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trouwerij Over wat er in de
Vordense bibliotheek te beleven is

Dierenarts Appie Noor d ka nip zal samen met zijn kersverse
bruid Yvonne Peeters nog lang kunnen terugkijken op een
spektaculaire huwelijksvoltrekking, althans aan hetgeen zich
daaraan voorafgaand afspeelde.

Alvorens de ambtenaar van de burger-
lijke stand zijn taak kon volbrengen,
maakten Appie Noordkamp en Yvon-
nen Peeters een ware triomftocht door
Vorden. Het bruidspaar, in prachtig
kostuum gestoken en elk gezeten op
een Lippizaner, werd begeleid door
een stoet van maar liefst 125 paarden

en ponies. Een schitterend gezicht.
Het schouwspel werd door honderden
toeschouwers gadegeslagen.
Het geheel was een uitvloeisel van een
weddenschap. Een aantal maanden
geleden woonde Appie Noordkamp
een bruiloft bij, waarbij 20 paarden het
bruidspaar flankeerde.

'Als ze voor mij 120 paarden bijeen
kunnen krijgen, ga ik ook trouwen', zo
zei Appie tot één van zijn paardevrien-
den. 'Ijfe de weddenschap geldt!'
kreeg l^r te horen. Links en rechts
gebeld en met succes. Appie en Yvon-
nen kregen de mededeling dat één en
ander was geregeld. De datum voor
het huwlijk kon worden vastgesteld.
Zij genflp zelf met volle teugen van
de rit door het dorp. En met hen vele
Vordenaren die niet alle dagen een
dergelijke stoet paarden en ponies aan
zich voorbij zien trekken.

KERKNIEUWS OP ZONDAGMORGEN 4 JULI
BIJ KASTEEL VORDEN:

Openluchtdienst met ds. Jaap Zijlstra
Op zondagmorgen 4 juli a.s. wordt bij Kasteel Vorden een geza-
menlijk Gereformeerd-Hervormde dienst gehouden, waarin
ds. Jaap Zijlstra uit Amsterdam zal voorgaan. Aan deze dienst
wordt muzikaal medewerking verleend door organist Harm
Doeve en één van de leden van het bekende trompetduo
Gebroeders Brouwer.

Bridge
Zomerdrives
De gezamenlijke bridgeclubs Jump
en M.O.T. organiseren in de maanden
juli en augustus iedere donderdaga-
vond een bridgedrive in Zalencen-
trum Bousema, Zutphenseweg 35 te
Lochem. Inlichtingen: tel. 05730-
56288 en 52582.

Het thema van deze bijzondere open-
luchtdienst is 'Een bron van blijd-
schap'. Dit thema zal worden uitge-
werkt door predikant Jaap Zijlstra.
Ook worden enkele liederen gezon-
gen die door deze dichter-dominee
zijn geschreven: 'Lied van de goede
tijding' en 'Belijdenislied'.
Voorafgaand aan de dienst vindt
samenzang plaats.

Naafloop wordt koffie geschonken.
Bij slecht weer vindt de dienst plaats
in de NH Dorpskerk.
De organisatie van de dienst is in han-
den van de gezamenlijke evangelisa-
tiecommissie.
In verband met deze bijzondere dienst
komen de beide diensten in de Gere-
formeerde en Hervormde kerk te ver-
vallen.

Boeken met
vakantie
Boeken met vakantie..., dat kun je op
twee manieren uitleggen. Natuuurlijk
horen boeken bij de vakantie. Voor
veel mensen geven die vrije weken
juist eindelijk eens een gelegenheid
een mooi boek te lezen. En ook een
verwoed boekenlezer vindt het heer-
lijk in de koffer een lekker stapeltje
boeken te hebben om daar eens zorge-
loos van te gaan genieten.
Dat kan, want wie met vakantie gaat
(en dat bij de balie even meedeelt)
heeft extra voorrechten: een dubbel
aantal boeken mag worden gekozen
en op verzoek wordt ook de uitleen-
termijn met enkele weken verlengd.
Ja, boeken hebben in deze vakantie-
periode een streepje voor.
Dat geldt trouwens ook voor mensen
die als gast een vakantie in Vorden
doorbrengen. Op vertoon van hun
lenerskaart van de bibliotheek in hun
woonplaats kunnen ze ook gratis boe-
ken lenen in de Vordense bibliotheek.
Er zijn op dit moment al heel wat toe-
risten die op deze wijze gebruik
maken van onze diensten.
Boeken met vakantie..., dat kan ook
betekenen dat uw bibliotheek 'op
vakantie' zou zijn en dus gesloten.
Ook de medewerksters van de biblio-
theek willen er met hu^fezin graag
een paar weken op uit SPdat gaf bij
zo'n kleine bezetting vaak problemen.
In voorgaande jaren ging de biblio-
theek dan ook radikaal een paar
weken dicht. Dat was^^en ideale
oplossing, want juist i^P-- vakantie
heb je immers extra behoefte aan boe-
ken. Daarom is dit jaar voor een
betere regeling gekozen: de biblio-
theek gaat niet dicht, maar blijft
beperkt open. Op dinsdag, woensdag
en donderdag bent u dan welkom
's middags. Vrijdags is de bibliotheek
in de vakantieweken open 's middags
en 's avonds en 's zaterdagsmorgens.
Dat geldt alleen voor de periode van
18 juli tot en met 5 augustus, dus
drie weken.
Op deze wijze hoopt de bibliotheek u
ook in de vakantieperiode optimaal
van dienst te zijn. Wie dat wil kan in
die periode gebruik blijven maken
van alle diensten van de bibliotheek,
waarover u in deze rubriek regelmatig
wordt geinformeerd.

Dagboekanier

Uitreiking sleutels aan
bewoners nieuwe
seniorenappartementen
Op vrijdag 25 juni j.l. zijn de sleutels uitgereikt aan de bewo-
ners van de 10 nieuwe appartementen aan de Insulindelaan. De
appartementen zijn gebouwd in twee woonlagen en voorzien
van een lift. Ze zijn bestemd voor de senioren.

Wichmondse Ludgermarkt
op 3 en 4 juli
Zaterdag 3 juli en zondag 4 juli wordt voor de achttiende keer
de Wichmondse Ludgermarkt gehouden.
Tijdens deze traditionele jaarmarkt presenteren zich - evenals
andere jaren - weer nagenoeg alle verenigingen en midden-
standers uit de gemeenschap Vierakker en Wichmond.

Het project sluit aan op een 10-tal
gelijksoortige woningen. Er bestond
grote belangstelling voor deze appar-
tementen, mede omdat ze enerzijds in
het centrum van Vorden maar ander-
zijds rustig zijn gelegen. De apparte-
menten omvatten een woonkamer met
open keuken, twee slaapkamers en een
doucheruimte. De berging bevindt
zich op de begane grond.
Het ontwerp is van het architecten-
buro Geels, Bokhorst en Van Ouwer-
kerk te Arnhem. De appartementen
zijn gebouwd door het Bouwbedrijf
Gebr. Jansen uit Etten.
Voorshands zijn dit de laatste wonin-
gen voor senioren die door de woning-

bouwvereniging in Vorden zijn
gebouwd. Binnenkort worden in
Wichmond en Vorden nog een tweetal
kleine projecten van 4 multifunctio-
nele woningen in aanbouw genomen.
Voor 1994 staan er op dit moment geen
plannen op stapel. De reden hiervoor
is o.a. dat er geen bouwlocaties zijn.

Zoals bekend zal er vanaf 1-1-1995
niet langer gesubsidieerd kunnen wor-
den gebouwd.
Dit zal naar alle waarschijnlijkheid
betekenen dat er vanaf genoemde
datum uitslutend duurdere woningen
kunnen worden gerealiseerd, dus
duurder huren.

De Ludgermarkt, gesponsord door de
RABO-bank, kent op zaterdagavond,
behalve de traditionele braderievorm,
een pleinfeest dat zal duren tot mid-
dernacht. Voorts is er die avond een
optreden van de dansgroep Lenie
Lamers en de muziekvereniging
'Jubal'. Voor de zondag heeft de jon-
gerengroep Risico uit het dorp een
spektakel georganiseerd.
Dit alles aangevuld met standwerkers
uit alle delen van het land. De organi-
satoren verwachten, evenals voor-
gaande jaren, een groot aantal bezoe-
kers. Dit jaar hoopt men bij goed weer
zelfs op een record.
De naam Ludgermarkt is te danken
aan de geloofsverkondiger Ludger,
die in 794 het kerkdorp Wichmond
stichtte. Een feit, dat Wichmond in
1994 hoopt te vieren met een groots
feest.
De soort stands zal evenals vorig jaar
weer zeer divers zijn. Er is zogezegd
voor elk wat wils. Aan de kinderen is
eveneens gedacht, zo is er kinder-

speelgoed, ballonnen en een kinder-
zweefmolen.
De organisatie van de Ludgermarkt
wordt grotendeels gefinancierd uit de
verloting die elk jaar in de maand juni
en tijdens de Ludgermarkt wordt
gehouden. Bij deze verloting zijn drie
reizen en voorts nog tal van andere
prijzen te winnen. De reizen zijn
beschikbaar gesteld door de RABO-
bank.

Een ambtenaar van de Rijkspolitie zal
ook dit jaar weer de trekking verrich-
ten, op zondagavond.
De organisatie van deze Ludgermarkt
is in handen van leden van de plaatse-
lijke verenigingen, de middenstand
en enkele andere enthousiastelingen.
Met name de inbreng van de KPO, de
lokale vrouwenvereniging, is groot.
Ook de medewerking van de plaatse-
lijke bevolking is erg groot. Immers,
tijdens dit weekeinde gebeurt er nogal

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 4 juli 10.00 uur ds. J. Zijlstra, m.m.v.
gebroeders Brouwer. SOW-dienst in de open-
lucht bij kasteel Vorden.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 4 juli 10.00 uur gez. Evangeliedienst bij
kasteel Vorden of in de N.H. Kerk. Voorganger
ds. J.R. Zijlstra, Amsterdam, m.m.v. Gebr. Brou-
wer; 19.00 uur ds. P.W. Dekker in Geref. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 3 juli 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 4 juli 10.00 uur Eucharistieviering,
gemengd koor.
Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 juli Pastor C.
Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 3-4 julidr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 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 huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts van zaterdag 3 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 3-4 juli D. Stolk, Ruurlo, tel. 05735-
2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje/u/r mevr. Wolters, tel. 1262 b.g.g.
1940. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 juli 10.00 uur ds. v. Oosten, Warns-
veld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 3 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 4 juli 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 juli Pastoor
Loeffen, tel. 05730-51457.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

wat. Straten worden geblokkeerd en
toegangen tot huizen zijn voor de auto
soms tijdelijk onmogelijk. Tevens
krijgt de buurtbus tijdelijk een andere
route.
Toch is er nooit een probleem ge-
weest, iets dat kenmerkend is voor de
sfeer in Vierakker en Wichmond.
Ook de medewerking van de gemeen-
te Vorden wordt erg op prijs gesteld.

De samenwerking met de gemeente
Vorden is voortreffelijk te noemen.

'GeefMax de Zak1

De kledinginzamelaktie van het Reu-
mafonds, de aktie 'Geef Max de Zak'
is nog steeds hard nodig. In Hengelo
kan men terecht bij J. Tijdink, Sarink-
kamp 43, Hengelo. Tel. 05753-3044.
Voor Vorden is een wijziging in het
adres, de fam. Voortman is verhuisd
van de Boonk, naar het Wiemelink 32
te Vorden.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 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.

• Gezelligheid voor ieder-
een. Buurtver. Delden organi-
seert de 5e Vordense kloot-
schietmarathon (10 km) voor
straten, families, bedrijven etc.
op 4 juli 1993 bij café 't
Zwaantje, Hengeloseweg 14.
Klasse: heren 10.00 en 10.45
uur. Dames jan gemengd •
(max. 2 heren) max. 1 bonds-
lid per team. Uitsluitend hou-
ten kloten. Opgave vóór 3 juli
bij Dick Regelink: 05752-
1328.
• TE KOOP: witte tweedeurs
linnenkast, 100 x 200 x 50.
Vijf laadjes, f 195,-; prachtige
donkereiken kaaskast, 120 x
120 x 48. Plaats voor 3 rijen
boeken en tweedeurs berging,
f 325,-. Tel. (05752) 3308.

• GEVRAAGD: vrijwilligster
voor de woensdagmiddag-
groep van 13.00 tot 16.00 uur
per 18 augustus a.s. Peuter-
speelzaal Ot & Sien, Vorden.
Reacties: Karin Pelgrum, tel.
1238.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen en boerenkoolplanten.
G. Scheffer, Nieuwenhuisweg
1, Vorden. Tel. 1333.

• VERMIST: vanaf 23 juni
onze rood/witte kater (Boris).
Denkt u deze poes gezien te
hebben, wilt u dan kontakt
opnemen met de fam. Hout-
man, Addinkhof 1, Vorden. Tel.
2253 of 2246.

• 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst' voor bijz. eenjarigen en
vaste planten. Open vrijdags
en zaterdags. Leestenseweg
32, Vierakker.

• TE KOOP: enkele gerevi-
seerde motor gazonmaaiers
vanaf f 350,- met schriftelijke
omruilgarantie. 'De Ambitie'.
Tel. 05752-2347.

• TE KOOP: eetaardappe-
len. H. Wesselink, Eikenlaan
23, Vorden.

• TE KOOP: enkele motor-
maaiers met nieuwe motoren,
met en zonder wielaandrijving
en vangbak. 'De Ambitie'. Tel.
05752-2347.

• 2 en 3 juli: Oranjefeest
Medler Tol.

• Is uw motor gazonmaaier
gaan staken? Laat hem dan
door mij beter maken. Bijna
25 jaar ervaring. 'De Ambitie'.
Tel. 05752-2347.
• TE KOOP: Puch 'Rider
Macho' + verzekering. M.G.
Spiegelenberg, Oude Zut-
phenseweg 5A, Vorden. Tel.
1464.

• TE KOOP: Landrover 109,
1978, brandstof: gas, APK tot
6-'94. M.G. Spiegelenberg,
Oude Zutphenseweg 5A, Vor-
den. Tel. 1464.
• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• Gezelligheid voor ieder-
een. Buurtver. Delden organi-
seert de 5e Vordense kloot-
schiétmarathon (10 km) voor
straten, families, bedrijven etc.
op 4 juli 1993 bij café 't
Zwaantje, Hengeloseweg 14.
Klasse: heren 10.00 en 10.45
uur. Dames en gemengd
(max. 2 heren) max. 1 bonds-
lid per team. Uitsluitend hou-
ten kloten. Opgave vóór 3 juli
bij Dick Regelink: 05752-
1328.
• Kringloopbedrijf 'de Cirkel':
elke dinsdagmiddag halen wij
uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.
• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp, ca. 3 uur per week
om te heJpen gedurende
zwangerschapsperiode. Tel.
05752-6505.

• TE KOOP BIJ INSCHRIJ-
VING: helft van dubbele
woning te Vorden. Inl. tel.
05752-3992.

• TE KOOP GEVRAAGD: 1
pers. bed (liefst zonder ma-
tras). Tel. 05752-3233.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen. F. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden. Tel.
6408.

• Middelbare bosbouwer A
vraagt vakantiewerk, o.a.
moeilijk te kappen bomen en
bosonderhoud. Tel. 05752-
1324.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan de inspraakverordening ruimtelijke
plannen en stadsvernieuwing, bekend dat van vrijdag
2 juli tot en met 15 juli 1993 op de gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp-
bestemmingsplan 'Vorden Centrum Schoolstraat
1993'.

Dit plan maakt de vestiging van kantoor, werkplaats
en opslagruimten van woningbouwvereniging Thuis
Best mogelijk op het binnenterrein tussen Smidsstraat
en Schoolstraat (gedeelte voormalig terrein Atomica-
plastics).

Tot en met 15 juli 1993 kunnen belanghebbenden een
reactie (schriftelijk) bij ons indienen.

U kunt over de plannen van gedachten wisselen met
ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening.

Vorden, 1 juli 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 2 juli 1993,gedurende één maand, voor een
ieder ter gemeente-secretarie ter inzage ligt het door
gedeputeerde staten van Gelderland d.d. 24 juni
1993, nr. RG.92.73556, goedgekeurde bestemmings-
plan 'Vorden West en Zuid 1992'.
Behoudens het plangedeelten, dat de westelijke uit-
breiding van de Nedac-Sorbo aan de Nieuwstad
mogelijk maakt, is het bestemmingsplan onherroepe-
lijk.

Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeen-
teraad als tot gedeputeerde staten van Gelderland
hebben gewend alsmede de Inspecteur van de ruim-
telijke ordening, kunnen ingevolge het bepaalde in
artikel 29, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, gedurende bovengenoemde termijn van één
maand tegen deze goedkeuring in beroep komen bij
de Kroon. Het beroepschrift moet gericht worden aan
Hare Majesteit de Koningin en worden ingediend (in
tweevoud) bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van Stata, Postbus 20019, 2500
EA 's-GRAVENHAGE.

Vorden, 1 juli 1993.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

Alles voor de Doe-Het Ze/er

Geschaafde geïmpregneerde
ronde kanten

planken 19x145 mm J 2.80Per meter
lenntes 360-420^50-510-540

Fijn bezaagde
diverse soorten planken

19x150 mm 4.00 m lang
v.a. ƒ 2.30 per meter

Bouw- en Houtbedrijf

fa. Heijink
Leestenseweg 10 • Zutphen.
Telefoon 05750-21796

GEMEENTE
VORDEN

WIJZIGINGSPLAN EX-ARTIKEL 11
WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van
plan het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' te wij-
zigen.

Het gaat om het laten vervallen van agrarische bouw-
percelen voor percelen waar zij bij bouwvergunningen
vrijstelling hebben verleend voor overgang naar (bur-
ger)woondoeleinden, te weten:Almenseweg 59;
Baakseweg 14; Broekweg 13; Deldenseweg 5; Enze-
rinckweg 14; Geurkenweg 2; Galgengoorweg 7; Gal-
gengoorweg 11; Ganzensteeg 1; Hamminkweg 10;
Hilverinkweg 4; Hoekendaalsweg 1; Hoekendaalse-
weg 3; Kapelweg 4 Vorden; Kapelweg 10a Vierakker;
Kruisdijk 2; Lankampweg 1; Lankampweg 8; Lankhor-
sterstraat 10; van Lennepweg 8; de Leuke 6; Mossel-
seweg 9; Nieuwenhuisweg 4; Peggenhofweg 3; Pol-
weg 7; Ruurloseweg 80; Schuttestraat 2; Sekdijk 1;
Strodijk 8; Vierakkersestraatweg 28; Vordensebos-
weg 5; Wiersserallee 3; Wiersserallee 4; Wiersser-
broekweg 12; Wildenborchseweg 17; Wilmerinkweg
4; Zomervreugdweg 2 en Zomervreugdweg 4.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt van 2 juli tot en met 13
augustus 1993 voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie, sektor grondgebied (koetshuis)
. Tot die datum kunnen belanghebbenden schriftelijk
bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

Vorden, 1 juli 1993

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.
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•~u

•

1
1

1
1

1
_•_• l
•

GEMEENTE
VORDEN

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
vrijdag, 2 juli 1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.00
uur en op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur, alsmede op de maandagavonden in het Dorps-
centrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur (het Dorps-
centrum is wegens vakantie gesloten tussen 12 juli
1993 en 9 augustus 1993) ter inzage de ontwerp-
beschikking inzake de aanvraag van:

Maatschap Boerkamp-Arends, Vierakkerse-
straatweg 32, 7233 SG Vierakker om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf op het
adres Vierakkersestraatweg 32 te Vierakker.

10De strekking van het ontwerp van de beschikkingen
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is het ontwerp van de vergunning opge-

^ksteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
Blijke voorschriften in het belang van de bescherming

van het milieu.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
king kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een
ieder worden gemaakt tot en met 1 augustus 1993. De
bezwaarschriften kunnen tot die datum worden inge-
diend. Indien gewenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet tegelijk
met het bezwaarschrift worden ingediend.

Mondelinge bezwaren kunnen eveneens tot 1 augus-
tus 1993 op verzoek worden ingebracht. U dient daar-
voor een afspraak te maken.

Datum: 29 juni 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - - Tel. 05752-3228

LEKKER

Hollands
Lamsvlees

Lamsshoarma
100 gram 1.89

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,95
Slavinken per stuk 1,00
MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi >^&
1 kilo 6,25 ŷ ||

Tjap Tjoy jgSla

WOENSDAG GEHAKTDAG

t

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

Magere Varkenslapjes 500 gram 4,45
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

k Gebraden Gehakt
iĵ  100 gram 1,15

il̂ v Rauwe Ham
500 gram 6,75 vfj^H lOddlbll] *WJ 100 gram 1,89

RtN /T^Sft

Gehakt ^U&8
Cordon Bleu ^^
Bij aankoop van 2 stuks GRATIS Throl

/Zfl

y GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

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

Riblappen JLg
500 gram 7,75 3ï3|

^ Barbecueschijven
£ Per stuk 1 ,00

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
-1 EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR r\ . ,„.. ,. .. .... . , ... . . ... ,, -li

Nooit geweten

dat die lastige

tante van je
moeder werd

verscheurd door
de stille pijn?

Help haar.

REUMAfONDS

Giro 324

Nationaal Reumatonds. Den Haag.

NATUURGENEZER

Bobby
Aldenkamp

Nieuwe praktijk geopend
te Groenlo.

Voor tel. afspraken:

05440-65710

Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

ZOMERAANBIEDING

WARME

KERSEN-
ROOMFLAPPEN

gevuld met kersen en Zwitserse room

DIT WEEKEND:

4 betalen

ACHTERHOEKSCHE
BOLUSSEN

OUDERWETS LEKKER

DIT WEEKEND:

voor ^r. / O
VERS VAN DE WARME BAKKER,

DAT PROEFT U!

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

^•^Mî HM

B Voor al uw

electra-
werkzaamheden

OUD PAPIER
APART

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galléestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

STEUN DE
rEGE/VAANVAL

OP HET
ONVERWACHTE.

HELP DE
40.000

KINDEREN
MET

EPILEPSIE.
GIRO

222111.
Nationaal Epilepsie Fonds-

Postbus 9587,3506 GN
Utrecht. Tel. 06-8212411.

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 7 t/m 26 juli

06 juwelier
siemerjnk
<x> opticien

Zutphenseweg 7 - Vorden - Telefoon 1505

JONG GELRE VORDEN
organiseert

15e AVOND-
FIETSVIERDAAGSE

op 5, 6, 7 en 8 juli 1993

Routes van 20 en 35 km.
Beker voor de grootste groep deelnemers.

Startplaats: Dorpscentrum Vorden.
Starttijd: 18.30-20.00 uur.

Kosten: f 7,50 of f 2,50 per avond.
Leden, donateurs en kinderen t/m 14 jaar:

f 6,- of f 2,- per avond.



Hoera, we hebben een doch-
ter!

Milou

Zusje van Jorik.
Zij is geboren 26 juni 1993.

Willy Wolsing
JacquelineWolsing-

Lucassen

Ruurloseweg 72
7251 LV Vorden

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

J.W.Nijland
B.G. Nijland-Lenselink

juni 1993
Zelledijk 5, Vorden

Hierbij willen wij iedereen
bedanken voor de felicitaties,
bloemen, kado's en de vele
kaarten, ontvangen bij ons
gouden huwelijksfeest. Mede
hierdoor is het voor ons een
hele fijne dag geworden. Nog-
maals bedankt allemaal.

W. Voskamp
M.J. Voskamp-Jonkers

juni 1993
Prins Clauslaan 5
7251 AS Vorden

Hartelijk dank aan allen, die
ons 25-jarig huwelijksfeest op
welke wijze dan ook tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

D. Holtslag
D.H. Holtslag-Eelderink

Vorden, juni 1993
Hilverinkweg 1

We hebben er met elkaar een
fantastisch feest van gemaakt.
Iedereen bedankt.

Harry en
Elma Klaassens-

van Gemerden

Vorden, juni 1993

'n Stapel kaarten, 'n berg fruit,
'n bloemenzee en ontzettend
veel mee-levende reacties via
de winkel. Het was grandioos,
zoveel belangstelling vóór, tij-
dens, tussen en né mijn zie-
kenhuisperiode. Iedereen en
allemaal: hardstiKke bedankt.

Nel Rodenburg

P. S. Ik voel me weer bijna
100%.

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en fijne
opa

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

E.J. Dekkers-ten Damme
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, juni 1993

Dr. Haas
huisarts

AFWEZIG
van 5 t/m 30 juli

Waarneming:
A t/m K door dr.

Dagevos, 't Vaarwerk 1,
Vorden,

tel. 2432.

L t/m Z door dr.
Sterringa, Schoolstraat 9,

Vorden,
tel. 1255.

ZOMER-
OPRUIMING

BIJ

DemiByou

MODE
10-50% KORTING

SJAALS
HALVE PRIJS

MODE-
OORBELLEN

2 halen 1 betalen
Verder nog vele leuke

koopjes, zie onze etalage.

Zutphenseweg 8 - tel. 3785
Maandagmorgen gesloten.

Gerrit de Graaf
en

Caroline Tolkamp

Wij zijn blij u te kunnen vertellen, dat
wij D.V. vrijdag 9 juli 1993 om 14.30
uur in het gemeentehuis te Vorden
gaan trouwen.

Hierbij nodigen wij u uit op onze
receptie van 17.00-19.30 uur in
Huize 'Het Enzerinck', Almenseweg
60 te Vorden.

Ons adres:
Boschdijk 250F, 5612 HJ Eindhoven

Op zondag 4 juli zijn wij

Henk en Annie Mombarg

25 jaar getrouwd.

We houden receptie op maandag 5
juli van 14.30 tot 16.00 uur in 'De
Herberg', Dorpsstraat te Vorden.

juni 1993
"t Maalderink'
Maalderinkweg 4
7251 NT Vorden

m
i

*i

'Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en
zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en
niemand zal ze uit mijn hand roven.'

Johannes 10:27 en 28

In dit geloofsvertrouwen ging van ons heen onze
lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Johanna Gerdina Nijhuis-
Bargeman (Hanna)

SEDERT 5 JUNI 1973 WEDUWE VAN B. NIJHUIS

op de leeftijd van bijna 89 jaar.

Doetinchem : H.T. Kodde-Nijhuis
L. Kodde

Assen : G.J. Bouwmeester-Nijhuis
M.J. Bouwmeester

Arnhem : J.B. Middendorp-Nijhuis
A.J. Middendorp

klein- en achterkleinkinderen

25 juni 1993
Verzorgingshuis 'De Wehme'
Nieuwstad 32, kamer 22
7251 AJ Vorden
Correspondentie-adres:
Mevr. H.T. Kodde-Nijhuis, Schaepmanlaan 27
7003 DD Doetinchem

Op woensdag 30 juni heeft de begrafenis plaats-
gevonden op de algemene begraafplaats te Vor-
den.

'Een stoel blijft leeg
een stem zal zwijgen
maar in ons hart zul je
altijd bij ons blijven.'

Dankbaar voor haar enorme toewijding en zorg
overleed tot ons verdriet onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

Janna Willemina Visschers-
Jansen

WEDUWE VAN H. VISSCHERS

op de leeftijd van 92 jaar.

Rust zacht.

Vorden
Hengelo (G)

Vorden
Lochem

Lammert en Diny
Wim en Annie
Mientje en Reind
Jannie en Dick
Klein- en
achterkleinkinderen

7251 HP Vorden, 27 juni 1993
Almenseweg 61 (Heidebloem)

Moeder is thuis opgebaard, in haar eigen ver-
trouwde omgeving.

De rouwdienst zal worden gehouden op donder-
dag 1 juli a.s. om 14.00 uur in de N.H. Kerk te
Vorden, waarna om 15.00 uur de teraarde-
bestelling zal plaatshebben op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jeb-
bink 4a te Vorden.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 13.45
uur gelegenheid tot afscheid nemen in bovenge-
noemde kerk.

Verdrietig om haar heengaan, maar met een
dankbare herinnering aan de liefde, die zij ons
heeft geschonken, geven wij u kennis van het
toch nog onverwachte overlijden van onze lieve
moeder en oma

Herta Thekla Smit-Poppe
WEDUWE VAN D.W. SMIT

op-de leeftijd van 80 jaar.

Vorden : T.M. van Biljouw-Smit
J.R.M, van Biljouw

Amersfoort : D.L Smit
M. Smit-Hoogendam

Katja - Léonie - Richelle
Dick - Steven

Vorden, 28 juni 1993
Ruurloseweg 3
Correspondentie-adres:
T.M. van Biljouw-Smit, Ruurloseweg 11
7251 LA Vorden

De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 2 juli om
11.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink
4A te Vorden.

1993: voor ons een héél bijzonder jaar!
12 juli zijn wij 25 jaar getrouwd;

l augustus is Bert 25 jaar bij Delta Lloyd;
19 augustus wordt Sander 18 jaar;
25 september wordt Ben 50 jaar, en...
26 september is Ans 25 jaar logopediste.

Al deze bijzondere gebeurtenissen willen wij op 11 juli 1993
om 10.00 uur dankbaar gedenken tijdens een Eucharistie-viering
in de St. Antoniuskerk te Kranenburg.

Na afloop is er tot 13.00 uur gelegenheid om - samen met ons -
een kopje koffie te drinken in 'Bar Bodega 't Pantoffeltje' te Vorden.

Vorden, juni 1993

Ans, Bert en Sander Spaarwater
Het Jebbink 29, 7251 BJ Vorden

:- r ^ ï v * : <§.« m • • , ;

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mee dat na een liefdevolle
verzorging in 'De Wehme' rustig is ingeslapen
onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Alberdina Hendrika Stapper-
Harmsen

WEDUWE VAN G. STAPPER

in de ouderdom van 92 jaar.

Terwolde : Annie Teunissen-Stapper
Enschede : Henk Stapper

Dinie Stapper-Bannink
Enschede : Harry Stapper

Goukje Stapper-van Schelt
Enschede : Johan Stapper

Gerrie Stapper-Hogewey
Vorden : Jo Stapper-Bannink

Doesburg : Koen Schunk
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 24 juni 1993
Correspondentie-adres:
H. Stapper, Jupiterstraat 130
7521 JP Enschede

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
op dinsdag 29 juni in het crematorium te Dieren.'

Elly Teeuwen
Zutphenseweg l A - Vorden - Tel. 3773

Jong belegen Vergeerkaas i kilo 9.98

Roombrie v/d Mat loogram

RambOl NootmiX lOOgram

Feta Kaas lOOgram

Vordense Notemix 200 gram

Crème fraiS Bonbons gesorteerd 100 gram

Petit Pain vers gebakken

Ambachtelijke Achterham loogram

1.98
2.25
1.98
1.98
2.98
1.98
2.75

Melk en melkprodukten in de fles, die verkopen wij.

Zoekt U een leuk cadeau, kijk eens bij 'Le Chateau1.
Aanbiedingen geldig t/m 8 juli.

Voor iedere klant ligt er een presentje klaar.

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

In verband met de vakantie
begint de

VERKOOPVAN
STAATSLOTEN

op woensdag 23 juni

Geopend:
's morgens 8.30 tot

12.30 uur
's middags 16.30 tot

18.30 uur

M. Stoffels,
Zutphenseweg 4, Vorden.

Vakmanschap in
elektrotechniek

Wij verzorgen aanleg, reparatie en onderhoud van
alle soorten elektrotechnische installaties.
Vraag ons vrijblijvend advies en prijsopgave.

REULING
Elektrotechniek vof
De Voornekamp 41 - Vorden
Telefoon:3618/1511 O

Lid van
ITCID

Vakmensen m •l«ktncit«it.

&
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

BOPPERS.
^%V Bij ons zijn de stoepen reeds klaarrf

Dus weer helemaal bereikbaar.
AANBIEDINGEN GELDIG DO.-VR.-ZAT. 1-2-3 JULI

KIPFILET

7,98500 gram

SNIJWORST

1,79100 gram

SPECIAL:

STEAK
BERMUDA

100 gram

2,25

VLEESWAREN
SPECIAL:

MUNSTERSPEK
100 gram

2,25
BARBECUEN?

Dan naar de keurslager!

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

Vruchtencompöte
van verse besvruchten

250 GRAM

2,50

SNIJBONEN

HEERLIJKE

HACKFORTJES
NU voor 1.00

111
Galia
MELOEN

PER STUK

2,50
MAANDAG

5 JULI:

PANKLARE

Spitskool

500 gram 1 OU

DINSDAG
6 JULI:

PANKLARE

Bak-
schotel

500 gram £üU

WOENSDAG
7 JULI:

PANKLARE

Paksoy

500 gram 1 OU

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

BOTERKOEK
BEREID MET ROOMBOTER

NU IN LEUKE TROMMEL

SAMEN 6,25

MUESLIBOLLEN
goed gevuld met

noten, krenten, rozijnen e.d.

NU 3,95

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



'de Graafschaprijders1

touwtrekkampioen
Het team l van de auto- en motorcluh 'de Graafschaprijders' is
touwtrekkampioen van Vorden geworden. Het kampioen-
schap dat werd georganiseerd door de TTV Vorden kon vorig
jaar wegens een te geringe deelname niet doorgaan.

'De gemakkelijkste weg is dan om te
zeggen we kappen er mee. Dat hebben
we niet gedaan. We hebben tegen
elkaar gezegd: we proberen het in
1993 nog een keer maar dan moeten er
tenminste 4 teams zijn', aldus voorzit-
ter GerritBarink van TTV Vorden.
Wel, ze hebben de organisatoren niet
in hun hemd laten staan, want aan dit
kampioenschap deden 7 ploegen mee,
waaronder zelfs een damesteam dat de
strijd aanbond met de 'sterke' mannen.
Onder leiding van scheidsrechter Ger-
rit Boerstoel ontspon zich een span-
nende strijd, met slechts één uitzonde-
ring. Team l van 'de Graafschaprij-
ders1 toonde zich duidelijk de sterkste.

Alle partijen werden gewonnen.
De uitslag was als volgt: 1.
Graafschaprijders 6 gespeeld, 12 pun-
ten; 2. Graafschaprijders 2 9 pt.; 3.
Ruiterkamp 8 pt. Tijdens de prijsuit-
reiking sprak voorzitter Barink de
wens uit dat een aantal deelnemers aan
dit toernooi zich zullen aanmelden bij
zijn vereniging. 'We kunnen nog best
een aantal leden gebruiken', aldus
Barink.
Men kan wat dat betreft geheel vrij-
blijvend elke dinsdagavond een kijkje
komen nemen bij de akkomodatie van
de touwtrekvereniging Vorden aan de
Ruurloseweg 110 (buurtschap Med-
ler).

Avondfietsvierdaagse
op de tandem
Zoals bekend is 1993 uitgeroepen tot 'het Jaar voor de Oude-
ren'. De Stichting Welzijn Ouderen in Vorden heeft daarvoor
een activiteitenplan ontwikkeld dat laat zien op hoeveel
boeiende manieren je als 55-plussers mee kunt doen aan aller-
lei activiteiten in onze gemeente.

In overleg met de organiserende vere-
niging Jong Gelre kan de SWOV aan
ouderen die niet op een eigen fiets de
Avondfietsvierdaagse kunnen rijden,
een tandem aanbieden. Dat kan gratis,
want de tweewielerbedrijven Bleu-
mink en v/h Tragter stellen vier avon-
den hun tandems gratis beschikbaar.
Een gebaar waarvoor de SWOV hen
graag hartelijk wil danken. Wie
gebruik wil maken van dit aanbod
moet dit wel opgeven voor l juli aan
de SWOV (telefoon 3405 - Raadhuis-
straat 5). Het is namelijk noodzakelijk
dat er eerst met de vrijwilligers en met
u een proeftochtje wordt gemaakt. De
SWOV kan voor deze vrijwilligers
zorgen.

Ouderen en de
Achtkastelentocht•
Woensdagmiddag 7 juli a.s. zijn

senioren van 55 jaar en ouder hartelijk
welkom om mee te fietsen met de
Achtkastelentocht. Dat kan gratis,
want de VVV wil graag meewerken
aan het welslagen van 'het Jaar van de
Ouderen' en nodigt daartoe alle senio-
ren uit voor deze schitterende fiets-
tocht, die wordt gereden onder leiding
van een gids.

De tocht is ongeveer 35 km lang en
duurt (met de stops voor een toelich-
ting en een koffiepauze mee) ruim
drie uur. Eventuele consumpties zijn
wel voor eigen rekening. Er wordt in
een rustig tempo gereden en er zijn bij
enkele kastelen korte onderbrekingen
voor een toelichting.

Wie op 7 juli niet kan is nog welkom
op woensdag 25 augustus, \»?nt dan
geldt hetzelfde aanbod. *?

Sponsorloop ten bate van het
kerkorgel
Na een speciale kerkdienst voor de schoolverlaters ging bij het
Ludgerusgebouw de sponsorloop van start ten bate van de res-
tauratie van het kerkorgel.

26 Kinderen van de basisschool St.
Willibrord melden zich bij de start,
onder de lopers bevonden zich ook
wat ouderen tot ca. 75 jaar.
Het startschot werd gegeven door fra-
ter Broekman.
De muziekvereniging 'Jubal' zorgde
belangeloos voor een muzikale noot.
Verder werden er nog prentbriefkaar-
ten en lepeltjes verkocht ten bate van
de restauratie.
Tijdens deze sponsorloop werd door
de leerlingen het mooie bedrag van
ongeveer f 3.000,- bijeengelopen, de

extra giften niet meegerekend, iedere
ronde was 400 nieter en kon maxi-
maal l O keer worden afgelegd.
Een dankwoord voor hen was dan ook
wel op hun plaats, en werd dan ook
beloond met een daverend applaus
van de toeschouwers, even zo voor de
muziekvereniging 'Jubal'.

Na afloop werd door de leerlingen
van de St. Willibrordusschool het lied
'Abnormaal' gezongen, waarmee zij
in Toldijk, tijdens het optreden van
Normaal het hoogste scoorden.

SociïTennis
Uitslagen 2e en 3e speelzater-
dag Regiokompetitie Jeugd
Gemengd

t/m 12 jaar: LTC Zutphen-Sociï l
8-10; Beckson-Sociï l 12-6; Braam-
veld-Sociï 2 16-2; Vorden-Sociï 2
15-3.
t/m 17 jaar: Sociï l-'tLaerveld 8-10;
Sociï l -'t Elderink 8-10; Sociï
2-Epse 8-10; Sociï 2-Voorst 14-14.
Gemengd t/m 17 jaar, volgende ronde
zaterdagcompetitie: Irmenlo-Sociï l
5-0.

PV Vorden
Leden van de PV Vorden hebben
deelgenomen aan een Midfondvlucht
vanuit ROYE. De afstand bedroeg
365 kilometer. De uitslagen waren: C.
Bruinsma l, 9; G. en H. Boesveld 2,5,
8; M. Olyslager 3, 4, 7; H.A. Eykel-
kamp 6; G.J. Oldenhave 10.
Tevens werd deelgenomen aan een
Fondvlucht vanuit BOURGES, over
een afstand van 620 kilometer. Uitsla-
gen: J. Eulink l, 2, 9; F. Hummelink
3; G.J. CUenhave 4, 5, 6, 7 en 10; T.
Wesselink 8.

De Graafschaprijders
Aan de derde onderlinge crosswed-
strijd van VAMC 'de Graafschaprij-
ders' deden 28 coureurs mee. Het
werd een spannende aangelegenheid,
na afloop overhandigde wedstrijdlei-
der Gerrit Arfman aan alle klassewin-
naars een bloemetje, welke werd aan-
geboden door bloemenhuis Dijker-
man.
De uitslagen waren als volgt:
Bromfietsen: l. Rien Mombarg, Vor-
den; 2. Qrijn Kroesse, Hengelo; 3.
Wiljam Groeve, Voorst.
Hobbyklasse (recreanten): l. Erwin
Plekkenpol, Hengelo; 2. Arno Lin-
nenbank, Vorden; 3. Freddy Ver-
steege, Hengelo.
Superklasse: 1. Stephan Braak-
hekke, Vorden; 2. Jeffrey Zweers,
Zutphen; 3. Marcel Bulten, Vorden.
De volgende wedstrijd wordt gehou-
den op l O juli aanstaande.

Barbecue en klootschieten

Voorafgaande aan een barbecue orga-
niseerde de Vordense motorclub 'de
Graafschaprijders' zaterdagavond een
klootschietwedstrijd. Het team van de
Toerrijders l werd winnaar, gevolgd
door het zgn. 'Sauerlandteam'; 3. het
team oud-Endurorijders. De poedel-
prijs ging naar Toerrijders 2.

LR en PC
de Graafschap
Bij het in het afgelopen weekend
gehouden concours hippique van de
rijvereniging Gorssel Zutphen in
Warnsveld kwamen de Vordense rui-
ters en amazones weer goed voor de
dag. Op zaterdag 19 juni waren de
ponies aan de beurt met de volgende
resultaten:
Martine Rutting behaalde met Saltim-
banque de Ie prijs in het B-springen
eneen Ie prijs in de klasse L l-dres-
suur met 134 punten. Rinie Heuveling
behaalde met Jasmijn de 4e prijs in
het B-springen.
Anja Stokkink behaalde met Silvia de
l e prijs in de B-dressuur met 132 pun-
ten, evenals Inge Regelink, die in haar
groep 129 punten behaalde. Sandy
Klein Brinke behaalde met haar pony
Smokey de 4e prijs in de L l-dressuur
met 124 punten en Simone Brouwer
had met Mixi ook een 4e prijs in de
L2-dressuur met 124 punten.

Bij de paarden behaalde Lilian Cup-
pers met Horinocoflow de Ie prijs
met 128 punten; Wim Lenselink met
Equador en Rob Havenaar met
Freedom behaalden beiden een 4e
prijs met 122 punten. Annie Korne-
goor behaalde met Fanta een 3e prijs
in de L2-dressuur met 124 punten en
José Brinkerhof met mr. Itty een 4e
prijs in de L2-dressuur met 123 pun-
ten. Irma Wormgoor behaalde met
haar paard Caesar een 4e prijs in het
B-springen.
In de afdelingsdressuur behaalde het
achttal van de vereniging onder lei-
ding van instructeur Edwin Kolkman
een 3e plaats met 120 punten.

De VRTC aktief
op twee fronten
Afgelopen week keerden een achttal
leden van de VRTC terug van een
7-daagse reis naar Zuid-Noorwegen
met als hoofddoel het rijden van de op
één na bekendste Toertocht in Noor-
wegen: de 'Telemark Tours' (een
tweedaagse met start en finish in
Skiën en een overnachting in
Rjukan).
De bekendste toertocht in Noorwegen
is de 'Den Store Styrke pr0ven' over
560 km van Trondheim naar Oslo, die
zonder q^fcrbreking wordt gereden.
Skiën Iig^re5 km ten zuiden van Oslo
en ca. 40 km ten westen van Larvik en
is de hoofdstad van de provincie
Telemark.
De eersta^appe ging van Skiën naar
het 195 fflPioordel ijker gelegen Rju-
kan, in de oorlog bekend geworden
door zijn zware water voor het ver-
vaardigen van atoombommen. Rju-
kan ligt aan de voet van de 1.883 m
hoge berg de Gausta en er moest dus
stevig worden geklommen om weer
terug te komen tot 300 m hoogte, het
dal waarin deze plaats ligt. Hier werd
overnacht en de volgende dag was het
direkt raak: na 2 km een klim naar de
hoogvlakte op l. 100 m, waar men kon
genieten van vergezichten en eeuwige
sneeuw. Eén uitzicht was op de Har-
danger vidda, het grootste bergpla-
teau van Noorwegen. Onder bijzon-
der goede weersomstandigheden
werd deze zware toertocht door de 8
VRTC-leden volbracht.
In Skiën overnachtte men in het oplei-
dingscentrum voor de regionale
brandweer.
Vrijdag 18 juni gingen 14 leden van-
uit Vorden op de fiets voor de jaar-
lijkse Driedaagse, met een totaal van
600 km. De eerste dag via de Betuwe
en het groene hart van Nederland op
weg naar Bruinisse in Zeeland en wel
op Schouwen-Duiveland aan de boor-
den van de Grevelingen dam.
De tweede dag via de Zeelandbrug
naar de Belgische stad Antwerpen en
door de Belgische provincies. Ant-
werpen met de vele kasseienwegen,
dus totaal 13 lekke banden en via Bel-
gisch Limburg naar de tweede over-
nachting: Valkenswaard, terug in
Nederland.
De derde dag ging door de Peel rich-
ting Venlo met zijn asperge-velden en
via het Duitse grensgebied, Stralen,
Kevelaar, Kleef werd koers gezet naar
Vorden. Ook deze 14 VRTC-ers had-
den niet te klagen over het weer.
Hoopvol ziet men uit naar de vol-
gende Driedaagse in 1994. Maar het
volgende evenement is op 25 juli: de
Zomertocht.

RTV-nieuws
Diverse RTV-ers tradenweer in ver-
schillende delen van het land op en
haalden de volgende plaatsen: Rudie
Peters fietste in Vriezenveen naar een
2e plaats, nipt geklopt door Pieter Pit
uit Apeldoorn. In hetzelfde Vriezen-
veen haalde Peter Makkink een 10e
plaats. In Hattem werd Peter 6e en
Wim Bosman 18e. Edwin Maalderink
reed in Elden naar een 9e en in Rhe-
nen naar een 16e plaats.

S talinrichting Wolbrink
ontving de Industriële Kring
Op dinsdagavond 22 juni jl. bezochten de leden van de Indu-
striële Kring Vorden en hun dames het s tal in richtingsbedrij f
Wolbrink op het industrieterrein.

GENDA

Nadat de voorzitter van de Industriële
Kring mr drs B.H.J. de Regt, vooral
de dames welkom had geheten, mocht
hij zich ook verheugen in de aanwe-
zigheid van de burgemeester de heer
Kamerling. Zijn belangstelling voor
de Industriële Kring en zijn veelvul-
dige aanwezigheid bij de bijeen-
komsten van de kring onderstrepen de
belangstelling van de burgemeester
voor de economische bedrijvigheid in
zijn gemeente.
Vervolgens werd de heer Koster van
de Mevo gefeliciteerd met de door
zijn bedrijf behaalde certificering, de
heer Groot Jebbink met de geboorte
van zijn tweede zoon, de heer Wolte-
rinck met de voorgenomen bedrijfs-
verplaatsing naar het industrieterrein
en uiteraard ook de heer Weevers met
het nationale kampioenschap van zijn
bedrijf.
Daarna gaf de heer T. Witberg -direc-
teur van Wolbrink- een uitvoerige
uiteenzetting over zijn bedrijf. Stal-
inrichting Wolbrink produceert voor
een hele grote markt specifieke pro-
dukten op een hoogwaardig technolo-
gische wijze. Via een geavanceerd
doordacht produktieplan en een uitge-
kiend systeem van toeleverantie
wordt een veelheid aan stalinrich-
tingsprodukten geproduceerd, varië-
rend van vele modellen voederbakken
tot ultra moderne varkenskraamhok-
ken en de inmiddels wereldberoemde
voedersystemen. Deze produkten
vinden hun weg niet alleen binnen
Nederland, maar ook verder in

Europa, Japan en ook Noord-Ame-
rika.
Een argeloze fietser over de industrie-
weg kan niet vermoeden dat achter de
gevels van het bedrijf Wolbrink een
40 tal mensen zich op deze wijze inzet
voor de marktpositie die het bedrijf
Wolbrink in de loop der tijd heeft
veroverd.
Tijdens de rondleiding door de
bedrijfshallen was een aantal mede-
werkers zo vriendelijk over te werken
teneinde aan de leden van de Indu-
striële Kring een demonstratie van het'
produktieproces te geven. Met name
de meest moderne lasrobot maakte
geweldig veel indruk.
Na de rondleiding door de fabrieks-
hallen en een bezichtiging van de op-
stelling van de diverse produkten in
de show-room werd nog lang nage-
praat onder het genot van een hapje en
een drankje.. Aan het slot van de
avond concludeerde de voorzitter dat
ook dit bedrijfsbezoek net als de voor-
afgaande bedrijfsbezoeken aan de
Mevo, de Gems en drukkerij Weevers
wederom een grote indruk had
gemaakt vooral op degene die niet
dagelijks met dergelijke technologi-
sche produktie-processen vertrouwd
zijn.

Hij dankte de heer T. Witberg en zijn
medewerkers dan ook hartelijke voor
de grote gastvrijheid waarmee de
leden van de Industriële Kring wer-
den onthaald. Alweer een bedrijf
waar Vorden trots op kan zijn.

St. Willibrordusschool mag
concert van Normaal openen
Vierakker stond op zijn kop afgelopen donderdag. Met de
veewagen van Hans Fransen werden meer dan 30 kinderen
donderdagmiddag 'afgevoerd' naar Toldijk.

even wennen voor het publiek, maar
al snel werd het refrein door iederen
van harte meegezongen.
Een onvergetelijke gebeurtenis, een
droom, was werkelijkheid geworden,
optreden met Normaal, er zijn er wei-
nig, die dat ook kunnen zeggen.
De school wilde met deze ode aan
Normaal uitdrukken, dat ze erg dank-
baar zijn voor dit gebaar van Normaal
naar de Achterhoekse jeugd.

Gratis optreden en nog ranja toe. Wat
wil-ie nog meer!

'Verboden te voederen' s t d e r op de
auto. Daar hadden ze ook geen
behoefte aan, want de spanning was te
snijden. Woensdagavond kwam defi-
nitief het fiat van de manager van
Normaal dat de kinderen M| concert
van Normaal mochten o^Ren met
een door meester Marijnissen
geschreven 'Abnormaal' rock en roll-
nummer.
Dus toen het doek openging stond
daar niet Normaal, maar een groep
Vierakkerse blagen die uit volle borst
'Bennie, dat bun ie!' zongen. Het was

Eerste concert van nieuwe stichting 'Kerk en Cultuur'
in Remigiuskerk te Hengelo Gld.:

Orgelspel en koorzang
vormden samen
een sterk geheel
Sinds de oprichting van de nieuwe stichting 'Kerk en Cultuur'
in de Remigiuskerk te Hengelo Gld., voorjaar 1993, werd afge-
lopen zaterdag een eerste concert in de kerk gepresteerd.

Medewerking verleenden de organi-
ste Ingeborg van Dokkum - Prinsen
uit Ugchelen en het chr. gem. koor
'Soli Deo Gloria' uit Bekveld, o.l.v.
dirigent Joop van Neck. Helaas was er
wat weinig gehoor bij dit concert.
Wellicht dat wat meer voorpubliciteit
daar enige invloed op had kunnen
hebben.
De organisatie liet blijken haar huis-
werk goed te hebben gedaan. In de
keuze van haar stukken gaf zij aan
goed thuis te zijn in de werken van
componisten, zoals Bach en Buxte-
hude, het wat meer pragmatische
werk.
Ingeborg van Dokkum wist met sub-
tiel spel uit een hoeveelheid aan nota-
tie, composities van deze grote Duitse
componisten om te zetten in een
boeiende vertolking.
Of zij evenwel ook het wat meer
ongebonden werk, zoals dat van
Franse componisten, zoals Widor en
de Maupassant zou believen, is niet
bekend. Het romantische Properorgel
leent zich er eventueel wel voor. Dat
zij als gedreven organiste ook op het
vlak van begeleiding haar rol weet,
liet zij merken in samenwerking met
het koor.
Zonder de overhand te hebben, wist
zij een goede rhytmische ondersteu-
ling te bieden. De koorzang a cap-
pella mocht er evenwel ook best zijn.

Zover de kwaliteit van het stemmen-
materiaal reikt bij een amateurkoor,
heeft dirigent Joop van Neck een een-
heid gesmeed. Qua klankbalans viel
er duidelijk evenwicht te beluisteren.
Dirigent Van Neck waakt ervoor het
koor in overdaad te laten zingen, en
zorg te dragen niet verder te springen,
dan de polsstok reikt.
Een vordering werd er getoond in de
uitspraak, met nu ook meer verve in
uitvoering van anderstalige nummers.
Liederen, zoals 'Agnis dei' en 'Break
forth into joy', waren aansprekende
vertolkingen.
De stichting doet er goed de naam
Ingeborg van Dokkum in gedachten
te houden voor een eventueel volgend
concert. Zij toont het nodige in haar
mars te hebben. In haar werk als kerk-
organisatie is zij een gedreven mens
en ervaren kracht.
Het volgende concert dat de stichting
in petto heeft is zaterdag 18 septem-
ber a.s. Medewerking verlenen dan de
organist Joop Eilers en het chr. gem.
koor 'Looft' den Heer' uit Hengelo
Gld., o.l.v. dirigent Gerrit Wolsink.

De werving van donateurs voor de
stichting 'Kerk en Cultuur' in de
Remigiuskerk gaat nog onverminderd
voort. Aanmelding kan geschieden
bij bestuurslid E. Wentink, Hengelo
Gld. (tel. 05753-2104).

JULI:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

l VVV,spookrit
l VVV, bezichtiging kasteel
1 V V V, avond wandel ing'den

Bramel'
2 en 3 Medlertol,/eest
3 en 4 LudgermarktWichmond
3 Zwembad, Diplomazwemmen
4 Vordense Klootschietmarathon,

Buurtver. Delden
5 ANBO, klootschieten op'de

Goldberg'
5 V V V, bezichtiging kasteel
6 VVV.spookrit
6 VVV,huifkartocht
7 Wielerronde van Vorden
7 Linde, verhalen onder de molen
8 VVV.spookrit
8 W V, bezichtiging kasteel
8 VVV, avondwandeling'den

Bramel'
5 t/m 8 Avondfietsvierdaagse

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

SWOV
8 ANBO, midgetgolf'in de Dennen'
8 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
9 Zwembad, Zwemlessen

10 Pretty-markt
12 W V, bezichtiging kasteel
12 ANBO, klootschieten op'de

Goldberg'
13 VVV.spookrit
13 W V, huifkartrektocht
13 VVV, bedrijfsbezichtiging
13 Soos Kranenburg, Eindmiddag
13 Zwembad, Zwemlessen
14 VVV, Lindese Molen
14 V V V, Wientjesvoort, lezing
14 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
15 VVV,spookrit
15 W V, bezichtiging kasteel
15 VVV,viswedstrijd
15 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
16 Zwembad, Zwemlessen
17 W V, fietstocht
19 ANBO, klootschieten op'de

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

SWOV
22 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

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

Herberg'
26 ANBO, klootschieten op'de

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

SWOV
29 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
30 Zwembad, Zwemlessen
31 Zwembad, Jeugdrecreatiespelen

en Zomeravondzwemmen

AUGUSTUS:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
2 ANBO, klootschieten op'de

Goldberg'
3 Zwembad, zwemlessen
4 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
5 Zwembad, aquarobic en jogging
6 Zwembad, zwemlessen
7 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, fietstocht
8 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijd
9 ANBO, klootschieten op'de

Goldberg'
10 Zwembad, zwemlessen
11 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
11 Zwembad, proefzwemmen
12 Zwembad, aquarobic en jogging
13 Zwembad, zwemlessen
13 V V V, rondleiding 65+

gemeentehuis i.s.m. SWOV
14 Zwembad, diplomazwemmen
16 ANBO, klootschieten op'de

Goldberg1

17 Zwembad, zwemlessen
17 HS V de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugdwedstrijden
18 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
18 HS V de Snoekbaars, vrije

wedstrijd
19 Zwembad, aquarobic en jogging
20 Zwembad, zwemlessen
22 t/m 24 Kermis
22 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
23 ANBO, klootschieten op'de

Goldberg1

24 Zwembad, zwemlessen
25 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
26 Zwembad, aquarobic en jogging
26 Bejaardensoos Vierakker, feest
26 Bejaardenkring, Dorpscentrum
27 Zwembad, zwemlessen
30 ANBO, klootschieten op'de

Goldberg'
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jfQEMEENTEJfULLE TIN yORDEN
ÏÏWWW'Q^^

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
UHet 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 uuren
volgens afspraak.

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

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

Ï*HEEFT u OUD IJZER ?
B EL H ET

GEMEENTEHUIS!!

Vanaf heden kunt u het gemeentehuis,
tel 7474 bellen, als u oud ijzer (was-
machines e.d.) hebt. Voorheen kon u
rechtstreeks bellen met de heer Len-
ting. Deze blijft het oud ijzer nog wel
inzamelen.

RAGEN OM
BOUWVERGUNNING

In de week van 21 tot en met 25 juni
zijn de volgende aanvragen om bouw-
vergunning ingekomen:

— de heer G.J.W. Zweverink, voor
het vernieuwen van een machine-
loods op het perceel Hengelose-
weg 3 te Vorden;

— de heer K. Bakker, voor de ver-
bouw van een koelingsruimte op
het perceel Dorpsstraat 24 te Vor-
den;

- de heer W.H.A. Hulshof, voor het
verbouwen en vergroten van een
woning op het perceel Spiekerweg
3 te Vorden;

- de V.O.F. Teeuwen Zuivelhandel,
voor de verbouw van de winkel
Zutphenseweg l a te Vorden;

- de heren J. Boerkamp en C.
Arends, voor het vergroten van een
loopstal en de verbouw van een
varkensschuur op het perceel Vier-
akkersestraatweg 32 te Vierakker.

NZAMELENLANDBOUWPLASTIC
r
Op dinsdag 20, woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 juli 1993 kunt u zwart
landbouwplastic aanbieden van 's morgens 08.00 uur tot 's middags 15.00 uur. U
moet u strikt aan de inzameltijden houden en het plastic niet de avond van te
voren al op de plaats neerleggen.
Op 4 inzamelpunten kunt u landbouwplastic inleveren:
1. dinsdag 20 juli: Boshuisweg 3 te Wichmond (fam. Rietman);
2. woensdag 21 juli: Deldensebroekweg 2 te Vorden (fam. Regelink);
3. donderdag 22 juli 1993: Joostinkweg 12teVorden(fam.Beeftink);
4. vrijdag 23 juli 1993: Onsteinseweg 2 (werktuigenvereniging MEDO GA).

Het ingezamelde plastic gaat naar een fabriek die het tot nieuw plastic verwerkt.
Deze verwerkingsmethode is veel beter voor het milieu dan storten of verbran-
den.

U moet het landbouwplastic zoveel mogelijk ontdoen van klei en zand om het
gewicht te verminderen. U moet het tot pakketten samengebundeld aanbieden.
Ander afval dan landbouwplastic neemt de inzamelaar niet aan.

- Dorpsstraat vanaf Superette Krijt
tot aan de Baakseweg;

- Hackforterweg vanaf de Dorps-
straat tot aan de kruising met de
Beeklaan en

— Vogelzang.

Voor één zijde van de Beeklaan geldt
een parkeerverbod.
Op 11,12 en 18 juli zijn de tuinen van
de Wiersse geopend. Op die dagen
gelden de volgende verkeersmaatre-
gelen:

— een parkeerverbod voor beide zij-
den van de Brandenborchweg;

— afsluiting voor alle verkeer
behalve voetgangers van de Wiers-
serallee.

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de wielerronde van
Vorden op 7 juli 1993 zijn van 17.30
tot ongeveer 22.00 uur zij de vol-
gende wegen in beide richtingen afge-
sloten voor bestuurders:

— de Horsterkamp (parallelweg)
vanaf de Beatrixlaan tot aan de
Willem Alexanderlaan;

— de Willem Alexanderlaan;
— de Nieuwstad vanaf de Willem

Alexanderlaan tot aan de Dr.
W.C.H. Staringstraat;

- de Dr. W.C.H. Staringstraat tot aan
de Beatrixlaan;

- de Beatrixlaan vanaf de P. van Vol-
lenhovenlaan tot aan de Horster-
kamp (parallelweg).

In verband met de Ludgermarkt in
Wichmond op 3 en 4 juli zijn op die
dagen voor alle verkeer behalve voet-
gangers afgesloten de:

ERGUNNINGEN

In de week van 21 tot en met 25 juni
hebben^Bffgemeester en wethouders
vergunnBg verleend aan:

— de heer A.N.J. Rust, Nieuwstad 13
te Vorden, voor het houden van
festiviteiten op donderdag l tot en
met vrijdag 3 juli 1993 van 11.00
tot 02.00 uur.

Levende en/of mechanische muziek
in de tuin moet uiterlijk om 22.30 uur
eindigen, na 23.00 uur mag er geen
voor omwonenden storend geluid
buiten de inrichting meer waarneem-
baar zijn;

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

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

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

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang
kan zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over
activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Kinderen kijken naar ouderen
Dat was het thema van een aktiviteit in het kader van 'het Jaar
voor/van de Ouderen'. De SWOV heeft aan de scholen in de
Gemeente Vorden gevraagd om in beeld te brengen hoe kinde-
ren ouderen zien. Dat kon op vele manieren.

Op donderdag l O juni werden de op-
drachten gebracht in het Dorpscen-
trum waarvan dia's gemaakt zijn. Het
resultaat is verrassend en zeer de
moeite waard.
In de vorm van tekeningen, ver-
haaltjes, collages bewerkt met soorten
schelpen en zelfs door middel van een
maquette hebben kinderea van alle
leeftijden dit thema uitgewerkt.
AI deze werkstukken konden vanaf 16
t/m 28 juni in de bibliotheek bewon-
derd worden. Hebt u dit gemist dan
kunt u vanaf woensdag 30 juni de
werkstukken in 'de Wehme' bekijken.
Dat moet u beslist gaan doen, want als
opa en oma bent u heel mooi uitge-
beeld door uw kleinkinderen.

Openingstijden SWOV tijdens
de vakantie

In verband met de zomervakantie is

het kantoor in de perioden van 7 juli
t/m 3 augustus alleen geopend op
woensdagmorgen. Buiten deze ope-
ningsuren kan men voor dringende
zaken naar de volgende nummers:
(05752) 2152,1895 of 6887 bellen.
Voor personenalarmering kan men
bellen naar nr. (05752) 2152.
Voor de dagopvang kunt u bellen naar
'de Wehme1, tel. (05752) 1448.

Open Tafel

Voor ingezetenen van Vorden is het
mogelijk vanaf l juli a.s. elke dag (7
dagen per week) gebruik te maken van
de Open Tafel in het verzorgingstehuis
'de Wehme1.
Wil men gebruik maken van de Open
Tafel, dan dient men zich één dag van
te voren op te geven. Dit geldt ook
voor een afmelding wanneer u zich
opgegeven heeft en niet kunt deelne-

men: u moet dat één dag van te voren
melden.

Dagopvang

De dagopvang is in het Verzorgingste-
huis 'de Wehme' en vindt plaats van
dinsdag t/m vrijdag. Aanmelden via
de funktionaris van de SWOV.
Daarnaast is er een mogelijkheid van
opvang na 16.00 uur tot 19.00 uur en
in de weekends. Voor de opvang na
16.00 uur en in de weekends kunt u bij
noodsituatie rechtstreeks kontakt
opnemen met 'de Wehme1. Voor ver-
dere inlichtingen kunt u terecht bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
tel. (05752) 3405.

De werkgroep voor de aktiviteiten
voor de ouderen heeft voor de maand
juni de volgende aktiviteiten te ver-
melden:

5 t/m 8 juli: Avondfietsvierdaagse.
Speciaal gericht op de 65-plussers die
aan dit fietsevenement kunnen meerij-
den met een tandem. 8 Tandems wor-
den gratis beschikbaar gesteld door de
rijwielbedrijven Bleumink en v.h.
Tragter. Informatie bij de SWOV. Tel.
3405. Aanmelden voor l juli!

— de stichting hulp Iran te Amster-
dam, voor het houden van een col-
lecte van 5 tot en met 17 juli 1993.

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

BEËINDIGT UW
STUDIE

U beëindigt uw studie en bent niet van
plan verder te studeren.

Geef de juiste einddatum van uw stu-
die met een formulier 'Wijziging stu-
dent' (WS) aan de Informatiserings-
bank door.

Doet u dit niet, dan loopt u de vol-
gende risico's:
- u ontvangt een onterechte studiefi-

nanciering.

Dat leidt tot:
— een vordering van f 390,- per

maand voor onterecht gebruik van
de OV-studentenkaart;

- schuld bij studiefinanciering;
- problemen met het recht op ver-

volguitkeringen (RWW Kinderbij-
slag of Bijstand).

Wat moet u doen?
Vul op het formulier 'Wijzigingen
student' (WS) de vragei^wler 'Wie
bent u' en vraag 4 in.
De einddatum van uw studie:
— is NIET de dag waarop u uitslag

van het examen krijgt;
- is NIET de dag ^^irop het

diploma of de bul worWoitgereikt;
- is NIET de datum van uitschrij-

ving bij uw school of universiteit.

Einddatum van uw studie is WEL de
laatste dag van uw studie-activiteit
(de laatse activiteit die van invloed is
op het eindresultaat van uw studie).
Bijvoorbeeld:
— de laatste dag van het examen;
— de dag van goedkeuring van uw

scriptie.

7 juli en 25 augustus: De Achtkaste-
lentocht fietsen. Speciaal gericht op de
65-plussers die op deze data gratis de
tocht kunnen fietsen onder leiding van
een gids.
Er wordt weer een beperkt aantal
gratis tandems beschikbaar gesteld.
Aanmelden bij de SWOV, tel. 3405.

Herinnering
Foto-wedstrijd Beeldschoon Vorden.
Wedstrijdvormulieren kunt u halen bij
de SWOV, VVV-kantoor en fotohan-
del 'Wilhelmien'. Deze wedstrijd ein-
digt op 31 september.

Hobby-beurs

Voor deelname aan een hobby-beurs,
die in het najaar wordt gehouden, kunt
u zich nog opgeven. U kunt een formu-
lier halen bij de S WO V.

Landelijke Informatie
Telefoon Ouderen (LITO)

Bij het centrale punt voor ouderentele-
foon kunnen mensen met allerlei vra-
gen terecht. Dit is een projekt 'voor
ouderen door ouderen'. Vrijwilligers
staan u te woord. Knelpunten kunnen
worden doorgegeven aan andere orga-
nisaties.
De ouderentelefoon is niet gratis. Het
gereduceerde tarief is 20 et per
minuut. Het telefoonnummer is 06-
8212183.

Geslaagde zwemvierdaagse met
ook vele aktiviteiten buiten 't water
De zwemvierdaagse, georganiseerd door de zwem- en poloclub
'Vorden '64' in samenwerking met het personeel van de bad- en
zweminrichting 'In de Dennen' is dit weekend afgesloten met
een gezellig samenzijn op het terras. De barbecue en het kamp-
vuur, omlijst door een leuk muziekje, waren een prima afslui-
ting van het zwemgebeuren.

In totaal volbrachten zo'n 200 deelne-
mers de zwemvierdaagse. Mevr.
Krabbenborg, mevr. Boen, Hermien
Groot Jebbink en Marian Groot leb-
bink, alsmede dhr. Hoppe kregen na
afloop een roos aangeboden voor het
feit dat zij al die jaren (19) aan deze
zwemvierdaagse hebben meegedaan.
De 68-jarige mevr. Bomer kreeg nog
een attentie voor 'de oudste deelne-
mer' en de 5-jarige Rianne Steenblik
voor'de jongste'.

Rondom het zwembad was elke avond
wat te doen. Op de openingsavond
zorgde 'Concordia' voor vrolijke
muziek. De gymvereniging 'Sparta'
gaf een demonstratie aerobic en jazz-
ballet, waaraan ook het publiek kon
meedoen. Natuurlijk dikke pret toen
de Vordense brandweer voor een waar
waterfestijn zorgde. De reddingsbri-
gade van 'Breuly' uit Zevenaar liet
zien hoe je een drenkeling het beste
kunt helpen en uit het water kunt
halen.
Er werd een wedstrijd 'spijkerbroek-
hangen' georganiseerd om het Kam-
pioenschap van Vorden. Bij de jon-
gens werd Wouter Dijkman winnaar.
Hij bleef maar liefst 4 minuten en 3
seconden 'hangen'; 2. Arjan Menkveld
2.42. Bij de meisjes werd Miranda
Schot kampioene met een tijd van
3.22,4; 2. Ellen Besselink l .49,5.
De geplande kruiwagenrace kon
wegens gebrek aan deelname geen
doorgang vinden. Het Kampioen-
schap Midgetgolf was een 'onder-

onsje' van ANBO-leden. De uitslag: l.
Anbo l; 2. Anbo 3; 3. Anbo2.
Nadat op de slotavond 'Speedy
Trampo' een nummertje komisch
springen en akrobatiek ten beste had
gegeven, bedankte Martin Westerik
allen die aan deze zwemvierdaagse
hebben meegewerkt.
Arjan Mengerink, voorzitter van de
zwemclub 'Vorden '64' reikte hierna de
medailles uit.

Moonlightsmmming

Zaterdagavond vond in het zwembad
'In de Dennen' het zgn. 'Moonlight-
swimming' plaats. Dit ter afsluiting
van de zwemweek. Het bad was voor
deze gelegenheid prachtig 'aange-
kleed' met vlaggetjes en een sfeervolle
onderwaterverlichting. De tempera-
tuur bedroeg zo'n 25 graden, zodat het
heerlijk zwemmen was. Helaas waren
de 'buitentemperaturen' niet om over
naar huis te schrijven, hetgeen een
negatieve invloed had op het bezoe-
kersaantal. Jammer, maar het was niet
anders.
Rondom het bad eveneens een sfeer-
volle verlichting. Onder de vrolijke
klanken van een discoteam werd er tij-
dens het kampvuur gebarbecued.
Hopenlijk zijn de weersomstandighe-
den op zaterdagavond 31 juli beter.
Die avond wordt opnieuw 'moonlight-
swimming' gehouden, terwijl er voor
de jeugd in en rond het bad volop ver-
tier zal zijn.

WOENSDAG 23 JUNIJL. TEBRUSSEL:

Predikant K.H. W. Klaassens
verkrijgt doctor-titel
De plaatselijke predikant K.H.W. Klaassens is woensdag 23
juni jl. gepromoveerd aan de Universitaire faculteit voor Pro-
testantse Godgeleerdheid te Brussel. Na de verdediging van
zijn proefschrift 'De Vijftigdagentijd' tegenover een college
van hoogleraren werd hem als teken van de promotie tot Doc-
tor in de Theologie de paarse doctor-sjerp overhandigd.

De collegezaal van de Theologische
faculteit te Brussel was geheel gevuld
met belangstellenden toen drs. k.H.W.
Klaassens woensdagmiddag 23 juni jl.
een uiteenzetting gaf van zijn promo-
tie-onderzoek. Onder de aanwezigen
waren ca. 70 Vordenaren die per bus
met de predikant waren meegereisd.
Na de samenvatting van de inhoud van
het wetenschappelijk proefschrift 'De-
Vijftigdagentijd' werd door een col-
lege van zes hoogleraren hierop inge-
gaan door het stellen van kritische vra-
gen. Na een uur werd het traditionele
'Hora est' (Het is tijd) uitgesproken,
waarna het college zich voor de beoor-
deling terugtrok.
De uiteindelijke beslissing was bij-
zonder positief. Men sprak de waarde-
ring uit voor het wetenschappelijke
proefschrift en voor de manier waarop
drs. Klaassens dit naast zijn werk als
predikant had weten te verwezenlij-
ken. De voorzitter van het college
deelde mee dat de Vordense predikant
daarom 'met onderscheiding' was
gepromoveerd. Vanaf dat moment
was het niet meer doctorandus, maar
doctor K.H.W. Klaassens. Vervolgens
werd als teken hiervan aan dr. Klaas-
sens de bijbehorende paarse sjerp
overhandigd.
Na afloop was er voor gasten en geno-
digden tijdens een receptie de moge-
lijkheid om de promovendus geluk te
wensen. Zaterdagavond 26 juni jl. was
hiervoor nogmaals gelegenheid tij-
dens een feestelijk samenzijn in en
rondom de woning .van de predikant,
waarbij vele Vordenaren hem kwamen
gelukwensen.

Proefschrift

Het wetenschappelijke proefschrift
van dr. klaassens behandelt de 50
dagen tussen Pasen en Pinksteren: de
bijbelse gegevens hierover, de uitwer-

king ervan in de vroege Kerk en de
hedendaagse liturgische mogelijkhe-
den. In september 1993 verschijnt het
proefschrift in de boekhandel onder de
titel 'De Vijftigdagentijd1. Het thema
van het proefschrift is kort samenge-
vat: 'Pasen en Pinksteren op een dag'.
In de oude kerk vormden Pasen en
Pinksteren en de 50 dagen daartussen
een eenheid. Het was een periode van
feest, een periode waarin niet gevast
mocht worden. Dit in tegenstelling tot
de 40 dagen lijdenstijd voor Pasen.
Pasen en Pinksteren waren niet van
elkaar gescheiden; ze vormden zoals
gezegd een eenheid: de tijd van de
opstanding en de verhoging van
Christus en een nieuw begin. Pas in de
4e eeuw, toen het Christendom in het
Romeinse Rijk 'staatsgodsdienst'
werd, veranderde dat. Aan de feestpe-
riode werden, in verband met heidense
seizoerisfeesten, bepaalde data gekop-
peld. Pasen op de eerste dag van de 50
dagen-tijd; Hemelvaart precies 40
dagen daarna en Pinksteren op de
50ste dag, met een Tweede Pinkster-
dag op een gekunstelde wijze als 51e
dag eraan geplakt. Teruggaand op de
oude christelijke Kerk zou de liturgie
weer kunnen worden aangepast, waar-
bij de 50 dagen opnieuw een echte
eenheid vormen en 'Pasen en Pinkste-
ren als het ware weer op een dag val-
len'. Het proefschrift van dr. K.H.W.
Klaassens gaat daarbij dieper in op bij-
belse en kerkhistorische achtergron-
den en op de mogelijkheden voor ker-
kelijke vieringen in de 50 dagentijd in
de hedendaagse kerk.

Dagboekje

Het proefschrift is bedoeld als studie-
boek. Daarom zal in het voorjaar een
bewerking verschijnen die als dag-
boek te gebruiken is in de periode tus-
sen Pasen en Pinksteren.



OPRUIMING
VAN lT/M1ïltULI

Vele afgeprijsde overjarige en showroommodellen met

10-40% korting
Vele couponnen tapijt met KORTINGEN TOT

EN GRATIS GELEGD.

Tevens vele restanten, gordijnstoffen, vitrages, dekens,
overtrekken enz. enz.
Gedurende de opruiming

10% korting
op alle niet-afgeprijsde meubelen en textiel.
Zie etalages en aanbiedingen door de gehele winkel.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Tonny Jurriëns
(̂]>^ AUTOSCHADE j

HERSTELBEDRIJF l

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-J161

EXKIMVITEIT!
Eindelijk is er een kaassoort

die zich met gemak met de
allerbeste kazen kan meten.
f&t'liifitrur, een speciaal
geselekteerde kaassoort waaraan
werkelijk alle mogelijke zorg
besteed is.

SSekcateur heeft een optimaal
rijpingsproces achter de rug en
smaakt daarom, van jong tot
brokkel oud, als je reinste
delikaastesse.

Als u deze kaas op de juiste
manier bewaart (in de originele
verpakking en op een
temperatuur van ca. 12°C)
merkt u vanzelf waarom

kaas zo heet.

is alleen verkrijgbaar in de JE REINSTE DELIKAASTESSE
betere kaasspeciaal-zaak. Daar geven wij u
naast de allerbeste kwaliteit een persoonlijk
advies en goede service.
Kom daarom eens vrijblijvend proeven en
ontdek het zelf:

is je reinste delikaastesse!

VERKRIJGBAAR BIJ:

KAASSPECIAALZAAK
LE CHATEAU

ZUTPHENSEWEG la - 7251 DG VORDEN - TELEFOON: 05752-3773
UW GASTVROUW

WAT DENKT
U HIER VANI

Opel Corsa 13N Exclusive 3-drs. grijs (m)

Opel Kadett 13S LS 3-drs., groen (m)

Opel Kadett13NLS 3-drs., wit

Opel Kadett 13N GL 3-drs., groen

Opel Kadett 16D LS 3-drs., rood

Opel Kadett 16D Station 5-drs., wit

Opel Kadett 18S LS 3-drs., LPG, blauw

Opel Vectra16iGL4-drs., LPG,

rembr. zilver

Opel Omega 20i Sport 4-drs., grijs (m)

Opel Omega 24i LS 4-drs., LPG, groen (m)

Opel Rekord 23D 4-drs., blauw

BMW3182-drs.,wit

Fiat RitmoGOCL 3-drs., wit

Fiat Ritmo 70CL 3-drs., LPG, zilver (m)

Isuzu Trooper 2300TD 2-drs., wit

Lada Samara 5-drs. 1500, rood

Mercedes 300D 5-drs., groen

Peugeot 205 1100 GE 5-drs., wit

Peugeot 205 1100 XL 3-drs., rood

Volvo 340 1700DL 3-drs., grijs

103.000 km

77.000 km

134.000 km

128.000 km

134.000 km

129.000 km

144.000 km

3-1989 14.500,-
10-1986 9.800,-
1-1987 12.750,-
1-1987 12.950,-
1-1987 12.900,-
2-1987 12.500,-
1-1989 14.900,-

72.000 km
153.000 km
164.000 km
186.000 km
126.000 km
144.000 km
155.000 km
129.000 km
59.000 km
360.000 km
138.000 km
50.000 km
90.000 km

4-1991
1-1987
5-1990
1-1985
6-1983
5-1986
9-1987
5-1986
5-1990
3-1981
3-1985
3-1989
4-1986

26.900,-
17.500,-
22.900,-
6.450,-
6.950,-
6.750,-
8.900,-
19.650,-
11.950,-
4.950,-
6.250,-
15.250,-
9.250,-

Bezoek voor nog meer keus ons ÖWunruil wagenpark

VAN DER KOOI OPEL-GM
DEALER

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

KLEDING EN TEXTIEL
APART

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

ONTDEK

Mo

Iftee'ft het bWjjj$ï£
liliÊll^mMpport * iïK^iïfSfïn

*
*

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

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

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

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

Maar nu is er de Silvana Support6. De drie apart gevulde
segmenten zorgen ervoor dat uw wervelkolom altijd recht ligt,

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

ï«¥^^
helpen voorkomen Voed stopen
is gezonder dan eeria^rientje
En een goed hoofdkussen zorgt

HET HOOFDKUSSEN DAT NEK-EN
HOOFDPIJN HELPT VOORKOMEN!

L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN IEN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286



HOTEL WITKAMPG presenteert
DISCO AVOND J^

m.m.v.
Disco Fire Sound Drive In Show

Aanvang 21.00 uur

ZONDAG 4 JULI

FONKELEND MEUBELVOORDEEL

KWAL ITSMEUBELEN VOOR
EXTRA LAGE PRIJZEN
HOEKBANK ME ' BINNENVERING 1995.-

3250.-
998.-
398.-

1498.-

MET EEN ONDERHOUDSVRIENDELIJKE STOF VAN 3

ELEMENTENWAND GEHEEL MASSIEF EIKEN

21/2 ZITS BANK (KEERBARE KUSSENS)

SENIORENFAUTEUILS EIKEN VANAF

SLAAPKAMER EIKEN 140/200 INCL. BOVENBOUW

MATRASSEN:
POLYETHER - SCHUIMRUBBER - BINNENVERING VOOR STUNTPRIJZEN

TAPIJTCOUPONNEN:
VAN 2.00 METER TOT 13.00 METER VOOR STUNTPRIJZEN
ZIE ETALAGE

MET SPOED GEVRAAGD:
ZELFSTANDIG WERKENDE

HORECA-
ME DE WERKSTER
— voor huishoudelijke werkzaamheden
— bedieningicafé, alsmede eenvoudige keuken
- 4 dagen per week + zonodig avond of

weekend

Sollicitatie schriftelijk aan:
G.H. Susebeek, Ruurloseweg 42,
7021 HC Zelhem, tel. 08342-1340.

mode voor
het héle gezin

e\\v#'
* \os'

GROTE OPRUIMING
met kortingen van ^g f\ mm f\ f\ /10-50ü/o

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
TERBORG - DIDAM
ZEVENAAR - LICHTENVOORDE

,e<

— Bankstellen
— Eethoeken
— Wandmeubels
- TV-videokastjes
— Slaapkamers
— 1 -persoons Bedden

Senior- en Tiener
in blank en donker eiken

— Slaapkamers in wit

Op alle n i et-af ge prijsde meubelen

Tuinmeubelen
Tapijt
Vinyl
Tafelkleden
Vitrages
Overgordijnstoffen

10% KORTING
Opslag voor latere
levering is mogelijk.

Opruimingsartikelen
contant.

1500 m2 woonplezier

l.v.m. de kermis zijn wij vrijdag 2 juli geopend tot
18.00 uur. Zaterdag 3 juli de hele dag GESLOTEN.

De opruiming begint woensdag 30 juni.

Op woensdag 30 juni
starten wij om 9.30 uur

met een

el zomerkleding
GEVEN WIJ NU

Loop nu even binnen, want het loont zeker de moeite,



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
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NU 5 VOOR

3,00

APPEL-
CARRÉES

NORMAAL 2,50
PER STUK

NU 3 HALEN

2 BETALEN/
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*HALLE*

De loopschoenspecialist

g 2. lodm. 057X-541W

l Juli a.s. starten wij met de opruiming.
De gehele zomercollectie '93 zal tegen een sterk gereduceerde

prijs aangeboden worden.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Grandioze kortingen op
kleding met allure komt
alleen bij ons voor. iiiiir

Dus: Kom snel langs voor een zomerse
ontmoeting, en profiteer van deze voordelen!

D A M E S M O D E

Vorden Zutphenseweg 29
Tel. 05752-1971

Winterswijk Misterstraat 76
Tel. 05430-13980

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

Kunstgebittenreparatie Gratis Q^meten en gratis geplaatst door vakmensen (zelf plaatsen 10% korting).

CLOUSEAU
LAVITA

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Ook Uw Zonwering-specialist!

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

IMO NAM

MONTE CARLO & WAT LET OW
IEDERE ZATERDAG

DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

heet water uit
collector

opgewarmd
leidingwater

zonnecollector

aanvoer uit voorraadvat

boiler
koud
leiding-
water

Zonne-energie: een bijzonder zuinige en schone energie-
bron. Een paneel met zonnecollectoren haalt overdag de
energie uit de zonnestralen. De energie wordt opgeslagen
en omgezet in warmte. Het zorgt voor warmwatervoorzie-
ning.in uw hele huis. Wij hebben de nodige kennis in huis
om deze schone energiebron te leveren en te installeren.
Profiteer nu van de gunstige subsidie regelingen.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 0C750 • 18383

• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 - 76026

OPRUIMING SHOWROOMMODELLEN

TOT 60% KORTING
ttit

KARPETTEN
vanaf

MERKTAPIJTEN
| FORSE KORTING
ÖM5JGRATIS GELEGD

Romana
Kwaliteitsfauteuil, leder, kleur aubergine

Rekenvoorbeeld:
Normale prijs 2.495,-
Opruimingskorting —1.165,-

Opruimingsprijs 1.330,-
10% extra couponkorting — 133,-

Speciale
prijs 1.197

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14
Tel. 08340-60416

Shoarma en Pizza speciaalzaak

Sindbat
^ ̂

Dinsdag pizza~4ag: alle pizza'svoor j10,00

Wij bezorgen ook bij U thuis (dinsdagsgeen beeorgtty),
Bezorgkosten bij bestelling onder f 13,00 bedragen f 2,00.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 01.00 uur
zaterdag en zondag van 14.00 tot 01.00 uur

Zuivelweg l - Ruurlo - Telefoon 05735-2628

Heeft grote keuze in:

SEEGERS DREMPT
Het skelterhuis van de Achterhoek

kindertrap
skelters in
alle maten
Telefoon
08334-72722

l
Tégen inlevering van

deze coupon ontvangt u
nog eens

EXTRA
OP REEDS AFGEPRIJSDE l

ARTIKELEN A!
Maximaal f tOttPOB pw aaRkpop. Aflccfl

op fccos ar9*pf§so6 M
GtUigtto1Swg.199ï

Co

Opslag voor latere levering mogelijk

• Uit voorraad leverbaar

• Aanbieding geldig t/m 15 augustus 1993

• Zolang de voorraad strekt

• Interieur waarborg
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Raad besluit tot totale renovatie en
isolatie van het Ludgerusgebouw
te Wichmond/Vierakker
"Raadbreed" gedragen, zo formuleerde wethouder M. Aartsen-Den Harder dinsdagavond toen de raad
unaniem besloot om het Ludgerus-gebouw in Wichmond/Vierakker te laten renoveren en isoleren. De raad
stelde zich garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de Stichting Sint Ludgerus aan te gane
geldlening van 727.000 gulden.

De heer J.D. Bouwmeister (CDA)
zei dat zijn fraktie pijnlijk verrast
was door de kosten van ruim 7 ton.
"Eerst was er sprake, via een een-
voudige reparatie van het gebouw,
van 2 ton. Toen moesten er maatre-
gelen worden genomen in verband
met de brandpreventie, waardoor
er 4 ton op tafel moest worden ge-
legd", aldus Bouwmeister die ver-
volgens wees op de geluidsisole-
rende maatregelen die genomen
moeten worden waardoor de kos-
ten boven de 7 ton uitkomen!
"Toch is het Ludgerusgebouw een
onmisbare basisvoorziening en is
onze fraktie van mening dat er tot
renovatie en isolatie moet worden
overgegaan. Elk ander voorstel
geeft beperkingen in de exploitatie.
Toch zullen we in de toekomst naar
een andere manier van financiering
van onze basisvoorzieningen toe
moeten", aldus Bouwmeister.
Vervolgens haalde Bouwmeister
enkele citaten aan die hem vanuit
de burgerij uit Wichmond/Vierak-
ker hebben bereikt en waarin bewo-
ners zich afvroegen waarom toch al
die maatregelen. "Vroeger loeiden
er drie potkachels, thans is er een
moderne CV en dan nog allerlei
verdere maatregelen", zo sprak
Bouwmeister.
Wethouder Aartsen (CDA) vond
de opmerkingen vanuit de burgerij
wel begrijpbaar. "Maar stel dat er
wat gebeurt, dan wordt er wel gauw

gezegd, de gemeente is nalatig ge-
weest. Dus je zult wel de nodige
maatregelen moeten nemen", al-
dus mevr. Aartsen.
Bouwmeister gaf nog wel een hint
richting bestuur van de Stichting
Sint Ludgerus. "Het bestuur dient
een zo breed mogelijke samenstel-
ling uit de bevolking te hebben", zo
adviseerde hij.
De heer P.J.M.Hoogland (P.v.d.A.)
vond dat de gemeente Warnsveld
het Ludgerusgebouw destijds in de
steek heeft gelaten. "Ik ben blij dat
het oude gebouw wordt gereno-
veerd en dat er geen nieuwbouw
komt", zo sprak hij.
WD'er E. Brandenberg formu-
leerde als volgt: "Twee maanden
geleden hebben wij als raad beslo-
ten om gelden beschikbaar te stel-
len voor de "basisvoorziening
zwembad" die vier maanden open
is. Het Ludgerusgebouw is voor
Wichmond/Vierakker het gehele
jaar door van grote betekenis. Dus
moetje ook hiervoor kiezen", aldus
Brandenbarg.
Voor de reparatie van het dak van
de sporthal 't Jebbink besloot de
raad 15.000 gulden uit te trekken.
"Een lapmiddel", zo omschreef
Brandenbarg deze reparatie."Vorig
jaar is er een nota over de welzijns-
akkommodaties verschenen.
Waarom ligt er nu niet een kom-
pleet voorstel over de sporthal op
tafel", zo vroeg hij het college.

"Dat voorstel komt in het najaar.
Dat kan niet eerder, daar ligt van-
wege zieken een onderbezetting
van de afdeling Welzijn aan ten
grondslag", zo verdedigde wethou-
der Aartsen. Zij roerde nog een an-
der aspekt aan. "De plannen voor
de sporthal zijn te ingrijpend en te
kostbaar. Vanwege het kosten-
plaatje willen we onderzoeken hoe
we de komende jaren gefaseerd
kunnen beginnen. Momenteel
hebben we zware lasten met het
zwembad en het Ludgerusgebouw.
Bovendien kunnen de aktiviteiten
in de sporthal gewoon doorgaan",
aldus wethouder Aartsen. Voor ge-
noemde 15.000 gulden kunnen de
problemen van de sporthal voor on-
geveer vijf jaren worden verholpen.
Het Ludgerusgebouw te Wich-
mond/Vierakker kan, wanneer al-
les klaar is, de eerste 25 jaren voor-
uit.

Oud papier
De raad besloot dinsdagavond ver-
der om de verenigingen die zich be-
lasten met het ophalen van oud pa-
pier een garantiesubsidie te verle-
nen van 6 cent per kg tot januari '94.
De regeling geldt tot het moment
er een^geling van het gewest tot
stand ̂ ^e

Viswedstrijd
'de Snoekbaars'
Op zondag 13 juni werd een viswed-
strijd gehouden door 'de Snoekbaars'
voor de onderlinge kompetitie Senio-
ren en wel in het Twentekanaal. Er
werd gevist met 17 deelnemers die
totaal 89 stuks vis vingen met een
lengte van 25.15 meter. Eerste plaats
R. Golstein, 17 stuks, lengte 5.63 m.
Tweede plaats J. Gr. Jebbink, 10
stuks, lengte 3.45 m. Derde plaats J.
Besselink, 11 stuks, lengte 2.90 m.
Dit was de 3e wedstrijd. De volgende
wedstrijd Senioren is op woensdag 23
juni.

Koetsen vereniging
In de Reep'n Vorden e.o.
Voor de 17e keer organiseert de vereniging 'Aanspanning in de
Reep'n Vorden e.o. haar grote kastelenrit op zondag 8 augus-
tus a.s.

Deze rit (ongeveer 33 km lang) voert
langs de Vordense acht kastelen, wat
ieder jaar weer een prachtig schouw-
spel is om met deze originele antieke
koetsen de oprijlanen van deze kaste-
len op te mogen rijden.
Vele inschrijvingen worden danook
weer verwacht (1991: 171 stuks en
1992: 155 stuks), wie weet wordt het
dit jaar meer dan voorgaande jaren.
Vele duizenden mensen komen dan
ook ieder jaar weer op deze tweede
zondag in augustus naar Vorden om
naar deze nostalgische gebeurtenis -
maar ook van de paarden - genieten.
Ieder jaar weer rijden er tandems,
4-spannen en zelfs 6-spannen mee.

Deze rit in 1993 op 8 augustus a.s. is
tevens een KLASSEMENTSRIT die
meetelt voor de Nederlandse Kam-
pioenschappen. De start is 's morgens
bij kasteel 'Vorden1, tevens gemeente-
huis en voert langs de kastelen 'Den

Bramel', 'de Wildenborch', 'het Med-
ler1 en 'de Wiersse' en weer terug naar
kasteel 'Vorden1, waarde lunch is voor
de deelnemers. Het publiek is hier van
harte welkom om dan de koetsen van
dichtbij te bekijken.
Daarna is de start van de middag-
route, die langs de kastelen 'Hackfort',
'Suderas' en 'de Kieftskamp' zal gaan.
Vanaf dit laatste kasteel gal gedefi-
leerd worden door het Dorp Vorden.
Op het terrein, nabij kasteel 'Vorden1,
zal tekst en uitleg gegeven worden
over deze rijtuigen. Tevens is dan op
dit terrein de prijsuitreiking van deze
gejureerde deelnemers.
Tijdens de middagrit (als het terrein
bij kasteel 'Vorden' weer leeg is) zal er
een poging gedaan worden om een
aanspanning te mennen met 21 paar-
den. Het zal een machtig schouwspel
worden, wat niet alleen de paarden-
liefhebber mooi zal vinden, maar
iedereen.

Sodi

Geslaagd
De heer Frank van Zeeburg slaagde
te Zwolle voor het diploma Gra-
fisch Vakman. Hij werd opgeleid bij
drukkerij Weevers.

Onze oud-plaatsgenoot Eddy Hor-
sting slaagde aan de Technische Fa-
culteit, Hogeschool Gelderland in
Arnhem, voor het diploma: Bouw-
kunde, studierichting Bouwkunde
Informatica.

Mevr. J. van Olst van de Vordense
muziekvereniging "Concordia"
slaagde tijdens de muziekexamens
in Hengelo voor het Diploma A
Klarinet.

De heer J. Oonk slaagde aan de
Middelbare Bakkersvakschool te
Wageningen voor het diploma
brood-banketbakken.

Afdeling tennisjeugd:
Uitslagen 4e speel zaterdag regio-
competitie:
Gemengd t/m 12 jaar
Almen - Socii l 4-14; de stoven -

Socii 2 16-2
Gemengd t/m 17 jaar
Welgelegen - Socii l 4-14; Socii 2 -
de stoven 3-15

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

SAFARI: op de Jungle Tour
SAFARI African Drink gaat dit jaar op de Jungle Tour. Een
grootscheepse promotie gedurende een halfjaar in de grote
discotheken. Hierbij kan iedere bezoeker ouder dan 18 jaar
kennismaken met SAFARI.

Op zaterdag 10 juli a.s. zal de Safari
Jungle Tour aanwezig zijn in Bar
Dancing De Woage, Kerkstraat 2 in
Halle.

Tijdens deze avond geeft het Safari
promotie-team, tegen inlevering van
elk Safari roerstaafje, een stoere
Safari beer kado. Het promotie-team
verwelkomt de gasten, deelt aktie-

bonnen uit en zal de hele avond aan-
wezig zijn.
Safari African Drink is een likeur met
de verrassende smaak van exotische
zuidvruchten. De smaken van mango,
papaja, maracuja en lemonlime zijn in
Safari op subtiele wijze samenge-
voegd. Safari leent zich uitstekend als
mixdrank met bijvoorbeeld jus
d'orange.

P. V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben
het afgelopen weekend deelgeno-
men aan de Midfondvlucht vanuit
Compiegne. De afstand bedroeg
386 kilometer. De eerste duif die
het hok bereikte was een duif van
de Comb. Boesveld.
De uitslagen waren als volgt:
Comb. H. en G. Boesveld l, 5, 7;
J. Eulink 2; T. Wesselink 3, 4, 10;
G. Mullink 6; C. Bruinsma 8,9.

Klootschieten
Praothoes
Aan het klootschiettoernooi dat
door't Praothoes te Linde werd ge-
organiseerd namen 28 teams deel.
De uitslagen waren als volgt:
Heren: l Delden II; 2 Hackfort I;
3 Stokkink I.
Dames: l Hackfort I; 2 Linde I;
3 Hackfort II.
Gemengd: l Delden I; 2 Bulten; 3
Stokkink I.

Huifkartocht
De VW te Vorden organiseert
dinsdag 6 juli een tocht per huifkar.
Het vertrek is 's middags vanaf het
Stationsplein. De duur van de tocht
is plm. anderhalfuur.
Donderdagmiddag 8 juli is er weer
de traditionele "Spookrit". Het ver-
trek is vanaf het Marktplein.

Succes voor
"Sursum Corda"
leden
Zaterdag jl. werden door 6 leden
van de Chr. Muziekver. "Sursum
Corda" met succes een KNF-
examen afgelegd. Voor het
B-diploma slaagden Etee Kramer
op klarinet met 42.5 j^t. Ewout
Hilferink op trompet met 44.5, Mar-
leen Wickers op waldhoorn met
44.5, Anita Lieverdink op altsaxo-
foon met 50 punten, Suzanne Nij-
enhuis op waldhorn m^^4 punten
en Liesbeth Brinkh(^P slaagde
voor het C-diploma oplatsaxofoon
met 46 punten.
Ongetwijfeld zullen alle resultaten
een stimulans betekenen voor het
gehele harmonie-orkest.

Oranjefeest
Medlertol
Voorafgaande aan het eigenlijke
Oranjefeest op 2 en 3 juli is er op za-
terdag 26 juni de oriënteringswan-
deling gehouden. Start en finish
was 't Wapen van het Medler. De
ongeveer 9 km lange wandeling
liep door de prachtige omgeving
van De Wiersse en de Branden-
borch, waarbij onderweg enkele op-
drachten gedaan moesten worden.
Ondanks de regen was er een goede
deelname.
Vice-voorzitter Herman Geerligs
kon na afloop de prijzen uitreiken
aan: Ie prijs groep Knoef; 2e prijs
groep Groot Nuelend/Drent; 3e
prijs groep Geurkenweg

Toertocht
De VAMC "De Graafschaprijders"
organiseerde zondag een toertocht
met een lengte van 185 kilometer.
Start en finish waren bij het Wapen
van Medler. Het aantal deelnemers
aan deze tocht bedroeg 190.
Verst komende deelneemster mej.
C. Jonker uit Joure; verst komende
deelnemer H. Vermeulen uit Ge-
leen.
De prijs voor de club met het
grootst aantal deelnemers ging
naar M.C. Ruurlo (15).

Bonte avond
De Vordense Lokale Omroep orga-
niseert zaterdagavond 17 juli in de
grote zaal van "De Herberg" een
grote bonte avond. Hieraan werken
tal van artiesten mee zoals de zan-
geres Pauline; Schlager-zanger Ri-
chard Candell; Dike van de Wier-
dense Revue. Het duo John en
Graads; Frankie Boy, etc. De Bonte
Avond wordt gepresenteerd door
Graads oet Riessen.
Men kan voor deze avond telefo-
nisch kaarten bestellen onder num-
mer 05752-6713 en 2243. Of bij de
Herberg aan de Dorpsstraat.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Wi'j hadd'n vegange zondagmeddag 't meddagett'n nog maor nauweluks
op too Toon van de Spitsmoes al an de deure ston. Of ik met ging nao 't
darp, daor kwamm'n 'n hoop 'oldtimers', van die auto's die vieftugjaor
trugge niks meer weerd waar n en nownet zovölle kost as 'n mercedes.
Eerluk ezeg ha'k t'r niks gin zinne an, 'n heeln maarn ha'w al zitt'n klassi-
neern too'w bi'j bekenden op de kofftevesite waan ewes, vandaor da 'w ok
zo late an taofel zatt'n. 'n Mense wil dan wel 's effen tot roste komm 'n. En 'k
wol mien vrouw ok neet allene met de afwas laot'n zitt'n, deur de wekke
mot zee "tal vake zat allene doen.

Toon had t'r wel begrip veur da 'k neet met wolle. 'Kiek maor veur ons met
en vetell 't ons straks maor a'j weerumme komp, dan zörge wi'jdat t'rkof-
fiéis'.
Zo gezeg, zo gedaon en zo tegen viefuur kwam Toon weer langs. 'Zet de
zunnebrille maor af, de zunne schientjao gaars neet meer, waorumme
he'j den feiteluk op, anders gebruuki'j nooit zo'n ding.'
'Den he'k speciaal ekoch veur a 'k aover de Zutphenseweg motte. Sinds at
ze die ni'js bestraot hebt he'k zo'n las van de ogen a'k daor fletse en de
zunne schient, net of alle stene spiegelt.'
'Dat zal de ni'jegheid wel wean, at t'r straks allamaole beume epot bunt
zal 't vanzelf wel oavergaon. Maor hoo was i in darp ?'
'Och jao, bastend druk natuurluk en wel aardugge olde vehikels. Maor
teks en uutleg woll'n ze neet volle geven an zo'n boen jen van buuten. Zee
waar n allemaole te druk met zichzelf. Stuk veur stuk allemaole hele beste
luu, daor neet van maor at ze met zo'n stel samen op pad bunt vuult ze zich
schienbaor ver verheven boaven 't andere volk. Daorumme hoef 't ow
vaste neet te spieten da 'j neet met bunt ewes'.

Veur at Toon weer nao huus ging ha'w nog afgesprokk'n umme dinsdag-
aovund nao 't concert van Sursum Corda bi'j de Wehme te gaon. En daor
he'w geen van beide spiet van ehad. Daor he'w 't hele corps nog 's weer
können bewonderen en können zeen wat ze in eur mars hebt en da's heel
wat! Daor he'w met plezier nao ekekk'n en eluusterd. Too vuul'n wi'j ons
helemaal onder eigen volk. En dan bu 'j 't beste op ow gemak bi 'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman.

Fietsvierdaagse Jeugdsectie V.T.P.
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert volgende week voor de
vijftiende keer een Avondfietsvier-
daagse. De start is maandagavond
5 juli vanaf het Dorpscentrum. Ver-
der wordt er gefietst op dinsdag 6,
woensdag 7 en donderdagavond
8 juli.
De deelnemers kunnen kiezen uit
twee routes t.w.e. 20 of 35 kilome-
ter. Voor de grootste groep deelne-
mers wordt een beker beschikbaar
gesteld.

R.T.V.
Peter Makkink a-amateur uit Hen-
gelo verkeert momenteel in goede
vorm. Op het zeer snelle en goed
bezette criterium in Vaassen reed
hij naar een goede 3e plaats.
In Tricht dacht Peter de overwin-
ning in z'n zak te hebben, maar
werd op de meet nog net verslagen
door Verhoeven en Palmers, weer
3e dus.
Verdere uitslagen:
Rudie Peters, Bergentheim 2e
plaats. Olderriarkt 17e plaats. Vaas-
sen 12e plaats.
Wim Bosman, Munchen Gladbach
6e plaats.
Peter Makkink, Munchen Glad-
bach 16e plaats.
Op woensdagmiddag 7 juli organi-
seert de RTVde 15e Ronde van Vor-
den. Aan de start vertrekken de c
amateurs met o.a. de gebr. Hel-
mink uit Vorden.
Daarna klinkt het startschot voor
de amateurs B en Veteranen. Hier-
in starten vele sterke renners uit de
regio, o.a. Fred de Kinkelder, on-
langs nog vijfde op de N.K. Verder
zullen de sterke Frans Havenaar,
Ge Draaier en in zeer goede vorm
verkerende Pieter Pit aan de start
staan. Maar ook de RTV is goed ver-
tegenwoordigd o.a. Han Hekkei-
man, Eddy Heuvelink en de gebr.
Peters.
De ronde wordt net als vorig jaar in
plan zuid gehouden met start en fi-
nish in de Alexanderlaan.

Viswedstrijd
de Snoekbaars
Op woensdag 23 juni werd er een
Viswedstrijd gehouden door de
snoekbaars voor de onderlinge
kompetitie senioren.en wel in de
Berkel.
Er werd deelgenomen door 21 vis-
sers die totaal 53 stuks vis vingen
met een lengte van 10.40 meter.
Eerste plaats: J.Gr. Jebbink 12
stuks lengte 1.98 meter. Tweede
plaats: R. Golstein 6 stuks lengte
1.17 meter. Derde plaats: W. Althu-
sius 4 stuks lengte 1.13 meter. De
volgende wedstrijd voor senioren
is op zondag 8 augustus.

Op 21 juni jl. werd met de clubkam-
pioenschappen voor de jeugdleden
van VTP begonnen.
Er waren dit jaar een vrij groot aan-
tal deelnemers (ca. 50) die van deze
gelegenheid gebruik hebben ge-
maakt om op het nieuwe zeer fraaie
tennispark de club-eer te behalen.
Er werd in poules gespeeld, waar-
door de deelnemers veel konden
tennissen hetgeen bij zo'n evene-
ment ook altijd de bedoeling is.
In zgn. kruisfinales konden dege-
nen die als eerste/tweede eindig-
den in een poule nog weer een her-
kansing krijgen. Hieruit kwamen
soms verrassende uitslagen.
Het publiek (meestal de ouders)
dat in grote getale aanwezig was,
was getuige van zeer spannende
wedstrijden. Door het fraaie weer
in het weekend en vanwege het feit
dat ook de deelnemers aan het
kampioenschap voor senioren ak-
tief waren bood het geheel op de
fraaie entourage een gezellige aan-
blik.
De dames van de jeugdcommissie
hadden alles goed in de hand waar-
door de finales zonderal te veel pro-
blemen op zondag 27 juni afge-
werkt konden worden.
De wedstrijden voor de mini's (Ie
en 2e jaars) werden reeds op de
woensdag hiervoor gespeeld. In dit
kweekvijvertje van Rosmalen wa-
ren eveneen leuke wedstrijden te
zien. Het devies is, klein beginnen
en GROOT eindigen.

lejr. mini t/m 8 jaar:
1. Leon Chevalking
2. Bart Pelgrum
lejr. mini 9 en 10jr.:
1. Wouter Pelgrum
2. Evelien Norde
2e jr. mini klein veld:
l.Tim Elbrink
2. Luuk Derksen
2e jr.:
1. Jeroen Karel Veldink
2. Richard Tijink
MD/J.D.t/m 12 jr.:
1. Wouter v. Helden / Rutger Wul-
link (6-1/6-7/6-1)
2. Willem Paul Bakker/Vincent ten
Have
mix t/m 12 jr.:
1. Jessie Cornegoor / Rutger Wul-
link (6-4/6-0)
2. Sanne Elbrink / Rogier Honig
M.D. 13 t/m 17jr.:
1. Anwari v. d. Meer/ Marloes Bran-
denberg (6-4/6-3)
2. Ruth Brinkhorst / Karien Wul-
link
J.D. 13 t/m 17jr.:
1. Peter v. Helden / Willem Holter-
man (6-3/6-4)
2. Reinier Molendijk / Jeroen Wal-
lenburg
Mix 13 t/m 17jr.:
1. Marloes Brandenberg / Peter v.
Helden (6-0/6-4)
2. Masja v. Wijk / Tjarko v. Wijk



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

De redactie

Fam. Wansink, Hoetinkhof35, tel. 2724

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorie weg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
PeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhó venlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vbrdensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

DeDoeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Strodjjklt/ml5en2

Voornckaoip
Addir&hof
HetHeijink
Höetinkhof

Fam. de Weerd, Brinkerhof 94, tel. 2520

S. V. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramèrenstraat
H.K, van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg^Stirumstraat

B. vati Hackfortwcg
Van Heeckerenstraat
DnCLulofswèg
Brihkérriof

Fam. Alofs, Mispelkampdijk50, tel. 3309

B. Galléestraat
Pr, Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Mólèrjweg
Insulindciaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Myldèrskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

DeHorsterkamp (alleen nr; 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeriewèg

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397

HetJcbbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
DeSteege
HetGulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

HetMplcnblick
HetVógèlbósje
De Bongcrd
De Hanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

Stopt B .Z.N. na Barchem?
Komt er een eind aan de triomfantelijke reis naar het geluk?
Komt er een eind aan het verhaal B.Z.N, dat in 1966 voor het
eerst optrad? Komt er een eind aan de reeks van successen op
plaat en podium? Zullen we het eigen geluid van B.Z.N, dat
verankerd ligt in de melodieuze zang en de goed in het gehoor
liggende eigen composities moeten missen?

Het zijn vragen die door duizenden
B.Z.N.-fans de laatste tijd worden
gesteld en misschien niet ten
onrechte. Na ruim 27 jaar van onop-
houdelijke inzet, de slavenarbeid die
vaak door de bandleden moest wor-
den verricht, gaan die hun tol eisen?
Waar rook is, is ook vaak vuur wordt
er verondersteld, maar aan een eind
van B.Z.N, wil niemand denken, ook
niet als geschreven wordt dat Jan Kei-
zer een solo-carrière wil gaan starten
en Jan Tuijp zijn heil letterlijk en
figuurlijk in hoger sferen wil güan
zoeken.

Carola, Jan Keizer, Jan Tuijp, Dick
Plat, Dirk van der Horst en Jack Veer-

Barchem Muziekfestival:
weergaloos - gaaf - gezellig
Al twaalf jaar het Barchem Muziekfestival, een toonaange-
vend festival in de Gelderse Achterhoek dat zijn weerga niet
kent. Topartiesten uit binnen- en buitenland stonden op het
Barchemse podium. Steeds weer bleek de gezelligheid in Bar-
chem niet te evenaren. Geen volgepropte tent maar gezellige
plaatsen voor de bezoekers en natuurlijk de beste artiesten zie
hier de ingrediënten voor een avond of weekend waar men nog
lang van genieten kan.

Het programma voor het twaalfde
muziekfestival mag er ook dit jaar
weer zijn, B.Z.N., het onovertroffen
Frühschoppen met De Bargkapel,
Mare en Dave en natuurlijk Normaal
op de Egerlander tour en Normaal in
het avondprogramma, ook wel de
Normaalste avond van het jaar in
Barchem.
De talrijke fans van B.Z.N, komen op
9 juli aan hun trekken, B.Z.N, in Bar-
chem een concert dat in het verleden
Barchem totaal op zijn kop zette, zal
dit jaar wederom een daverend con-
cert in Barchem geven. B.Z.N, zal
deze avond in het voor- en napro-
gramma ondersteund worden door het
orkest Pico de Luxe een aanstormend
klasse-orkest.
Zaterdagavond vindt er de Katerparty
plaats met het Hanska Duo. Zondag-
morgen 11 juli Frühschoppen met de
Bargkapel o.l.v. Willem-Jan Jolink,
de Bargkarel in 1993 bezig aan het
beste cor^waar zal op Egerlander
niveau Normaal begeleiden. Voor de
derde maal in successie zal Normaal
ook in Egerlander stijl de zaal plat-
walsen. Ook het schlagerduo Mare en
Dave zal letterlijk de stemming doen
opvoerenMfer een hoogtepunt zoals

we dit kennen op het Schlagerfestival
in Kerkrade. Mister Hammond Dol-
phijn kent het publiek als zijn broek-
zak en krijgt met zijn klanken zelfs de
geboren pessimist in een waanzinnige
stemming. Frühschoppen in Barchem
met een gevarieerd programma op
niveau, eenmalig in Barchem. Afslui-
ters zijn in het avondprogramma voor
de twaalfde maal Normaal nu met hun
eigen programma in het kader van de
Veldtocht 1993. Doe niet zo moeilijk,
dat is in Barchem niet tegen dove-
mansoren gezegd, het Barchemse en
natuurlijk ook zij uit verre omstreken
inclusief vormen al twaalf jaar één
grote familie met één doel: gezellig
h0ken en angoan en waar kan dit beter
als bij Normaal in Barchem.
In het voorprogramma bij Normaal
natuurlijk Willem maar in 1993 ook
een EXCLUSIEF première-optreden
van een groep met veel spektakel en
sfeer. ^^
Nadere exclusieve gegevd^Ëbinnen-
kort in een uitgebreide special. Kaart-
verkoop voor alle evenementen vanaf
heden bij de Bondsspaarbanken te
Ruurlo, Lochem en Barchem vanaf
heden. Beperkt aantal kaartorvol is in
Barchem te vol. ^B

man zij vormen de goed geoliede
machine B.Z.N, goed voor goud en
platina, zullen zij besluiten de speci-
fieke niet te imiteren B.Z.N.-sound
tot het verleden te doen behoren?
Natuurlijk zijn de afgelopen 27 jaar
slopend geweest, maar het publiek en
de fans zullen B.Z.N, de kracht geven
tot in lengte van dagen door te gaan
daar is ook de organisatie van het Bar-
chem Muziekfestival van overtuigd.
Alle optredens worden door B.Z.N,
normaal verzorgd, zo ook het optre-
den op 9 juli te Barchem, waarvoor
nog enkele kaarten beschikbaar zijn,
welke te verkrijgen zijn bij de Bonds-
spaarbanken te Lochem, Barchem en
Ruurlo.

C E R T I F I C A A T H O U D E R

DRUKWERKGEBIED

BLAZEN WIJ ZEKER *

ONS PARTIJTJE

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

ri)litievar/a GROEP VORDEN

Op 15 juni omstreeks 21.53 uur vond
er een ongeval plaats op de Lindese-
weg. Een overstekende ree werd aan-
gereden en overleefde de aanrijding
niet. De auto liep enige schade aan de
voorzijde op.

Op 16 juni omstreeks 7.12 uur vond er
een ongeval plaats tussen een passe-
rende trein en een overstekende
reebok. Ter hoogte van de Branden-
borchseweg vond voornoemd ongeval
plaats. De reebok overleefde de klap
tegen de trein niet. De trein had geen
zichtbare schade.
— Omstreeks 10.00 uur werd aangifte
gedaan van vernielingen, gepleegd
aan twee auto's op een bedrijfs/bouw-
terrein te Vorden. Achterli'chten/
koplampen en dergelijke werden
kapot getrapt. Het betreft een niet
afgeslpten terrein. Aangifte werd
opgenomen. -
— Omstreeks 10.40 uur werd aangifte
gedaan van diefstal van een dames-
fiets, merk Gazelle bij een winkel in de
Kerkstraat/Dorpsstraat. De fiets is
voorzien van een postcode.

— Er werd een bromfiets ontvreemd
bij een plaatselijk horecabedrijf. Het
ingestelde onderzoek heeft inmiddels
geresulteerd in de aanhouding van
twee verdachten. De bromfiets is
(nog) niet teruggevonden. Vermoede-
lijk heeft men deze gedumpt elders.
Ten opzichte van de benadeelde zal
een schaderegeling getroffen gaan
worden. Proces-verbaal wordt opge-
maakt.
— Er is aangifte gedaan van diefstal
van een personenauto, gepleegd te
Apeldoorn. Deze gegevens zijn door-
gestuurd naar de politie van Apel-
doorn.

De vereniging Sparta heeft bij de poli-
tie aangifte gedaan van vermissing
van een vlag met de Nationale Drie-
kleur. Deze is weggenomen bij de
kruising Het Molenblick/Het lebbink
op 14 juni tijdens de plaatselijke
avondvierdaagse.

In de afgelopen tijd diverse mensen
geassisteerd bij het verkrijgen van de
benodigde papieren bij vermissing
van paspoort/deel/delen van het ken-
tekenbewijs en dergelijke.

Op 18 juni omstreeks 10.45 uur vond
op de Burgemeester Galléestraat een
klein ongevalletje plaats tussen een
autobus en een personenauto. Tijdens
het achteruit rijden raakte de bus de
personenauto. Het gevolg was geringe
materiële schade.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE*

Op de Ruurloseweg op 19 juni
omstreeks 17.00 uur een dode kater
gevonden langs de kant van de weg.
Deze kater was het slachtoffer gewor-
en van het snelverkeer.

— Langs de Ruurloseweg ter hoogte
van de Kranenburg en verder in de
richting van Ruurlo werd tijdens een
surveillance geconstateerd dat aldaar
vele reflectorpalen vernield waren. De
wildspiegels, ter voorkoming van het
onverhoeds oversteken van het ree-
wild, waren van de palen afgetrapt en
lagen her en der in de berm. De Provin-
ciale Waterstaat van Gelderland is met
deze vernieling/straatschenderij op de
hoogte gebracht. Zo spoedig mogelijk
zullen de reewildspiegels weer aange-
bracht worden ter voorkoming van
erger. Wat een VUILE onzinnige ver-
nieling.

Op 20 juni omstreeks 4.20 uur reed
een bestuurder van een buitenlandse
personenauto over de Zutphenseweg
ter hoogte van de afslag met de Oude
Zutphenseweg over een op de weg
gegooide uit de berm getrokken weg-

omleidingsroute paal. De auto liep
aanzienlijke schade op door de paal.
Onder andere werd de gehele d ie se l-
tank vernield en de gehele inhoud van
diesel kwam op het wegdek terecht.
De plaatselijke brandweer bestreed
efficiënt/effectief de wegverontreini-
ging. Getuigen borden verzocht
zich te melden bij de polit ie.
— Omstreeks 8.50 uur werd geconsta-
teerd dat ter hoogte van de Deldense-
weg een hoeveelheid hekken, slangen
en dergelijke op de weg is gezet ter. . .
De zaak werd opgeruimd. De politie
heeft inmiddels al enige indicatie. Ver-
moedelijke veroorzakers moeten ge-
zocht worden bij de bezoekers van de
zogenaamde geslaagdenfeestjes, die
dit weekeind overal plaatsvonden.
Om blijk te geven van de vreugde van
het slagen haalt men dergelijke onzin
uit. Vier feest op een wijze dat geen
ANDER er op wat voor manier dan
ook maar last van heeft. Denk aan
elkaar.

Op 21 juni omstreeks 11.20 uur werd
er melding gedaan dat er een schaap
zou lopen langs de spoorlijn ter hoogte
van de Eikenlaan. Ter plaatse de zaak
afgezocht. Niet meer aangetroffen.
— Omstreeks 15.38 uur werd aangifte
gedaan van vernieling, gepleegd aan
een auto. Deze stond geparkeerd op
een van de plaatselijke campingterrei-
nen en had enige krassen. De krassen
op de achterruit en motorklep zijn ver-
moedelijk veroorzaakt door een steen.

Op 22 juni omstreeks 7.45 uur vond
een ongeval plaats tussen een bestuur-
der van een personenauto en een
bromfietster. Tijdens het afslaan ont-
stond het ongeval. Door het ongeval
liep de bromfietsbestuurster lichte
verwondingen op.
- Omstreeks 8.35 uur vond op de

Wildenborchseweg een ongeval
plaats. Tijdens het inhalen wijkt de
ingehaald wordende iets uit naar links.
Daardoor diende de inhaler nog meer
uit te wijken. Hij geraakte in de berm
en reed aldaar een verkeersbord
omver. De bestuurder van de in te
halen vrachtauto is doorgereden. Hij
heeft waarschijnlijk niets gemerkt.
Een nader onderzoek is/wordt inge-
steld. Proces-verbaal wordt opge-
maakt.

Op 23 juni omstreeks 15.50 uur werd
aangifte gedaan van vernieling van
een autoruit, gepleegd te Wichmond
in de Dorpsstraat.

Op 24 juni omstreeks 7.00 uur werd er
een poes aangetroffen op de Zutphen-
seweg. Deze poes had ook nog een
jong konijntje in zijn bek. De poes en
het konijntje waren dood. Later
meldde zich iemand dat hij een aanrij-
ding had gehad op de Zutphenseweg.
Daarbij had hij ook nog enige lichte
materiële schade opgelopen. Een en
ander wordt geregeld.

Op 25 juni omstreeks 7.07 uur werd er
een inbraak gepleegd in een bedrijfs-
pand aan de Burg. Galléestraat te Vor-
den. Via een ruit aan de zijkant kwam
men het pand binnen. In het kantoor
werd een kassalade ontvreemd, die
later elders werd teruggevonden.
Leeg. Ontvreemd werd een geldbe-
drag. Technische Recherche stelde
een onderzoek in.
- Omstreeks 9.00 uur vond er een

kop/staart aanrijding plaats op de
Ruurloseweg. Een bestuurder wilde
afslaan, hetgeen te laat werd bemerkt
door de achterop komende bestuurder.
Aanzienklijke materiële schade was
het gevolg. De auto raakte totaal ver-
nield. De kentekenbewijzen zijn inge-
nomen.

STEUN DE TEGENAANVAL
OP HET ONVERWACHTE.

HELP DE 40.000
KINDEREN

MET EPILEPSIE
EN GEEF.

GIRO 222111.
Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine.

- Al 100 jaar actief.

Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-821 24 11.



Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in
de merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Bresser

WAPEN- EN SPORTHANDEL

letds dotltrtffendl

Zutphenseweg 9, Vorden.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012 ir

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

NEVER MIND
Jyllii

Kaarten in de voorverkoop bij alle vestigin-
gen FOCUS vrijetijdsmode en CITY-LIDO

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

DE VAKMAN
Alles voor de Doe-Het Zelver

Geschaafde palen
geïmpregneerd 7x7x2.70

ƒ16.- per stuk

Geschaafde palen
geïmpregneerd 9x9x2.70
ƒ28.50 per stuk

Bouw- en Houtbednjf

fa. Heijink
Leestenseweg 1 (h- Zutphen.
Telefoon 05750-21796

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 725 1 J L Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

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

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

DE VAKI^N
m Alles mr de

Doe-HetEelver
* Ruim gesorteerd
* Goede kwaliteit
* Perfecte hulp en advies

op maat zagen en
Vp - j • n(j

bezorgen is bij ons
Mjtó

Ook parkeren is bij
ons geen probleem!

Dus de vakman:
Bouw- en Houtbednjf

fa. Heijink
Leesfenseweg 10 - Zutphen. Telefoon 05750-21796

Knoflooktabletten 2000

HOUD J JONGEN VIT ALISEE^"

G ^Sl^OFW^
--K^

'"l<>P e u-crl»,,,,..

*

Knoflook 2000
uit

•aarowii
Er kan er maar één de beste zijn

F$VTF fin'l'° 'x'volcn b'j'

•
l , JONG- WTAAL EN STERK !!

l-
Drogisten] Ten Kate

-.lulP!?g'1seweg2 - VORDEN

VOEL DE KRACHT VAN KNOFLOOK 2000

slagerij Rietman & Zn.

(Jac Hermans) EXTRA RECLAME

Nieuwstad s -t

DONDERDAG 1 -VRIJDAG 2
ZATERDAG 3 JULI

Magere Runderlappen
1 kilo NU

Duitse Biefstuk
100 gram

Gekruid Gehakt
500 gram

Grillworst
250 gram

Gemarineerde

Schouderkarb
100 gram

ade

MAANDAG 5 - DINSDAG 6
WOENSDAG 7 JULI

Speklappen
1 kiln

Varkenslappen
1 kiln

Tartaar
S stuks

CONTACT een goed en graag gelezen blad

Wie eenmaal

Waldkom heeft gekend,
eet niet anders, is verwend!

Waldkom, Puur Natuur met tarwe,
rogge, haver, gerst, soja, lijnzaad

en zonnebloempitten.

NIEUW, ons vezelrijk volkoren,
een welkome variatie.

Puur Natuur, dat proeft U!

Vers van de Warme Bakker
't winkeltje in vers brood en banket

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

ZO MERSLAAPZAKKEN
100 cm
- 100% katoen

TRICOT ROMPERTJES
maat 50/56 t/m 110/116
- 100% katoen

NOPPIES BOY/GIRL
— de gemakkelijke katoenen luier
— perfecte pasvorm
— goedkoop
— goed absorberend
— milieuvriendelijk

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

V.A.
DONDER-

DAG
1JULI

KOSTUUMS - KOLBERTS - BLAZERS - PANTALONS - JEANS - KAT.BROEKEN - JACKS - TRUIEN

SWEATSHIRTS - T-SHIRTS - OVERHEMDEN - PYAMA'S - ONDERGOED ETC. ETC.

t
SPALSTRAAT 7-9 • HENGELO • TEL. 05753-1383



GEVECHT OP DE
VIERKANTE
MILLIMETER

Bij de opzet van Uw keukenplan houden we terdege rekening met
Uw persoonljke wensen en verlangens. Wij kijken U, voor we een
advies geven, even heel goed aan: bent U links- of rechtshandig,

groot of juist klein. Want wat heeft U aan een keuken op de hoogte
van een reus, als U net de 1 meter 65 haalt - of andersom.

Teken op deze pagina Uw keukenruimte op schaal in en neem de
advertentie mee naar onze showroom. Dan kiezen we samen de

droomkeuken die U past - in formaat en prijs.

HOLTSLAG RUURLO
i i i

45 jaar Bouwkundig

Spoorstraat 28, Ruurlo, Telefoon (05735) 2000

EEN
NIEUW LEVEN

OPBOUWEN
IN EEN

VREEMD LAND

Veel van de ontheemden
die in de tijdelijke opvang-
centra zijn ondergebracht,
zijn met de twee treinrei-
zen door het Rode Kruis
uit het voormalige
Joegoslavië opgehaald.
Onderweg kwamen de
eerste emoties los en ook
in de opvangcentra raken
ze die niet kwijt. Door hun
tijd in de opvangcentra
met hulp van de vrijwilli-
gers zo nuttig mogelijk te
besteden, kunnen ze weer
proberen iets op te bou-
wen en de nare ervaringen
beter te verwerken. "Het
liefst zou ik zelf meehel-
pen, in de keuken of waar
dan ook. Want de hele
dag niets om handen heb-
ben is geen pretje. Dan ga
je maar zitten piekeren
over alles wat je kwijt
bent."

SAMEN
STAAN
WE STERK

OPRUIMING
DAMES:

HEREN:

japonnen
pakjes
rokken
pullovers
jacks
blazers

pantalons
overhemden
costuums
colberts
pullovers

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

98.
149.
69.
89,
89.
89.

69.
49.

169.
69.
89,

149.

mocleeentrum

Tennissen

(impcnd v.in ma. t/m vr i j . van 08.00 - 17.00 uur. Vrijdag koop.wond.
Zaterdags geopend van ()').()() - 13.00 uur.»

HOE MEER POST, HOE LEUKER

Belgische topper op 2 juli in Halle:

Clouseau zet De Woage op z'n
kop
Zalencentrum De Woage haalt tijdens de Halse kermis een
klapper van formaat in huis. Op vrijdagavond 2 juli beleven
de feestelijkheden in Halle een hoogtepunt met een spetterend
optreden van de Belgische formatie Clouseau.

't Is niet alleen
erg lekker.

Hef is ook
bijzonder
gemakkelijk voor
op de camping, de
boot, op vakantie
ofonverwac
gasten.

van

Slagerij Jan Rodenburg
Dorpsstraat 32 - 7251 BC Vorden
Telefoon 05752-1 470

CONTACT een goed en graag gelezen blad

Expositie rond geboorte en
doop
In het museum Frerikshuus te Aalten wordt van 26 juni tot en
met 28 augustus een expositie gehouden over gebruiken rond
geboorte en doop. Al geruime tijd is er binnen het bestuur van
het museum gesproken over de mogelijkheid om, meer dan tot
nu toe, naast de permanente exposities onderdelen uit de
museumcollectie die zijn opgeslagen in wisselexposities te
tonen.

Het fenomeen Clouseau behoeft voor
de meesten nauwelijks toelichting
meer. De groep werd negen jaar gele-
den opgericht door leadzanger Koen
Wauters en zijn maten Kris en Bob.
De Clouseau-mania krijgt België pas
goed in de greep wanneer de groep in
1989 als tweede eindigt op het Belgi-
sche Songfestival met het liedje
Anne, dat een geheide nummer l hit
wordt.
Tijdens live-optredens spelen zich
hysterische taferelen af die doen den-
ken aan de tijden van The Beatles.
Eind 1990 springt de vonk over naar
Nederland, met het nummer 'Daar
gaat ze', 'Heel alleen', 'Domino' en
'Geef het op' zorgen ervoor dat Ciou-
seau ook tijdens live-concerten gigan-
tische successen boekt.
Met de release van de eerste CD
'Hoezo', die zestien keer goud en acht
keer platina haalt, is de naam Clou-

seau definitief opgenomen in de hit-
boeken. Ook de tweede CD 'Ofzo'
blijkt een klapper van jewelste.
Dit voorjaar nam Clouseau haar
tweede Engelstalige CD op in Los
Angeles. In augustus zal deze CD
Europees worden gereleased. Vanaf
half juni tot half september zal Clou-
seau op festivals in Duitsland en
Scandinavië optreden en ook doen
zijn een aantal concerten in Neder-
land, waaronder op 2 juli in De
Woage. Tijdens de concerten zal
Clouseau repertoire brengen van de
nieuwe Engelstalige CD en hun
grootste Nederlandstalige hits.

Kaarten voor dit concert in De Woage
zijn nu al verkrijgbaar aan de zaal.
Het concert van Clouseau wordt op
zaterdag 3 juli op veler verzoek ge-
volgd door een optreden van de top-
groep La-Vita.

Verleden jaar is hiertoe een eerste
aanzet gegeven met o.a. een kantex-
positie en het tonen van examenstuk-
ken voor de aktie fraaie handwerken.
Daar bestond veel belangstelling en
waardering voor, en zo wil men dit
jaar de collectie baby- en doopkleding
en de bijbehorende attributen expose-
ren in het kader van de expositie
'Gebruiken rond geboorte en doop'.
Naast het oude koperen doopvont in
bruikleen van de Aaltense Hervormde
Kerk zal er aandacht besteed worden
aan geboortekaartjes, de doopkaars
en doopkaart, er wordt in de achterka-
mer van het museum een kraamkamer
ingericht waarbij de bakermat en de
voorloper van de moderne couveuse,
de verlostang en andere medische
instrumenten niet zullen ontbreken.
Door de videoploeg van het museum
zijn interviews gemaakt met een oud
kraamzuster, een huisarts, een predi-
kant en een pastor zeker zeer de
moeite waard om even rustig plaats te
nemen en te luisteren en te kijken,
naar gebruiken uit lang vervlogen
tijden.

Op de bovenverdieping van het
museum wordt ruime aandacht
geschonken aan het textielproject,
Den Angang (koffie drinken na kerk-
tijd) terwijl in de achterliggende
schure van het museum ook de keu-
ken bij het geheel wordt betrokken.
Op twee Aalten-dagen namelijk op 15
en 29 juli grijpt men in het Freriks-
huus terug naar een oud gebruik
namelijk het kraomschudden, en hou-
den we Kraomvisite, waarbij een
ieder van harte welkom is om een kop
koffie te drinken en een pilwegge te
preuven.
Dit uiteraard tegen een kleine vergoe-
ding, want vroeger ging men ook met
de Krommen arm op visite.

Kortom vanaf 26 juni tot 28 augustus
volop romantiek in het Frerikshuus en
tijdens de Kraomvisite zal de trekzak-
groep van de Ahof zorgen voor de
vrolijke muzikale noot.

Groepen worden verzocht om vooraf
een afspraak te maken met het Mu-
seum, tel. 05437-71797.

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

EEN NIEUW LEVEN OPBOUWEN
IN EEN VREEMD LAND

Daarbij hebben
we veel steun
gekregen, in het
bijzonder van
Rode Kruis-vrij-
willigers", zegt
een van de
vluchtelingen.
"Waar we het
meest van onder

de indruk zijn, is
de hulpvaardigheid van die
vrijwilligers, en van de
Nederlandse bevolking. We
krijgen veel liefde en mede-
leven van iedereen."

SAMEN
STAAN
WE STERK

"Mijn eigen huis. mijn eigen
kamer, dat mis ik het meest.
Alles is hier vreemd", zeg-
gen de kinderen van de
Bosnische ontheemden in
de tijdelijke opvangcentra.
"Hier kunnen we weer een
normaal dagelijks ritme pro-
beren op te bouwen.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

GEVULDE K1PFILET

4 kipfilets d ca. 175 g; zout; peper; 75 gfijngehakte champignons; 50 g in
zeer kleine stukjes gesneden ham; l dl kippebouillon; l eet lepe l droge
sherry; l theelepel maï'zena; l eetlepelsojasaus.

Snijd de kipfilets overlangs in zodat 'tasjes' ontstaan. Bestrooi de kipfilets
met wat zout en peper.
Vermeng de fijngehakte champignons met de stukjes ham en verdeel het
mengsel over de 'tasjes'. Zet de randen van de 'tasjes' vast met cocktail-
prikkertjes.
Beboter een ondiepe pan en leg hier de gevulde kipfilets in. Voeg de bouil-
lon en de sherry toe en breng alles langzaam aan de kook. Draai de hitte-
bron laag, leg een deksel op de pan en laat de kipfilets ca. 25 minuten
zachtjes stoven tot ze gaar zijn. Leg de kipfilets op een schaal en houd ze
warm.
Maak de maïzena aan met de sojasaus en bind hiermee het stoofvocht.
Laat de saus 2 minuten zachtjes koken en schenk hem daarna over de kip-
filets.
Serveer het gerecht onmiddellijk.
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