruik d'r weer ofte
haal'n waornao dejonges um een veur ene ok nog opzett'n.
Uutendeluk kreeg Derk um wel weer, maor veur Diene was 't ende van 't
fees maor zo zo. Maorjao, zoiets kö'j vewachten a'j ow al te volle opdoft,
bi'j ons in d'nAchterhook.

H. Leestman.

HOE MEER POST, HOE LEUKER

VEEL PUBLIEK

Concert Vordens Mannenkoor
en muziekver. Concordia
Het concert waarmee het 'Vordens Mannenkoor' en de
muziekvereniging 'Concordia' zondagmorgen het toeristen-
seizoen traditioneel opende, trok een flinke publieke
belangstelling.

Vele toeristen maar ook vele Vordena-
ren waren naar kasteel Vorden geto-
gen om in deze prachtige ambiance
naar het concert te luisteren.
Na een kort welkomstwoord door
V V V-voorzitter Jules Honig werd het
concert geopend door 'Concordia'
onder leiding van Hans Kraxner met
het nummer 'Aan mijn volk'. Het
orkest had deze morgen nog een sur-
prise in petto. Ter begroeting van het
publiek werd een selektie van dans-
en filmmuziek gebracht onder de titel
'On the move', met als 'grapje' zang
van het orkest.
Naast de traditionele marsen bracht
'Concordia' een luchtig programma
met ondermeer muziek uit de jaren
twintig, de bekende nummers 'Spa-

nish Eyes' en niet te vergeten de
'Lambada'.
Vordens Mannenkoor trad aan onder
leiding van dirigent Bert Nijhof. Zij
opende met 'Das Morgenrot'. Het
koor bleef aktueel met het toepasse-
lijke 'Zondagmorgen', terwijl het lied
'Ons Gelderland' met de teksten over
de statige kastelen, prachtig aansloot
op de plek waar het concert plaats-
vond (kasteel Vorden).
Zeer indrukwekkend was wel het
'You never wik alone'. Er was deze
morgen ook nog een gezamenlijk
optreden van het Vordens Mannen-
koor en Concordia. Tot slot werd nl.
uit 'Der Freischutz' het 'Jager-Chor'
ten gehore gebracht. Een prachtige
afsluiting van het concert.

Nieuw tenue Velocitas 3
Afgelopen seizoen heeft café 'de Herberg' en Bakkerij Oplaat
een volledig tenue aangeboden aan het derde team van z.v.v.
Velocitas.

2 spelers uit dit team, nl. Marinho Besselink en Uennis wen-
tink, hebben zaterdag 5 juni jl. deelgenomen aan het Neder-
lands Kampioenschap Zaalvoetbal onder 18 jaar. Zij behaal-
den met de Gelderse selektie een verdienstelijke 5e plaats.

Met sensationele
survivaltocht'Spetterend'

kamp weekend clubs
Van 4 tot 6 juni jl. hielden de oudste clubs van het Vordens
clubwerk (de jongelui van 10 tot 15 jaar) hun jaarlijkse week-
end ter afsluiting van het clubseizoen. Mede door het heerlijk
warme weer werd het een weekend vol bijzondere activiteiten
op kampeerboerderij 'de Baankreis' te Almen.

Op vrijdagavond 4 juni vertrokken de
jongelui in groepjes per fiets naar
Almen via een puzzeltocht. Daar aan-
gekomen vond er een spannend bos-
spel plaats met onderdelen als 'het
heksenpad' en 'mysterieuze geluiden'.
Zaterdag was een sportieve dag, die in
het teken stond van de Olympische
Spelen, 's Morgens kregen de diverse
teams gelegenheid hun eigen vlag,
team-shirt en 'volksliederen' te
maken. Na de officiële opening van
de Spelen met onder andere het ont-
steken van de Olympische vlam,
begonnen de portieve activiteiten,
waaronder speerwerpen, waterspelen
en een hindernisbaan per crossfiets.

Het hoogtepunt van de dag werd
gevormd door verschillende sensatio-
nele spelonderdelen bij de Berkel.
Daar wa'J^n survivaltocht per rub-
berboot Slp;zet, zodat het letterlijk
een 'spetterend weekend' werd.

Tevens was door een scoutinggroep
speciaal voor deze dag een vele
meters hoge kabelbaan over de Berkel
gebouwd. Het was geen wonder dat
diverse voorbijgangers bleven staan
om dit spektakel mee te beleven.

's Avonds werd de traditionele bonte
avond gehouden met allerlei zelfbe-
dachte toneelstukjes en liederen.
Op zondagmorgen werd een viering
gehouden, die door de clubleiding
was-voorbereid en waarin ook veel
gezongen werd.

Het kamp werd afgesloten met een
puzzeltocht naar Zwiep, waar onder
andere pannekoeken werden gegeten.
Om 4 uur 's middags w^de hele
groep weer terug in \^pen. Een
geslaagd kamp, mede dankzij het
prima weer.

De clubs van het HervorrnjLGerefor-
meerde jeugdwerk beg^Bn weer
met een startweek in de eCTSte week
van september.

daeboekl
Over w; n e r in de

Vonlense bibliotheek re beleven is

Bibliotheek zoekt
vrienden
't Is fijn dat we in Vorden een weivoor-
ziene bibliotheek hebben op een cen-
traal punt en verzorgd ingericht. Dat
iedereen gratis gebruik kan maken
van de overvloed aan kennis die daar
te vinden is in naslagwerken, kranten,
tijdschriften en noemt u maar op. En
dat je als lid voor een bescheiden
bedrag volop boeken kunt lenen. Dat
alles is een goede zaak.
Een vraag: is dat wel zo? Of zou de
bibliotheek méér kunnen doen voor
de Vordense samenleving en kunnen
wij als inwoners méér doen voor de
bibliotheek? Twee vragen die het
bestuur al een tijd bezig houden. Vra-
gen die we intussen bevestigend heb-
ben beantwoord. Een instelling die
zich bezig houdt met wat je met een
groot woord 'culturele zaken' zou
kunnen noemen zou in het niet zo cul-
tuurrijke Vorden misschien wel meer
kunnen doen. De 'galerij' met zijn
regelmaat aan tentoonstellingen is
daar een voorbeeld van. Maar ook op
het gebied van lezingen en jeugd-
voorstellingen, muziekbeoefening en
kleinschalige muziekavonden en cur-
sussen over verwante onderwerpen
als handboekbinden zou wellicht
meer gedaan kunnen worden.
En omgekeerd: de mogelijkheden van
de bibliotheek zijn door subsidies en
eigen inkomsten redelijk, maar in
zekere zin beperkt. We zouden meer
kunnen doen, meer service kunnen
bieden, meer activiteiten kunnen
ontplooien als er sponsors zouden zijn
die als bedrijf of als persoon door een
extra bijdrage ons werk zouden steu-
nen. Zodat de bibliotheek op meer ter-
reinen zou kunnen meewerken aan de
bevordering van een gunstig cultureel
klimaat in onze gemeente.
De conclusie: we zien als bestuur best
mogelijkheden voor een stichting

'Vrienden van de Vordense biblio-
theek' die los van de bibliotheek acti-
viteiten organiseert en daarvoor mid-
delen verwerft. Enkele bestuursleden
hebben een plan opgezet, dat nader
moet worden ingevuld. Intussen wor-
den statuten voorbereid en worden
mensen benaderd die als bestuurslid
hun schouders onder dit plan willen
zetten. Met andere woorden: er wordt
gedacht over een werkplan om de
bibliotheek door extra activiteiten en
extra eigen middelen nog beter te
laten functioneren in onze dorpsge-
meenschap. Vandaar de kop 'de
bibliotheek zoekt vrienden'. We zul-
len u in de nabije toekomst graag laten
weten hoe ook u tot die vriendenkring
kunt gaan behoren.

Dagboekanier

Vierdaagse...
nieuwe
bestrating...
andere intocht
Zoals iedereen weet, wordt er in Vor-
den gewerkt aan de verandering van
de wegen in de kern van het dorp. Om
deze reden wordt de intocht van de
vierdaagse georganiseerd door gym-
ver. 'Sparta' gewijzigd.
De intochtroute is nu als volgt: 't

,Hoge - Gr. v. Limburg Stirumstraat -
H.K. v. Gelreweg - Dr. C. Lulofsweg -
Zutphenseweg - Dorpsstraat - Insulin-
delaan - Kerkstraat - Dorpsschool.

o • • •Socii
Uitslagen tennis
Voorrondes poule-winnaars woens-
dagmiddag competitie:
Jeugd: gemengd tl m 12 jaar: Sociï
1-Ruurlo 2-3. Regiocompetitie Ie
speelweekend: gemengd t/m 12 jaar:
Sociï l-Almen 6-12, Sociï 2-De Sto-
ven 2-16; gemengd tl m 17 jaar: De
Stoven-Sociï 2 15-3, Almen-Sociï l
9-9.

Opbrengst
collecte
De opbrengst van de Rode Kruis-col-
lecte is f 9.687,75.

Allerhand
in 't Saksenland
Diegene onder u die wel eens in Geesteren is geweest heeft daar
misschien ook wel de ingemetselde steen in de kerk gezien met
als tekst:

'Tredt H ir Bi Ende Segget Mi Wi Dat Hier Buer Ofte Edelman Si.'
1633

Vroeger, toen men nog in en om de kerk begroef, raakte zo'n kerk-
hof natuurlijk wel eens vol. Men ruimde dan eenvoudigweg de
oudste graven en de knekels kwamen in het knekelhuis (meestal
een ruimte onder de kerk).
De tekst in de bij dit knekelhuis horende steen geeft duidelijk aan
dat na de dood iedereen weer gelijk is op de maatschappelijke
ladder. Alle zijn weer gelijk.
In sommige landen (Oostenrijk) werd op de beenderen van het
hoofd de overledene nageschilderd, dit gebeurde door z.g. Toten-
mahler', maar tot op heden is het me nog niet gelukt het werk van
zo'n schilder te bezien.
Als u in Geesteren komt, let dan ook eens op het zadeldak op de
toren. Die zie je hier in 't oosten niet zo veel.

H.G. Wullink.

Openluchtspel KRATO erg
leuk om naar te kijken!
Het organiseren van een openluchtspel bijft in Nederland,
gezien het vaak wisselvallige weerbeeld, een riskante zaak. Zo
ook zaterdagavond toende toneelvereniging 'Krato' zich tegen
zessen moest beraden of het openluchtspel 'n Mooie deern op 't
erf wel doorgang zou kunnen vinden.

Even gewacht en toen uit de donkere
wolken geen regen viel werd de
beslissing genomen 'gokken dat het
droog blijft'. De gok pakte goed uit
want het bleef droog en het was aan de
bosrand van camping 'de Goldberg'
waar het geheel zich afspeelde, zelfs
niet koud.
Er waren een paar honderd toeschou-
wers. Dat viel een beetje tegen, want
bij beter weer had 'Krato' ongetwij-
feld een grotere publieke belangstel-
ling gekregen. Dat had de toneelvere-
niging ook zeer zeker verdiend.
Gelukkig is er voor de thuisblijvers
nog een herkansing, want 'd'n mooie
deern' kan zondagmiddag 20 juni als-
nog bekeken worden.

Het publiek kreeg zaterdagavond een
alleraardigst toneelspel voorgescho-
teld, dat geen minuut verveelde en
waarbij de humor vaak hoogtij vierde.
Met behulp van enkele plaatselijke
bedrijven was er in het bos een boer-
derij neergezet (prachtig decor) met
rondom het erf veel aanplant van
groen. De bomen in het bos vormden
het 'natuurlijke' decor.

Wethouder Klaas Boomkamp (Bert
Wunderink) werd 70 jaar en dat moest
gevierd worden. Muziek erbij. Bij
feest wordt meestal gedanst. Daar-
voor zorgde de folkloristische boe-
rendansgroep 'de Knupduukskes' die
een paar keer haar opwachting kwam
maken.
De 'Drikusman' en 'Wie goat met z'n
allen noar Hoksebarge toe', dansen
die bij het publiek erg in de smaak
vielen. Een vrolijke boel dus bij Opa
Klaas Boomkamp die vanuit de stad

bezoek kreeg van zijn kleindochter
Hilda (Astrid Sueters) met haar
vriend Albert (Nico Lichtenbarg) en
diens moeder Lisette de Jong (Marjan
Zweverink). Moeder en zoon hadden
twee plannetjes om in het bezit te
komen van de boerderij van Opa.
Hilda wou immers met Albert kunnen
trouwen. Er was nog een andere
'optie', listte wilde zelf best met Opa
'aanpappen'.
Buurman Derk Berkhof (Harry Sue-
ters) en zijn vrouw Hanna (Wilma
Nijenhuis) hadden echter de hoop dat
hun zoon Gert (Geert Wasseveld)
bedrijfsleidcer bij de oude Boom-
kamp, de knappe Hilda wel aan de
haak zou slaan, want dan erfde Gert
immers de boerderij!

En toen begon het spektakel pas goed.
Harry Sueters leefde zich in de rol van
buurman en vader naar hartelust uit.
Datzelfde geldt voor Annie Bosch in
de rol van dienstmeisje Wilma. Enfin,
verwikkelingen met een happy end
voor huishoudster Emma (Henny Fle-
ming) die Hannes (Bertus Waarle) de
muzikant, aan de haak sloeg en voor
Hilda en Gert die elkaar dolgelukkig
in de armen vielen. Voor Lisette liep
het niet zo goed af. Niks geen gevrij
met Opa. Nog sterke: Opa stuurde
haar letterlijk 'het bos in'.

Op een kleine uitzondering na (maar
dan sprong souffleuse Joke Wullink
wel bij) speelde 'Krato' tekstvast en
kan regisseur Herbert Rutgers en zijn
team terugzien op een zeer geslaagde
uitvoering van het openluchtspel.
Anneke Roelvink en Irma Rouwhorst
zorgden voorde grimering.

Afscheidsavond groepen 8
School Het Hoge
Maar liefst 54 kinderen van school 'Het Hoge' gaven op don-
derdagavond 10 juni hun afscheidsvoorstelling in het
Dorpscentrum.

De heren Wichers en Reindsen, resp.
voorzitter en directeur, openden de
avond met een kort welkomstwoord.
De kinderen begonnen hun avond met
het zingen van een drietal liederen,
ondersteund door gitaarbegeleiding.
Vervolgens was de beurt aan de kin-
deren van de toneelgroep, die een stuk
opvoerden, ' waarinrobots en
machines een belangrijk aandeel had-
den: het is niet te hopen, dat de elec-
tronica in het onderwijs dergelijke
vormen gaat aannemen.
Mede door de aankleding van dit stuk,
verzorgd door de dames Wichers en
Reindsen, wordt het een succesvol
geheel. Het gedeelte voor de pauze
werd besloten door twee muzikanten-
duo's en een trio, dat een nummer dan-
send uitvoerde.

Het vochtgehalte in het lichaam - de
avond was zeer warm - kon in de
pauze worden aangevuld.
Daarna kwam de musical ten tonele:
een meester, die nogal eens geplaagd
wordt door zijn klas, neemt tijdens
een schoolreis zijn groep te pakken,
door te doen of hij, met behulp van
wat familieleden, ontvoerd wordt. De
kinderen gaan op zoek en alles kom
op zijn pootjes terecht.
De avond werd afgerond met een lied
door de achtste-groepers en toeschou-
wers in samenzang.
De kinderen overhandigden dhr.
Reindsen hierna een paar geschenk-
bonnen, die mochten worden besteed
ten bate van de school. Een volle,
warme, drukbezochte en geslaagde
avond was ten einde.



De slager, uw specialist voor
lekker barbecuen
Er is geen beter adres voor uw barbecue-benodigdheden dan
uw eigen slager. Hij biedt u tijdens de zomermaanden een uit-
gebreid vleesassortiment, waarmee u lekker kunt barbecuen.
U kunt bij hem ook terecht met vragen over bereiding en
houdbaarheid van vlees. En hebt u iets te vieren, dan kan hij
een barbecue verzorgen die afgestemd is op grotere
gezelschappen.

Eindexamenpartijen, personeels-
feestjes, een verjaardag of gewoon
eens gezellig met vrienden, familie of
kennissen barbecuen.
Uw slager is er op voorbereid, hij
biedt u in de zomermaanden een uit-
gebreid vleesassortiment: spareribs,
spiesjes, gehaktballetjes, saucijsjes,
hamburgers, karbonades, biefstuk,
lamskoteletten... teveel om op te
noemen.
U kunt uw slager vragen om een
vleesschotel samen te stellen of u
maakt zelf uw keuze. En, heeft u iets
te vieren dan is het raadzaam om van
te voren uw bestelling even op te
geven. Uw slager zorgt er dan voor
dat u het vlees krijgt thuisbezorgd. Hij
bewaart het goed gekoeld in de koel-
cel en brengt het aan huis op het tijd-
stip dat u het nodig heeft.

Koel bewaren

Plaatst u het vlees in uw eigen koel-
kast, haal er het dan etappe-gewijs uit
als u gaat barbecuen. Leg het vlees
nooit in de zon en laat het ook niet te
lang in de schaduw staan. Want ook
daar kan de temperatuur behoorlijk
oplopen.
Nog een belangrijke tip is: zorg
ervoor als u kip en varkensvlees op de
barbecue roostert dat het vlees goed
gaar is. Dat voorkomt een eventuele
voedselvergiftiging. Om de berei-
dingstijd te verkorten, kunt u kip en
varkensvlees eerst even voorkoken of
blancheren. Het vlees hoeft dan min-
der lang op de barbecue te liggen en
daarmee voorkomt u dat het ver-
brandt. Er zijn slagers die vlees in hun
assortiment hebben dat al is geblan-
cheerd. Vraag ernaar als u bij uw sla-
ger komt.
Ook voor gemarineerd vlees en spe-
ciale vleespakketjes in aluminiumfo-
lie kunt u in veel gevallen bij de slager
terecht. Het assortiment kant-en-klare
barbecueprodukten is de laatste jaren
enorm uitgebreid. Als klant wordt u
zo nog beter op uw wenken bediend.

Gescheiden houden

Het is belangrijk dat u rauw en bereid
vlees gescheiden houdt en ook het
bestek en etensborden die u er voor
gebruikt. Daarmee voorkomt u kruis-
besmetting.

Kruisbesmetting kan namelijk ont-
staan als bacteriën, eventueel aanwe-
zig op rauw varkensvlees en kip, op
het bereide vlees terechtkomen.

Tijdig aansteken

Barbecuen is lekker ontspannen
genieten van een hapje en een
drankje. Haast is niet geboden. Het is
daarom raadzaam om de barbecue tij-
dig aan te steken, zodat het vuur goed
heet is als u het vlees op het rooster
legt. Het beste kunt u briketten
gebruiken, deze branden beter dan
houtskool. Steek ze een uurtje van te
voren aan met wat aanmaakblokjes of
-vloeistof.
Petroleum, spiritus of wasbenzine
lenen zich daar niet voor, omdat deze
brandstoffen schadelijke stoffen ach-
terlaten. Als de briketten grijs van
kleur zijn en de vlammen zijn
gedoofd legt u het rooster zo'n 25 cm
boven het vuur. En het barbecuen kan
beginnen!

Keuze genoeg

Er zijn vele soorten vlees die u lekker
kunt roosteren op de barbecue. Gema-
rineerd vlees smaakt uitstekend
boven een houtskoolvuurtje. Spare-
ribs bijvoorbeeld. Als u ze op de bar-
becue legt dep het vlees dan eerst
even droog met keukenpapier. Voor
een kortere bereidingstijd kunt u ze
eventueel eerst blancheren.
Een spiesje met vlees, courgette, ui en
paprika is bij uitstek geschikt om te
roosteren. Maar ook een lekker stukje
lamsvlees, zoals een lamskotelet of
lamsburger smaakt goed van de
barbecue.
En ook saté mag niet ontbreken.

'Gebruikt u bij het rijgen van de
spiesjes houten stokjes, leg ze dan
eerst een uur in de koelkast in het
water. Daarmee voorkomt u dat ze
verbranden.

Gaat u een dezer dagen barbecuen dan
kunt u bij alle vleessoorten sausjes
serveren, stokbrood, een gepofte
aardappel, rauwkostsalade, een fruit-
salade of frietjes. En organiseert u een
barbecue voor een grote groep feest-
gangers, informeer dan eens bij uw
slager welke mogelijkheden hij u kan
bieden.

Feestavond Vriendenkring
'de Bargkapel'
De tweede feestavond van de vriendenkring van 'de Bargka-
pel1, zal gehouden worden op 19 juni a.s. in hotel 'In de Groene
Jager' te Barchem. Deze keer betreft het een originele Tsjechi-
sche avond.

Nu komt optreden, de blaaskapel
KeramiCka uit Bechynê (Bohemen).
Bechynê is een oude stad aan de rivier
de Luznicê. Deze stad werd door zijn
kostbare historische gebouwen, en
wereldberoemde keramieken, en als
kuuroord zeer bekend. De kapel is
opgericht in 1966 en staat onder lei-
ding van kapelmeester Frantisek
Tüma. (De groep bestaat uit 20 perso-
nen waarvan 4 vocalisten.) Kera-
miCka is in Tsjechië erg bekend
van radio en televisie, en behoort dan
ook tot één van de toporkesten van dit
land. Verder verzorgen ze hun optre-
dens veel in Duitsland, Oostenrijk, en
steeds meer in Nederland. Het groot-
ste gedeelte van hun repertoire bestaat
uit volksliederen en volksmuziek.

Een ieder die deze Tsjechische avond
komt bezoeken zal worden ontvangen
met een heerlijk glaasje Becherovka
(een origineel Tsjechisch likeurtje).
Kaarten zijn verkrijgbaar bij hotel 'In
de Groene Jager' te Barchem, tel.
05734-1201 of bij Mini Teerink-Wol-
sink, tel. 05730-51797.
Van Keramiöka zijn er twee CD's en
cassettes verkrijgbaar. Op de avond
zal een verloting worden gehouden.
16-17 oktober: Slotweekend 20 jaar
Vriendenkring Bargkapel.
Zaterdagavond 16 oktober: Bargka-
pel - Grolsehofzangers - Stefanska-
pelle uit Hongarije.
Zondagmiddag 17 oktober: Glaner-
brugger Muzikanten - Stefanskapelle
-Bargkapel.

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen. Uite-
raard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Wansink, Hoetinkhof35, tel 2724

Raadhuisstraat
Nieüwstad
Pastorieweg
Beatrixïaan
Prins Clauslaan
W. Alexandeflaan
E>e Horsterkamp (behalve nr,
Cteldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
MargrietJaan

35) Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

Dépoeschot
HetStroo
HetEelmerink
Stiodijklt/ml5eri2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Brinkerhof94, tel. 2520

S. v. 's-Gravenzandestraat
H> van Bramerenstraat
H.K, van Gelreweg
Schoolstraat
Gr, van Limburg-Stirumstraat

B. yan Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
DtCLülofsweg
Brinkerhof

Fam. A lof s, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enk weg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindèlaan
WHhelniinalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
RuurloJ^eg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zütphensëweg
Groene weg

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397
HetMolenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
DeHanékamp
DeStroet
HetKerspel
Mïspelkampdijk

DeBw
HctElshof
De Haar
DeSteege
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

Nederlandse
Vereniging voor
Slechthorenden
Eén op de 15 Nederlanders heeft in
meer of mindere mate last van slecht-
horendheid. Voor de 65-plussers is dat
zelfs één op de vier. De bezwaren van
deze handicap zijn voor een deel te
ondervangen door het leren van
spraakafzien (=liplezen), ook en
vooral indien men een gehoorappa-
raat draagt.

Welke mogelijkheden biedt
spraakafzien?

De slechthorende die een cursus
spraakafzien heeft gevolgd, heeft
meer kans het gesproken woord te
volgen, waardoor men zich minder
geïsoleerd voelt.

Hoe gaat dat dan ?

De Nederlandse Vereniging Voor
Slechthorenden organiseert cursussen
van 20 lesuren in groepsverband,
onder leiding van een erkende en des-
kundige logopedist(e).
Voor degenen die een dergelijke
cursus hebben gevolgd, worden ver-
volglesscn gegeven aan oefengroe-
pen.

De kosten

Het ziekenfonds en de meeste particu-
liere ziektekosten-verzekeraars ver-
goeden de kosten van een cursus
spraakafzien (=liplezen). Daarvoor is
een wenselijkheidsverklaring nodig
van de huisarts of keel-, neus- en
oogarts.
Deze verklaring van de arts levert
men in bij de logopedist(e) die de
cursus leidt. Die vraagt dan goedkeu-
ring aan de ziektekosten-verzekeraar.
Ook aan het deelnemen aan de oefen-
groepen zijn geen of weinig kosten
verbonden.

Waar kan men zich
aanmelden voor het volgen
van een cursus of voor het
verkrijgen van nadere
informatie?

De cursussen kunnen worden gege-
ven in Brummen, Zutphen/Warnsveld
en Lochem, afhankelijk van de woon-
plaats van de deelnemers.
Aanmelding kan permanent geschie-
den bij de voorlichtster van de afde-
ling Zutphen en Omstreken van de
Nederlandse Vereniging Voor Slecht-
horenden: mevr. W.A. van Tongeren,
Van Nagellplein 26,7231 KD Warns-
veld. Telefoon 05750-24386.
Ook niet-lcden van de NWS kunnen
zich aanmelden.-

Wereldwinkel-
nieuws
A.s. zaterdag op de Milieumarkt in
Vorden met o.a.: hergebruikt glas
van Copavic uit Guatemala.
In Guatemala hebben de colafles-
sen een blauwe gloed. Die kleur is
nog het enige herkenbare aan het
glaswerk dat de coöperatie Copavic
uit Cantel verlaat. Toen 12 werkne-
mers de glasfabriek in 1976 overna-
men, was deze zo goed als failliet.

Na enkele moeilijke beginjaren,
begon de nieuwe coöperatie lang-
zaam maar zeker met succes te
draaien. In 1989 exporteerden de
leden de eerste produkten naar Duit-
sland. Tegenwoordig werken er zo'n
60 mensen en het export-aandeel
neemt nog steeds toe. Voor de werk-
nemers betekent het werken in de
fabriek de enige bron van inkomsten.
Copavic koopt al het afvalglas uit de
omgeving op en verwerkt het tot
nieuwe creaties, stuk voor stuk met de
mond geblazen. Een langdurig en

Fietsen met Regiocontact door
rustiek IJsselland
Op zaterdag 19 juni a.s. organiseert de Stichting Regiocontact
Vecht Velu we I Jsselstreek een fietstocht door IJsselland. Het is
een gebied van oude broeklanden, waardoor de Grote Beek
vanaf de hoger gelegen Achterhoekse gronden zijn weg zoekt
naar de IJssel.

In deze streek vindt men ook aardige
kastelen als 'De Ulenpas', 'Enghui-
zen', 'Het Kervel' en 'Baak'. Rond
deze huizen treft men fraaie bosgebie-
den aan. Het waren de heren van Kep-
pel en Van Baak, die eeuwenlang hier
hun gezag lieten gelden. Niet ver van
de beek ligt het dorp Steenderen waar
de schrijver Oltmans werd geboren,
die het boek 'De Schaapsherder'
schreef, een verhaal dat zich op de
Veluwe afspeelde. Het dorp Hengelo
kreeg bekendheid om zijn paarde-
markt en unieke dorpsbeeld. Op de
route van 45 km is een routeboekje
boordevol wetenswaardigheden de
gids.

Landhuizen

Wie vanaf de IJssel door de Hooge
Hoefkenseweiden gaat, treft een mooi
open landschap aan met hier en daar
knotwilgen. Verderop staat kasteel
'De Ulenpas' met daarachter mooie
bossen. Aan het einde van de 14e
eeuw verkopen de heren van Baak
hier hun eigendommen aan Herman
van Rouwenoord. De naam Rouwe-
noord zou nog jaren lang de aandui-
ding zijn voor een hofstede, die later
het aanzien zou krijgen van een ade-
lijk huis, dat in de 19e eeuw zijn glo-
rie tijd had. Eerst in 1574 horen we
spreken over 'De Ulenpas1. Het huis is
ook een leen geweest van Keppel.
Beroemd was de 18e eeuwse planten-
tuin van deze havezate.
De oude dorpskerk van Hoog-Keppel
is nauw verbonden met de adelijke
huizen 'De Ulenpas1 en 'Keppel' en
een monument van respectabele
ouderdom.
In dit gebied wisselen kleine bosge-
bieden en weiden elkaar snel af.
Weldra komt het nieuwe 'Enghuizen'
inzicht, een huis omgeven door water-
partijen. De Van Enghuizens waren in
de 14e eeuw een riddermatig
geslacht. In de loop der tijden ver-
erfde de bezitting op Van Swieten,
Van Heekeren en is nu in bezit van de
fam. Van Rechteren Limpurg.
Noordelijk van de Grote Beek, even
buiten Hengelo staat huis 'Kervel' een
wit gebouw uit 1870. Zij naam
ontleent het waarschijnlijk aan Wyse
van Kervenheim die hier midden 17e
eeuw bezittingen had. Het huis heeft
nu een religieuze bestemming. Baak

wordt vervolgens al in 1190 in de
geschiedenis vermeld. Het huidige
huis dat in 1878 werd gebouwd is nog
steeds een lust voor het oog.

Merkwaardigheden

De landerijen in IJsselland dragen
soms wonderlijke namen. Niet alleen
werden ze naar boerderijen ver-
noemd, maar ook naar grondgebruik
of vorm. Aan de IJssel groeide eike-
hakhout. De eikeschors of run werd
gemalen om er looizuur uit te winnen,
waarmee leer werd gelooid. Zo'n eek-
of runmolen heeft ooit niet ver van de
oude herberg 'Het Zwarte Schaar' aan
de IJssel gestaan. Bij de Grote beek
komen we nog de naam 'Wittenbrink',
vanouds veengebied met wollegras en
verder op hoger gelegen grond de
naam 't Goy tegen, eens heidegebied.
Heel grappig zijn de voor de ingang
van de kerk van Keijenborg ingemet-
selde molenstenen en het bankje aan
de zijmuur van de kerk in Hengelo
voor de 'karkespraok' vroeger.
Een andere bijzonderheid is de jaar-
lijkse brooduitdeling op Hemel-
vaartsdag bij boerderij 'De Mulder-
sfluite', ingesteld in 1559 door de
markegenoten van Dunsborg en 't-
Goy oorspronkelijk bestemd voor de
armen. Men komt er langs tijdens de
fietstocht.
In het dorp Steenderen is het kerk-
plein het bewonderen waard, er vlak-
bij ligt een eenvoudige steen die
herinnert aan het geboortehuis van
Oltmans.
Na een zwerftocht door deze streek
zal men zeker voldaan huiswaarts
keren.

Waar beginnen

Men kan deze fietstocht beginnen bij
Camping 'IJsselstrand', Eekststraat
18,6984 AG Doesburg (tussen Does-
burg en Steenderen) en HR 'Langeler',
Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo Gld.,
's morgens. Fietsverhuur: IJssel-
strand: tel. 08334-72797 en Hengelo,
tel. 05753-7278. Nadere inlichtingen:
Stichting Regiocontact Vecht Veluwe
IJsselstreek, tel. 03211-1555, 03417-
57212, 05232-62397, 038-533472,
05709-2008, 03420-14580 en 055-
213689/660783 en 05759-1535.

ambachtelijk procédé meteen milieu-
vriendelijk resultaat. Tot slot worden
alle stukken ingepakt in kringlooppa-
pier en -karton.
Copavic gaat milieubewust te werk en
is in de loop der jaren een belangrijke
werkgever geworden voor de mannen
uit Cantel en omgeving. Men steunt
de initiatieven door dit prachtige glas-
werk te kopen. Hartelijk welkom bij
de W.W.-kraam.

Vordense
senioren
op vakantie
Zaterdag 5 juni was het een drukte bij
het Dorpshuis, want een bus met Vor-
dense senioren vertrok voor een week
vakantie in Bergen (N.H.) onder
voortreffelijke leiding. Men reed rich-
ting Voorthuizen, voor de koffie met
gebak, verder richting Muiderberg
(door), de daar aanwezige file, werd
van de route afgeweken, en via de
Beemster en Schermerpolder langs de
bloemenzaadkwekerij en in Boven-
karspel. Een uniek gezicht. Iets later
dan was gepland, kwam men in Ber-
gen aan, en liet men zich de lunch dan
ook goed smaken. Koffers uitpakken
en omgeving verkennen, smalle
straatjes, met veel bomen en groen.
Zondag was een vrije dag.
Maandag een dagtocht naar de mari-
nebasis in Den Helder, met film en
uitleg over het werk van de marine;
daarna een rondrit met de bus over de
basis onder leiding van een majoor.
Reusachtige gebouwen, in één ervan
zouden 120 eengezinswoningen pas-
sen. Ook de grote onderzeeërs, en de
marine-oorlogsschepen kon men van-
uit de bus van zeer dichtbij zien. Een
geweldige gewaarwordin. Dinsdag
vrije dag en woensdagmiddag een
tocht door het Hollandse landschap,
door o.a. kleine dorpjes naar Medem-
blik, naar het bakkerijmuseum waar
men niet uitgekeken raakte. Donder-
dagmiddag werd het Casino bezocht
in Zandvoort om enige indruk te
geven, over het gokken. Na een

drankje reed men via Alkmaar door
de Velser tunnel naar Bergen terug.
Vrijdag weer een dag om te winkelen,
wandelen enz. Ook de avonden was er
voor vertier gezorgd.
Zaterdagmorgen terug naar Vorden
waar men in het Dorpshuis een voor-
treffelijke koffietafel goed lieten sma-
ken. Een vakantie om niet gauw te
vergeten, mede dankzij de fam. Bek-
man en mevr. Groot Jebbink-Luimes,
die ten alle tijden behulpzaam waren,
indien nodig, en alles tot in de puntjes
geregeld hadden. Na een dankwoord
voor de leiding en een toepasselijk
gedicht van de leiding werd deze
vakantieweek afgesloten.

R.T.V.
Rudie Peters is in de Regio Zutphen/
Vorden gekozen tot sportman van het
jaar 1992-1993. Deze uitslag had hij
natuurlijk mede te danken aan z'n
ijzersterk seizoen waarin hij 20 eerste
en nog vele andere ereplaatsen
haalde. Peter Makkink haalde in een
sterk bezet criterium in 's-Heerenberg
een mooie 4e plaats.
Verdere uitslagen: 's-Heerenberg - Jan
Wevers (16e pi.), Schaik - Wim Bos-
man (l 8e pi.).
Koppelkoers: Schaik - Wim Bosman
( l l e pi.), Sibculo - Rudie Peters (4e
pi.), Voorst - Rudie Peters (8e pi.),
Deventer - Rudie Peters (4e pi.).
In Lobith tijdens de laatste gezamen-
lijke wedstrijd wist Henri Brokus uit
Eibergen een 14e plaats en Jan Wul-
link een 30e plaats te behalen.
Afgelopen weekend waren de ama-
teurs A actief in Luxemburg onder
leiding van onze voorzitter Bert Lig-
tenberg. Er werd zowel op zaterdag
als zondag aan een wedstrijd deelge-
nomen. Zaterdag was het een wed-
strijd over 125 km en hierin wist Peter
Makkink een keurige 13e plaats te
bemachtigen. Zondag was het een
wedstrijd over 145 km met vele klim-
partijen hierin reden ze de wedstrijd
keurig uit.
Verdere uitslagen: Putten - Rudie
Peters (15e pi.), Nacht van Hengelo -
Peter Makkink (20e pi.).



GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer

openbare kennisgeving ontwerp-beschikking
(art. 13.10, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
vrijdag, 18 juni 1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.00
uur en op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur,
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum
te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de ont-
werp-beschikking inzake de aanvraag van:
1. de heer J.A.M. Besseling, Koekoekstraat 5, 7233

PB Vierakker om een revisie-vergunning voor een
inrichting ten behoeve van machinale houtbewer-
king op het adres Koekoekstraat 5 te Vierakker;

2. Fa A. Beeftink, Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden
om een revisievergunning voor een loon-, grond-
verzet- en bosbouwbedrijf op het adres Joostink-
weg 12 te Vorden;

3. de heer J. de Weerd, Brinkerhof 94, 7251 WP Vor-
den om een revisievergunning voor een inrichting
ten behoeve van import, verkoop, verhuur van
kampeerauto's, alsmede verkoop van accessoires,
inbouw en verbouw op het adres Enkweg 15a te
Vorden.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omge-
ving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voor-
schriften in het belang van de bescherming van het
milieu.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
king kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een
ieder worden gemaakt tot en met 17 juli 1993. De
bezwaarschriften kunnen tot die datum worden inge-
diend. Indien gewenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet tegelijk
met het bezwaarschrift worden ingediend.
Mondelinge bezwaren kunnen eveneens tot 17 juli
1993 op verzoek worden ingebracht. U dient daarvoor
een afspraak te maken.

Datum: 15 juni 1993.

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

GEMEENTE
VORDEN
RECTIFICATIE

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
maandag 21 juni tot en met 20 juli 1993, voor een ieder
op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied 1992, no. 5'.

Dit plan heeft betrekking op het perceel Wiersser-
broekweg 5 en regelt de overgang van agrarische-
naar woondoeleinden, alsmede het toelaten van
omroepactiviteiten.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
eventuele bezwaren tegen deze plannen (schriftelijk)
kenbaar maken aan de Gemeenteraad van Vorden,
Postbus 9001,7250 HA VORDEN.

Vorden, 17 juni 1993.

De burgemeester voornoemd, E. J.C.Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging ontwerp-beschikking
(art 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu (koetshuis) ligt vanaf
18-06-1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur, als-
mede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een ontwerp-
beschikking met bijlagen van:

de heer J.C. Teeuwen, Hofweg 2,7231 BH Warnsveld.
Adres inrichting: Ambachtsweg 1 te Vorden.

Het betreft een aanvraag om vergunning tot het oprich-
ten of in werking hebben van stallingsruimte voor een
winkelwagen en opslagruimte voor aanverwante arti-
kelen in de levensmiddelenbranche.
De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen
in het gebied waar de inrichting is gelegen met het oog
op gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, zal de
vergunning worden verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder buiten de
inrichting.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mon-
deling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tij-
dig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten
bij het gemeentebestuur worden ingediend voor 2 juli
1993.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk
tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeente-
bestuurworden ingediend.

Datum: 15 juni 1993.

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

GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer

openbare kennisgeving melding
(artikel 8.41, lid 1 en 8.19, lid 3)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, se^or
grondgebied, bureau milieu ligt vanaf 18 juni 1993 tot
en met 17 juli 1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.00
uur en op woensdagmiddagen van 14.00tot 16.00 uur,
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum
te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een mel-
ding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid
1) van:

1. de Gebrs. Antink, Maalderinkweg 1,7251 NT Vorden
voor het van toepassing worden van het besluit melk-
rundveehouderijen Wet milieubeheer op een reeds
opgerichte melkveehouderij op het perceel Maalde-
rinkweg 1 te Vorden;

Vorden, 15 juni 1993,

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland op 3
juni 1993 bericht van ontvangst hebben gezonden
onder nr. MW93.12297-AJZ04 van de door de
gemeenteraad van Vorden op 25 mei 1993 vastge-
stelde Verordening tot wijziging van de Verordening
speelautomaten.

Deze Verordening ligt vanaf 18 juni 1993 gedurende
een termijn van drie maanden voor iedereen ter inzage
op de afdeling Bestuur (boerderij bij het Kasteel).
Tegen betaling van de kosten is de verordening
verkrijgbaar.
De verordening treedt in werking op de dag, volgende
op die van afkondiging.

Vorden, 17 juni 1993.

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

VOOR OPTIMAAL
uw voeten het grandioze

Originele opank-look.
Vlechtsandaal met magnifiek

voetbed. Slechts

9559,!

M V»jwi • rwr Jj ̂  i V n^T»rl

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
te):06347-81378

DORPSSTRAAT 4
7261 BB VORDEN
teJ:05752-3006

's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

Wij zoeken een

VAKANTIEWERKER
voor de periode van 28 juni

tot en met 13 augustus (in overleg)

KAPTEIN B.V.
Nijverheidsweg 2
72 51J Worden

Tel. 05752-1951

Vragen naar de Heer J. Mensink.

Waterleidingen is een erg breed werkterrein. Het varieert
van het plaatsen van warm- en koudwatervoorzieningen in
woningen, openbare gebouwen, scholen, etc., kompleet
met sanitair en accessoires, tot het aanleggen van komple-
te terreinleidingen van polyethyleen of kunststof water-
aanvoerleidingen. Natuurlijk voldoen alle werkzaamheden
aan de veiligheidseisen van de nutsbedrijven.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 18383

• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 76026

VOOR VADER

Geglazuurde Pottenset
5-delig

Vogeldrinkschaal

Vijverpomp
1300 liter per uur

Goudvis

Vijverfolie

Geraniums
hang afstaand

39,95
19,95

125,00
_l,00
.4,50

1,25
Bemeste Tuinaarde
5 zakken voor

Buitenthermometer

Tot ziens bij:

10,00
10,95

ORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

ZONDAG
20 JUNI

VADERDAG

Stoere
tuinmeubels...
... en Barbeques

Tuingereedschap
Gereedschap

U vindt het voor iedere vader bij:

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden

Telefoon 05752-1261

****

THE WALL
U: Tl-»:

ZATERDAG 26 JUlil
ONE SIZE FITS ALL & THE TRAMPS

IEDERE ZATERDAG

DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 JL Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

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

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

Voor Vader!

Bundel met vier
short stories

van Dick Francis
voor vijf gulden

Inclusief chequeboekje met
f 100,- voordeel!

Raadhuisstraat 22 - VORDEN

fi Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galléestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

SPECIALE WEEKENDAANBIEDING

BOSVRUCHTEN-
VLAAITJES

met 9 verschillende vruchten en
een toefje slagroom

DIT WEEKEND:

voor maar l jOO

Ook Vaders vinden dit geweldig lekker!

PIZZA- en HAWAI
STOKBROOD

Dit moet U geproefd hebben.

DIT WEEKEND:

voor een speciale prijs

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877



DE DEC ANIJE ZO GOED
ALS VERKOCHT
Omgeven door een prachtig groen park, ligt geheel verscholen
in het hartje van Vorden de verpleeginrichting 'de Decanije',
compleet met direkteurswoning die nog steeds wordt
bewoond. De gebouwen en terreinen waren een aantal jaren
geleden eigendom vande 'Herstellingsoordvereniging 1835-
1905 voor Ver voer spersoneel'.

Leden van die vereniging die bijv. een
operatie achter de rug hadden of
overspannen waren, konden in de rus-
tieke omgeving van 'de Decanije'
weer op verhaal komen. De exploita-
tie geschiedde niet door de zojuist
genoemde Herstellingsoordvereni-
ging, maar door de 'Stichting De
Decanije1. De exploitatie kon mede
sluitend worden gemaakt door de sub-
sidies die vanuit het rijk werden
verstrekt.
Vijfjaar geleden besloot de overheid
om een aantal herstellingsoorden in
Nederland geen subsidie meer te ver-
strekken. Er moesten dus een aantal
noodgedwongen worden gesloten.
'De Decanije' was één van de slacht-
offers. Op 18 oktober 1988 gingen de
poorten definitief dicht.

De personeelsleden moesten worden
ontslagen. Een drietal bleef indienst,
waaronder een tweetal medewerkers
die op dat moment gedeeltelijk
arbeidsongeschikt waren. Voormalig
bestuurslid van 'de Herstellingsoord-
vereniging' dhr. H.C. Schipper nam
eind 1988 de taak op zich om als
sekretaris/penningmeester te gaan
fungeren met als uiteindelijke
opdracht voor liquidatie te gaan zor-
gen. 'De afgelopen jaren ben ik met
m'n medebestuursleden met verschil-
lende geïnteresseerden bezig geweest
om te trachten de terreinen met

gebouwen te verkopen. Steeds zonder
succes, alhoewel de vraagprijs niet
hoog was', aldus dhr. Schipper die
overigens geen bedragen wenste te
noemen.

Intussen was de Herstellingsoordve-
reniging op 18 augustus 1992 een
fusie aangegaan met de 'Spoorweg-
astmavereniging'. Dit alles onder de
nieuwe naam 'Spoorweg Welzijnsve-
reniging'. Een vereniging met in
totaal 27.000 leden.

Schipper: 'Aangezien De Decanije
nog steeds niet was verkocht, nam de
Spoorweg Welzijnsvereniging de
plicht op zich de lopende zaken nor-
maal te blijven behartigen. Zoals de
verantwoording voor de drie mede-
werkers, waarvan er één op dit
moment nog voor het onderhoud
zorgt. Jaarlijks alles bij elkaar zo'n
150.000 gulden kosten', aldus dhr.
Schipper die vervolgens de verkoop
van 'de Decanije' in handen gaf van
een makelaar.

Schipper: 'Op dit moment zijn we in
verregaande onderhandelingen met
eenprojektontwikkelaar. Er moeten
nog wat details geregeld worden,
maar ik verwacht dat de zaak binnen
twee maanden beklonken is', zo zegt
hij zonder de naam van de aanstaande
koper te willen noemen.

Over bedragen wenst dhr. Schipper
evenmin in dit stadium een uitspraak
te doen. In elk geval zijn er miljoenen
mee gemoeid.' Geld dat te zijner tijd
in de kas komt van de 'Spoorweg
Welzijnsvereniging'.
'Ik wil hierbij nog wel uitdrukkelijk
vermelden dat er voor de drie
genoemde personen goede financiële
regelingen worden getroffen. Dat
heeft bij ons altijd voorop gestaan', zo
zegt dhr. Schipper.
Intussen zijn er in het gemeentehuis te
Vorden al wat voorbesprekingen met
o.a. de aanstaande koper, de stede-
bouwkundige e.d. geweest. Dit bleek
dinsdagavond tijdens de commissie-
vergadering van Algemeen Bestuur.
Op genoemd terrein van 'de Decanije'
zit momenteel nog de bestemming
'Verpleeginrichting'. Via artikel 19
WRO-procedure kan deze bestem-
ming worden gewijzigd. Het is te ver-
wachten dat binnenkort plannen ter
visie worden gelegd. Als er geen
bezwaren worden ingediend kan
direkt na de zomer met de artikel 19
WRO-procedure gestart worden.
Wanneer alles 'rond' is, zullen er zo'n
40 appartementen gebouwd worden,
inklusief vier villa's naast de direk-
teurswoning en het hoofdgebouw.
De huidige direkteurswoning zal
eveneens worden 'omgebouwd'. Of
het hoofdgebouw zal worden ver-
bouwd of dat het gebouw gaat ver-
dwijnen om op die plek woningen te
realiseren is op dit moment nog niet
geheel duidelijk. Volgens dhr. J. Dit-
zel, dinsdagavond in de Commissie
Algemeen Bestuur, zal de toekom-
stige eigenaar het gehele terrein gaan
beheren. Het wordt in elk geval geen
openbaar park.

Touwtrekken om het
Kampioenschap van Vorden
De touwtrekvereniging 'Vorden' organiseert op woensdag 23
juni haar jaarlijkse touwtrekwedstrijden om het Kampioen-
schap van Vorden, aan de Ruurloseweg 110, Medler te
Vorden.

Hier kunnen aan deelnemen: bedrij-
ven, verenigingen, straten en buurt-
verenigingen. Deze moeten allemaal
economisch verbonden of afkomstig
zijn uit de gemeente Vorden. Een
team bestaat uit zeven personen plus
een leider. Er wordt getrokken met
zes personen. Er mag gewisseld wor-
den, maar alleen met een nieuwe
trekbeurt.

Er mogen geen mensen aan mee doen,
die op welke wijze dan ook binding
hebben met de NTB of op een andere
manier verbonden zijn met de touw-
treksport. De leider maakt hierop een
uitzondering.

De touwtrekvereniging wil proberen
een andere opzet te maken om het
Kampioenschap van Vorden. Er
komen twee verschillende klassen:
één van getrainde ploegen en één van
ongetrainde ploegen.
Voor elke klasse derhalve een apart
kampioenschap.
Dit geldt alleen bij voldoende deel-
name in elke klasse.

Bij voldoende deelname wordt ook
het kampioenschap touwtrekken voor
Dames en Jeugd georganiseerd. Hier
gelden dezelfde regels als bij de
Heren. Alleen bestaat een dames- of
jeugdteam uit zes personen plus een
leider. Er wordt getrokken met vijf
personen.

Er wordt geen inschrijfgeld
gevraagd. Voor elke deelnemer
ligt een herinneringsvaantje
klaar.

Het bestuur van de organiserende ver-
eniging hoopt op een grote deelname.
Men kan op deze manier kennis
maken met de touwtreksport. Ook is
er dan de mogelijkheid de accomoda-
tie van de TT Vorden te bezichtigen.
Elke dinsdagavond kan er onder des-
kundige leiding getraind worden aan
de Ruurloseweg 110.

Voor informatie en opgave voor 18
juni kan men terecht bij dhr. M:
Engel, Julianalaan 23, Vorden, tel.
(05752)2836.

Onder bo^Ktaande titel is onlangs
bij 'de BewT, Stichting voor literaire
publicaties te Amsterdam, een
gedichtenbundeltje*' verschenen. De
schrijver, Wiel Claus, woont in Vor-
den. WiqJÈSlaus werd geboren in
Zuid-LimirWg. Hij woonde lange tijd
in het Gooi en woont nu in de Gel-
derse Achterhoek. Zo werd hij ver-
trouwd met drie bijzondere natuurge-
bieden in Nederland. Meer bewust
leerde hij de natuur beleven via het
I.V.N. Als natuurgids heeft hij vele
jaren rondleidingen verzorgd in het
Achtkastelendorp Vorden. Kennisma-
king met haiku gaf een nieuwe impuls
aan zijn natuurbeleving, die tot ver-
rassende ervaringen en observaties
leidde, getuige de in deze uitgave
gebundelde natuurnotities in haiku-
vorm. Het bundeltje is verkrijgbaar
bij Boekhandel Loga en zeer de
moeite waard. De titel van het boekje
komt uit het volgende gedichtje:
'De leeuwerik zingt,
de sterren van de hemel
klimmend naar de zon.'

Vaderdag-aktie bij
Dijkerman
Unieke samenwerking tussen Pony-
park Slagharen en Vordense Bloemist
Dijkerman. Als Vaderdagverrassing
krijgt men bij aankoop van minimaal
f 20,- een gratis entreebewijs voor 4
personen voor een fijne dag in Pony-
park Slagharen.
Deze kaart is geldig voor weekenden
in juli of augustus. Men kan met het
hele gezin gratis naar de spektakulaire
Westernshow, gratis zwemmen in het
unieke Fujibergbad, gratis gebruik
maken van de meer dan 40 fantasti-
sche attrakties!
Aktie donderdag t/m zaterdag zolang
de voorraad strekt (zie verder adver-
tentie in dit blad).
Fam. Dijkerman en medewerkers
wenst iedereen alvast veel plezier.

Zomerse
'droomtocht'
op Hackfort
Op zaterdagmiddag 26 juni organi-
seert Vereniging Natuurmonumen-
ten een zomerse wandeling over het
landgoed Hackfort. Vertrek vanaf
de watermolen op het voorplein van
kasteel Hackfort aan de Baakseweg
8. De excursie wordt geleid door
medewerkers van Natuurmonu-
menten en duurt ongeveer twee
uur. Het is aan te raden kleding aan
te passen aan het weer en goede
wandelschoenen te dragen. Aan-
melden is niet nodig.

Klinkerweggetjes en
klaprozen
Een droom van een wandeling door
dit kleinschalige landschap! Over
mooie paden door het kasteelbos,
langs de waterkolken en beken, langs
weiden en graanakkers met koren-
bloemen en klaprozen. Over vriende-
lijke klinkerweggetjes met bloem-
rijke bermen en langs monumentale
boerderijen met rieten daken, hooi-
schelven en bakhuisjes. Door de
enorme afwisseling in het landschap
is er een grote variatie aan leefgebie-
den voor de planten van bermen, ruig-
ten en akkers, voor insekten, amfi-
biën, roofvogels, uilen en z^^dieren.
Tijdens de wandeling ku^P volop
genieten van de uitbundige natuur in
dit rijke cultuurlandschap.

Vlinders
Het 730 hectare grote
sinds 1981 in eigendom enl
de Vereniging Natuurmonumenten.
Centraal ligt het kasteel en de water-
molen, die beide in 1983 werden
gerestaureerd. Tijdens de wandeling
wordt u ook het een en ander verteld
over het door Natuurmonumenten
gevoerde beheer. Hoewel het grootste
deel van de weiden en bouwlanden
verpacht is, vraagt het oude agrari-
sche landschap bijvoorbeeld toch veel
onderhoud aan kleine landschapsele-
menten als houtwallen, singels, lanen,
bermen en sloten. Op enkele akkers
teelt Natuurmonumenten diverse
graansoorten op milieuvriendelijke
wijze, waardoor met name de speci-
fieke akkerkruiden en vlinders hier
goede overlevingskansen hebben.

-i,
ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Geen uitspraak over
differentiatie Rioolrecht
In een gezamenlijke commissievergadering van 'Middelen' en
'Welzijn' is dinsdagavond uitvoerig gediscussieerd over een
notitie van het College over differentiatie van het Rioolrecht.

Een notitie waarom de CDA-fraktie
in het verleden bij het College heeft
gevraagd. Het College heeft in deze
notitie zowel de voor- als nadelen
aangegeven. Zij kwam uiteindelijk
zelf tot de conclusie dat de huidige
werkwijze het beste gehandhaafd kan
worden. 'Deze werkwijze is meer
afgestemd op het hebben van een
rioolaansluiting dan op het gebruik
van die rioolaansluiting en het heeft
onze voorkeur, omdat wij het verder
differentiëren van de heffingsmaat
waterverbruik niet als rechtvaardig
zien.' Wethouder Voortman stelde wel
dat het College waterbesparing voor-
staat.
De CDA-commissieleden (vijf in
getal) zouden liever zien dat de WOG
de rioolgeldenheffing zou gaan ver-
zorgen. 'Alles wat met water te maken
heeft door het WOG laten regelen', zo
stelde CDA'er Boumeister klip en
klaar. Zij die veel meer water verbrui-
ken, ook meer laten betalen, daar
kwam de opvatting van het CDA op
neer.

VVD'er Pelgrum was van mening dat
wanneer kan worden aangegeven dat
door differentiatie de burger ook min-
der gaat betalen, hij er geen proble-
men mee heeft. 'Het lijkt mij echter
dat het tegenovergestelde het geval
zal zijn. Bij differentiatie zal de bur-
ger juist meer moeten betalen. Een
goede voorlichting richting burger
over de juiste manier van water ver-
bruiken, is de beste oplossing en ver-
der laten zoals het is', aldus Pelgrum.
Ook van de zijde van wethouder
Voortman werd duidelijk dat 'uitbe-
steding' naar de WOG waarschijnlijk
duurder zal uitvallen.
Na een uurtje discussiëren waren de
commissieleden geen stap verder en
zal er te zijner tijd een 'vervolgnotitie'
verschijnen, waarin het College een
aantal varianten inzake de gemeente-
optiek op het kostenplaatje zal aange-
ven, alsmede het 'plaatje' voor de
belastingbetaler. Tevens zullen daar-
bij de landelijke experimenten die
hier en daar worden gehouden, in de
notitie worden meegenomen.

Jong en oud in de
bibliotheek
Hoe zien jongeren de ouderen in ons
dorp? Omdat 1993 het jaar van de
Ouderen is, hebben enkele scholen
zich bereid verklaard om aan hun
leerlingen te vragen, daarover eens
iets op papier te zetten.
Het resultaat is zeer de moeite waard.
In de vorm van tekeningen, collages
en zelfs door middel van een
maquette heeft de jeugd een keur van
leuke werkstukken aan de Stichting
Welzijn Ouderen aangeboden.
Natuurlijk is de leeftijd van de leer-

ling duidelijk zichtbaar, maar de
inspanning die verricht is, maakt dit
gebaar zeer waardevol.
Men kan een kleine expositie van het
werk van de jongeren gaan zien in de
Bibliotheek, vanaf 16 tot en met 26
juni 1993, gedurende de openingstij-
den van de Bibliotheek.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Veel deelnemers
wandelvierdaagse 'Sparta1

Het gaat goed met de Avondvierdaagse in Vorden. De gymver-
eniging 'Sparta1, die de organisatie heeft van dit wandelevene-
inent, kon dit jaar zelfs 2QO wandelaar meer inschrijven! Vorig
jaar 600, thans 800 deelnemers.
Onder hen 33 deelnemers van het
bejaardencentrum 'de Wehme' die de
tocht in de rolstoel volbrengen. In het
jaar van de ouderen heeft de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
onlangs een beroep op haar leden
gedaan om aan de avondvierdaagse
mee te doen. Hieraan werd goed
gevolg gegeven.
In verband met de herinrichtings-
werkzaamheden kan de intocht dit
jaar niet langs 'de Wehme' gehouden
worden. Nadat de deelnemers zich op
de slotdag, donderdag 17 juni, bij de
school op Het Hoge hebben verza-
meld, is de intochtroute als volgt: Het
Hoge, Graaf van Limburg Stirum-
straat, Hertog Karel van Gelreweg,
Zutphenseweg, Dorpsstraat, Insulin-
delaan, Kerkstraat, waarna de stoet op
het schoolplein van de basisschool in
het dorp zal worden ontbonden.

Aan deze intocht wordt muzikale
medewerking verleend door de
muziekkorpsen 'Concordia' en 'Sur-
sum Corda' uit Vorden en door 'Jubal'
uitWichmond.

Vlag ontvreemd

Naast alle positieve geluiden valt
helaas ook nog een minder leuk inci-
dent te melden. De organiserende ver-
eniging 'Sparta' had op de hoek van
het Molenblick en het lebbink een
vlag geplaatst. Na afloop van de route
op de eerste dag bleek de vlaggestok
er nog wel te staan; de vlag was even-
wel ontvreemd!

'Sparta' hoopt dat de dader berouw
zal krijgen en er voor zal zorgen dat
de vlag weer wordt terugbezorgd.

De overwinning van
Gerrie Knetemann"

Voordat gehandicapte mensen aan wedstrijden en winnen
kunnen denken, moeten ze eerst nog een andere overwinning
behalen. De overwinning op hun handicap. Die overwinning kost
hen bloed, zweet en tranen. En ik kan het weten. In één van mijn
wedstrijden in België knalde ik met een vaart van vijftig kilometer
boven op een geparkeerde auto. Ze konden me in stukjes
bij elkaar vegen. De medische wetenschap staat voor
niets en ze hebben me weer netjes opgelapt. Ik heb
gevochten om weer terug te komen. En dat is me
gelukt, een jaar later zat ik weer op de fiets, dankzij
mijn wil om te winnen.

Ik bewonder gehandicapte mensen die gaan sporten.
Zij hebben de echte mentaliteit die een sporter nodig
heeft, de wil om te winnen. Ze hebben er alles voor
over. U kunt daarbij helpen. Geef aan de collectant of
stort een bijdrage op bank of giro.

l Sport helpt gehandicapten overwinnen
Giro 5855 / ABN-AMRO Bank 70.70.70.058 t.n.v. Nationaal Fonds Sport Gehandicapten

ifi

CARA-

STIKKEN

Lucht krijgen is niet zo gewoon!
Kunt u één minuut zonder lucht...? U kunt een week

zonder eten, een dag zonder drinken, maar geen
minuut zonder lucht. Geen lucht meer krijgen, dat

gevoel hebben we allemaal wel eens. Carapatiënten
leven dagelijks met dat gevoel. Patiënten met

astma en bronchitis hebben vaak op onverwachte
momenten last van benauwdheid,

terwijl mensen met longemfyseem daar zelfs
voortdurend last van hebben.

Het Astma Fonds helpt met directe hulp en met
voorlichting, scholing en onderzoek. U weet,

daarvoor is veel geld nodig. Al bijna 35 jaar doen
wij, en nog nooit tevergeefs, een beroep op u. Ook

dit jaar vragen wij om uw bijdrage. Geef aan de
collectant of stort uw gift op giro 55055 of

bankrekening 70.70.70.120.

AstmanFonds
Giro 55055
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