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START VANDAAG

Dorpsstraat 22 Ruurlo telefoon 05735 -1438

Feestavond
Openbare
Basisschool
De Dorpsschool
Op vrijdag 28 juni wordt de jaarlijkse
feestavond van de Openbare Basis-
school De Dorpsschool gehouden.
Ook dit jaar /uilen alle leerlingen van
de school optreden in de grote zaal van
het Dorpscentrum. De optredens staan
in het teken van jeugdsentiment.

Hoofdmoot is uiteraard de musical van
groep 7/8. Dit jaar speelt deze zich af
in een bouwvallig bejaardenhuis. In de

pauze wordt de traditionele verloting
gehouden.
Kaarten verkrijgbaar op school of 's a-
vonds aan de zaal.

Aqua Meeting
uitgesteld
Het zit het badpersoneel van het zwem-
bad 'In de Dennen' dit seizoen tot dus-
ver niet mee. De weersomstandighe-
den laten het volkomen afweten zodat
al diverse 'op poten' gezette evenemen-
ten moesten worden afgelast of uitge-
steld.
/o zal de Aqua Meeting die voor
woensdag 26 jun i is gepland geen
doorgang kunnen vinden. Derhalve

geen rekordjacht met als inzet de fraaie
'In de Dennen'-wisselbokaal.

Playbackshow
in Wichmond
Voor de traditionele playbackshow wel-
ke gehouden wordt tijdens de Ludger-
markt te Wichmond op zondag 7 juli,
voor deze show die altijd veel bezoekers
trekt worden nog enkele deelnemers
gevraagd. De hoofdprijs is een walk-

Deelneij^K voor deze playbackshow
kunnen^ffn alsnog aanmelden bij R.
Tijssen, Vierakkersestraat 41, 7233 SH
Vierakker of tel. 05754-1743.

GEMEENTE RULLET IN BORDEN

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

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 18 juni jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
— de heer J. Lucassen, Ganzensteeg 6

te Vorden, voor het bouwen van een
woning aan de Kerkweide te Kra-
nenburg;

— de heer H.J.G.M. Bos te Lochem,
voor het bouwen van een woning
aan de Kerkweide te Kranenburg;

— de heer A J.G. Rossel, Koekoek-
straat 13 te Vierakker, voor het bou-
wen van een mestopslag en het ver-
anderen en vergroten van een ma-
chineberging op het perceel Koe-
koekstraat 13 te Vorden;

— de heer J.B.J. Zweverink, het Jeb-
bink 4 te Vorden, voor het bouwen
van een carport op het perceel het
Jebbink 4 te Vorden;

— F.A.M. Berentsen en G.J.G. Tol-
kamp, Eikenlaan 20 te Vorden, voor
het tijdelijk plaatsen van een contai-
nerkeet op het perceel Eikenlaan 20
te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

ERVOLG OPHALEN
KLEIN CHEMISCH

AFVAL OP 8 EN 9JULI
AANSTAANDE

Het ophalen van klein chemisch afval
huis aan huis is een groot succes. Er
werd zoveel afVal aangeboden dat de
chemokar dit onmogelijk binnen de
geplande tijd op kon halen. De wijk
Addinkhof en een gedeelte van het
buitengebied zij nog niet aan de beurt
geweest.

In Addinkhof vindt daarom op maan-
dagmorgen 8 juli een vervolg-inzamel-
aktie plaats. Aansluitend daaraan
vindt het vervolg van de inzameling in
het buitengebied plaats. Aangezien
het buitengebied niet in een dag kan
plaatsvinden krijgt iedereen die zich
heeft aangemeld persoonlijk bericht
wanneer het klein chemisch afval
wordt opgehaald.

hebben burgemeester en wethouders
besloten om de Broekweg aan te wijzen
als doodlopende weg voor alle motor-
voertuigen, voor de periode van maan-
dag 24 juni 1991 toten met dinsdag 15
oktober 1991, of zoveel korter of lan-
ger als nodig is.
Gedurende de periode waarin de brug
niet beschikbaar is voor het verkeer, zal
naast de huidige brug een tijdelijke
brug voor voetgangers worden gelegd,
die mede geschikt is voor het aan de
hand meevoeren van fietsen en brom-
fietsen. Het overige verkeer, komende
uit de richting Wichmond, zal worden
omgeleid via Baak.

fCOLLECTE
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Nationaal Epilepsie Fonds ver-
gunning verleend voor het houden van
een collecte van l juli tot en met 6 juli
1991.

^•TIJDELIJKE
VERKEERSr

MAATREGELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op zondag 30
juni aanstaande, hebben burgemees-
ter en wethouders besloter; om op die
dag de volgende tijdelijke verkeers-
maatregelen te treffen:

— instellen van een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg voor het gedeelte vanaf
de Ruurloseweg tot de spoorbaan;

— afsluiten van de Wiersserallee voor
alle verkeer behalve voetgangers.

In verband met de vernieuwing van de
brug in de Broekweg te Wichmond

KTIE TANKSLAG:
AANMELDEN

MOGELIJK TOT
l JULI 1991

Nog steeds melden zich mensen aan
om mee te doen aan de aktie tankslag.
Het gaat daarbij om het uit de bodem
halen of onschadelijk maken van niet
meer in gebruik zijnde olietanks. Uit
onderzoeken is gebleken dat deze
tanks na ongeveer 30 jaar gaan lekken,
waardoor olierestanten in de bodem
terecht kunnen komen. Dit is zeer
schadelijk voor de bodem en het
grondwater.
Het onschadelijk maken van zo'n olie-
tank kost ongeveer f 800,-. Indien u
zich voor l juli aanmeldt kunt u ge-
bruik maken van een subsidiemogelijk-
heid van gemeente en provincie. Zij
betalen dan ongeveer de helft van de
kosten, zodat u voor een bedrag van
f 400,- uw tank onschadelijk kunt laten
maken.

Meldt u zich na de datum van l juli
aan dan kunt u van deze subsidiemo-
gelijkheid geen gebruik meer maken.
U kunt zich telefonisch bij de gemeen-
te aanmelden, telefoon 05752-7474.

In dit verband is van belang dat om-
streeks 1994 de Wet Bodembescher-
ming zal wijzigen. Indien u dan nog
niet meer in gebruik zijnde olietanks in
de bodem hebt, bent u verplicht deze
onschadelijk te maken, waarbij de kos-
ten geheel voor uw rekening komen.

Koffieconcert
'Concordia'
De muziekvereniging 'Concordia' or-
ganiseert zondag 30 juni op de Kra-
nenburg een koffieconcert. De reden is
dat de bevolking van het buurtschap
Kranenburg een trouw aanhanger is
van 'Concordia'. Met dit concert wil
Concordia een wederdienst bewijzen.
Ook de medewerking van Gasterij
Schoenaker, welke zorg draagt voor de
entourage is met open armen ontvan-
gen.
Een andere belangrijke reden is de
komst van de uitwisselingspartner van
Concordia, te weten de Musiekverein
Kranenburg uit Duitsland. Met deze
vereniging heeft men sinds een aantal
jaren zeer goede en uitgebreide kon-
takten.
Het is een muziekvereniging van gelij-
ke grootte. Het inwonertal van Kranen-
burg Duitsland wijkt weinig af van dat
van Vorden. De afstand tussen de beide
plaatsen kan in één uur met de auto
worden afgelegd.
Het concert is bij mooi weer buiten en
bij slecht weer binnen. De toegang is
gratis. De organisatoren hopen uiter-
aard op een goede publieke belangstel-
ling.

Geslaagd
Onze oud-plaatsgenote Pauline Kip is
geslaagd aan de Agrarische Hoge-
school 'Friesland' te Bolsvvard. Haar
studierichting was Levensmiddelen-
technologie.

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdelii^Korden van
de Plattelandsvrouwen IQIben deze
dagen een fietstocht gemaakt richting
/utphen. In Tonden werd het speel-
goedmuseum bezichtigd en werd de
inwendige mens versterkt.
Op de terugweg werd in ̂ ^>rst poffer-
tjes en pannekoek geg^vt- Via de
Voorsterklei, Vierakker kwamen de da-
mes tussen de buien weer droog in Vor-
den aan.

Collecte Rode Kruis
De collecte ten behoeve van het Rode
Kruis heeft het mooie resultaat opgele-
verd van f 12.343 - (1990: f 9.765,-).
Hartelijk dank aan al degenen die heb-
ben meegewerkt aan het welslagen van
deze collecte.
Een extra woord van dank aan de direc-
tie van Het Contact voor de publicitai-
re ondersteuning van de actie.

Kinderdagverblij f
Er is het laatste jaar veel gesproken
over kinderopvang in Vorden. Als be-
stuur in oprichting maakt men plan-
nen voor de oprichting van een kinder-
dagverblijf.
Inmiddels heeft de gemeenteraad
plannen vor nieuwbouw aan het Wie-
melink goedgekeurd. Dat brengt de
verdere invulling van de plannen in
een stroomversnelling, en er moet nog
veel gebeuren.
In verband hiermee wil men het huidi-
ge bestuur uitbreiden. Iedereen die
een positieve bijdrage kan leveren aan
de organisatie van het kinderdagver-
blijf is welkom.
Gezien de samenstelling van het huidi-
ge bestuur nodigt men vooral vrouwen
uit om te reageren, zo mogelijk met be-
stuurlijke ervaring en affiniteit met de
kinderopvang. Voor meer informatie
kan men contact opnemen met:
dhr. HJ. van der Vegte, Onsteinseweg
16, 7251 ML Vorden, tel. 6891; dhr. R.
Smedinga, De Boonk 53, 7251 BT Vor-
den, tel. 2458.

Gezinsdienst
op 30 juni
'Wie wat bewaart, die heeft wat', is het
thema van de gezinsdienst op zondag-
morgen SOjuni.
In de Gereformeerde Kerk gaat ds.
P.W. Dekker voor; in de Ned. Herv.
Kerk ds. H. Westerink.
Ook gemeenteleden verlenen mede-
werking. In de Dorpskerk nemen die
ochtend de oudste kinderen van de
zondagsschool afscheid en worden ze
uitgenodigd om, als ze dat willen, de
Jeugdkerk te gaan bezoeken.
Men hoopt in beide kerken weer op
een goede opkomst. Ook vakantiegan-
gers zijn van harte welkom!

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 30 juni 10.00 uur ds. H. Westerink,
gezinsdienst waarin afscheid van de zondags-
school.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 30 juni 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. R. Hassefras, Barchem.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 30 juni 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 29 juni 18.30 uur Eucharistieviering,
H.H. Petrus en Paulus.
Weekend-Wacht-Pastores: 30 juni-1 juli Pastor
J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 29 en 30 juni dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9.

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 huisart-
sen 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.

Dierenartsen van zaterdag 29 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 29 en 30 juni G. Jelsma, Lochem, tel.
05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

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
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:

Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres. Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens be-
reikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekjeyun/ mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g.
1262. Juli mevr. Wolters, tel. 1262 b.g.g. 2151.
Graag bellen vóór half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 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.

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. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 juni 10.00 uur ds. G. Griffioen,
em.pred. te Bathmen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 29 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 30 juni 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 30 juni-1 juli Pas-
tor Lamers, tel. 05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Nationale collecte
epilepsiebestrijding
Van 30 juni tot en met 6 juli is dit jaar
de nationale epilepsie-collecte. In onze
gemeente zijn daar veel mensen actief
mee bezig.

Voor de epilepsiebestrijding is de col-
lecte van zeer groot belang, want de
opbrengst maakt vele activiteiten mo-
gelijk die niet uit andere bronnen be-

taald worden. We moeten dan denken
aan onderzoek naar het ontstaan van
epilepsie, naar werking en bijwerking
van medicijnen en aan voorlichting
over epilepsie en onderzoek naar de
nog vele onbekende aspecten van epi-
lepsie.

Want het zal je maar overkomen. Epi-
lepsie komt onverwacht en kan ieder-
een treffen.
Steun de collecte want epilepsiebestrij-
ding staat of valt met uw steun.



TONEELUITVOERING
Buurtvereniging Delden

met het blijspel

Camping en Botenverhuur Zoer
Rolverdeling:

Cornelis Zoer
Albcrt Zoer
Geertman Zoer
Herbcrt
vrouw Naogel
Wilma
Karin
Dienie Pot
Wienie Pot
souffleur
regisseur

- Rinus Pelgrum
- DickRegelink
- HarryFlamma
- Henk Broekgaarden
- Wilma Rossel
- Bianca Zweverink
- Karin Krijt
- Ina Scheffer
- Frida Pelgrum
- Gerrit Rossel

— Henk Rouwenhorst

ledereen is welkom op vrijdag 5 juli
in het Dorpscentrum om 20.00 uur.

Café Uenk

A.S. ZONDAG 30 JUNI

NA 20.00 UUR

GESLOTEN
Arnold en Ria Schut.

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Ie herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden

KAARTEN VOOR 20 JULI
voor het Openlucht- en

zaalfestijn met o.a.

GERARD JOLING
zijn vanaf zaterdag 29 juni verkrijgbaar.

opheffingsuitverkoop

Alle KINDERSCHOENEN ™ halve prijs

Wolky SANDALEN vanm-Nu 119-

Dames MUILEN NUva 19-

20% KORTING
OP ALLE NIET-AFGEPRIJSDE SCHOENEN EN LEDERWAREN!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 tel. 1342

donderdag 27 juni gehele dag gesloten!

NIEUW!

Notenstrikjes
lekker bij de koffie

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDELIG

t winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Schoolboeken
bestellen?
LOGA
bellen.

tel. 05752-3100

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

GEMEENTE
VORDEN

Ontwerp verzoek aan Gedeputeerde Staten van
Gelderland tot vaststelling van een hogere
geluidswaarde (artikel 83 Wet Geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat vanaf vrijdag, 29 juni aanstaande, geduren-
de een maand ter visie ligt een ontwerp-verzoek met
bijlagen van Noordwijk-Beheer B.V., postbus 177,
2110 AD Aerdenhoudt, om ontheffing van de voor-
keursgrenswaarde van de Wet Geluidhinder
(50dB(A)), en wel voor een geprojecteerde woning op
het perceel Ruurloseweg 65a (tuincentrum/kwekerij).
Uit berekeningen is gebleken, dat aan de gevel van de
geprojecteerde woning een geluidsbelasting van 58
dB(A) zal gaan heersen. Na toepassing van de zoge-
naamde tijdelijke aftrek van 3 dB(A) bedraagt de ge-
luidsbelasting 55 dB(A). Gedeputeerde Staten van
Gelderland kunnen desgevraagd ontheffing verlenen
van de voorkeursgrenswaarde.
Vanaf bovengenoemde datum kunnen bezwaren/op-
merkingen tegen het voorgenomen verzoek schrifte-
lijk bij ons worden ingediend. Tevens is er gelegen-
heid om tijdens een openbare zitting mondeling op-
merkingen ten aanzien van dit ontwerp-verzoek te
maken. Deze zitting zal worden gehouden op donder-
dag, 11 juni aanstaande om 11.00 uur in de boerderij
bij het gemeentehuis Kasteel Vorden.

Vorden, 27 juni 1991,

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Erkend
Uneto
Beveiligings-
Installateur

Voor vakwerk in

— electrische
* installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

^Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

Voor reparaties
van

alle
merken

r IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Tocht voor Ouderen en Bejaarden
op woensdag 28 augustus 1991

Gezellig dagje
Amsterdam

Vertrek 8.30 uur precies vanaf Marktplein naar
Hoevelaken, waar wij circa 10.00 uur koffie
met gebak ontvangen.
Via de nieuwe rondweg om Amsterdam
maken wij een rondvaart door de grachten en
het IJ. Na de boottocht gaan wij aan de
Pannekoek voor de lunch. Daarna gaan wij
een rondrit door Amsterdam maken en
brengen vervolgens een bezoek aan het
Paleis op de Dam.
Via de Vinkeveense plassen maken wij de
terugreis, nadat wij eerst in Hoevelaken nog
een pauze hebben.
Circa 18.00 uur arriveren wij in Vorden, een
heerlijk diner wacht op ons.
De kosten voor deze prachtige tocht bedraagt,
alles inbegrepen, f 75,- p.p.

Opgave adressen:
Fa. Braam sig.mag.
Fa. Helmink
Fa. Kluvers

Tel. 3260
Tel. 1514
Tel. 1318

Namens het Comité:
W. Polman en G. W. Eijerkamp

N.B. Natuurlijk geldt dit ook voor Vierakker en
Wichmond.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
V4N
DEft

Leo Westerhof:

UMI 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

HET IS ER NU VOLOP:

Hollands Lamsvlees
DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG

LAMSBOUT SCHIJVEN
500 gram 9,90

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Hamburgers per stuk 1,—

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,i0 7,95
Rundergehakt ik,io11,50

Magere

Varkenslapjes 1 «HO 8,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami 0< Nasi 1 KÜO 6,25

Leverworst _ ^^
250 gra. 1,95 jl

SPECIALITEITEN

Roomsnitzels of
Hamburgers speciaal

4 betalen

Boterhamworst
100 gram 0,98

Runderrollade
100 gram 2,25

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram U,75

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

extra voordelig:

H AM LAP J ES 1 KNO 10,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE, WU ZORGEN ER VOOR.

groenten en fruit
kaas en noten

A
é& ,*—ï~^_-/ -o»

•&'x>

GROEN'
Fam.J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 27 - 28 - 29 juni

UITDENOTENBAR:

VERS GEBRANDE

b e t e r c o m p l e t

Pistache noten

f 400 gram 4,95

maandag 1, dinsdag 2
en woensdag 3 juli: PANKLARE ANDIJVIE 1,95

Brood daar zit wat in!
Koop uw brood bij de bakker die zelf alles

bakt. U proeft wel degelijk het verschil!

A A N B I E D I N G E N

MET ECHTE HONING

Aardbeienschelpjes

Ontbijtkoek

D O l U S S G H 1 pak van 4,50 voor

Appelflappen

van 2,-voor

6 halen

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

WARME BAKKER

OPLAA
^V Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

SPECIALITEIT: VORDENSE MIKEN VORDENSE KRUIDKOEK

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF



Een heel groot wonder.
Een klein nieuw leven,
een zoon, een broertje
aan ons gegeven.

Wij zijn heel gelukkig met de
geboorte van

ROBINKRISTIAN.

Roepnaam

Robin
Rinand, Hanny en Maik

Meulenbrugge.

18 juni 1991.
Sarinkdijk 23,
7255 MS Hengelo (Gld.).

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van

Wouter

Theo en Gerlanda
Zweverink

Jochem en Sabine.

20 juni 1991.
Heideweversweg 4A,
7255 LR Hengelo (Gld.).

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter

Tessa
Geboren op 16 juni 1991.

Il Wim Lenselink

Eddy ter Beest
Ineke ter Beest-

Michiel

Vogelzang 30
7234 SZ Wichmond

Esselink

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die onze trouw-
dag op 7 juni j.l. tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

Appie en Sylvia
Rouwenhorst

Rozenhoflaan 13,
7255 AS Hengelo (Gld.).

Hartelijk dank aan allen die op
welke wijze dan ook de dag
van ons 50-jarig huwelijk tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

H.J. Ruiterkamp
H. Ruiterkamp-

Groot Nuelend
juni 1991
ündeseweg 22
7251 NSVorden

Allen die 12 juni voor ons tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt zeggen we hier-
bij hartelijk dank.

fam. Bloemendaal

Wichmond

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij allen bedan-
ken voor de vele felicitaties,
bloemen en kado's die wij bij
ons 40-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen en het
voor ons tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

J.W. Fokkink
G.J. Fokkink-

Zweverink

juni 1991
HetElshof 12,Vorden

Allemaal heel hartelijk bedankt
voor Uw schriftelijke en per-
soonlijke felicitaties, bloemen
en kado's, die wij mochten ont-
vangen bij ons 30-jarig huwe-
lijksfeest.

Mede hierdoor is het een fijne
dag voor ons geworden.

Jo en Jannie Westerveld

Muziekver.
CONCORDIA
zondag 30 juni

KOFFIECONCERT
Kranenburg 11.00 uur

FEESTAVOND
Openbare

Basisschool
De Dorpsschool
VRIJDAG 28 JUNI

Dorpscentrum 19.00 uur

Kaarten via school of
's avonds aan de zaal.

Pretty Markt
13 Juli

Heeft u spullen t.b.v.
Vorden '64, tel. 3655.

•'T'
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*

en

Janny Bannink

-*-

i
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i

gaan trouwen
op donderdag 4 juli 1991
om 10.00 uur in het gemeentehuis
teVorden.

De kerkelijke inzegening
vindt plaats om 11.00 uur
in de Ned. Hervormde Kerk te Vorden
doords.Westerink.

Wij nodigen u hierbij uit
voor de receptie van 14.00-15.30 uur
in zaal ,,de Herberg", Dorpsstraat 10
teVorden.

Ons adres is:
Vosheuvelweg 6,7251 NC Vorden.

B:BïB;BTB:BTB:B:BTBTB̂
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Op woensdag 29 mei j. l.
herdachten wij

Herman Hiddink
en

Marie Hiddink-Kamperman

met kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijk.

Gelegenheid tot feliciteren
op maandag 1 julia.s.
van 20.00-22.00 uur in zaal
, , De Luifel", Dorpsstraat 1 1
teRuurlo.

7261 KSRuurlo, juni 1991.
,,de Hop", Tolhutterweg 7.

$

*

*
$

*

Wat was hij sterk en arbeidzaam.
Wat heeft hij voor ons klaargestaan.
Zorgzaam was hij zijn hele leven.
Moedig is hij tot het eind gebleven.
Flink wil hij dat wij zullen zijn.
Maar afscheid nemen van hem doet ons pijn.

Na een liefdevolle verzorging in het verpleeg-
huis 'Slingerbosch', is na voorzien te zijn van het
H.Sacrament der zieken in volle overgave van
ons heengegaan mijn geliefde man, onze lieve
vader en fijne opa

Johannes Wilhelmus Tijssen
ECHTGENOOT VAN ALEIDA THEODORA TAKEN

op de leeftijd van 82 jaar.

Wichmond : A.Th. Tijssen-Taken
Kinderen en kleinkinderen

7234 SH Wichmond, 24 juni 1991
Hackforterweg 6

Donderdag 27 juni om 19.00 uur wordt er een
avondwake gehouden in de parochiekerk te
Vierakker.
Hierna is er gelegenheid om afscheid te nemen
in de aula van 'Ons Huis', Beukenlaan 30 te
Hengelo (Gld.).
De gezongen uitvaartmis is op vrijdag 28 juni om
10.30 uur in de parochiekerk te Vierakker, waar-
na begrafenis op het R.K. Kerkhof aldaar, waar-
bij U wordt uitgenodigd.

Als een mokerslag in het gezicht
kwam het vreselijke bericht.
Samen hebben we gestreden,
jij hebt heel veel geleden.
Nu ben je van mij heengegaan
en ik heb mijn best gedaan.
Eindelijk heb je rust gevonden,
dat verzacht voor mij de diepe wonden.

Vaarwel, jouw Rietje

Heden is van ons heengegaan mijn lieve man,
zoon, schoonzoon, onze fijne broer, zwager en
oom

Johannes Bernardus Gerritsen
Jan

op de leeftijd van 65 jaar.

Uit aller naam:
Riet Gerritsen

20 juni 1991, 7251 XM Vorden
Hoetinkhof 15

De crematie heeft plaatsgevonden dinsdag 25
juni jl. in het crematorium Slangenburg te Doe-
tinchem.

In de vroege morgen van woensdag 19 juni
1991 is in haar eigen vertrouwde omgeving
overleden, onze lieve moeder en oma

Cornelia Beerning-Hassink
WEDUWE VAN ADOLPH BEERNING

Geboren op 6 september 1909.

G.J. Beerning
DJ. Beerning-Wullink

Hendrik-Jan en Jacintha
Gerard en Silvia

C. Grootbod-Beerning
G.J. Grootbod

Bernedet

7251 AA Vorden
Raadhuisstraat 11

De begrafenis heeft plaatsgevonden zaterdag
22 juni jl. op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

In plaats van kaarten

EXTRA LEDENVERGADERING
TOT HET NUT VAN DE ZATERDAGMIDDAG

De zaterdagmiddagpraatgroep roept al
haar leden op, om op 27 juni a.s. deze
bijzondere vergadering bij te wonen.

De agenda luidt als volgt:

1. De vervanging van het 'schutgeld'.
2. Het voor'schut'-staan.
3. Henk's notenboom.
4. Distributie van 'natuur'films.
5. Contact of AD.
6. De'schoendoos'.

Wat gebeurt er met het panneken?
De verdeling van het 'roggebrood'.
'Schutting'taal.
Rondvraag.
Sluiting(s)tijd.

Alle leden verzamelen zich bij het VW-kantoor.
Tijd: 19.30 uur.

ORANJE-
FEEST
MEDLERTOL
VOOR DE 66E KEER1991

ZATERDAG 29 JUNI
Avond Oriënteringswandeling

start 20.00 uur bij café Eykelkamp.

VRIJDAG 5 JULI
20.00 UUR in de FEESTHAL

Voor u treden op de groep Spöl uit Zelhem;
zij maken van een optreden een plezierig en

aantrekkelijk schouw- en luisterspel
VOOR JONG EN OUD!

ZATERDAG 6 JULI
13.00 UUR Volksspelen

Vogelschieten, Dogcarrijden, enz., enz.

20.00 UUR in de FEESTHAL
GROOT BALo.l.v.

„THE MIDWAYS"

GAME, SET EN MATCH
VOOR DE KEURSLAGERS!
'T IS ALTIJD WINNEN MET KEURSLAGER

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

MAANDAG:

SPEKLAPPEN

HAMLAPPEN ™a 5,98

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

gep. SCHNITZELS m, 1,59

500 gram 3,98

TIP VOOR DE BOTERHAM:

LEVERWORST grof/fijn aan stuk:250g 1,98

LEVERKAASmsO,98

STROGANOFF SAUS

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500gram 5,98

WOENSDAG:

GEHAKT h.o.h.
500 gram 4,98

RUNDER-
GEHAKT
500 gram U,9Ö

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

OPEN HUIS
LOONBEDRIJF GROOT ENZERINK
Graag nodigen wij U uit voor ons OPEN HUIS op zaterdag 29 juni 1991
van 14.30 tot 22.30 uur.
Tevens is het die dag precies 35 jaar geleden, dat wij in het klein met ons
bedrijf begonnen.
Onder het genot van een drankje en een hapje, is er gelegenheid de
verbouwing te bezichtigen.

Wil en Henk Groot Enzerink

Deldenseweg 13, 7251 PN Vorden
Telefoon 05752-1571

OPRUIMING
ONDERGOED

Ten Cate en
Hollandia Slips vanaf f 3,—
Tijdens de opruiming op alle ondergoed

10% korting

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

UITVAART- *J UrrVAART-
VERZORGINGIIVERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05700 - 1 43 32
Of

06 - 8 21 22 40
Monuta: dag en nacht bereikbaar

Voor de vele blijken van mede-
leven die wij, zowel persoonlijk
als schriftelijk van u mochten
ontvangen, tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn
lieve zorgzame man, pappa en
opa

Bernard Toonk
willen wij u hartelijk danken.

A. J. W. Toonk- Woerts
kinderen en kleinkinderen

'De Bonekamp'
Vorden, juni 1991

Hiermede betuigen wij onze
oprechte dank voor de vele
blijken van medeleven die wij
mochten ontvangen na het on-
verwachte overlijden van onze
vader en opa

Willem Antoni
Kreunen

Kinderen en kleinkinderen

juni 1991
Kamphuizerweg 1, Vorden

Voor uw belangstelling en me-
deleven na het overlijden van
onze vader en opa

Hermanus Everhardus
Reinierus Jansen

willen wij oprecht dankzeggen.

Wij danken degenen, die aan-
dacht en zorg aan hem gaven,
toen hij nog thuis was in de
Kranenburg en allen, die hem
verzorgden in de Wehme, in
de Ehze.

Trees Meyssen-Jansen
Ton Meyssen
Mirjam
Th ijs

DEZE WEEK NIEUW!!

VRUCHTEN-
MANDJES

5 BETALENNU 6 HALEN BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Muziekvereniging
Concordia

geeft in samenwerking met de

Musiekverein Kranenburg
(Duitsland)

een

KOFFIECONCERT
op zondag 30 juni

aanvang 11.00 uur

bij gasterij SCHOENAKER
(Kranenburg)

Toegang gratis.



SUPERTAPIJTKOOPJES
bij HELMINK
PAK DIT EENMALIGE VOORDEEL OP= OP

ZWAAR WOONKAMERTAPIJT
500 BREED, KLEUR BEIGE
VAN 195-
GRATIS LEGGEN nu

JC

149,-
PARADE TAPIJT
400 BREED, KLEUR BEIGE
VAN 139,-
GRATIS LEGGEN nu 89-
HALFWOL TAPIJT
MODERNE KLEUR, op jute rug,_
400 br., VAN 179-
GRATIS LEGGEN nu

jte rug,

1Ï9,-
ZWARE SOFTVELOURS
400 BREED, in 2 kleuren
VAN 129-
GRATIS LEGGEN nu 98-

MODERN TAPIJT
380 BREED, KLEUR ANTRACIET
VAN 125-
GRATIS LEGGEN nu

^IC l

79,-
KORTPOLIG TAPIJT
400 BREED, diverse kleuren
VAN 99-
GRATIS LEGGEN nu 79-
ZWARE KATOEN 3-DRAADS
400 BREED, KLEUR BEIGE
VAN 249-
GRATIS LEGGEN nu

JC.

149-
SLAAPKAMERTAPIJT
400 BREED
VAN 79-
GRAT/S LEGGEN nu 59,-

NU MEER DAN 2OO
TAPIJTCOUPONNEN

IN 400 EN 500 BREED VAN 1 TOT 12 METER. UW MAAT IS ER VAST BIJ. MEET NU
UW KAMER, HAL OF SLAAPKAMER EN KOM SNEL NAAR ONS TOE!

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

Vakantie?
Regel nu buitenlands geld

en reisverzekering.

Bij uw Rabobank regelt u alles in één keer:
• Buitenlands geld
• Reisverzekering
• Europas met pin-code (Eurocheques)
• Rabocard
• Topcard
• Reischeques
• Safeloket
• Hulpverlening in het buitenland

Kom tijdig langs, dan gaat u goed voorbereid op reis.

Rabobank
Meer bank voor je geld

Wij steken al onze
energie m een energiezuinige

installatie
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

mode voor
het héle gezin

Guntc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DOETINCHEM (bij de Torro) - TERBORG - DIDAM

enmalige
sensationele

opruiming.
DAT WORDT NOG EENS

VAKANTIE GAAN!!!!

De ZomeHcleding is nu
rigoureus afgeprijsd.
Op DONDERDAG 27 JUNI

met

GOMA B. V. Metaalwarenfabriek is
een onderneming die zich beweegt
op het gebied van de toelevering
van halffabrikaten en komplete
eindprodukten. Deze produkten
worden in hoofdzaak vervaardigd
uit plaat- of bandstaai.
De fabricage vindt plaats op
moderne grotendeels CNC-
gestuurde machines (kleine tot
middelgrote series) waarbij in de
ontwerpfase reeds gebruik
gemaakt wordt van een C AD/C AM
computer.
Voor de grote series wordt gebruik
gemaakt van eigen ontwikkelde en
gefabriceerde stempels of
speciaalmachines.
GOMA B. V. is gevestigd aan de
Ruurloseweg 80a te Hengelo
(Gld.).

Belangstellenden worden verzocht
hun schriftelijke of mondelinge
sollicitaties met vermelding van
opleiding en ervaring te richten aan:

GOMA B.V.
Metaalwarenfabriek
t.a.v. de heer A. Abbink
Postbus 8, 7255 ZG Hengelo (Gld.
Tel. 05753-2710

In verband met een hernieuwde kennismaking met de
schoolbanken van onze huidige medewerkster, zoeken wij
op korte termijn op ons kantoor een:

Telefoniste-Receptioniste-Secretaresse

Haar taken zullen onder meer bestaan uit het aannemen
en doorverbinden van telefoon, te woord staan van
bezoekers, het verzorgen van uren- en tijdregistratie
(datawerkzaamheden) en verder alle voorkomende type-
en kantoorwerkzaamheden.

Voor deze functie vragen wij:
- Havo diploma, aangevuld met een secretaresse-

opleiding
- Ervaring met WordPerfect 5.0/5.1

Naast een prettige werksfeer bieden wij u uitstekende
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, alsmede
ontplooi ïngsmogelijkheden door aanvullende functie-
opleidingen.
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Schenking van Rotary-dub 't Kwartier van Zutphen:

Vordense bibliotheek verrast met
collectie leeshulpmiddelen

De Vordense Openbare Bibliotheek mag zich verheugen in de sympathie en belangstelling van
velen. Dat bleek bijv. dit voorjaar toen de pas opgerichte Rotary-club 't Kwartier van Zutphen' een
bestemming zocht voor een bedrag dat door de nieuwe leden bij hun toetreding beschikbaar was
gesteld. Dat goede doel werd een voorziening in de Vordense Bibliotheek gericht op mensen die
visueel gehandicapt zijn. Een collectie leeshulpmiddelen is uitgestald in een fraaie vitrine. Deze
collectie geeft een tamelijk compleet overzicht van wat er op dit gebied verkrijgbaar is. De hulpmid-
delen kunnen worden geleend en uitgebrobeerd, zodat daarna een verantwoorde aanschaf moge-
lijk is.
De aanbieding van dit geschenk vond
dinsdagavond 18 j u n i plaats in de bi-
bliotheek. Vooraf had voor/itter van
Rijn van het bibliotheekbestuur voor
de Rolaiy-leden in Hotel Bakker een
korte inleiding gehouden over de ge-
schiedenis van f Ie bibliotheek in Neder-
land en die van Volden in hel bij/.on-
der. Dat lokte vele belangstellende vra-
gen uit.. Daarna wandelden de Rotary-
leden naai de bibliotheek voor de
overdracht van hun geschenk.

Dienst aan de gemeenschap
In een korte speech herinnerde Rota-
ry-voor/itter van der M are k aan het
doel van deze organisatie, waarbij ook
de 'dienst aan de gemeenschap' een
belangrijke plaats inneemt. De nog
jonge afdeling, vvaaivan vooral inwo-
ners van Warnsveld, Vorden en Henge-
lo lid x.ijn, mag y.ich met bi jna 35 leden
verheugen in een ge/onde groei. De
heer A. van Dobbenburgh, voorzitter

van de werkgroep die zich vooral bezig-
houdt met de/e dienstverlening, vertel-
de daarna hoe men was gekomen tot de
keus van dit project. Hij was verheugd
dat het bestuur van de bibliotheek deze
voor/iening ook in regionaal verband
bekendheid wil geven. Zodat mensen
met leesproblemen uit de hele regio
gebruik /uilen kunnen maken van deze
seivice. Daarna bevestigde hij een
plaatje met inscriptie aan de vitrine en
was de overdracht, die door bijna alle
Rotaryleden werd bijgewoond, een feit.
Namens het bestuur van de Vordense
Bibliotheek bedankte de voor/itter de
leden van de Rotary voor hun originele
geschenk waardoor het aanbod van de
bibliotheek nog completer is gewor-
den.

De collectie
Bibliothecaresse Mevrouw Geluk heeft
zich uitvoerig geïnformeerd over de
mogelijkheden op het gebied van lees-
loupen, prismalenzen, voor/etbrillen

en andere artikelen die verkrijgbaar
zijn voor mensen die bij het lezen
hulpmiddelen moeten gebruiken. Ze
verkreeg daarbij de medewerking van
de Vordense opticien Siemerink, die
ook een groot aantal modellen in
bruiklec^Jiceft afgestaan. Als er in een
gezin l^^>efte is aan een van deze
hulpmidaelen dan kunnen ze tijdelijk
worden geleend en getest. Pas daarna
kan men eventueel tot aankoop beslui-
ten.
Daarnaast is er van het geschonken be-
drag e^^fcemakkelijk te bedienen cas-
setterecoTOer aangeschaft en een Hink
aantal 'gesproken boeken'. De 'gespro-
ken boeken' worden op de normale wij-
ze uitgeleend. Deze service is niet al-
leen bestemd voor de eigen 'leden' van
de bibliotheek, maar voor ieder die er
behoefte aan heeft. Ook inwoners van
andere plaatsen kunnen er gebruik van
maken. Behalve de hulpmiddelen is
een aantal folders beschikbaar waarin
duidelijke voorlichting wordt gegeven
over dit onderwerp.

Wil t U zelf eens
vliegen?
ATAS Luchtvaartbedrijf B.V. op vlieg-
veld Te u ge organiseert op zaterdag 29
juni een open dag om belangstellen-
den in de luc htvaartsport eens de gele-
genheid te bieden tegen een geredu-
ceerd tarief zelf eens t e - vliegen onder
leidingvan een e-naren instructeur.
Kr wordt van 's ochtends tot 's avonds
gevlogen met een zgn. 'motorzweef-
kist ' . Mocht het weer niet meewerken
dan wordt de datum verschoven naar (i
ju l i .

Telefonisch kan er worden geboekt
voor een vlucht onder telefoonnum-
mer 05763-1448 onder het motto 'wie
het eerst boekt die het eerst vliegt'.
De/e boekingen bij voorkeur zo spoe-
dig mogelijk in verband met de indel-
ing van de vluchten. Des avonds nog
een ge/ellig samenzi jn en bij voldoen-
de- belangstelling een korte uiteenzet-
t ing over de opleiding tot sportvlieger
en een videofilmpje over de luchtvaart.
Dit treffen /al plaatsvinden in het club-
gebouw achter het restaurant vliegclub
Te-uge. Tevens kunnen geïnteresseer-
den dan de info-brochure 'zelf leren
vliegen'verkrijgen.

V N D W K

S L A G E R I J V L O G M A N

U heefl nodig voor 4 personen:
400 gram varkens-schouderlappen
200 gram magere
speklappen
2 eetlepels
(zonnebloem)olie
3 eetlepels tomatenpuree
1 eetlepel paprikapoeder
2 grote uien, grof
gesnippperd
3 dl bouillon of water

voor de mire-poix:
l (bleek)selderijstengel, in ringen gesneden
l wortel, in schijfjes gesneden
l prei, in schijfjes gesneden
tijm
1 laurierblad
2 kruidnagels

Snijd het varkensvlees in dobbelstenen en de
speklappen in dikke reepjes. Verhit de olie in
een braadpan en bak het vlees al
omscheppende tot het begint te kleuren. Doe
er vervolgens de uien bij en strooi xodra de
uien glazig zien er wat zout over. Schep alles
enige malen zeer goed om. Los de

stoofschotel

tomatenpuree in bouillon of water op en giet
het over het vlees. Leg de mire-poix erbij en

Iaat alles met het deksel
op de pan l uur zachtjes
sudderen. Koer er van
tijd tot tijd in en voeg wat
extra bouillon of water
toe indien er te veel vocht
verdampt. Verwijder
voor het opdienen het
laurierblad en de
kruidnagels.

Tip: eventueel het stoofvocht iets afbinden.
Tip: door laurier met kruidnagel op halve ui
vast te prikken is het gemakkelijker uit de
stoofsdiotel te verwijderen.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 2020 kj (485 kcal)
Eiwit: 29 gram
Vet: 35 gram
Koolhydraten: 13 gram

Voorbereidingstijd: ca. 15 minuten

Nuts blokfluit en
melodicaclub
Zaterdagavond vond onder grote be-
langstelling de jaarlijkse openbare les
van de- Vordense Nuts blokfluit en me-
lodicaclub plaats.
Dit muzikale festijn vond plaats in het
Dorpscentrum. Na de opening door
voorzitter Kramer, brachten de kinde-
ren onder leiding van Gea van Zuile-
kom en Hans Weenk een afwisselend
programma. De 16 beginners van de
blokfluitgroep beten het spits af. Op-
merkelijk dat ze na één jaar les al zoveel
bereikten op hun instrument. Er wer-
den ook solo's en duetten gespeeld.
Later op de avond bewezen de groepen
2 en 3 dat de blokfluit vele mogelijkhe-
den biedt.

Inmiddels heeft de club vier groepen
keyboards. Dit instrument spreekt de
jeugd erg aan. De vele mogelijkheden
van het keyboard werden op verschil-
lende niveau's ten volle benut. De
avond werd besloten met een geza-
m e n l i j k optreden van alle clubleden.
Na het zingen van ondermeer hét club-
lied 'Er ligt een aardig dorpje in Gel-
res Achterhoek', dankte- voor/itter Kra-
mer alle medewerkers van voor en ach-
ter de schermen voor hun bijdragen
aan het welslagen van deze muzikale
avond.

Onderlinge
Waarborgmij.
Tijdens een goed be/ochte ledenverga-
dering van de OWM Vorden is door de
leden het bestuursvoorstel tot 15% pre-
mie-restitutie goedgekeurd. Ondanks
de /eer /ware stormen van januari en
februari 1990 heeft de Onderlinge een
goed jaar achter de rug. Het resultaat
voor belastingen steeg zelfs met ruim
27% tot f 131.375,-.
Het verzekerd kapitaal steeg met 28

miljoen tot 409 miljoen. De kosten
daalden van 19% naar 16%. Volgens
voorzitter B. Abbink werden de goede
resultaten mede behaald de^or het goe-
de preventiebeleid dat gevoerd wordt.
De vergadering besloot unaniem om
de winst na belastingen toe te voegen
aan de reserves, waardoor de solvabili-
teit verder versterkt wordt.
De aftredende bestuurleden H.J. Par-
cHjs en H. Pelgrum werden herkozen.
Tijdens zi jn slotwoord refereerde de
voorzitter aan de nauwe samenwerking
met Sterpolis. Dankzij deze samenwer-
king ziet de OWM Vorden de toekomst
met vertrouwen tegemoet.

Rommelmarkt
P. V. Vorden
Op 22 juni hield de P.V. Vorden een
zeer geslaagde rommelmarkt, zowel de
tweedehands-goederen als de oliebol-
len vonden gretig aftrek. Vele bezoe-
kers, zelfs vanuit Winterswijk en het
Duitse Gronau, wisten naar aanleiding
van de publikaties en een aankondi-
ging op Omroep Gelderland de inmid-
dels traditionele rommelmarkt te vin-
den.
De vocale aansporingen van voorzitter
( 01 Bruinsma om toch vooral te profi-
teren van de vele koopjes werden door
de in grote getale aanwezige bezoekers
ter harte genomen.
De P.V. kan mede door de grote op-
komst van het publiek en de aanwezig-
heid van een aangenaam zonnetje te-
rugkijken op een succesvolle rommel-
markt .

Mineralenbalans
Bij de GMvL afdeling Warnsveld e.o.
hebben het afgelopen jaar 11 veehou-
derijbedrijven een mineralenstudie-
t lub gevormd. Dit houdt in het bijhou-
den van de elementen stikstof, fosfor
en kali en dan met name de stikstof.
Gestart werd onder leiding van de heer

Raad Vorden:

De gemeenteraad van Vorden is unaniem van mening dat het
adviesbureau Grontmy NV een onderzoek moet instellen naar
een veiliger route voor fietsers langs de Ruurloseweg. De raad
besloot hiervoor een krediet te voteren van f 57.500,-. De heer E.
Brandenbarg (WD) noemde het 'van de gekke' dat één en ander
nog aangetoond moet worden. 'Vreemd dat de overgang van wég-
beheer (na 1993 is dat de provincie Gelderland, thans Rijkswater-
staat) het beginpunt is van een nieuwe procedure.
In feite moe-t de v e r p l i c h t i n g van R.W.
gewoon overgaan naar de provincie',
aldus Brandenbarg die zei dat z i j n frak-
tie a l t i jd voorstander is geweest van een
eenzijdig fietspad.

P. Brouwer van de DLV^ketinchem,
om een mineralenbalanW^n 1989 te
vormen. Daarna werd in een aantal bij-
eenkomsten hierover gediscusseerd en
werden ervaringen uitgewisseld.
Ook kwamen onderwerpen als veevoe-
ding, bemesting en
uitvoerig aan de orde.
Men is nu een jaar verder en er is in-
middels een tweede balans afgesloten.
Hieruit bleek dat de deelnemende be-
drijven het stikstofoverschot gemid-
deld met 87 kg/ha hebben weten terug
te brengen, bij toch wel gelijk blijvende
graslandopbrengsten.

De deelnemers vonden dat op deze wij-
ze een goed inzicht werd verkregen
over de aan- en afvoer van de minera-
len op hun bedrijf en men is dan ook
van plan om hiermee door te gaan, en
adviseren anderen hier ook aan mee te
gaan doen.
De slotconclusie is dan ook dat men
met een kleine moeite het milieu
spaart en er financieel niet op achter-
uit gaat.

'Ik denk dat de provincie daar straks
voor gaat kie/en, aangezien een fiets-
pad nu eenmaal goedkoper is dan een
parallelweg. De kosten van het onder-
zoek / i jn hoog. Toch vindt de VVD dat
zij positief op het college-voorstel moet
reageren. We mogen de bewoners van
de Kranenburg/Medler niet langer in
de kou laten staan. De WD zal probe-
ren politieke druk uit te oefenen. Mo-
gelijk wordt het dan wat', aldus Bran-
denbarg.

De heer Hoogland (P.v.d.A.) kreeg
desgevraagd van wethouder Voortman
(P.v.d.A.) te horen dat de gegevens die
bij Rijkswaterstaat in/ake de verkeers-
veiligheid liggen nog niet /ijn ontvan-
gen. 'We gaan eerst met de Gront My
bespreken welke gegevens wij precies
nodig hebben en dan nemen we kón-
takt met R.W. op', aldus Voortman.

De heer Boers (CDA) was uitermate
enthousiast over het s tandpunt van de
WD. 'Ik wil de WD wel aan mijn borst
drukken', zo merkte hij op. Ook hij
toonde zich voorstander om te 'lob-
beyen'.
Burgemeester Kamerling sprak over
een 'ernstige ver/aking van de kant van
Rijkswaterstaat'. 'De fietsveilige route
had er al lang moeten liggen', zo sprak
de burgervader. Wethouder Voortman
wees er nog op dat het collegevoorstel
op zich stoelt op een besluit dat de raa< l
destijds zelf heeft genomen.

Voorjaar 1992 evaluatie
grootte minicontainers
Wethouder Voortman (P.v.d.A.) deelde
dinsdagavond in de raad mede dat het
college in het voorjaai 1992 aangaan-
de de grootte van de- c onlaincrs in/ake
de voorgenomen gescheiden afvalinza-
meling zal bekijken of er containers
omgeruild moeten worden.

Met name de P.v.d.A. en de WD had-
den er de grootste moeite mee dat de
bewoners van Vorden gedwongen wor-
den een container aan te schaffen van
240 liter. Bejaarden, gehandicapten,
alleenstaanden, de/e categorie men-

sen moet kunnen kie/en of zij niet l i e -
ver een l 10 l i t e r c o n t a i n e r w i l hebben.
WD-er Pelgrum noemde het college-
voorstel 'slikken en stikken'. De heer
Hoogland (P .v .d .A. ) wees er op dal 10
procent van de inwoners uit de- ge-
meente /utphen kie/en voor een klei-
nere container.

De P.v.d.A. en WD dienden gczamelijk
een motie in, waarin / i j stelden dat de
bewoners vooraf moeten kunnen kic
/en. Ook wensten beide fraklies dal ei
vooraf een enquête wordt gehouden.
Het G DA /ei bij monde- van de- heer
Boers dat zij zich kon vinden in de toe-
zegging van wet houder Voortman om
t.z.t . te evalueren. 'De mensen weten
op dit moment nauwelijks waaivoor /e
moeten kiezen. Laten wc- eerst maai
eens ervaring opdoen. Wat betreft de
G.K.T.-container (waarde VVD een lel
tegenstander van is) merkte Boers op
'dat als het geen verlaging van de af-
valstoffenheffing oplevert iedereen
best een dergelijke container wil heb-
ben'.

De motie van de P.v.d.A. en WT) werd
met zes stemmen tegen ( v i j l voor) af-
gewe/en. 'Wij zien geen reden de mo-
tie te steunen maar we willen er wel
over nadenken', aldus GDA-fraktie-
voorz.it ter Boers.

De raad stelde vervolgens een krediet
beschikbaar van f 239.82'.),- waarvan
f 194.375,- toe te rekenen valt aan de
invoering van het minieontainer-sys-
teem.

Onderzoek baarmoederkanker
Raadslid K. Brandenbarg (VVD) toon-
de /ich dinsdagavond /eer verbolgen
over het feit dat er /es maanden gc-lc--
den een onderzoek naar baarmoeder
kanker heef) plaatsgevonden c-n dat de
resultaten van het onderzoek nog
steeds niet bekend /ijn.

'We stellen gelden beschikbaar voor
een prefentief onder/oek en als de re-
sultaten zo lang op zich laten wachten
kunnen we het geld beter voor andere
doeleinden aanwenden', aldus Bran-
denbarg.
CDA-collega A.H. Boers die z i t t i n g
heeft in een commissie voor Volksge-
zondheid (Gewest Midden IJssel) deel-
de daarop mede dat er in de toekomst
beslist sneller gereageerd zal worden.

29 Juni natuur- en milieumarkt
op het marktplein
DEELNEMERS: Aan de natuur- en milieumarkt in Vorden op 29 juni a.s. zullen diverse organisa-
ties die op enigerleiwijze betrokken zijn bij de natuur en milieu acte-de-presence geven.
De deelnemende organisaties zijn de
S t i c h t i n g Natuur- en Landschap in
Achterhoek en Liemers, de Gelder-
se Maatschappij van Landbouw, de
Christelijke Boeren en Tuinders Bond,
de Aartsdioscesane Boeren en Tuin-
ders Bond, de Ciemeente Vorden, het
Zuiveringsschap Oost Gelderland, de
werkgroep Tuinkeuringen Vorden, de
praatgroep Heelheid der Schepping,
de Werkgroep Leefbaarheid Vorden,
de Wereldwinkel Vorden, het I.V.N.
afd. Lochem, Natuurmonumenten,
het Wereld Natuur i'onds, de biologi-
sche dynamische boerderij de V i j f -
sprong, de Koninklijke Maatschappij
voor Tuinbouw en Plantkunde afdelin-
gen Lochem en Zutphen, Staatsbosbe-
heer, de bijenvereniging Vorden en
wilde plantenkwekerij De Ark.
Een willekeurig greep uit de presenta-
ties van de verschil lende deelnemers
levert het volgende beeld op. De geza-
menli jke landbouworganisaties zullen
een presentatie verzorgen over mil ieu-
vriendelijke afvalverwerking.
Hierbij kan gedacht worden aan bie-r.
Het afvalprodukt, bierbostel, wordt
weer venverkt tot. veevoer.
De wereldwinkel Vorden verkoopt t i j -
dens de markt biologisch verbouwde
koffie-, t cnv i j l de- Vijfsprong de op haar
bedrijf geproduceerde groenten ver-
koopt. Beide zullen daarnaast uiter-
aard de nodige voorlichting brengen.

Natuurmonumenten zal tijdens de
markt aandacht schenken aan de vere-
niging in het algemeen, maar in het
bij/onder over haar bezittingen en acti-
viteiten in Vorden, terwijl Staatsbosbe-
heer een stand verzorgt waarin de weg-
berm centraal staat, inclusief de leven-
de have.
De gemeente Vorden komt naar de
markt met de voorlichtingsbus over de
gescheiden afvalinzameling en de b i j -
envereniging komt met een videofilm
en een expositie over bijen en, bijna
van/elfsprekend, de bijbehorende le-
vende bijen. Bezoekers kunnen zo het
leven in het bijenvolk van dichtbij aan-
schouwen.
De- wilde plantenkwekerij de- Ark zal op
de- markt een keur aan wilde planten te
koop aanbieden. Hieronder bevinden
zich ook diverse waterplanten. Het is
dus niet meer nodig om stiekum in h e - t
bos of in een sloot het zo fel begeerde
plant je uit te steken.
Het kan tijdens de markt bij de Ark ge-
kocht worden. Ook de overige deelne-
mers zullen in hun stands de bezoekers
voorlichten over de zorg voor een beter
milieu.

Opening
De markt zal 's morgens worden geo-
pend door de wethouder van milieu

van de gemeente Vorden, mevrouw M.
Aartsen-den Harder. De openingshan-
deling zal bestaan uit het z ichtbaar ma-
ken van de mooie berm van de op het
marktplein aangelegde- zandweg.

Neem de fiets
Olnclat de- markt gehouden worden op
het markt- en kerkplein te Vorden zal
e-r op zaterdag 29 juni minder parkeer-
ruimte z i jn clan gewoonlijk op zater-
dag. De organisatie verzoekt de inwo-
ners van de gemeente Vorden dan ook
om boodschappen die' me-t de- a u t o ge--
daan moeten worden zoveel mogelijk
reeds voor zaterdag te doen.
Dit dient een tweeledig doel. In de eer-
ste plaats is er dan op zaterdag 29 jun i
voldoende parkeergelegenheid over
voorde bezoekers van de- markt , terwijl
het anderzijds in he-t kade-r van de- na-
tuur- en milieumarkt goed is om die
dag de auto zoveel moge-l i jk te laten
staan en u die dag met de fiets te ver-
voeren.

De organisatie roept de inwoners van
Vorden dan ook op om a.s. zaterdag
massaal de fiets te nemen voor de
boodschappen. Voor f i e t sen wordt
voor voldoende stallingsmogelijkhe-
den gezorgd.
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Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leertijd: Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-18.00 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-uofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving

* Verlichte
buitenbakken

* Weidegang

* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs

Nu ook paard- en ponyrijles.

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

aguAsport
regenpakken

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

SCHENAKER
café'- restaurant

•
zondag 7 juli van l 7.00-19.30 u.

Achterhoeks Boerenbuffet

f 25,-p p
onbeperkt genieten van vele gerechten

(warme/koude) waaronder streekgerechten

65+21,- kinderent/m l O jaar 12,50
- o. u. b. reserveren -

muzikale omlijsting: "d© Trekzakmarï'!

•Ruurloseweg M - 7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.:05752-6614

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Voor een parketvloer groot of klein
of om te renoveren?!

Bij de Woodboy-vakman informeren!

>«*. UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

RUURLO BV Garve!inkplein20

'S 05735- 1661

IJUJWJJWUJiIJJI

J.G. Pannekoek

INJ

VERF
MUURVERF
ACRYLVERF

(waterverdunbaar)

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9

7251 BA Vorden
Tel.: 05752-1567

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus Een nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Somfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39,
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

De groente-
specialist op
denmarkt te JQNA GOLD

1 bos PEEN pius 100gr. PEULTJES 2,95

Hagelwitte BLOEMKOOL

VOLOP VERSE AARDBEIEN
Zo van het land, VERS naar de klant!

KOLDENHOF's Versmarkt

VOLOP BOERENKOOL en andere KOOLPLANTEN

2 BOS BLOEMEN
Of 2 BEGONIA'S

8,95

6 VASTE PLANTEN
VOOR DE TUIN

9,95

DE VALEWEIDE-bloemen
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TRADER — NEWS — LEVI's — NAF-NAF — VANILIA

VANAF DONDERDAG 27 JUNI

Spijkerbroeken TRADER 119,95 79,—

Jacks o.a. NEWS- INDEXv.a. 79,95

Shirts korte mouw 59,95 69,95 v.a. 29,95

en verder véél T-SHIRTS,
heel veel T-SHIRTS, BERMUDA'S, SHORTS,

ROKJES enz. enz.

kortom, ondanks het weer toch
PRIMA VAKANTIEBERICHTEN!
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CORNER ZUTPHENSEWEG8-TEL2426

d3dVdl — X3QNI — CIOIAI OldVIAI — VHINVA

OP R UI MIN G
gebatikte

NAAIMACHINES
o.a.

Husqvarna
Bernina
Singer

Lewenstein
Einer

Naaimachinespecialist

BOftGOQJEn
Lochem: Nieuwstad 31 - tel. 05730-52748

Vorden: Kerkstraat 13 - tel. 05752-3700

Blau Saks porselein heett t i jdelijke
aanbiedingen die er niet om liegen.
Dus als u zoekt naar een aktueel
servies, of uw bestaande servies wilt

aanvullen, kunt u nu profiteren. En er is volop keus, want
bij de Blau Saks dealer staat het komplete assortiment.

Blau Saks, een traditie op tafel.
UW OFFICIËLE BLAU SAKS DEALER:

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP SUETERS
Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

ROMPERTJES badstof en triool
maat 50/56 tot en met 110/116

ZOMERSLAAPZAKKEN
1 00 cm lang.

BETONKLINKERS
grijs-7 cm dik

Een speciale partij,
voor een zeer speciale

LAGE prijs!!!
Wees erbij... OP = OP

HOLTSLAG
Bouwmaterialen

Ruurlo
telefoon 05735 - 2000*

volop voorradig:
div. uitvoeringen en kleuren

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

ANT1EKHANDEL

Boudewijn Smeitink
• GRENEN MEUBELEN •

• DECORATIE-ARTIKELEN •

• GROTE KAARSEN COLLECTIE •

Ruurloseweg 43 - HENGELO (Gld.) - Tel. 05753 1073



GOED OF SLECHT WEER!
EEN DING IS ZEKER WIJ BALEN HIER ECHT VAN EN WILLEN ONZE ZOMERHANDEL KWIJT

ALLE T-shirts

BOXERSHORTS, BERMUDA'S
EN KORTE BROEKEN

mt S t m XXL ook alle kindermaten

mt.St/mXL 1B tal kl*ur*n

nu uitzoeken

Per 2 stuks

Na 62 jaar plezierig zaken te hebben gedaan in Hengelo G ld.,
zijn wij door omstandigheden helaas genoodzaakt onze zaak
over te dragen.
De fa. Wijnbergen zal m.i.v. l juli 1991 worden voortgezet door
Helma en EefLooman.
Wij danken al onze klanten voor het in ons gestelde vertrouwen
en wensen de fam. Looman en medewerkersisters veel succes in
de toekomst.

FA. WIJNBERGEN:
Jan enAlie
Edwin en M ar gr e et
Fam. Wijnbergen sr.

Wij blijven uw vertrouwde adres voor het ONDERHOUD
en de LEVERING van

hydro-cultuur
Jan Wijnbergen
Kerkstraat 13a - Hengelo Gld.

Alle bedrukte T-shïrts
mt. 8 t/m XL lOtal v«raehlll«nö* b*drukkln««n

TOT ZIENS BIJ: 19.-
American Stock

DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Alles voor de schietsport

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

Marten:
\ltedi JorltreffenJI

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

Muziekver.
CONCORDIA
zondag 30 juni

KOFFIECONCERT
Kranenburg 11.00 uur

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

FEESTAVOND

Openbare
Basisschool

De Dorpsschool

VRIJDAG 28 JUNI
Dorpscentrum 19.00 uur

Kaarten via school of
's avonds aan de zaal.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van-
af vrijdag 28 juni 1991 voor een ieder ter gemeente-
secretarie ter inzage ligt het door Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland bij hun besluit d.d. 17 juni 1991,
no. RG91.24415-RWG/G5208 onherroepelijk goed-
gekeurde bestemmingsplan 'Kranenburg 1990, nr. 2'.
Dit plan heeft betrekking op een vergroting van de
bouwstrookdiepte van het perceel Ruurloseweg 54,
alhier.

Vorden, 27 juni 1991

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

De mooiste omhaal
maak je met ...

de voetbalspecialist

O C H E M

^Zutphenseweg 2, Lochem, 05730 - 54189

INTERIEUR

WAARBORG

MODELLE
VERKOOP
lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE,

VORDEN
OPEN OP

ZONDAG 30 JUNI
VAN 10.00 TOT 18.00 UUR.

ENTREE F5-p.p.
GRATIS PARKEREN.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 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.

• ATTENTIE MOEDERS:
Verkleedkleren voor
kinderen geen probleem
meer. Ze zijn te huur in alle
maten en er is een ruime keus.
Het Stroo 21, Vorden,
tel. 05752-2138.

• TE HUUR
augustus/september:
vakantiewoning eiland
Tholen, Zeeland.
Rust, stilte, dichtbij zee.
Tel. 05752-2223.

• TE KOOP:
1301 gasboiler 1985, f 200,-.
Tel. 05752-1897.

• Alleenstaande vrouw zoekt
kamer (op korte termijn), omg.
Vorden.
Brieven onder nr. 13-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
Fiat 127 bj.'79, APK juni'92,
f 1:400,-. Tel. 05752-2999.

• TE KOOP:
Polarex sterrekijker f/d
1500/102 mm, compl. met 2
volgkijkers 60/40 mm.
Parall, mont. op zwaar statief.
Elektr. aandr. incl. 2 houten
draagkoffers. Prijs n.o.t.k.
Tel. 05752-2782.

• TE KOOP:
3 bijenvolken met slinger en
lege kasten.
D. Pardijs, Horsterkamp U
Tel. 2911.

• TE KOOP:
fietsenrek voor 3 fietsen op
trekhaak auto.
Tel. 05752-3657.
Zutphenseweg 27, Vorden.

• TE KOOP:
wandelwagen met parasol,
voetenzak, regenkap etc.;
baby draagzak; babyfoon;
rieten kinderzitje, achterop
de f iets.
Tel. 05754-1939.

• GEVRAAGD:
Wie wil tegen elk aannemelijk
bod, mijn verzameling
bierglazen, ongeveer 150
stuks overnemen?
Tel. 3759.

• TE KOOP:
PC merk: Vendex (Philips)
Turbo 888 XTA; printer: Epson
LX 800; scherm: Vendex
M888M + muis; software,
WP5, Database, Fontes,
Lotes, enz. enz. en
lesmateriaal en tafel.
Vraagprijs f 2.300,-.
Tel. 3759.

••_• •
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo.
artikel 50, lid 8 der Woningwet, medewerking te ver-
lenen aan het bouwplan van B.J.H. Seesink, Het
Hoge 7 alhier, voor het bouwen van een woning met
garage op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie K, no. 4174.
Tevens zijn wij voornemens om met toepassing van
artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrij-
stelling te verlenen van de bepalingen van het vigeren-
de bestemmingsplan 'Vorden-Kom 1980' voor het (tij-
delijk) handhaven van de bestaande woning voor de
periode dat de bouw van de nieuwe woning duurt.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen tot 12 juli 1991 voor een ie-
der ter gemeente-secretarie (koetshuis) ter inzage,
met de mogelijkheid voor een ieder om hiertegen ge-
durende die periode schriftelijk bezwaren in te dienen
bij hun college.

Vorden, 27 juni 1991

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Bij aankoop van T paar trouwringen
krijgt U een briljant van

0.02 efC fn Uw trouwring t»xet,
\ GRATIS

Op Anjer heeft U levenslange
garantie op materiaal én

fabrikagefouten.

06 juwelier
• ' • | Zutphenseweg 5

SKMTICnnk VORDEN
OO Opticien Telefoon 1505

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Berliner Bollen
gevuld met Zwitserse room en kersen

DEZE WEEK:

4 betalen
t winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

P. S.: -ZIE ONZE DAG-AANBIEDING!



Wampex: 'Wel zwaar, maar toch goed te doen'

Vordense groep wint
eerste plaats in survival
'Tande op mekare, de boek op 't stuur en deurtraen'. Dat was ook
dit jaar weer het motto tijdens de tweede 'Wampex'. Wat het
woord Wampex betekent weten ook de organisatoren niet precies.
Men vermoedt dat het komt van Waddenexpeditie omdat het daar
voor het eerst georganiseerd is. Wat het inhoud weten we inmid-
dels wel. Het is een tocht, hoofdzakelijk per fiets, met allemaal
onderdelen zoals spoorbiels zagen, touwbaan en bootje varen.
In Almen, bij de kant ine van de voet-
balvereniging, vond de star t plaats van
de door Jong Ge l re regio West Achter-
hoek georganiseerde suivival.
Hier werd allereerst een verdeling ge-
maakt tussen de 'sportievelingen en de
recreatievelingen'. De eerste groep
sta r t t e om 10.00 uur, de recreanten
een kwartier latei'.
Tijdens de drie en een halve- kilometer
lange liardloopwedsti ijd vond er al een
aardige sch i l l i ng plaats.
Daarna werd er een begin gemaakt aan
de ongeveer 55 kilometer lange fiets-
toch t . De/e tocht leidde de deelnemers
door Almen, Vorden, Vierakker,
Warnsveld, Hengeloen /utphen.
Voordat onder de finishvlag in Almen
door kon worden gefietst moesten er
diverse proeven worden doorstaan, /o
werd de Haakse heek per boot over ge-
stoken. De lierkei moest via een touw
bedwongen worden.
Verder was er een klein verschil ge-
maakt tussen sportieven en recreatie-
ven. Daar waar de prestatiegerichte
deelnemers moesten trekkerduwen en
hardlopen, moesten de andere auto-
duwen en spijkerpoepen.

Om iets over een uur wist het eerste
team /ie h al weer te melden bij de kan-
tine in Almen. Het laatste team had
hier drie uur meer v< >or nodig.

Ondanks het feit dat het voor de een
wat makkelijker ging dan voor de ander
en ook niet alle deelnemers droog ble-
ven, wisten toch alle deelnemers de fi-
nish te halen.

's Avonds ver/.amelden de deelnemers
en andere belangstellenden /.ich bij de
Aanleg in Almen om daar samen feest
te vieren. Daar vond ook de prijsuitrei-
king plaats.

De prij /en van de/e tweede, succesvol-
le Wampex werden als volgt verdeeld:
1. Vorden, 2. Warnsveld, 3. Laren.

Terwijl het team van Vorden met de
eerste pr i j s ging str i jken dient ook nog
even ge/egd te worden dat ook het re-
creatieve team van Vorden /.onder
kleerscheuren de eindstreep haalde.
Al met al een /.eer geslaagde dag voor
Jong Gelre regio West Achterhoek.

\\ ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.}
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

Vïin. v. cl. StaaiL het Hoge 60, tel. 2296

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Kom vonderlaan
De Delle
Dr, Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

Font. Schaafsma, Het Wiemélink 2, tel. 3352
De Doeschot.
HetStroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Graven/andestraat
H. v. Bramerenstraat
H .K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijk l t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. l Jmburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulorsweg
Strodijk 2

Fam.Jurnens, Hoetinkhof 159, tel. 2145
B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulders kamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

Fam. Besselink, Hoetinkhof 68, tel. 2638

Horsterkamp
Kerkstraat
Het Wiemélink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fain. Golstein, De Bongcrd 7, tel. 2608

Hetjebbink
Boon k
Klshof
de Haar
De Steege
HetGuJik
Wiemélink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Normaal met Blagenrock in Toldiek

Normaal: Nu bunt de blagen
an de beurt
Voor het optreden van vrijdagavond en het koffieconcert van zon-
dag zijn geen kaarten meer verkrijgbaar. De run op de toegangs-
kaarten was zo enorm dat een dag na aanvang van de voorverkoop
het sein 'Uitverkocht' moest worden gegeven.

De Wiersse

Op de vooravond van 'het' vijftiende
optreden van Normaal in Toldiek zal
een uniek gebeuren plaatsvinden. Op
deze donderdagmiddag 27 juni zijn de
blagen aan de beurt.
Jeugdsoos Flophouse heeft in overleg
met Normaal besloten tot het organise-
ren van een optreden voor de basis-
schooljeugd van Toldijk en omgeving.
De jeugdige fans krijgen nu eindelijk
ook eens de kans te smullen van de
Achterhoekse rock.
Normaal en de jeugd hebben een /.eer
speciale band niet elkaar maar i.v.m. de
grote publieke opkomst bij de Nor-
maal-concerten — gemiddeld 4 men-

sen op een m- - is de veiligheid voor de
blagen niet te garanderen.
De entree is voor 'blagenrock' op ver-
toon van de uitnodiging die /e op
school ontvangen geheel gratis en let
op; ouders komen er niet in. Opvang
wordt verzorgd door de leden van
Jeugdcentrum Flophouse.

De kinderen worden in gepaste kleding
verwacht — er is een prijs voor het
hekerigste Achterhoekse blaag — en
voor ieder kind ligt er een leuk aanden-
ken klaar.
Het zal een concert worden om nooit te
vergeten!

Wereldkwis spannend en leerzaam

'Waar ligt Honolulu?'
Met de zomer in zicht zullen ongetwijfeld weer vele atlassen bestu-
deerd worden om vakantiebestemmingen op te zoeken. Een
nieuw spel dat het vakantiegevoel alleen maar verhoogt, is het
spannende aardrijkskunde-spel 'Waar ligt Honolulu?' In de vorm
van een kwis komen meer dan 160 landen aan de orde en al
spelend \jEkdt een schat aan aardrijkskundige kennis opgtfkaan.
Over reusachtige landen tot piepkleine beurt is er niet bij! Op sommige mo-
exotische eilandjes worden vragen ge-
steld. In welk continent is het land ge-
legen, wat b de oppervlakte, hoofdstad,
het aantal iu^iners en de valuta?
Op de acht^Pfint van de enorme hoe-
veelheid kaartjes staan de antwoorden.
Tenslotte kunnen de spelers hun ken-
nis beproeven op een algemene vraag
over het desbetreffende land.

De ingesloten handleiding vormt daar-
bij een /eer praktisch hulpmiddel w a n t
op de verschillende landkaarten staat
de ligging van alle landen duidelijk
aangegeven.

Kennis
Wie drie of meer vragen goed beant-
woordt, kan een 'kennis-steen' verdie-
nen. Alle spelers beantwoorden tegelij-
kertijd de vragen, dus wachten op je

menten kan men ook een kennis-steen
krijgen met behulp van een extra
vraag.
Wat is bijvoorbeeld de langst
wereld? De Niger, de Miss
Ama/oneofde N i j l ?

icr ter
pi, de

Tactiek
Slim spelen is minstens zo belangrijk.
Wie /'n fiches goed in/et en ze daar-
door weet te verdubbelen, is sneller bij
het doel. Degene die als eerste drie
kennis-stenen van verschillende conti-
nenten op /'n kaart hee f t , is winnaar.
Maar pas op, een rampenkaart kan
roet in het eten gooien.
De wereldkwis 'Waar ligt Honolulu?'
kan gespeeld worden met twee tot vier
deelnemers in de l e e f t i j d vanaf l l jaar.
Nieuwsgierige spelers zullen met veel
plezier deze 'wereldreis' maken.

Esther sloot vijfjarige studie piano af met succes:

Esther Scheerder slaagde aan
conservatorium te Enschede
De uit Hengelo Gld. afkomstige Esther Scheerder treedt in de
voetsporen van haar vader Hans, welke al vele jaren ter plaatse
een muziekschool leidt. Na een studie van vijfjaar aan het conser-
vatorium te Enschede rondde de 23-jarige Esther met succes de
studie af voor docerend musicus, studierichting piano.
Zij gaat verder met de studie voor con-
certpianiste.
Het ligt in de bedoeling, dat ?.ij in de
gemeente Vorden emplooi zoekt voor
het lesgeven in pianostudie. Daarnaast
zal zij ook in deeltijd Hans Scheerder
assisteren bij de Hengelose muziek-
school.
Esther is bij tal van concerten al een
veelgevraagde pianiste.
Bij een Unicef-concert te Hengelo Gld.
hebben vele liefhebbers kunnen genie-

ten van het overtuigende pianospel
van Esther Scheerder tesaam met haar
vader Hans in een Mozart-vertolking.
Nadat deze zijn conservatoriumstudie
had afgerond, maakte deze lange tijd
deel uit van de dans- en showband
'Free Sense'. Nadat hij dit ensemble
had verlaten, begon hij met de opbouw
van een muziekschool te Hengelo Gld.,
eerst in de buurtschap, en nu al weer
een aantal jaren aan de Heurne te
Hengelo Gld.

SVOWT-niewvs

Woensdag 3 juni
Ronde van Vorden
Op woensdagavond 3 j u l i wordt weer
de Ronde van Vorden verreden. De or-
ganisatie ligt in handen van R'IV Vie-
rakker-Wic hmond.
Plaatselijk favoriet bij de Amateurs-C
en Recreanten zal zi jn Harrie Kggink.
Hij /.al worden bijgestaan door Frans
de Wit (Warnsveld) en Mart in Weijers
(Hengelo), Richard Lennenbank
(Steenderen).

Plaatselijk favoriet bij de Amateurs-B
en Veteranen in deze categorie zal z i j n
John Schoenaker uit de buur ts t reek
Delden. Hij /al worden bijgestaan door
Rudie en Bennie Peters, Jan Pieterse
(V\ ie hinond), Tom Schut (Steende-
ren), Mark Holtslag (Hengelo), Bei t i c -
Lichtenberg (Baak) en Aart van Leen-
ingen (Zutphen).
Verder /.uilen er nog sterke renners op
Vorden aankomen, o.a. Reinier Has-
sink (Neede), Louis de Lange (Arn-
hem), Joop Ribbers (Groenlo), Frans
Havenaar (Zutphen) , Jaap Schepers
(Briniinien) en N.K. Jac k van Kessel.
Het is dit jaar op plan Zuid, Horster-
kamp, Willem Alexanderlaan, Nieuw-
stad, Dr. W.C.H. Staringstraat, Pieter
van Vollenhovelaan en de Beatrixlaan.

Slechts enkele dagen per jaar worden de tuinen van de Wiersse
voor het publiek opengesteld. De eerstvolgende openingsdag valt
dit jaar op zondag 30 juni. Naar verwachting zullen de rozen dan
in volle bloei staan, zowel de struikrozen in de door Alice de
Stuers ontworpen rozenparterre, als de klimrozen aan de pergola
langs de verdiepte tuin.
Maar het zijn niet alleen de rozen die
's zomers een bezoek aan de Wiersse
de moeite waard maken. Allereerst is er
het parkbos, met zijn voor oude bui-
tenplaa tsen zo typerende onderbe-
groeiing van allerlei heemplanten,
zoals salomonszegel, vingei hoedski uid
en lelietje-dcr-dalcn; voorts een bui-
tengewone verst heidenheid aan va-
rens, waanan vooral de majestueuze
koningsvaren in het oog springt.

Ookdeouderwet.se moestuin zal menig-
een tot inspiratie kunnen dienen. Het
is vooral het subtiele evenwicht tussen
natuurlijke elementen en aangelegde
t innen , dat een be/.oek aan de Wiersse

in elk jaarget i jde lol een bijzondere be-
levenis maakt.

Openstelling: De t u i n e n van de Wiers-
se z i j n open op zondag'W juni .
Honden worden niet toegelaten, ook
niet aan de l i j n . F.ntreegeld wordt ge-
heven ten bate van hel tuinonderhoud.

Ligging: De Wiersse l i g t aan de Vor-
dense beek, die de grachten voedt. Te
bereiken v i a ri jksweg Vordcn-Ruurlo,
(i . f ) km vanaf Vorden. ( . r a t i s parkeren.

Busverbinding: GSM-dienstlijn 50
Zutphen-Groenlo, halte Brandenburg.
( ( ) p i i j l a a n de Wiersse.)

Het is nauwelijks
voorstelbaar,

dat in Nederland maar
zo weinig berinnen aan
de 7 02.000 joodse
landgenoten, die in de
Duitse concentratie- en
ver) i iet if> i t igska mpe; /
werden vermoord,

Voor de/e 102.000 omgekome-
nen wil een aantal overleven-
den op de appèlplaats van het
voormalig kampterrein een
ereveld inrichten. Naamloos
kwamen /i j om.
Kven/ovele naamlo/e stenen
zullen een blijvende herinne-
ring vormen aan elk der
slachtoffers.

U kunt écn of nwi>r stenen a ƒ 25,00 per stuk laten plaatsen ter
nagedachtenis van dierbare of Onbekende landgenoten.

U ontvangt een certificaat met vermelding van het aantal stenen waarvoor t.
ƒ 25,00 per stuk heeft voldaan

Bank: NMB Bank Nijmegen nr. 6S. l -< 7-(. (08. ( i i ro : N M B Bank Nijmegen
nr. S2.63.19. met vermelding van Westerbork 102.000 Actie Kamp Wersterbork

Voor meer informatie:
Werkgroep Westerbork 102.000. Postbus 131. >i.SO AC C u i j k .

..§<.....

Ja ik doe mee,
ik plaats stenen a ƒ 25,00

Naam

Adres

Postcode

Ik betaal per

Datum:

Woonplaats

Bank ( i i r o Cheque*

Handtekening:

to taa l / .

'Doorhalen wat niet van toepassing is.
/.onder post/.egel in envelop /enden aan: Werkgroep Westerbork 102.000.

l Antwoordnummer 102. s-»oo VR c.uijk.
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Zwembad 'In de Dennen'
volop aan het vernieuwen

Het openluchtzwembad 'In de Dennen' is volop aan het vernieuwen en verbeteren. Onlangs wer-
den er douches met warm water gemonteerd. Ook kwamen er aan de dames- en herenkant föhnen.
Door middel van warme wind kan de zwemmer zijn haar nu laten drogen.
Het geheel vloeit voort uit het beleids-
plan welke het bestuur van hel /wem-
bad in 1990 heeft opgesteld. Het be-
s tuu r stelt zich tot taak service aan het
publ iek te bieden. Met de/e extra voor-
zieningen zijn ze. de goede weg ingesla-
gen.
De sekretaris van de zwembadvereni-
gingen Mart in Gabriël verklaarde dat
het bestuur bezig is het zwembad voor
een ieder aantrekkelijk te maken, zowel
voor jong als oud.
'Het is moeilijk maar dooi elk jaar een
verbetering of uitbreiding in hei bad ie
bewerkstelligen probeert het bes tuur
de Vordenaaren z i j n toeristen naar het
prachtige openluchtbad te krijgen.
Naar aanleidingvan verzoeken van het

publiek hebben we vorig jaar het zon-
neterras door middel van gezellige zit-
jes uitgebreid. Ook heeft het bestuur
zelf niet behulp van het badpersoneel
de speeltuin mei diverse speelallribu-
len uitgebreid. Voor dit jaar zoeken we
het in een grote altraklie dal voor ons
bestuur haalbaar is. Ken waterglijbaan
welke wij eventueel konden overnemen
van de gemeente Zulphen liep geheel
anders u i t . Zutphen deed de gl i jbaan
geheel achter onze rug om, over aan
een ander openbaar bad. Over de ge-
volgde gang van zaken is het bestuur
van ons zwembad nog kwaad, ondanks
dat wij als bestuur de schriftelijke loe-
zegging hadden om als eersle voor de
aankoop van de glijbaan in aanmer-

king ie komen', aldus sekrelaris Martin
Gabriël:
Tijdens de bestuursvergadering begin
van het jaar, kwam het badbestuur op
het idee om op het terrein van het
zwembad een mini-midgetgolfbaan
aan te leggen. Inmiddels is men mei de
aanlegJBpnnen.
De mnQnnidgetgolfbaan geeft een
meerwaarde aan het bad en belekenl
een allraklie voor Vorden. Het besluur
hoopt de golfbaan uil eigen middelen
Ie financieren.
Burgei^^ter Kamerling zal de golf-
baan zürdag 6 j u l i officieel openen.
Mevrouw Aarlsen, weihouder van
sportzaken, zal daarbij ook aanwezig
zijn.

Steenderensejoffers
in Bronkhorst
In de kapel Ie Bronkhorst z i jn de nieu-
we schilderijen van de Sleenderense
Joffers te zien. Diny Boogman, Fransje
Gischler, Rieki Hulshof, Tineke Roor-
da, Manon Terluin en Dinie Wisselink
exposeren daar ter gelegenheid van
hun 12'/'j jarig bestaan van 29 j u n i tol

Na de bijzondere tentoonstelling in de-
cember 1989 in hel Stedelijk Museum
ie Zulphen lonen de foffers nu hun
jongste werk in olieverf en aquarel.
Sommige van deze schilderijen zullen
ook te koop zijn.
Een feestelijke opening, zoals bij de vo-
rige exposities, zal deze keer niel ge-
houden worden. De Joffers betreuren
nog steeds het gemis van hun leer-
meester Dr. Willem Brunet de Roche-
brune.
De uitnodigingskaart, gemaakt door
Manon Terluin, verbeeldt het werk van
alle Sleenderense Joffers; men vindl er
de landschappen, de bloemen en de
stillevens in terug die onderdeel vor-
men van de/.e expositie. De affiche is
gemaakt door Fransje Gischler.
De kapel van Bronkhorst is dagelijks
geopend. Ken van de Steenderense (of-
fers zal daar aanwezig z i jn om informa-
tie te kunnen verstrekken. Ook telefo-
nisch zijn inlichtingen te verkrijgen bij
Rieki Hu l sho f , tel. 05750-42518 en bij
Diny Boogman, tel . 05755-1323. Het
atelier van de Steenderense Joffers is
gevestigd in Zutphen, Laarstraat 4 1.

Kapelconcert in
Bronkhorst
In het kader van de serie kei kconcei ten
1991 Steenderen/Bronkhorsi wordt
op 30 j u n i a. s. in Bronkhorst een kapel-
concert gegeven door Jan Pieter Kar-
man (orgel) en l lans Vader (cello).
Deze concerten hebben reeds een lan-
ge onafgebroken traditie en z i jn des-
t i j d s opgezet om het publiek vertrouwd
te maken met de historische orgels, dit
meestal m. m. v. solisten of koren die ar-
tistiek niveau garanderen.
Jan Pieter Karman studeerde orgel aan
hel Arnhems Conservatorium bij Bert
Maller en Kerkmuziek bij VVini Klop-

penburg, hierna studeerde hij bij I lans
van Nieuwkoop aan het Sweelink Con-
servatorium te Amsterdam, l lij zal wer-
ken vertolken van A. van Noordt,
Sweelink, Stanley, Scheidemann en
Pachelbell.
Hans Vader studeerde eveneens aan
het Arnhems Consenatoi ium hel
hoofdvak cello en daarna aan het Zwols
Conservatorium met als aantekening
kamermuziek. Tesamen met Karman
vormt hij al jaren een ervaren duo. Va-
der zal werken van Bononcini, Anto-
nio, ClerambaullenJ.S. Bach spelen.

Fototentoonstelling
Als aanloop op de Natuur- en milieu-
markt op zaterdag 29 juni a.s. Ie Vor-
den, organiseert de Werkgroep Wereld-
winkel Voiden van 4-29 j u n i in de
plaatselijke bibliotheek een fototen-
toonstelling onder de titel:

Milieu een wereldzaak

De foto-expositie laat zien hoe on/e
manier van konsumeren het milieu in
de Derde Wereld beïnvloedt. Vaak zon-
der het te weten zijn we — direkl of
indirekt— medeverantwoordelijk voor
veel grote milieuproblemen in de Der-
de Wereld. De tentoonstelling maakt
duideli jk dat wij kunnen kiezen tussen
twee mogelijkheden: Wij zijn ofwel één
van de oorzaken van het probleem, of-
wel we worden een deel van de oplos-
sing. De keus is aan ons.
De tentoonstelling is geschikt voor ie-
dereen vanaf 10 jaar.
De tentoonstelling is te bezichtigen tij-
dens de openingstijden van de Open-
bare Bibliotheek, Dorpsstraat 3 ie Vor-
den.

Lezing in Kasteel
Hackfort
Bij het dorp Vorden in de Achterhoek
bezit Natuurmonumenten een groot
en bijzondei-gaal landgoed: Hackfort
Hackfort is 700 ha. groot en tot het
landgoed behoren o.m. een kasteel, 40
boerderijen en een waterradmolen.
Het landschap is typisch Achterhoeks;
kleine bosjes en akkertjes worden op
speelse wijze afgewisseld door weilan-
den en houtwallen.

Kortom, Natuurmonumenten is bij-
zonder blij met dit bezit en zij wil dat
laten merken ook.
Op donderdagavond l H j u l i a.s. zal de
vereniging een dialezing verzorgen
over het landgoed, getiteld 'Hackfort,
natuur en cultuur op een Achterhoeks
landgoed'.
Naluurlijk komen daarbij de planlen-
en dierenwereld uilgebreid aan de
orde, maar eveneens zal aandachl ge-
schonken worden aan de invloeden
van de mens in heden en verleden. De
lezing is naluurlijk niet compleet zon-
der een beeld ie geven van de Hack-
fortse Beek, die op hel landgoed nog
naluurlijke oevers heeft.

De lezing wordt gehouden in de Wes-
terholt /aal van het kasteel. Aangezien
deze zaal ruimte biedt aan niet meer
dan 100 personen en Natuurmonu-
menten iedereen een zitplaals wil bie-
den, is gekozen voor enlreeheffing.
Wie bij de/.e lezing aanwezig wil zijn,
kan vanaf heden kaarten verkrijgen bij
de VW i n Vorden.
Voor inlichtingen kan men kontakl op-
nemen mei Job Teeuwen, Breegraven
53 in Warnsveld, tel. 05750-231 74.

R. K. School voor
Techniek en
Ambacht Borculo
Cursusjaar 1990-1991
Namen en woonplaatsen van de leer-
lingendie hel diploma van de lascursus
behaalden:

Booglassen Niveau I: Roy van Kginond
(Neede), Henrie Schepers (Barchem),
Gert on Berkemeijer (Neede), Rob
Bluemink (Beltrum), Jasper te Braak
(Bel t rum), Sjouke van Eeken (Neede),
Mare Huisstede (Eibergen), Arne Kos-
ter (Beltrum), André Lam (Noordijk),
Kern- Stoverink (Be l t rum) , Ralf Toe-
vank (Ruurlo), Mario Krab ( I . k h t e n -
voorde), René ten Brinke (Neede),Je-
men Haishagen (Borculo). Manoiito
Konniger (Neede), Günther Roerink
(Geesteren G.), Ronny Sat ink (Haar-
lo), l.éon de Vos (Borculo).
MIG/MAG-Lassen Niveau I: Michel
Hengeveld (Neede), Marco Kasteel
(Ruur lo) , Bany Melchers (Ruurlo),

Rudolf Roesl (Borculo), Raymond Wo-
pereis (Ruur lo) , Chris Heezen (Ruur-
lo), Herwin Huurneman jGeesleren
(. .) , Jeroen Kremer (Borculo), Walter
van Meeteren (Borculo), Sander Olijve
(Neede), Peter Vogt (Rietmolen), Ro-
bert Koenjer (Borculo), (urgen Bouw-
meester (Haarlo), Maikel Klein Gun-
newiek (Beltrum), Palrick Bröcker
(Borculo), Robert Helmink (Vorden),
PatrickKappen (Borculo).

Geslaagd
R. K. School voor Techniek en
Ambacht
Cursusjaar 1990-1991. Namen en
woonplaatsen van de leerlingen in het
verspreidingsgebied van Contact die
het diploma behaalden:

Mechanische techniek: Marco Kasteel
(Ruurlo), Barry Melchers (Ruurlo),
Henrie Schepers (Barchem), Iwan
Wiegerinck (Ruurlo), Chris Heezen
(Ruurlo), René Langwerden (Ruurlo),
Erwin Dijkman (Barchem), Ralf Toe-
vank (Ruurlo), Robert Helmink (Vor-
den).
Bouwtechniek diff. timmeren: Jordy
Stokkink (Ruurlo), Milan Wopereis
(Ruurlo), Bert Schotman (Vorden).
Bouwtechniek diff. metselen: Oscar
Bleumink (Vorden).
Consumptieve techniek diff. alge-
meen: SandraSprukkelhorst (Ruurlo),
Ronald Westerink (Barchem), Rob
Dolphijn (Ruurlo).
Bouwtechniek diff. timmeren art. 31:
Arjan Dijkman (Ruurlo), Gerben Mul-
link (Vorden), Mare Sasse (Ruurlo).
Bouwtechniek diff. metselen art. 31:
Casper Bikkel (Velswijk), Silvio Steent-
jes (Velswijk).
Consumptieve techniek diff. brood-
banketbakken art. 31: Robert Dales
(Ruurlo).

Geslaagden
Muziekschool
Op 13, 14 en ISjunijl. l^k>rn 67 leer-
lingen van de Muziekscn^PI regio Zut-
phen, tevens lid van 13 muziekvereni-
gingen, een landelijk erkend Harmo-
nie- en Fanfare-examen afgelegd.
Vier kandidaten zijn h^bas niet ge-
slaagd. Alle anderen zijr^Maagd.

Geslaagden
A-examen: dwarsfluit 2, hobo 2, klari-
net 9, saxofoon 8, koperblaasinstru-
ment 7, slagwerk 4.
B-examen: dwarsfluit 8, hobo l, klari-
net 5. saxofoon 4, koperblaasinstru-
ment 3, slagwerk 3.
C-examen: hobo 2, koperblaasinstru-
ment 3, slagwerk l.
D-examen: klarinet 1.

26 Bejaardensoos Vierakker-
Wichmond, reisje

27 Excursie Enter Jong Gelre
Warnsveld A.C.C.

28 LRen PC de Graafschap, barbecue
en klootschieten bij Winkel

28 Open Tafel SWOV

JULI:
1 t/m 4 Zwemvierdaagse
2 de Snoekbaars, jeugdwedstrijd
2 Soosmiddag Kranenburg
2 Open Tafel SWOV
5 Open Tafel SWOV
5 Toneeluitvoering Buurtvereniging

Delden, Dorpscentrum
6-7 Braderie Wichmond,

Ludgermarkt
9 Open Tafel SWOV

12 Open Tafel SWOV
16 Open Tafel SWOV
16 Soosmiddag Kranenburg

Eindmiddag
17 Welfare Wehme werk indelen
19 Open Tafel SWOV
21 Zomertocht VRTC, de Herberg en

Ras
21 Wadlopen Jong Gelre Warnsveld
23 Open Tafel SWOV
26 Midsummernightswimming 'In de

Dennen'
26 Open Tafel SWOV
30 Open Tafel SWOV

AUGUSTUS:
2 Open Tafel SWOV
6 Open Tafel SWOV
9 Open Tafel SWOV

11 Seniorenwedstrijd 'De Snoekbaars'
11 Kranenburgs Belang Klootschieten
13 Open Tafel SWOV
IC) Open Tafel SWOV
20 Open Tafel SWOV
23 Open Tafel SWOV
'27 Open Tafel SWOV
28 Welfare Wehme Handwerken
30 Open Tafel SWOV
31 Dropping Kranenburgs Belang

Gasterij Schoenaker
start senioren
biljarten
Vanaf het nieuwe biljart seizoen (sep-
tember) is er iedere woensdagavond
biljarten voor senioren die niet aan de
competitie mee willen doen, dit op vrij-
willige basis (deelnemers niet jonger
dan 40jaar).
Men zorgt voor een heerlijk kopj> kof-
fie, graag opgave vooraf.
Competitie biljarters kunnen zich op-
geven bij dhr. Roelvink, tel.
05752-6444 van Biljartvereniging
'Kranenburg'. Dames ook van harte
welkom!
ledere zondagmiddag jeugdbiljarten
onder leidingvan een ervaren biljarter.
Leeftijd vanaf 12 jaar, jongens en meis-
jes.

Wie graag wil dart spelen kan zich ook
opgeven om eventueel een dartclubje
op te richten, iets voor de dames mis-
schien? Ook heren zijn van harte wel-
kom. Ken team bestaai uit 1 pers.
Iedere zondagmorgen klootschieten,
ei z i jn meerdere sets aanwezig. Denk
eens aan de straat, of f a m i l i e , vereni-
ging, bedrijf etc. Heerlijk sportief de
natuur in. Informatie 05752-6614.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

itievaria GROEP

In de afgelopen week werden bij de po-
litie in Vorden zes aanrijdingen geregi-
streerd.
Drie van de aanrijdingen hadden be-
trekking op reewild. Op de Ruurlose-
weg werden twee plotseling oversteken-
de reebokken doodgereden en op de
Baaksewcg werd eveneens een overste-
kende ree doodgereden.
De overige drie aanrijdingen hadden
slechts materiële schade tot gevolg. De
oorzaak van alle drie de aanrijdingen
lag in het feit dat de veroorzakers geen
voorrang verleenden en/of plotseling
van richting veranderden.

Verder werd melding gedaan van ver-
nieling van een bij het NS station ge-
parkeerd staande vrachtauto. Van de
wagen werd de grill losgetrokken en
een borgpen verwijderd.

In de nacht van 23 op 24 juni werd
ingebroken in een personenauto. Een
tochtraampje werd ingeslagen waarna
de autoradio werd gestolen.

In de nacht van 24 op 25 juni werden
twee verdachte personen gesignaleerd
in Kranenburg. De beide mannen had-
den nogal veel aandacht voor het inte-
rieurvan woningen. Beiden verdwenen
even later spoorloos.

In dezelfde nacht werd uit een schuur-
tje aan de Onsteinseweg een fiets ont-
vreemd.

Verder werd in de afgelopen week een
automobilist bekeurd omdat bij kon-
trole bleek dat hij een te hoog promil-
lage alkohol in zijn bloed had. Dal pro-
millage bleek bijna tweemaal de maxi-
mum toegestane hoeveelheid. De man
kreeg eveneens een rijverbod.

Ook werd een automobilist bekeurd
omdat bleek dat zijn auto niet was ver-
zekerd en een vals deel drie voerde. De
auto is in beslag genomen terwijl de
bestuurder ook nog werd verhoord
vanwege een eerder door hem gepleeg-
de mishandeling te Zulphen.

32 Tips voor een onbezorgde vakantie
Waar moet u aan denken voordat u met
vakantie gaat? En waar moet u aan den-
ken als u met vakantie bent? Dat is nog-
al wat. Dat is zelfs zoveel dat het de
politie goed leek het allemaal maar
eens op 'n rijtje te zetten. Natuurlijk
probeert de politie, ook in de vakantie-
periodes, zoveel mogelijk misdrijven te
voorkomen. Maar u kunt er zelf ook
veel aan doen.
Het voorkomen van misdrijven is im-
mers een zaak van de politie en u. Als u
weet dat de meeste misdrijven die ge-
pleegd worden, kleine misdrijven zijn,
en als u weet dat die vaak alleen maar
gepleegd worden omdat de gelegeneid
zich voordoet, begrijpt u gelijk wat u
moet doen om misdrijven te voorko-
men.
Hoe minder gelegenheid, hoe minder
misdrijven.
Hoe u zo min mogelijk gelegenheid
geeft, kunt u nu lezen. U kunt precies
zien wat u moet doen en wat u moet
laten. Kruis aan wat voor u van belang
is en probeer u eraan te houden. Pretti-
ge vakantie!

Thuis
Ramen en deuren goed afsluiten. Ver-
geet vooral niel w.c.-raampjes, ramen
en deuren van schuur, garage, kelder
etc.
Laat geen sleutels aan de binnenzijde
in de sloten zitten
Controleer het hang- en sluitwerk op
defecten
Binnendeuren niet afsluiten. Kostbaar
meubilair ook niet. Extra schadeWordt
daarmee voorkomen.
Geen geld, waardevolle papieren en/of
sieraden thuis achterlaten. In een kluis
bij de bank is het safe.

Laat niet zien dat u weg bent. Plak dus
geen briefjes op de deur waarop staat
voor hoe lang u weg bent. (ieen touw-
tje uit de bus laten hangen. Sluit de
overgordijnen niet. Haal de planten
niet uit de vensterbank. Etaleer geen
kostbaarheden.
Vraag familie of kennissen uw brieven-
bus dagelijks te legen.
Ladders en andere dingen die inklim-
men kunnen vergemakkelijken, weg-
zetten.
Voorzie uw waardevolle eigendommen
van een uniek merkteken: uw postcode
+ huisnummer (voorbeeld: 7261 MK
41)
Gebruik registratiekaarten. (Ook voor
fiets, bromfiets en boot). Op de politie-
bureaus liggen die voor u klaar.
Goed ingevuld kunt u daarmee na '
eventuele diefstal duidelijk aangifte
doen. En zo vergroot u dan de kans dat
u uw eigendommen terugkrijgt.
Zet uw fiets/brommer altijd op slot.
Ook als u binnen stalt. Tijdens uw af-
wezigheid kunt u ook het beste de ban-
den leeg laten lopen.
Laat geen volle vuilniszakken bij uw
huis achter.

Onderweg
Als u ergens parkeert of aanlegt sluit
dan uw auto/caravan of boot goed af.
Laat er nooit geld of waardepapieren
in achter
Laat niet iedereen zien wat u bij u
heeft. Camera's, kijkers, radio's dus
niet in 't zicht achterlaten.
Waardepapieren, paspoort en geld bij
u dragen, 'n Halstasje is daarvoor bij
uitstek geschikt.
Voor caravans, aanhangwagens, boot-
trailers en buitenboordmotoren be-
staan speciale sloten.

Op het vakantieadres
Sluit auto/boot/caravan/hotelkamer/
hul goed af
Waardevolle goederen of voorwerpen
meenemen of in bewaring geven
Op plaatsen waar het druk is, hel
slrand bijvoorbeeld, moet u zo min
mogelijk bij u hebben. Vooral geen sie-
raden of waardepapieren.
Bewaar cheques en betaalpas altijd ge-
scheiden
Draag uw las lijdens een wandeling al-
t i j d aan de kant waar huizen staan. Ie-
mand die langsrijdt koml dan niet zo
snel in de verleiding.

En denk ook nog even hieraan;
Vertel familie en kennissen wanneer en
waar u met vakantie bent. Zorg ervoor
dat ze in ieder geval van nood uw woing
in kunnen. Vraag ze een beetje op te
lellen. Geef ze trein- en vliegnummers
door van vertrek- en aankomslpunlen.
Geef merk, type, kenteken van uw auto
op-
Zorg voor een geldig paspoort. En no-
teer de paspoortnummers.
Denk aan de verzorging van huisdie-
ren.
Schakel eleklrische apparaten uit en
sluit gas- en-waterkraan af.
Houd u verre van drugs. In vele landen
staan er jarenlange gevangenisstraffen
voor.
Vraag uw arts een internationale ver-
klaring als u gebruik maakt van een in-
jectiespuit.
Noteer uw bloedgroep, resusfaktor, al-
lergie, vaccinalies en eventueel gebruik
van medicamenten.
Breng de reisapolheekop orde.
Niel vergeten een brandblusser mee te
nemen. Hoort aanwezig te zijn in iede-
re auto/caravan/tent/boot.
Reservebril? kan van pas komen.
Vervang gasflessen, gaslampen e.d. al-
tijd builen.
Oriënleer u op uw vakantiebestem-
ming op aanwezige vluchtwegen.
Oriënteer u aan boord van een schip
waar zich de reddingsmiddelen bevin-
den



SPOWT-nieuws

Klootschiet-
marathon
De zondagmiddag door de buurtvere-
niging Delden georganiseerde kloot-
schietmaraton om het Kampioenschap
van Vorden is een groot succes gewor-
den. Niet minder dan 44 teams (176
personen) gingen bij café „Het
Zwaantje" van start voor een wedstrijd
over tien kilometer. Elke deelnemer
ontving een vaantje.
De gemeente Vorden droeg eveneens
een steentje tot het welslagen bij door
de afgelopen week de bermen tot
tweemaal toe te maaien. Enkele ploe-
gen werden wegens verkeerde kloten
gediskwalificeerd.
De teams bestonden uit vier personen.
Na afloop reikte Dick Regelink aan de
volgende teams de prijzen uit:
Heren: l . Delden-2, 125 schoten en 25
meter; 2. Kivietstraat, 126.31; 3. Hack-
fort-1,127.32.
Dames: 1. Linde-8, 174.55; 2. Hack-
fort-4,176.53.
Gemengd: 1. Delden-3, 156.5; 2. Del-
den-4, 161.41; 3. Wessels, 162.30.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
Op 22 en 23 juni was het jaarlijkse con-
cours van L.R. en P.C. Gorssel-Zut-
phen dat gehouden werd in Warnsveld.
Zaterdag werden door onze ponyrui-
ters de volgende prijzen gewonnen:
Heidi Vruggink met Danny 2e prijs L2-
dressuur met 126 punten en de 4e prijs
L-springen cat. E.
Helene Garssen met Fiury 4e prijs Ll-
dressuur met 124 punten; Elke Olden-
have metjappeloup 4e prijs Ll-dres-
suur met 121 punten; Patrick Buunk
met Simone 6e prijs B-dressuur met
126 punten; Rinie Heuvelink met Sa-
rah 7e prijs B-springen cat. D; Nicole
Douma met Mixi 2e prijs M-springen
cat. D.
Nicole behaalde ook de 2e plaats bij de
selektie van Kring Achterhoek-Noord
en mag hierdoor naar de Gelderse
Kampioenschappen op 6 juli in Voort-
huizen.
Bij de paarden behaalde Herman
Maalderink met Desi-M de 2e prijs met
125 punten in de B-dressuur.

Wed.(1?), 2 kind.,

dakloos w. sloop,

zkt. m. spoed op-

vang, liefst bos-

rijke omgeving.

Heleen Klein Breteler met Bliksum be-
haalde de 9e prijs bij het L-springen.
Brenda Groenendal behaalde met Va-
lentina de 2e prijs in de L2-dressuur
met 117 punten en Saskia Vreman be-
haalde met Ricardo de 5e prijs in de
M2-dressuur met 123 punten. Bij de
selektie van de Kring Achterhoek
Noord behaalde zij de 3e plaats met
118 punten.

N.K. Touwtrekken
Goede start
Vordense touwtrekkers
Tijdens het eerste toernooi in de strijd
om het Nederlands Kampioenschap
Touwtrekken was het Vordense team in
de 640 kg klasse erg succesvol. Na een
zware strijd op een ideaal terrein in het
Groningse Zevenhuizen wisten ze be-
slag te leggen op een derde plaats.
De Beltrumse ploeg Vios Bisons gaat
aan kop met 22 punten. Direkt daar-
achter staat Eibergen met 21 punten.
Vorden behaalde 16 punten, gevolgd
door Watergang (15 punten).
Behalve door deze ploeg wordt de
strijd ook uitgevochten door OKiA en
Heure uit het Oosten van het land,
Monnickendam uit het Westen en De
Noormannen en Jagersrust uit het Zui-
den.
Het tweede van de vier toernooien om
de Nederlandse titel wordt a.s. zondag
getrokken in Roosendaal (N-Br).

Mano Lubbers en
Peter Makkink naar
N.K.
Mano Lubbers en Peter Makkink zul-
len RTV Vierakker-Wichmond verte-
genwoordigen bij de N.K. voor Ama-
teurs-A in de Limburgse heuvels.
Mano Lubbers (Giant) klasseerde zich
vorige week woensdag in de zware klas-
sieker 'De Parel van de Veluwe'. Mano
reed met zeventig andere renners naar
de finish. Met een vlimscherpe sprint
werd hij zeer knap derde. Peter Mak-
kink klasseerde zich een maand gele-
den toen hij tweede werd in het kam-
pioenschap van Gelderland.
Wim Bosman is dit weekend tweede ge-
worden in een criterium in Elden. Bos-
man die vorige week zondag ook al
tweede werd in Steenderen moest eerst
een kopgroep terughalen alvorens
naar de tweede plaats kon sprinten.
Donderdag werd Bosman 17e in Hat-
tem en vrijdag in de stromende regen
ook 17e in Bergentheim.
Rudi Peters fietste afgelopen week ook
weer zeer sterk bij de Amateurs-B.
Donderdag eindigde hij in Hattem als
8e, vrijdag in Bergentheim 6e, zater-
dag in Aalten 6e en als klapstuk werd
hij zondag in Weerselo 2e. Hij won
daar de sprint van het peloton.
Zijn ploegmaten: John Schoenaker
eindigde in Hattem als 16e en Torn
Schut 17e in Aalten.

Sociï tennis
Regio jeugdcompetitie,
uitslagen tennis Sociï
21 juni: meisjes t/m 17jaar
TC nw Hellewei - Sociï 0-12
22 juni: mixed t/ m 12 jaar
LTC Gorssel - Sociï l 0-18; LTC Zut-
phen - Sociï 2 13-5
mixed t/ m 17jaar
het Elderinck - Sociï 8-10

P. K.V. Nieuws
Op de fokkersdag van de Hollander-
klub gehouden op 15 juni te Veenen-
daal behaalden onze leden J.G. Derk-
sen en T.H.Janssen samen vormend de
Comb. 'The Black Stars' de volgende
resultaten, Hollander zwart: 2xF,
IxZG, IxG.

P. V. Vorden
Op 23 juni werd door de leden van de
P.V. Vorden met 179 duiven deelgeno-
men aan de competitievlucht vanuit
Bourges. De duiven moesten een af-
stand van 622 km overbruggen om te-
rug te keren op hun hok.
De lossing in Bourges vond plaats om
07.00 uur. Om 14.20 uur bereikte een
duif van F. Hummelink & dochter zijn
hok met een gemiddelde snelheid van
85 kilometer per uur. Binnen 48 minu-
ten arriveerde 25% van de 179 duiven
zodat om 15.08 uur de uitslag bepaald

De eerste tien klasseringen waren als
volgt:
F. Hummelink en dochter— 1; Comb.
A. en A. Winkels — 2; Comb. G. en H.
Boesveld — 3, 9 en 10; A. Lutteken —
4, 6 en 7; G. Oldenhave — 5; Comb.
Bruggeman — 8.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

DE ALCOHOL-
CONTROLE

IS HIER
VERANDERD

ledere automobilist kan
nu onverwacht wonden
gecontroleerd en moet

altijd blazen.

Veteranen Cross
Gjuli te Hengelo-G.
Zaterdag 6 juli zal er in Hengelo-G.
weer de jaarlijkse veteranencross plaats
vinden op het circuit „'t Wossinkbos".

Er zullen drie klassen met veteraanmo-
toren aan de start verschijnen, waar de
meken als Eysink, Greeves Norton en
BSA de boventoon zullen voeren. Ook
zullen er drie klassen moderne moto-
ren van start gaan waar de rijdes ouder
moeten zijn dan resp. 32, 38 en 43 jaar.

Het circuit „'t Wossinkbos" is gelegen
aan de Aaltenseweg in Hengelo-G. en
is vanaf de grote kerk midden in het
dorp bepijld. TOEGANG GRATIS!

Uw briefpapier
komt overal...

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?«w zaak zal ernaar beoordeeld worden. A
ogen wij het maken?

Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086 CERTIFICAATHOUDER

LEKKER ZONNEN VRAAGT OM
VOORZORGSMAATREGELEN
Nog even en de zomervakanties barsten weer in alle hevig-
heid los. Dan begint de massale trek naar warmere streken
en gaan we op zoek naar onze grote vakantieliefde: de
zon. Voor de meesten van ons een ideale gelegenheid om
zich een 'gezond kleurtje' aan te meten. Maar lekker de zon
in heeft ook zijn schaduwzijde en vraagt om het nemen van
voorzorgsmaatregelen. Niet alleen tegen verbranding
maar ook bijv. tegen het krijgen van vervelende koorts-
blaasjes op de lip.

Onzichtbaar zonlicht
On/.e huid krijgt heel wal u- vcrduirn
bij langdurige blootstelling aan de /on
/oals dat gebeurt tijdens een vakantie.
Zonlicht bestaat immers uit meer d,in
alleen het l i c h t dat we kunnen y.ien.
()ok on/.k htbaar infrarood en ultravio-
let licht maken er deel van uit.
Juist die ultraviolette straling /orgt er-
voor dat de huid een donkere kleur
krijgt ('het bruin worden'). Zeker aan
zee oi hoog in de bergen kan de ultra-
violette s t ral ing erg iel /.ijn, omdat op
die plaatsen de filterende werking van
het wolkendek vaak afwe/ig is. Bij het
tegenhouden van de ultraviolette stra-
ling speelt ook de hoeveelheid o/on in
de lucht een rol. Hoog in de bergen
bijv. hebben we te maken met een ijlere
lucht en een dunnere ozonlaag, wat
betekent dat er meer. ultraviolette stra-
ling wordt doorgelaten. De hoeveel-
heid pigment in de huid bepaalt de
mate van natuurlijke bescherming die
we hebben tegen de straling van de /.on
en dus tegen verbranding. Zo zal bijv.
iemand met rood haar eerder last heb-
ben van een verbrande huid dan een
donkerharig iemand.

Beschermende maatregelen
Iedereen kent uit ondervinding de ge-
volgen van het te lang onbeschermd in
de zon zitten: een rode, pijnlijk
gloeiende huid, die na verloop van tijd
gaat vervellen. De huid is verbrand en
heeft niet de mooi egaal bruine tint ge-
kregen waarop men zat te wachten.
Wil men lang in de zon /itten, dan
moeten beschermende maatregelen
worden genomen zoals het gebruik van
een anti-zonnebrandmiddel. Tegen-
woordig is er gelukkig voor elk huidty-
pe een geschikt anti-zonnebrandnüd-
del verkrijgbaar met de juiste bescher-
mingsfactor, oplopend tot factor 20
voorde uiterst gevoelige huid.

De meeste mensen hebben er een ge-
woonte van gemaakt om, voordat /e op
reis gaan, even bij drogist of apotheek
binnen te lopen om een goed anti-zon-
nebrandmiddel aan te schaffen.

Koortsblaasjes door de zon
Maai' de vakantiezon kan ook voor an-
dere problemen zorgen dan verbran-
ding. Problemen waar men niet zo een-
twee-drie aan denkt , /oals het last k r i j -
gen van koortsblaasjes. (Bemiddeld
wordt één op de zes Nederlanders wel
eens geplaagd door deze koortsblaasjes
of kooi ts l ip , een besmettelijke infectie
verzoorzaakt door het Herpes simplex-

Naast koorts, stress en menstruat ie is
zonl icht één van de fac to ren die ervoor
kan zorgen dat een koortslip opkomt.
Dan ontstaan er pijnlijke rode plekken
rondom de mond en daarna met vocht
gevulde blaasjes op de huid, die na eni-
ge tijd indrogen en lelijke korsten vor-
men. En dat is natuurli jk het allerlaat-
ste waarmee men tijdens de vakantie
zou willen rondlopen.

Voorzorgen tegen koortsblaasje
mogelijk
Maar de vakantie hoeft niet bedorven
te worden door koortsblaasje ofwel
koortslip.
Er bestaat n.l. een* effectieve crème te-
gen koortslip - ACICLOVIR - die op
recept van de huisarts verkrijgbaar is.
De gevolgen van een infectie kunnen
zo worden beperkt of zelfs worden
voorkomen.

Zij die mogelijk last kunnen krijgen
van een koortslip doen er dus goed aan
vóór de vakantie even bij hun huisarts
langs te gaan en te vragen om een ad-
vies.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Over de hele wereld wor-

den miljoenen dieren met de

dood bedreigd. Oorzaak: de

lichtzinnige manier waarop

we met onze natuur omgaan.

We mogen de dieren en

onze kinderen niet het slacht-

offer laten worden van onze

"welvaartshonger". Doet u

dus mee met die 340.000

andere Nederlanders?

Doet u mee om onze

aarde weer leefbaar te maken?

Leefbaar voor HATI/^

onze dieren.

Leefbaar voor

onze kinderen. WWF

GEEF OM DE TOEKOMST.

Op l juli 1991 gebeuren er twee dingen die voor de bewoner van een huurwoning van
belang kunnen zijn. Vanaf deze datum gaan de huren van de meeste woningen
omhoog en kan door de huurder weer huursubsidie worden aangevraagd. Waarom
enerzijds een huurverhoging en anderzijds een huursubsidie? Wat is per saldo het
resultaat en wat betekenen deze maatregelen uiteindelijk voor u als huurder?

GIRO 3O. ZEIST

Huurverhoging

Vanaf l juli 1991 gaan de huren voor de
meeste woningen weer omhoog. Voor
het gros van de huurders zal de huurver-
hoging 5.5% zijn. Dat heet de trendma-
tige (wettelijke) huurverhoging. In een
aantal gevallen zal de huur met 7.5% of
9.5% worden verhoogd. Deze getallen
zijn 2.5% hoger dan in de voorgaande
jaren. Dit komt door de financiële maat-
regelen die regering en parlement hebben
afgesproken in het kader van de Tussen-
balans. Dit is het 'tussentijdse huishoud-
boekje' van de financiële situatie van de
rijksoverheid. In dit huishoudboekje staat
dat een bedrag van bijna 1400 miljoen
gulden moet worden bezuinigd op het
gebied van de volkshuisvesting.

Punten

De huren worden in het algemeen ver-
hoogd omdat de kosten voor de verhuur-
ders stijgen. Voor de overheid, die bij ge-
subsidieerde woningen een gedeelte van
die kosten betaald, betekent de huurver-
hoging dus een vermindering van de uit-
gaven. Daarnaast kunnen huren worden
verhoogd omdat ze te laag zijn in verhou-
ding tot wat de woning biedt aan grootte,
voorzieningen of comfort. Dit laatste

wordt de kwaliteit van de woning ge-
noemd, uitgedrukt in punten. De hoogte
van de huurverhoging is afhankelijk van
de huurprijs en het aantal punten dat aan
de woning is toegekend. Met de brochure
'Huuraanpassingen 1991' van het Minis-
terie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM) kunt
u zelf het aantal punten van de woning
uitrekenen en vervolgens nagaan hoe
groot de huurverhoging moet zi jn.
Bestaan er twijfels over de huurverho-
ging dan is het raadzaam eerst contact op
te nemen met de verhuurder. Mocht de
verhuurder na overleg met de huurder
niet bereid of in staat zijn om aan de be-
zwaren van de huurder tegemoet te
komen, dan kan de huurder bezwaar
maken tegen de huurverhoging.

Bezwaar maken

Een bezwaar tegen de huurverhoging
moet binnen 6 weken vanaf de voorge-
stelde ingangsdatum van de huurverho-
ging (meestal l ju l i ) bij de verhuurder
worden ingediend. Dit jaar kan dat dus
tot 12 augustus. Voor nadere informatie
hierover kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de huurcommissie
(zie achteraan), waar ook het speciale
bezwaarformulier is te verkrijgen. Ook

bij de gemeente of bij de ver-
huurder kunt u dit formulier meestal wel
ophalen. Als de verhuurder het niet eens
is met de bezwaren van de huurder, kan
hij de huurcommissie vragen om een
uitspraak. De huurcommissie beslist in
dat geval of de voorgestelde huurverho-
ging redelijk is.

Gevolgen

Het gevolg van de huurverhoging is dat
de verhuurders extra geld in het laatje
krijgen. Wat gebeurt er nu met dat extra
geld? De huuropbrengsten voor de ver-
huurders gaan omhoog. De huren wor-
den dan meer kostendekkend, de pver-
heidssubsidies kunnen omlaag en de ver-
huurders raken financieel gezien minder
afhankelijk van de overheid. De verhuur-
ders kunnen het extra geld gebruiken

voor bijvoorbeeld onderhoud, woning-
verbetering en aflossingen van leningen.
Het uiteindelijke resultaat is dan dat de
overheid minder geld hoeft uit te geven
aan subsidies op de woningen van veel
verhuurders. Door deze besparing op de
overheidsuitgaven hoeft er niet te worden
bezuinigd op de individuele huursubsi-
die, waardoor de woning voor de meeste
huurders betaalbaar blijft.

Huursubsidie

Bij de huursubsidie
gaat de overheid er-
van uit dat een huur-

der bij een bepaald in-
komen zelf een bepaal-
de huur kan betalen. Bij

de vaststelling van dat in-
komen wordt ook reke-
ning gehouden met andere
inkomens 'achter de voor-

f , deur'. Is de huur die u moet
ff betalen te hoog, dan kan de
/ overheid in sommige geval-

len een stuk van die huur
betalen in de vorm van huur-
subsidie. De hoogte van de
huursubsidie hangt zoals ge-

zegd grotendeels af van het inkomen en
de huur, en kan worden berekend aan de
hand van de brochure 'Huursubsidie
1991-1992'. Ook staan hierin de voor-
waarden waaraan u als huurder moet vol-
doen om in aanmerking te komen voor
huursubsidie en hoe u de huursubsidie
kunt aanvragen.

De Wet Individuele Huursubsidie be-
tekent uitdrukkelijk niet dat u in elke wil-
lekeurig dure huurwoning kunt gaan
wonen. Als u kiest voor een dure huur-
woning terwijl er een goedkoper huis
beschikbaar is, dan hoeft de overheid u
geen huursubsidie te geven. Zeker niet
als de huursubsidie meer dan F 250,- per
maand zou bedragen, want dan gaat de
overheid eerst na of er niet een goed-

kopere woning beschikbaar was. De
huursubsidie voor de periode van l juli
1991 tot l juli 1992 kan in de meeste
gevallen nu al worden aangevraagd. Als
u later dan l jul i in de woning bent
komen wonen geldt een aangepaste
regeling. De aanvraag gaat via de afde-
ling huursubsidie van het gemeentehuis,
maar vaak ook via de verhuurder.
Het Ministerie van VROM bepaalt uit-
eindelijk of en hoeveel huursubsidie
wordt uitbetaald.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de huurver-
hoging, haal dan de brochure
'Huuraanpassingen 1991' in huis.
De brochure 'Huursubsidie 1991-
1992' vertelt u alles over de moge-
lijkheden van huursubsidie. Beide
brochures zijn gratis te krijgen bij
postkantoor en bibliotheek.
Tevens zijn zij schriftelijk te bestel-
len bij het Ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, Bureau Beheer en
Distributie, Postbus 20951,
2500 EZ Den Haag.
Voor algemene inlichtingen over
regelingen kunt u terecht bij het
Bureau Persoonlijke Voorlichting,
tel. 070-3262221.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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