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Robby van Zinnicq
Bergmann geeft
lezing over oorlog
Robby van Zinnicq Bergmann geeft
zondagmiddag 16 j u l i in liet Lindcsc
theater 'Onder de Molen' een lezing
naar aanleiding van zijn boek 'Het
doel bereikt'. Dit bock - dat in 1990
verscheen - gaat over de Tweede
Wereldoorlog. Nadat de oorlog was
uitgebroken ging Robby van Zinnicq
Bergmann als 23-jarigc eavalcrist op
de vlucht voor de Duitsers. Via Bel-
gië, Frankrijk, Spanje en Portugal
kwam hij u i t e inde l i jk in Canada en
Engeland terecht waar hij een oplei-
ding tot mi l i t a i r vlieger volgde. Hier
ontmoette hij voor het eerst de ko-
ninklijke familie. Tijdens de opmars
van de geallieerden was Van /.innicq
Bergmann zeer actief als vlieger van
een Typhoon. Na de oorlog werd hij
door Koningin Wilhelmina gevraagd
om hofmaarschalk te worden. De/e
functie vervulde de in Vorden woon-
acht ige oud-vlicgcnicr ruim 35 jaar.
"Zes maanden nadat Bcatrix als Ko-
ningin aantrad, ben ik met pensioen
geg;tan. Zo hadden we da! ook afge-
sproken. Want een jonge Koningin
moet met jonge mcn.sen werken' , al-
dus Van Zinnicq Bergmann in een in-
terview met Weekblad Contact. Hij
heeft echter alt i jd nog wel contact met
de koninkli jke familie. "Vooral mei
Prinses Juliana en Prins Bernhard.
Want daar heb ik het langste voor ge-
werkt. Dan bouw je toch een zekere
band op. Als ik jarig ben belt de Prins
mij ook altijd en andersom doe ik dat
ook als zij jarig zijn', aldus Robby
van Zinnicq Bergmann. Zie in te rv iew
Tweede Blad.

Prettymarkt
De zwem- en polovereniging Vor-
dcn'64 hield afgelopen zaterdag de
jaar l i jkse Pretiymarkt. De opbreng
van deze markt wordt gebruikt voor
de huur van hel overdekte /Avembad
in Ecfde en de kosten van de trainer.
Toen zaterdag om l i e n u u r d c verkoop
begon, mochl de zwcmvereniging
niet klagen over de belangste l l ing , 's
Middags waren er - waarschijnlijk in
verband met het warme weer - aan-
merkelijk minder bezoekers. Dit
mocht echter de pret niet drukken,
want de totale opbrengst van de markt
was niet minder dan andere jaren.

Wethouder Mulderije
op de bres voor
openbaar vervoer
Wethouder Mulderije heef t afgelopen
dinsdagmiddag een gesprek gvh;ul
met de heer Van Scttcn van de Gelder-
se Vervoersmaatschappij naar aanlei-
ding van de vele klachten die waren
binnengekomen over het openbaar
vervoer in deze regio. 'Dat gesprek is
heel positief verlopen', aldus Mulde-
rije. 'Zo kreeg ik te horen dat er van
een opheffing van de spoorlijn Zut-
phen-Winterswijk helemaal geen
sprake is. DcGVM heeft zelf plannen
om in deze regio een vergaan tic sa-
menwerking aan te gaan met de Ne-
derlandse Spoorwegen. In september
komt er een rapport uit waarin zij dui-
deli jk maken hoc ze de lijnen Zut-
phen-Winterswijk en Doctinchcm-
Winsterwïjk rendabel wi l len maken',
legt Mulderije uil .
Ook de klacht dat het Nieuwe Spittaal
/.eermoeilijk met de bus te bereiken is
sinds het wegvallen van lijn 5 l kwam
dinsdagmiddag ter sprake. 'De GVM
heeft toegezegd naar deze problemen
te kijken. Maar daar heb ik geen ge-
noegen mee genomen. Ik heb van de
heer Van Setten geëist dat hij in ge-
sprek gaat met de mensen in Vorden
en dat hij de problemen serieus
neemt. En dal heeft hij toegezegd. Op
13 september zal er ccn bijeenkomst
worden gehouden waar iedereen van
harte welkom is. Binnenkort zullen
wc bekend maken waar dat plaats
heeft', aldus Mulderije. Hel was ook
mogelijk geweest om deze bijeen-
komst nog deze maand ie houden,
maar in verband mei de vakanties
hebben beide partijen voor ccn later
datum gekozen.

25.000e bezoeker zwembad In de Dennen

Badmeester Martin Westcrik max de <iff>chiwi weken niet klagen over hè! aantal be:.oekcrs van -weinbad '/n de Den-
nen'. Met het mooie weer komen er dagelijks :.o'n 1,250 zwemliejJiebbers naar het bad. Dinsdagmiddag mochl Martin
Wexrerik de 25.000e hc:ccke>- <>ntraii(>cn. Het xaat hier om de 15-jarige Anoek Peters uit Wichnwnd. L'ii handen van
hadmeester We.fteiïk vnt\'ini> ~jjeen box bl

Sursum Corda tevreden over
verloop van Superl<terij
Vanaf het moment dat de inschrij-
ving voor de Superloterij van Sur-
sum Corda van start ging, is de be-
langstelling groot geweest. En dat is
natuurlijk op zich niet vreemd.
Want in deze Superloterij doet u
met één lot maar liefst 11 trekkin-
gen mee. Met prijzen variërend van
hi-fi apparatuur tot weekendreizen
naar Londen en Praag. De hoofd-
prijs is een Suzuki Swift GLS. De
eerste trekking nadert met rasse
schreden. Op 29 september gaan de
eerste prijzen de deur uit. Wie nu
nog mee wil doen moet dus opschie-
ten. Gelukkig zijn er nog loten. De
bon even verderop in deze krant
wijst u de weg naar die 'Laatste
Lootjes'.

De Superloterij van Sursum Corda is
georganiseerd onder hel motto 'Uw
centen voor onze instrumenten' . Want
wat is er aan de hand? Voorzitter Dick

Boerstoel: 'Voor onze jeugdleden
breekt de grote dag aan als ze tnct suc-
ces hei muziekexamcn hebben afge-
legd, Vanaf dan mogen ze meespelen
in het harmonïeorkesl of in de nuillet-
band. Op dat moment geven wc ze
óók graag een nieuw ins t rument in
handen. Als een snort beloning en als
motivatie. En daar z i t nu ons k n e l p u n t
- en de reden voor de Superloterij.
Ongeveer de helft van onze ins t ru-
menten is hard aan vervanging toe.
Want - en daar sla je niet zo gauw bij
sti l - instrumenten kunnen ook verslij-
t e n . l ' J i daarom doen op deze manier
via dc/.e Superloterij een beroep op de
bevolking van Vorden en omstreken.
Uiteindelijk is Sursum Corda toch
ook een beetje van alle Vordcnaren.'
'Hoeveel loten zijn er nog?', vragen
wc Gcrrit de Niet , de penningmeester.
'Met de dag minder, ' laat Gcrrit de
Nie t weten. 'En dat is natuurlijk ook
de bedoeling. Want behalve het feit

dal we de deelnemers graag de leukste
prijzen toewensen, blijft het doel toch
de nieuwe instrumcntü^k'oor onze
jonge leden. En elk ^Wkocht lot
draagt daar aan bij. Daarom zijn we
ook erg b l i j dat de inschri jving zo vlot
verloopt', aldus De Niet. Er zijn ech-
ter nog loten over. Wie daarvoor m
aanmerking wil komen, moet alleen
snel reageren. En dat kan op twee ma-
nieren. Even verderop in deze krant
staat een bon die kan worden inge-
v u l d . Ook is het mogelijk een in-
schrijfformulier af te halen bij Gcrrit
de Niet (tel. 3483) of Dick Boerstoel
(lel. 1567). Zie ook advertentie.

Wereldwinkel
De Wereldwinkel heeft op 29 en 30
mei een k o f ï ï c a k t i e gelumden in Plan
Boonk. De/.e akt ic was een groot suc.-
ccs met als gevolg dat steeds meer
mensen de weg naar Je kraam van de
Wereldwinkel weten te vinden en
Ma\ Havelaar koffie kopen. De We-
re ldwinkel staal elke vri jdagmorgen
op de weekmarkt.

Toekomst Vordense sporthal nog onzeker
In een besloten commissievergade-
ring werd vorige weck gesproken
over de toekomst van sporthal 't
Jebbink. Dit werd gedaan naar
aanleiding van de basisnotitic van
de stichting Spel en Sport. Belang-
rijkste conclusie uit dit rapport is
dat het nog helemaal niet zeker is
dat een privatisering van de sport-
hal leidt tot een besparing voor de
gemeente Vorden. Voortzetting van
de exploitatie door de gemeente kan
financieel net zo aant rekkel i jk zijn.
Alleen moet de accommodatie dan
wel sterk worden verbeterd.

In 1994 had sporthal 't Jebhmk een
exploitatietekort van f 72.505,-. De
s t i c h t i n g Spel en Sport waarschuwt
ervoor dat bij ccn ongewijzigd beleid
hel negatieve exploitatieresultaat de
komende jaren verder zal oplopen.
Volgens de stichting moei de gemeen-
te rekening houden met een negatief
resultaat dat tussen de 150.000 en
200.000 gulden l i g t . Voor de /.e nega-
tieve ontwikkeling geeft de stichting
Spel en Sport verschillend^ ontwik
ke l ingcn aan. Zo wordt er dooi' het
voorgezet onderwijs en verenigingen

siecds minder gebruikt gemaakt van
de sporthal. In de de uren dat er wel
veel gesport wordl, wordt het gebouw
e c h i e r onvoldoende benut. Dit heeft
ie maken met hel f e i l dal er te weinig
kleedkamers zijn. Ook heeft de s t ich-
t i ng Spel en Sport een vergelijking
gemaakt met andere sporthallen. Ver-
geleken bij sportaccomodaties van
overeenkomstige grootte valt op dat
de openstelling van sporthal 'l Jeb-
bink van 77,5 uur per weck lager is
dan het gemiddelde van 89 uur. l i e t
vcrgrolen van hot aantal uren wordl
door het onderzoeksbureau m o g e l i j k
geacht.

In de basisnotitie doet de stichting
Spel en Sport diverse aanbevelingen
waardoor de sporthal optimaler ge-
bru ik t wordt. Zo stelt het onderzoeks-
bureau ccn ui tbreiding van de kleed-
kamers voor. Ook zou het aantal ope-
ningsuren uitgebreid kunnen worden
door ook op zondag open te gaan.
Deze dag zou in principe kunnen wor-
den gebruikt voor de organisatie van
a l l e r l e i evenementen, zonder dat de
hukl igc gebruikers er last van hebben.
Verder is clc gemeente Vorden vorig

najaar gestart met energiebesparende
maatregelen. Dit levert jaarlijks waar-
schijnlijk ccn besparing van 15.000
gulden op. Ook kan er bezuinigd wor-
den op de personeelskosten door over
te gaan op sleutelverhuur, Door mid-
del van dil systeem kan de gebruiker
van de sporthal zelf het gebouw ope-
nen en slui ten. Een nadeel bij een der-
gelijk systeem is echter dat de beheer-
der geen oogje in hel zeil kan houden.
Verder zouden de tarieven van 't Jeb-
b i n k meer trendmatig verhoogd kun-
nen worden. De stichting stelt voor
om dit met name te doen voor gebrui-
kers van buiten de gemeente Vorden.
Voor comme re iele evenementen moet
er speciaal Uiriet ' komen.

Met het oog op een gezonde financië-
le toekomst zijn er volgens Spel en
Sport in feiic twee opties. Zo kan de
gemeente de exploitatie in eigen han-
den houden, maar het is ook mogelijk
on i deze over te dragen aan een stich-
ting waarmee een budgetovereekomsl
wordt afgesloten. In beide gevallen
moeten echter de eerder genoemde
verbeteringen aan de sporthal worden
doorgevoerd,

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 16 juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
bediening van de Heilige Doop. Er is geen zon-
dagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag IBjutnO.QO uur ds. M. Berg, Barchem;
19.00 uur idem.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 15 juli 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 16 juli 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. de Vordering.

Weekend-Wacht-Paslores: 16-17 juli Pasloor G,
Simons. Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 15-16 juli ór. Haas, Chrislinalaan 18,
tel. 1678.
Alleen voor dringende gevallen is er op zalerdag
en zondag spreekuur van 09.30-10,00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kun! dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen ól een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die nie! tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne allijd éérsl
bellen vooroverleg.

Apotheek
Openingslijden: maandag tot en me! 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
lijden uw recept aan (e bieden, Zaterdag: van
9.45 tol 10.15 uur en 17.15 tol 17.45 uur.
Buiten de genoemde lijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 15-16 juli P.J. Waart, Barchem, tel.
05734-1744. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
i • i 'nimmer 06-11. De openingstijden van het

kantoor 2ijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12,00 uur en van
13.0Gtot17.00uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraal

11A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 lot 10.00 uur, alleen telelonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 cl/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c. Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 SK RuurlO, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje juli: mevr. Kamerling, tel, 1940,
b.g.g. 2151, Graag bellen voor 8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, lel. 05752-1256,

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres lel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13,30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingslijden: maan-
dag l/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag:
9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zalerdag van
10.30-12.30 uur. Tol. 05750-20934.

Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6.
tel. 3405. Geopend rna. l/m vrij, van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilllgershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405, Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en tnformatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhol
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 16 juli 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.

RK kerk Vïerakker-Wichmond
Zaterdag 15 juli 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 16 juli 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.
Weekend-Wachi-Pastores; 16-17 juli Pastoor G.
Simons. Borculo. tel, 05457-71383.

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 Hel Nieuwe Spiltaal, Ooyer-

hoekseweg 8, lel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks 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),
Kraamafdeting 10.30-11,30, 15,30-16.45 en
18.45-19,30 uur. PAAZ ledere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uilleenpost Vierakker-Wichmond Si. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16,15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12,00 uur.

Hoogste punt van
restauratie
Dorpskerk bereikt
Vorige weck vrijdagochtend werd tij-
dens de restauratie van de Dorpskerk
het hoogste punt bereikt. In plaats van
een pannebier werden de medewer-
kers door aannemersbedrijf Hulshof
getraetccrd op koffie met gebak. Ar-
chitect W. Kramer uit Amersfoort -
die aan hel hoofd slaat van hel res tau-
ru t iqmi jec i - bedankte tijdens deze
informele bijeenkomst voorde prett i-

ge manier waarop tot nu toe gewerkt
is. Namens de restauratiecommissie
v;tn tic Dorpskerk sprak Henk Vaags
zijn tevredenheid uit over het verloop
van de restauratie en gaf hij alle me-
dewerkers die hij het project betrok-
ken zijn een envelop niet inhoud. Het
is de bedoel ing da! aan hei e i n d van
dil jaar de klus geklaard is. Even voor
de bijeenkomst in de sclial'tkeet had-
den Peter Ncijcnhuis en Willcm Schul
de gerestaureerde windvaan uit 1872
weer op het dak van de kerk gep laa t s t .

'Samen sterk voor de Dorpskerk'
Banknionmer
Rabobank Vorden
ABN/AMRO Vorden
SNS-bunk Vorden

36.64.47.475
47.30.94.835
93.33.31.479

Giro van de bank
862923
837570
3I003ï



NU VOLOP

VERSE
AARDBEIEN

en

NIEUWE
AARDAPPELEN

OokvoÖr^ANDERE
GROENTEN en FRUIT

naar

Tuinderij
Bannink

Hulshofweg 8, Ruurlo

IMOKTIH
PRAKTIJK VOOR HUIDVERZORGING

Tb tak1 huidverzorging met
produkten op natuurlijke
basis
Aromatherapie
Elektrisch epileren
(ziekenfonds erkenning)
Zonnebank
(snelbruiner)

Ans longbloets Het Wicmelink9 Varden
Telefoon 057^2-3560

VAKANTIE VAN 27 JULI T/M 20 AUGUSTUS

Huur
Mister Steam
an reinig zalf uw vloarbadekking

of bankstel in oen oogwenk!

Mister StBBm is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf m a u bol stofte ring
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister
L Steaan

Minor Stsam is ta huur bij:

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen
Siersmeedwerk, inrijpoorten enz. v.a, f 60,- p.m
Nostalgische tuinverlichting gietijzer v.a.
f 195,- p.st.
Kinderkoppen zwart basalt ca. 17 x 17 f 1,- p.st
Waalformaatklinker 6 cm dik v.a. f 20,- p.m2

Buitenvelderweg 1 -RUURLO-05736-1577.
Prijzen incl. B.T.W.

REPARATIE
was-en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt levertaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Ondanks de hitte
blijven wij aktief.
W!J KOCHTEN:

JONGE ZOMERJURKJES t/m 46
kort en lang met splitten v.a.

BERMUDA'S t/m 48
linnen van 98.- nu

BLOUSES en TOPJES v a

ROKKEN v a.

JACKS 38 t/m 48
micro seta / micro touch
in modekleuren v.a.

HEREN JACKS v.a

HEREN PULLOVERS en POLO'S
v.a. 98.-
KORTE BROEKEN en BERMUDA'S v.a.

89.
69.
59.
89.

119.
129.

+ 39.
39.

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat ?2. 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

DE SPANNEVOGEL RUURLO

4 Nu uw TRAP BEKLEDEN
met halve maantjes uit voorraad
leverbaar in 4 versch. kleuren j O
voor maar f %/•

4 KOKOSKARPETTEN 160 x 240 cm
uit voorraad leverbaar
gebleekt of ongebleekt
nu voor

(13 treden)

per stuk

Diverse rollen TAPIJT
in diverse prijsklassen
nu allen O korting

+ gratis gelegd
Graag tot ziens in

PANNEVOGEL

VLOER- EN RAAMDECORATIE
Barchemseweg 40 - Tel. 05735-3193

Zoveel goeds
in één brood.

Gebroken rogge:
beval vitaminen,
mineralen en ook
sporenelemenum. Hel
brood blijft langer v eis.

Gebroken soja: draag!
bij tol eeo goede spijs-
vertering.

Lijnzaad:
een oeroude en voor tiet
menselijk organisme zeer
belangrijke plant waarvan hat
bestaan ca 6000-8000 jaren
bekend is.
Zijn bestanddelen dragon bij
tol een volwaardige voeding
en maken het brood goed
verteerbaar.

Sesamzaad
zorgl voor eer alge ronde
en aangename smaak.
In üo oven ontwikkelen
zich aromaslotten. die het
brood hel bij zond are
cachet geven.

Zonnebloem pitte n:
hebber* een hoog gehalte aan
linolzurenfeen wezenlijk
bestanddeel van v el zuren) en
geven aan het brood een
gelieldenotensmaak.

SOMTAL BROOD
met de oerkracht van
proteïnen - vitaminen

en mineralen.

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

Technische Dienstverlening
Smederij

BESSELINK
U belt, wij komen. 24-uurs serv/ce

Las-montage en constructiewerk.
Voor al uw machine-onderhoud of
schadeherstel.
Sterk in agrarisch werk.
Tevens voor al uw siersmeedwerk
op uw bedrijf of kom bij ons langs in de
werkplaats.

Koekoekstraat 8-10 - Vierakker - TeIJFax 05754-1825

VOOR ZONWERING

Ruim 45 jaar een
begrip in de bouw

Graag tot ziens
in onze showroom

Geopend: ma. t/m vrij. 08.00 uur-17.00 uur. Vrij. Koopavond Zat 09.00-13.00 uur.

Slagerij Jan Rodenburg
ook uw barbecue specialist

SPECIALITEITEN

Gepaneerde
schnitzels

per stuk ƒ 1,50

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Kipfilet in aspik

100 gram ƒ l 998

Gebraden gehakt

100 gram ƒ 0,98

WEEKEND

Spareribs
Gemarineerd of
ongemarineerd

1 kilo ƒ 8,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kiio ƒ 7,95
Vlinder vinken

per stuk ƒ l ,"•

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,—

Rundergehakt

1 kiio ƒ 12,50

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor.

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

2 BOS BLOEMEN 8,95

Volop

tuinplanten

Garantmarkt Besselink zoekt een

enthousiaste
medewerk(st)er

voor alle voorkomende'werkzaamheden,
dus van kassïère tot inpakken en
schoonmaken.
Leeftijd tussen 18-23 jaar.

Schriftelijke sollicitaties aan-.
W. Besselink, Dorpsstraat 6,
7234 SN Wichmond

Besselink

DE GEHELE MAAND JULI

10% KORTING
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen.

(m,u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

20 tot 50% kortingi
Speciaal voor de opruimin-

Couponnen
tapijt, gordijnen
en vitragevallen

WONERIJ
v/hAnkersmit

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



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Remon

Henk en Karin Derksen

5 juli 1995
Kapelweg 10a
Vierakker

Hoera, wij hebben 'n dochter.

Wij noemen haar

E/se

Zij is geboren op 6 juli 1995.

Henk en
Mary Gosselink-Rutgers

Lageweg 9
7241 SZLochern
Tel. 05751-1900

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

Joanne Witlemijn

Wij noemen haar

Anne-WH

Gracia Klein Lenderink-
Zweverink

Jan Klein Lenderink
Jacobien

7 juli 1995
Hackforterweg 16
7234SHWichmond

Wij rusten van 12.00 tot
15.00 uuren na 22.00 uur.

Met vreugde geven wij u ken-
nis van de geboorte van onze
dochter

Marjolein Antoinette

Gert en
Annet Grooters-Koning

9 Juli 1995
Burg. Vunderinkhof22
7251 XAVorden

Hoera!

Na maandenlange binnenpret
ben ik op 9 juli 1995 om 21.30
uur op de wereld gezet.

Jasper

Ik weeg 4750 gram en ben
55 cm lang.

Mijn trotse ouders zijn:
Wim en Linda Rietman-
Groot Jebbink

Baakseweg 12
7251 RHVorden

Blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Riek Johan Albertus

Ronnie en
Lucia Stokkink-Hoebink

10 juli 1995
Lindeselaak 22
7234TBWichmond

Wat ooievaar?
Niks ooievaar!
Gewoon, je weet wel...

Wij noemen hem

Nick

Geboren; 11 juli 1995
Gewicht: 2510 gram

John en Carla Wenneker

Brinkerhof 1
7251 WZVorden

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken die ons 25-
jarig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Henken
Hermien Wiggers-

Spekreijse

Vorden, juli 1995

Dokter Dagevos
heeft de

PRACTIJK
GESLOTEN

van 17-7 t/m 4-8

Patiënten wier
achternaam begint met
A t/m K kunnen terecht

bij
Dr.Sterringa,tel. 1255

en L t/m Z bij
Dr. Haas, tel. 1678.

Verdrietig om zijn heengaan maar met een
dankbare herinnering aan de liefde die hij ons
heeft geschonken en met een bevrijdend gevoel
dat zijn lijden nu voorbij is, geven wij u kennis
van het overlijden van onze lieve zorgzame va-
der, opa, broer, zwager, oom, vriend en pleegva-
der

ERNST WILLE M BECKX
WEDUWNAAR VAN TRUDY VAN NERUM

op de leeftijd van 65 jaar.

Kudelstaart : Erneen Marius
Sigrid, Babette

Blaricum : Willy-Anneen Erik
Michael, Jorrit, Marloes

Hilversum ; Ernst en Alice
Remy

Douglas t
Vorden : Louise

Michiel, Susan

En verdere familie

Vorden, 5 juli 1995
Correspondentieadres:
W.A. Haas-Beckx. Schans 19,1261 MJ Blaricum

De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

Df CHR. Ml/ZIEICVFR.

Cotda
Ictetclag 16 juli a.s.

KASTEEL
VORDEN

aanvang

Na een langdurige ziekte, en een kortstondige
liefdevotie verpleging in de Leeuwerikweide is
van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

MARIA JOHANNA
GROOTJEBBINK

ECHTGENOTE VAN H. GROOT ROESSINK

op de leeftijd van 82 jaar.

H. Groot Roessink

G.J. Besselink-Groot Roessink
DJ. Bessetink
Ronald en Ellen
Ericen Mirjam

H. Groot Roessink
G.J. Groot Roessink-Haverkamp
Monique - Harold - Evelien

Vorden, 11 juli 1995
Hengeloseweg 7
7251 PA Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden op zater-
dag 15 juli a.s. om 11.00 uur in de Ned. Herv.
Kerk te Vorden, alwaar tevens gelegenheid is tot
afscheid nemen. De teraardebestelling zal aan-
sluitend plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in zaal 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

OPRUIMING
KORTING 30 tot 60%

(gpuchon
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zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs 18,50 voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contacijes
worden niet geplaatst
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten m reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contacijes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Bel 05753-2370.

• TE KOOP: Mazda 323 GLX
HB Automaat, stuurbekr. bj.
'87, 69,000 km, f 6.250,-. Tel.
05735-3006.

• Wie heeft per vergissing
een verkeerde blauwe da-
mes blazer meegenomen,
mt. 44? Op 24-06-'95 in zaal
De Luifel te Ruurlo. Inl. 05734-
1493.

• TE KOOP: aardbeien, da-
gelijks vers geplukt. Tevens
nieuwe aardappelen. F. van
Amerongen, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel, (05752) 6408.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp/oppas (baby 7
mnd.) voor 4 ochtenden per
week van 8.30 tot 12.30 uur.
Brieven onder nr. V16-1. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen. G.J. Scheffer, Nieu-
wenhuïsweg 1, Vorden. Tel.
1333.

• Vul nu uw wintervoorraad
aan. Gratis af te halen kachet-
brandhout. Tel. 05752-3621.

ZOMERSE AANBIEDINGEN

...ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN...

ABRIKOZEN
KRUIMELVLAAI
goed voor 12 royale punten
LEKKER ZOMERS FRIS

DIT WEEKEND 16,-
BOSVRUCHTENVLAAI
enAARDBEIENVLAAI

mei royale vruchtenvulling,
goed voor 6 punten

DIT WEEKEND voor maar 8,25

TROPICAL
VRUCHTENVLAAITJES

een exotische verrassing
Hmmm, erg lekker.'

DIT WEEKEND

voor maar 1,75 per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Voor het eerst hou ik een

EXPOSITIE
van mijn schilderijen op de deel van de boerderij op
Eekstraat 12 te Doesburg (dicht bij IJsselhoeve) en wel
in de weekenden van:
15-16 juli
22-23 juli Marian Beekman-Schoenaker

BADKAMER VERBOUWEN ?

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super moderrj
compulerprog ramma
ontwerpen wij samen
met u een prachlige
badkamer, waarin wij
tol hel laatste moment
met alle elementer
kunnen schuiven
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...
F, Jansen Installatie-
bedrijf

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Salon voor volledige en
deelbehandelingen, acnebeh,, visagie,
gezicht-, l ichaam-en deelmassage,
adviezen, voetreflexzonemassage en
medische camouflage.

HUIDVERZORGING

Hel' Jebbink 36 . 7251 BM V ordf n . t t t . 3025

6 f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraal 58 7251 ECvorden

"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op 10 oktober lyeiariderer meer dan

2 miljoen telefuofinummcrs,
Wij hcbóen een unieke swe originele
wijzigineskaarlen. Slel uw relaties snel

op de hoogte wan m» nieuwe letetoon-,
lax- en modemnummers.
Wi| aclwiscrcr u oott over iw andere
haiidelsdruku/crk.

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN

Jansen & gal ff
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenouto gratis etc. _

Rijksstraatweg 91 FQCW/l
WARNSVELD

•s 05750-22816

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

SIGMA SCHAKELVERF.
GRONDVERF EN AFLAK

IN ÉÉN BUS.
Éénpotsysteem van een
vochtreguierende en hout- -
rot voorkomende kwaliteits-
verf in een driekwart gfans-
graad. Bovendien op onze

mengcomputer in
elke kieur te maken.

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.:05753-4000

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

*

DE ECHTE GROENTEMAN

ZOMERSE TEMPERATUREN
ZOMERSE AANBIEDINGEN

AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 13 juli, vrijdag 14 juli en zaterdag 15 juli
W

KALKOENFILET
mager en makkelijk

6,98500 gram

Speciaal aanbevolen:

RUNDVLEESSALADE
3,98500 gram

Keurkoopje van dit weekend:

BIEFSTUK
10l wivoor

SPECIAL
VAN DE WEEK:

VLEESWAREN-
SPECIAL

MUIDER-
SLOTJES

(gevulde
bielstuk)

100 gram 2,95

CANADESE
BACON

100gram

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEUSLAGEK Tel. 05752-1321

SUPERGROTE

GALIA MELOEN
nupersiuk 2,95

RAUWKOST
RADIJS-ANANAS

250gram

EXPORT

TOMATEN
per kilo 1,95

Aanbiedingen voor
maandag - dinsdag -

woensdag,
zie de borden bij de winkel.

de
echte.

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

KERSEN-
VLAAITJES

NU 2,10

NIEUW:

ITALIAANSE
BOL

NU 0,99

APPELFLAPPEN
6 HALEN

5 BETALEN

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18- VORDEN - TEL. 13B4



ALS HET BUITEN BEGINT
TE GIETEN, MOET HET*
BINNEN NIET GAA
DRUPPELEN
Zink- en dakbedekkingswerk is één van onze vele
specialiteiten. De werkzaamheden variëren van het
solderen van dakgoten tot aan het aanbrengen van
een kompleet nieuw dak, eventueel kompleet met
isolatie. Door gebruik te maken van Ie kwaliteit
dakrollen kunnen wij 10 jaar garantie verlenen op
alle materialen. Bel gerust voor een vrijblijvend
advies of offerte.
Voor storingen dag en nacht bereikbaar,
tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEIÏHAV/E
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL 05754"T755

EIBERGÉN1ZUTPHENBULFT

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14-VOORST

Tel. 05758-1334

Voor**
f iet van

polonaise;

OPRUIMING
KORTING 30 tot 60%

(gpuchon
l «̂i i i y-« f4 rv\ ^\ /^ r*Jeugdmode

Kerkstraat II
Keljenborg
TH, 05753-1293

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

TEGELHANDEL

mullcr-uorcJcn bv
plavurzen —natuursteen—\^fcjtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 03^^3278 (industrieterrein)

Al sinds jaar en dag is

de tevredenheid van

onze klanten ons visite-

kaartje. Het is het enige

dat werkelijk telt om

goed zaken te kunnen doen. Immers, alleen

een tevreden klant wordt een trouwe klant,

Het doet ons daarom bijzonder veel plezier

dat Nissan Motor Nederland B, V. ons de

Golden King Award 1995 heeft toegekend. Een

belangrijke onderscheiding wegens onze uitzon-

kroon
op ons
werk

derlijke verdienste op het

gebied van service, orga-

nisatie, management en

vooral klantvriendelijk-

heid. Niet voor niets

staat 'KING' voor: Klanthousiasme Is Nissan's

Garantie. Een filosofie die wij volledig onder-

schrijven. Door deze onderscheiding bent u

ervan verzekerd dat uw tevredenheid bij ons

voorop staat. Wij maken u graag deelgenoot

van onze inzet. Nissan. Je blijft erin rijden.

jöö

„, ,v,T.H-"-» V,

ft, H '•••i--'1'-^^^" . , ' ittHengeloCWOJ, __

Autobedrijf Jos Herwers Hengelo B.V.
Winnaar van de Golden King Award 1995,

Ja, het is weer zover, HENGELOSE
KERMIS en wij gooien de beuk er weer in.

woensdag 12 en
vrijdag 14juli
een daverend gezellig feest in onze bruine
kroeg met het

HANSKA
DUO
met de ex-Normaal
drummer Jan Manschot

Tijdens de kermis
isonzediskotheek
alle avonden vanaf
20.30 uur geopend.

Wij wensen u veel plezier,
mooi weeren tot ziens bij

UIT, GOED VOOR U!

café-bar-diskotheek
"DE ZWAAN"

gelegen nabij het lunapark
Spalstraat 3-Hengelo Gld.

Zaterdag 15 en zondag 16 juli
voor het 23e jaar het grandioze

TUINFEEST
met BARBECUE

vanaf 20.30 uur m.m.v.
de succesvolle formatie

LIBERTY

Zondagmiddag
na de optocht

speelt in onze tuin

LIBERTY

Zondagmiddag vrije entree.
Met tussendoor Buutredner

HarmuutRiessen.

Zondagavond 16 juli
presenteren wij U
een optreden van

Tatjana Simic
Fam. Waenink en medewerkers.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg, Galléeslraal 67,7251 EA Vorden, Telefoon (05752)2532

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSEPIEBEDRIJF

mode voor
het héle gezin

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

Op woensdag 12 juli starten
wij met de

Veel zomerkleding is nu
zeer sterk afgeprijsd !

Bi} ons kunt
u ook met
uw pincode
betalen
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Politie Varia
Vorden

Robby van Zinnicq Bergmann geeft lezing in theater ''Onder de Molen'

Een 37-jarigc man uit Hengelo werd
donderdag 6 j u l i aan de Vicrakkcrsc-
laak door de poli t ie bekeurd vanwege
hel vissen zonder grolc akte. Verder
werd die dag een hogedrukspuit ge-
stolen uit een boerderij aan de Joos-
tinkweg. Op vrijdag 7 juli deed ccn
40-jarige man uit Vorden aangifte van
een gcslolcn fiets. Het rijwiel werd
weggehaald bij het station. Het was
diezelfde avond ook raak bij Blcu-
mink Twcewiclers aan de Dorps-
straat. Rond kwart over zeven vroeg
een tot op heden onbekende man of
hij ccn procfritjc mocht maken op ccn
Sparta-mcd, De man is echter nooit
meer teruggekomen van deze proef-
rit.
Tot slot had er zaterdagmiddag een
aanrijding plaats in de Dorpsstraat.
Een 20-jarigc bestuurder van ccn
tracktor met aanhanger reed op de
Kerkstraat tegen het verkeer in en
draaide aan hei eind van de weg rechts
de Dorpsstraat in. Hierbij week het.
voertuig iets Ie veel uit naar l inks en
belandde tegen een bcdrijfsbus aan
die voor de Amco stond geparkeerd.
Beide voocrtuigcn liepen l i c h t e mate-
riele schade op.

Brandweer verpakt
vaten Hamelandweg
De giftige, vaten die in ccn schuurtje
aan Hamclandwcg opgeslagen lig-
gen, zijn vorige weck vrijdag door de
brandweer op de valreep verpakt.
Door het warme weer was de inhoud
van de vaten vloeibaarder geworden
en stroomde ccn gedeelte ervan al on-
der de deuren door. De vaten werden
verpakt in plastic en in twee grote
containers gezet. Ook de vervuilde
grond werd opgeslagen in kleine con-
tainers. In de vaten zit ccn bitumen-
achtige stof die veel inde wegenbouw
gebruikt wordt. Voordat de afval aan
de Hamclandwcg afgevoerd kan wor-
den, moeten er eerst nog nadere
monsters worden genomen. Ook het
onderzoek naar tic daders en de her-
komst van de vaten is in volle gang.
Wanneer het niet duidel i jk wordt wie
de schoonmaak operatie moet gaan
betalen, zal de gemeente waarschijn-
lijk de hu id ige eigenaar van het
schuurtje aansprakelijk stellen.

Geslaagd
Na een hbo-studie van v i j f j aa r ont-
ving Trudy Tolkamp enkele weken
geleden het diploma 'Natuurgcnccs-
k u n d c ' , Trudy Tolkamp is woonach-
t ig aan de Eikcnlaan in Kranenburg en
werkt aan huis als diëtiste. Vanaf he-
den houdt ze zich ook bezig met na-
tuurgenccskundc.

Waterschap
Tussen het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap van de Bcrkcl en de Di-
strictscommissie van het Landbouw-
schap .samen met agrariërs met grond-
en rond het Landgoed De Wildcn-
borch in Vorden is overeenstemming
bereikt over het hanteren slootpcil. In
afwi jk ing van het oorspronkelijke
plan zal het waterschap in de maan-
den februari en maart het slootpcil al-
leen verhogen als het grondwaterpeil
lager is dan voor de betreffende
gronden normaal is. In natte perioden
in deze maanden zal hel water niet
worden opgestuwd om de na tuur in
het landgoed beier tol /.ijn re dit te la-
ten komen. Het Dagelijks Bestuur zal
dit compromis voorleggen aan het
Gecombineerd College,

Expositie
Tot 26 augustus is er inde bibliotheek
van Vorden ccn expositie te zien over
de dichter en landbouwkundige
A.C.W. Staring. Deze tentoonstelling
bestaat uit enkele panelen met foto's
en ccn levensbeschrijving van de
dichter, alsmede een vitrinekast met
dichtbundels en boeken. Naar aanlei-
ding van een uitgebreide lentoonstel-
ling over Staring in 1982 heeft de bi-
bliotheek ccn boekje samengesteld.
Dit boekje is nog steeds te koop. De
huidige expositie vormtéén geschikte
aanvul l ing op de Staringavonden die
binnenkort gehouden worden.

'Ik heb in de oorlog ongelooflijk veel geluk gehad'
Vordenaar Robby van Zinnicq lïcry-
mann geeft zondagmiddag 16 juli in
het Lindcse theater 'Onder de Mo-
len' een lezing naar aanleiding van
zijn boek 'Het doel bereikt'. In dit
boek beschrijft Van Zinnicq Berg-
mann zijn vlucht naar En geland tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Als
23-jarige cavalcrist werd hij ge-
zocht door de Duitsers. Veel van
zijn collega's probeerden recht-
streeks de Noordzee over te steken
maar werden door de Duitsers op-
gepakt. Robby van Zinnicq Berg-
mann vluchtte daarom via België,
Frankrijk, Spanje en Portugal, Een
tocht waar het gevaar voor ontdek-
king en arrestatie voortdurend op
de loer lag. Uiteindelijk belandde
hij in Engeland en Canada. Hier
volgde Van Zinnicq Bergmann een
opleiding tot militair vlieger en ont-
moette hij voor het eerst de konink-
lijke familie. Tijdens de opmars van
de geallieerden was Van Zinnicq
Bergmann zeer actief als vlieger
van een Typhoon. Na de oorlog
werd hij door Koningin Wilhelmi-
na gevraagd om hofmaarschalk te
worden. Deze functie vervulde de
oud-viiegenier ruim 35 jaar. Zes
maanden nadat Beatrix als Konin-
gin aantrad, is hij met pensioen ge-
gaan, '/elf noem ik dat alt ijd mijn
derde leven', grapt Van Zinnicq
Bergmann (78). Samen met week-
blad Contact blikt hij terug op /ijn
'eerste' en 'tweede' leven.

Hel gesprek met Van Zinnicq Berg-
mann heeft plaats in de tuin van /ijn
huis aan do Zomervreugdweg in Yor-
dcn. Aangezien het ruim der t ig gra-
den is, zoeken wc een plekje in de
schaduw op. "Will u icls drinken'."1 l-l'n
biertje?', vraagt de gastheer. Van Zin-
nicq Bergmann woont al 25 jaar in
Vorden en voelt zich h ie r helemaal
thuis. Op tafel l igt een aanta l boeken
over Typhoons. Dit is hel lypc vlieg-
t u i g waarin Van Zinnicq Bergmann in
de Tweede Wereldoorlog vloog voor
de Royal Air Forcc. Ook zijn logboek
waaruil hij veel informatie putte voor
zijn boek 'Hei doel bereikt' i ig t up LI-
tcl. 'Vooreen vliegcnicr is dat een u i -
terst waardevol document. Je kun t ja-
ren later nog van dag tot dag beki jken
wat je gedaan hebt. Daar heb ik bij het
schrijven van het bock veel gemak
van gehad. U vraagt zich waarschijn-
lijk af waarom ik pas in 1990 ccn boek
heb geschreven over de oorlog. Het
antwoord is heel simpel. Ik heb daar
nooit eerder lijd voor gehad. Ik heb in
mijn leven alt i jd verdomd hard ge-
werkt. Ik ben ruim 35 jaar hofmaar-
schalk geweest. Hn dat is een zeer
boeiende maar ook vresel i jk d r u k k e
baan. Na mijn pensioen kwam pas het
besef dat ik ccn boek wilde schri jven
over de oorlog. Eigenlijk i.s dal heel
geleidelijk ontstaan. Dal begon alle-
maal nadat ik inde jaren tachtig enke-
le boeken over Typhoons gelezen had.
Ik kwam er toen achter dat ccn groot
aantal mensen waarmee ik had gevlo-
gen in de oorlog, nog leefde. Vervol-
gens ontstond het idee om een reünie
ie gaan organiseren. En dal is ook ge-
lukt. Ruim 75 piloten /.ijn toen drie
dagen in Nederland geweest. De/.c
oud-vliegers had ik bereikt via ccn
oproep in een Engelse krant. Wij wa-

ren destijds het eerste onderdeel dat in
Nederland landde. Op 22 september
1944 kwamen onze squudnmds bin-
nen op tic baMs in E i n d h o v e n . Tijdens
de reunie in 1985 hebben wc veel her-
inneringen opgehaald en loon is ook
bij mij geleidelijk het idee ontstaan
om een boek ie schrijven. Ook wilde
ik voor mijn kinderen het v c r h a . i l i i
papier zetten. Want t h u i s hebben wij
e i g e n l i j k m KMI over de oorlog gespro-
ken. Mijn kinderen hebben min ol'
mt-vt nooit geweien wat ik gedaan
heb. Ik deed nel alsof er niets gebeurd
was in die oorlog. Dat hoor je van vee l
meer mensen. Na de oorlog pakte bi j-
na iedereen de draad weer op terwijl
ei 'toch verdomd veel gebeurd is in die
voorafgaande periode. Voor mij per-
soonlijk hecf i de oorlog de meeste in-
druk op me gemaakt van alles wat ik
tot nu loc in mijn leven gc/.ien en
meegemaakt heb. '

- Het bock start in de periode dm u
als schippersjongen hem ondergedo-
ken oj) ilc 'l.odcwicus' vtin tic familie

x ui! Weert. Ondergedoken
voor de Duitsers,
'Ik was 23 jaar oud toen de oorlog uit-
brak. Ik zat op dal moment bij de ca-
valer ie . Verschillende van mijn colle-
ga's hebben in die beginperiode ge-
probeerd om me! de boot naar i
land te v luchten . Veel \ a n hen /.ijn
echter dooi' de Dui t se r s vroegtijdig
opgepakt. Hel leek mij daarom ook

Lioed plan om rechtstreeks de
Noordzee over te steken. Via ren
vriendin van mijn broer hen ik uitein-
delijk op hei goede spooi ^e/ct ric.li-

ngelanJ, Een oom van haar wis!
een route via België naar hel / u iden
toe. Ik ben toen ui teindeli jk via Bel-
gië, Frankr i jk , Spanje en Po r tuga l in
Engeland en C'anaJa t e rech t geko-
men. '

- Tijdens uw vlucht nuar het zuiden
maar ook at heeft • < * £ on-
gelooflijk veel f>clnk geheid. Hel heul
ook heel anders kannen aflopen.
'Ja, daar heeft u gelijk in. Ik heb ein-
deloos veel geluk üchad. Maai1 dal

heb je nodig m hei l even . Hel gekke is
al leen dal als hel steeds maar goed
b l i j f t gaan, je gaal twi j fe len aan aan je

• geluk: hoc lang kan dit nog
goed gaan? Dat gevoel dat gaal na-
t u u r l i j k wel meespelen. Hel moet al-
leen n ie t gaan overheersen. I n d* i
riode van d j u n i lot en mei l 2 a u g u - tus
1944 /ijn wij in Normandië bijvoor-
beeld 151 pi lo ten k w i j t ge raak t . Alle-
maal "csneuu'ld. l - .n Jat opeen aanlal
van 400. Dat zijn n a t u u r l i j k gewcldi-

e a intallen. Maar daar moet je op
zo'n moment maar niet al te hing bi j
s l i l Ntaan. Anders word je gek. Ook
lijdcns mijn t och l n c h i i i i ; 1 Spanje heb
ik ongelooflijk veel geluk gehad. Ik
ben een paar keer door hei oog van de
naald gekropen. Ik l i e p ook eontinuc
mei de angst rond dal ik opgepaki z> 'U
worden. Want hei probleem was dat je
mei wist waar de gevaren dreigden.

• ui moest je ook cont inue heel
a le i l / i jn. '

- :\titl< oorlog werd u door Koningin
Wilhelmina gevraagd om haar hof-

maarschalk te worden. Kunt n in hel
kor: vertellen wat een hofmaarschalk
doet.
• A l s hofmaarschalk hield ik me bezig
met het beheer van het koninklijke
huishouden. Onder me had ik bijvoor-
beeld een a a n i a l kok.s, lakeien, de juf -
frouw van de linncnkamcr, zilver-
meesters en zilvcrpoetscrs. Noem
maar op. In de beginperiode had ik
zo 'n -50 mensen onder me. Daar
moest ik Jus le id ing aan geven. Ver-
der behoorde het tot mijn protocolairé
taak om i ' a s ien uil te nodigen. Van
lunches tol grote diners. Je moet dan
goed weien hoe je de mensen aan-
schrijft. Ook de tafclindeling werd
door m i j gedaan. En dan gaal hel
erom dat je iedereen op de juiste plek
neer /e t , waar /e proioeolair recht op
hebben. Wanneer je dan bijvoorbeeld
d e ambassadeur v a n A m e r i k a . u i :
aan de tafel neerzette, dan kon je de
volgende dag wel je spul len inpak-
ken. Dat zijn rellen die je je als n i
maarschalk niei veroorloven kan . De
basis voor dit werk was in feite al ge-
legd als k ind . Mijn ouders hadden een
aantal dienstmeisjes, een Duitse gou-
vernante en een t u i n m a n . Als kind
hielp ik hen al met a l ler le i /aken zoals
hel dekken van de t a f e l . /,o ben ik er

In .peleiiJerwijs ingegrocid. Ook
hel feit Jat ik v r i j goed m i j n (alen ken ,
is een voordeel geweest in de periode
dal ik hofmaarschalk was. Want als je
veel met diplomaten te maken hebt en
allerlei staatsbezoeken aflcgi in de
sl ips t ream van de K o n i n g i n , moetje
wel je ta len spreken. Als je Jan met de
mond vol tanden staal, dan deug je
niet voor hel vak.'

,.\//.sf u hct\'dk'.'
'Nee. Op een gegeven momeni is hel
ook goed geweest. Dan moei je hel
over la ten aan een n i e u w e genera t ie ,
/es maanden nadat Beatrix als Ko-
n i n g i n aantrad, ben ik heel bewust
mei pensioen gegaan, /o hadden wc
dat ook afgesproken. Want een jonge
K o n i n g i n moet mei jonge mensen
werken. Ik heb echter a l t i j d noj
L-on lac t niet de k o n i n k l i j k e l a m i l i c .
Vooral mei l 'nnses Ju l i ana en l ' r i n s
Bcrnhard. Want daar heb ik hel lang-
ste voor gewerkt. Dan bouw je toch
een zekere band op. Als ik jarig ben
h e l t de Prins mij ook altijd en anders-
om doe ik dat ook als zij jarig / i jn.
Maar ik probeer wel een zekere at
stand te houden. Ik ga mij niet opdrin-
gen en doen alsof ïk lol tic grolc v r i n e -
dcn van de famil ie behoor. Ol' ik hoor
er toe, o]" ik hoor er n i e t toe. Het moei
a l l een van mi jn k a n t n ie t teveel onder-
streept worden. Als /e me nodig heb-
ben clan weten /c me te v inden . '

hei WVMII- :o niet dat hè!
contact helemaal verwaterd doordat

• , eel afstand neemt?
'Nee. Jat geloof ik n i e t . Ik voel"name-
l i j k wel aan wanneer ik Jets van me
moei laien horen. Op hel moment dat
de prins in het ziekenhuis lag, heb ik
tic prinses wel laten weten dat ik niet
haar m tv leefde. En zoiets kan met ecu
heel eenvoudig briefje, /oieis is na-
tuurlijk wel belangrijk. Anders wortl
je wel heel erg afs tandel i jk . Dal ben ik
helemaal mctucens. '

Vordense jeugd
zwemt voor Ronald
MacDonaldfonds
In het Vordense zwembad 'In dt- Den-
nen' hebben ccn aantal Vordense jon-
gens en meisjes / i c h ingezet om via
'sponsorzwemmcn1 geld bijeen te
kri jgen voor het Ronald Mc. Donaltl
Fonds. In lotaal werd er f 342,50 bij-
een gezwommen. Als b l i j k van waar-
dering kreeg elke zwemmer(ster) een
Plonspakkcl aangeboden. Voor zover
die nog niet aan de kassa van het
zwembad zijn afgehaald kan dat als-
nog. De jongens en meisjes die mee
hebben gedaan aan het sponsorzvvcm-
men zijn: Monique Wiggcrs. Rob
Wiggcrs; L.Wcntink; V.van Vleuten;
H.Hoftijzer; M en H. S t o k k i n k ; k i n -
deren Vric l ink 2x; k i n d e r e n S teenb l ik
4x; Sanne Mullink; Barl Laarkamp;
Johan Romeyndcrs; Jorit Hartclman;
Jorienke Hcbbink; k u i i t l M u l l i n k ;

Annclecn Bosma; Ma\ Boerstoel;
Elke Knoei'; Claudia en Irene Re i ri-
ders; Evcl icnen Lisctlc D i j k m a n .

Fietsvierdaagse
De deelnemers aan de avond fietsvier-
daagse die vorige week door Jong
Gelrc werd gehouden, hebben volop
kunnen genie ten van het weer en Je
omgeving. In lolaal JeJen er 240
mensen mee .aan de vierdaagse. De
deelnemers konden kiezen uit twee
afslanden te weten ,"!() kilometer ot"35
kilometer per avond. De voorkeur van
de meeste f ietsers g ing uit naar de 20
kilometer. Na afloop kreeg de groep
'Hackfor t ' een fraaie beker overhan-
digd \ \ c l k c beschikbaar was ges te ld
door de Regt/Wiegerinck/Bloemen-
t l a L i l . Een beker voor de grootste
groep, Bovendien kregen alle deelne-
mers als herinnering aan de tocht een
medaille aaneeboden.

Knupduukskes
De V " d < ' i . i o l k l o r i s i i s c h e dans-
;_'hvp 'De K n u p J u u k s k o s ' I I O I M I •
terJag 15 ju l i een f i e t s t o c h t mei een
lengte van 30 ki lometer . Er is een rou-
te uitgestippeld over allerlei onbeken-
de paden en wegen. De start is vanaf
het M a r k t p l e i n . Onderweg wordt bij
Je Kapel in de Wildcnbnrch ccn pau-
ze gehouden. Als intermezzo / . u i l e n
de leden van ' De Knupduukskes '
daar een opia-dcn verzorgen. Overi-
gens heef t de dansgroep na de f e s t i v i -
t e i t e n in mei n ie t s t i l g e / e t e n , /.o werd
in de maand j u n i in to taa l achi
her en der opgetreden. Vorige week
was de groep aanwezig t i j d c n . s h e t in-
t e r n a t i o n a l e f e s t i v a l in de S leeg. Ook
is onlangs nog een bezoek rhratïn
aan de 'Gudbjerg Polkedansere in De-
nemarken. Tijdens de binnckorl te
houden braJerie in Vorden is J<j
Knupduukskes present met een pof-
fcrtjcs en wafclkraam. In septembei
starten de oefenavonden weer. Op 16

en 17 september verzorgl de groep
eenop t r eden m België

PV Vorden
. van de P.V. Vorden hebben

deelgenomen aan een wed\ l u c h t van-
af Pont St Mau-ncc over een afstand

•:'S k i lometer . De u i t s l agen wa-
ren als volgt : mevr. O U e n h a v e 1,2,9,
17; C. Bruinsma 3, 6, l l en 14; M.
Olieslaiïer 4,8, 16: G. OUenhave 5, 7,
10, 15.20: I I , i l l , n i k 12; H . . '
k e l k a m p 13 en 19; A.A. J u r r i e r i s I X .

Dorpsschool
' ipsschool aan de Kerkstraat in

Vorden houtll op woensdag 19 juli
haar jaarli jkse feestavond. De/e
•• i i 1 1 gehouden in de .umie /aal van
het Dorp • n i - nni.

Herman Reessink
uit Stokkum wint
Ronde van Vorden
H e r m a n Rce-^ink u i l S lokkum heef t
vorige week donderdag de w iderron-
d e \ L I I I YorJen o p z i jn naam geschre-
ven. Reessink w i s i ie ontsnappen uil
de twaalf man sterke kopgroep. In
deze kopgroep zalen ook enkele men-
sen .ui l deze regio waaronder Wirn
Bosman en Kt! w in Maa l Je r ink u i t
Warnsveld en Peter Makkink uil M :
L'.elo. /,c konden echter niet meedoen
om een plaatsje op hel eieschavo!. Bij
Je B-amateurs werd Adriaan van
Londen uit Tic l de winnaar. Twee
ronden voor hel eind wist hij uit Je
kopgroep te ontsnappen. In de spr in l
om tic ereplaatsen w e r d e n Henk Hop-
pe ui t N i j v e r d a l en Mark Holls lag u i t
Toldijk respectievelijk tweede en der-
de. Ra l f Vos u i l / . u lphcne i s t e Je vier-
de plaats op.
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ANGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

30juni 1995:
mevrouw J.R.Fokkink-Wensink, voor
het veranderen van een varkais-
schuur op het perceel Romrnelderdijk
2 te Vorden;

4 j u l i 1995:
de heer F.H, Peters, voor het bouwen
van een carport op het perceel Wilhel-
minalaan 26 te Vorden;
de heren H.M. Jansen en O. San^im,
voor het bouwen van een carport op
de percelen de Voornekamp 49 en 47
Ie Vorden;

5 juli 1995:
de heer B.H.F. Bokkers, voor het ver-
groten van een woning en bouwen
van een garage op het perceel Lan-
kampweg 3 te Vorden:
de heer J. Polak, voor het verbouwen
van een woning op het perceel
Nieuwstad l O te Vorden.

Deze bouwaanvragen kunt u inzien
bij de sektor Grondgebied in het
Koetshuis.

'•V:ERGUNNINGEN
Op 4 juli 1995 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
- de heer A.A.J. Havcnaar, voor hel

herbouwen van een garage/berg-
ruimte op het perceel het Hoge 80
te Vorden;

- de gebroeders Smits , voorliet ver-
anderen van een varkensstal en hel
bouwen van een breivoerkeuken
op het perceel Ruurloscwcg 46a te
Vorden;

- de heer N. Groot, voor hel vergro-
ten van een woning op het perceel
Insulindelaan 7 te Vorden;

- de heer J.J. Rodcnburg, voor hel
vernieuwen van een bergruimte/
carport op het perceel Dorpsstraat
32 ie Vorden;

- de heer A.J. Derksen, voor het ver-
groten van een garage op het per-
ceel Hackforterweg 15 te Wich-
mond;

- de heer G.T.M. Secsing, voor hel
bouwen van van een lussenlid tus-
sen garage en woning op het per-
ceel Wilmcr inkwcg 5 te Vorden;

- de heer J.M. Wormgoor, voor het
bouwen van een bergruimte op het
perceel Lankhorsterstraat 24 ie
Wichmond.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
h i n n e n zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

OUW-
VERGUNNINGEN

MET GEBRUIK-
MAKING VAN

VRUSTELLINGS-
MOGELIJKHEDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan met toepassing
van de vrijstel! ïngsrflogelijkheid van
ariikcl 18 A van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening medewerking te verle-
nen aan plannen voor:
- hel bouwen van een carport aan de

Ruurlüsewcg 14-16, kadastraal be-
kend gemeente Vorden, scktic B,
nr. 1895;

- hei plaatsen van een schuurtje/ber-
ging aan de Vogclzang 28, kada-
straal bekend gemeente Vorden,
scktic S, nr. 498.

UTelefoon gemeente: 05752-7474,
• Telefax gemeente: 05752-7444.
MHetgemeentehuis is open van
maandag tot en niet vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 aar,

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur t-n
volgens qfspraak,

Wethouder D. Ui ttlderije-Meiik'ii-
broek: donderdagmorgen 10,00-
11.00 uur en volgens afspraak.

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

Eveneens zijn burgemeester en wet-
houders van plan met toepassing van
artikel 8, lid 7, sub b van het bestem-
mingsplan 'Vorden West en Zuid
1992' vrijstelling ie verlenen van het
bepaalde in artikel 8, lid 2.1 sub c,
voor het uitbreiden van de woning
Nicuwstad l O (aanbouw met een gro-
tere goothoogtc dan 3 meter).
De op deze voorgenomen vr i js te l l in-
gen betrekking hebbende stukken lig-
gen vanaf vrijdag 1 4 j u l i 1995.gedu-
rende twee weken, voor belangheb-
benden ter inzage ter gemeente-sccrc-
taric, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis).
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende genoemde termijn schr i f te l i jk
aan hun college worden kenbaar ge-
maakt.

pTlJDEUJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
De VVV Vorden houdt op 20 ju l i een
braderie en van 20 tot en mei 22 jul i
een kennis. In verband daarmee gel-
den de volgende vcrkeermaatrcgelen:
- afsluiting in beide richtingen voor

bestuurders voor een gcdcclie van
deZutphenseweg/Dorpsstraat van-
af de Dccanijcweg tol en mei het
kruispunt /uiphensewcg - Burge-
meester Galleestraat - Raadhuis-
straat - Dorpsstraat, een gedeelte

van Raadhuisstraat vanaf de H u i
gcmeester Vundcrinkhot lot aan de
Dorpsstraat, een gedeelte van de
Burgemeester Galleestraat vanaf
het kruispunt Molcnwcg/het Jcb-
bink tot aan de Dorpsstraat op don-
derdag 20 j u l i 1995 van 11.00 tot
03.00 uur of zoveel korter dan
noodzakelijk is door p laa ts ing van
borden model Cl van bijlage l van
het RVV 1990;

- parkeerverbod voor beide zijden
van de Hnrsterkarnp vanaf de ro-
tonde tot aan de Vorden se bos wc g
op donderdag 20 j u l i 1995 van
11.00 tot 03.00 uur of zoveel kor-
ter dan noodzakelijk is door plaat-
sing van borden model Hl van bi-
jlage l van het RVV 1990:

- a fs lu i t ing in beide r ichtingen voor
bcstuurdcrs van een gedeelte van
de Dorpsstraat vanaf na de Burge-
meester Galleestraat tot aan de
Horsterkamp dnnr p laa t s ing van
borden model Cl van bijlage l van
het RVV 1990 van donderdag 20
juli 11.00 uur tot zondag 23 j u l i
1995 08.00 uur. Hel kruispunt Zut-
phensewcg - Burgemeester Gal-
leestraat - Raadhuisstraat - Dorps-
straat b l i j f t daarbi j v r i j .

De VVV/VOV heeft toestemming
om overdag op 21 en 22 jul i de af-
xi'lliekkcn voor de Dorpsstraat te
verwijderen zodat bestem min j^s-
verkeer van en naar de winkels in
de Dorpsstraat mogelijk is.

^TROPENROOSTER VOOR PERSONEEL GEMEENTE
INGEVOERD

In verband mei de extreme warmte is \ oor de medewerkers van de gemeente
Vorden een tropenrooster ingevoerd. In verband daarmee is het gemeentehuis
's middags slecht bereikbaar. Aangezien hel tropenrooster deze weck al is inge-
gaan kan dit al enige overlast hebben gegeven. Hiervoor bieden burgemeester
en wethouders excuses aan, maar zij vragen begrip voor de situatie. Het tropen-
rooster geldt in elk geval voor de/e week, daarna wordt, a fhankel i jk van de
weersomstandigheden, bezien of dit rooster nog langer ingesteld blijft.

'ET Ml U EU BEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondg
gen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen \
Dorpscentrum te Vorden op de maandagen v a n
ju l i tot en niet 1 1 augus tus 1W5 ie r inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l ) van:
Bakkerij van Assclt, Zutphenscwcg 18, 7251 DK Vorden, voor hel uitbreiden
van een brood-of banketbakker i j op hel perecel /utphcnscweg 18 ie Vorden.

A
iT£(!

•J. l • i L ro m i l icu, op werkda-
.00 tot 16.00 uur en in het

'00 tot 21.00 uur liet van 14

Weekendrecept
Vlogman
Bief stuk met groene pepersaus

Bereiding-stijd: 12 m i n u t e n

Benodigdheden voor 4-8 personen: 800 gram runderbiefstuk aan een
stuk, 3 ecllcpels slaolie, 100 gram roomboler, peper uit de molen, zout, 6
eetlcpels cognac, l potje (50 gram) gezouten of gemarineerde groene
peperkorrels, l dcci l i ter room, worcestersaus of soja

Benodigd keukengerei: grole kockepan of vlccspan, stuk aluminiumfo-
lie, metalen sauslepcl, lucifers, kleine zeef, lepel met aan de onderzijde
schuin afgewerkt blad

Bereidingswijze: Wrijf het vlees aan alle zijden gelijkmatig in met
peper en zout. Laai de olie zeer warm worden. Voeg de helft van de boter
loc en bak daarin, zodra het .schuim van de boter bijna is weggetrokken,
de biefstuk aan alle /.ijden vlug mooi van kleur. Prik niet in het vlees
maar draai hei bijvoorbeeld met behulpvan 2 lepels om. Voeg de rest van
de boter in stukjes toe als het bakvct te warm dreigt te worden. Spoel
intussen de scrveerscholel mei kokend water om. Droog de schotel en
houdt dit warm op het omgekeerde deksel van een pan niet bijna
kokende inhoud. Leg de biefstuk op de schotel en houd het vlees, afge-
dekt met een stukje folie, even warm. Temper de warmtebron onder de
pan. Verwarm in de sauslepcl de cognac op enige afstand boven een
vlam. Giet de cognac in het bakvcl, steek de cognac met een lucifer in
branden Iaat de vlam inde pan uitbranden. Roer in het bakvet en schraap
daarbij het aanzctsel op de panbodcm goed los. Schenk ]/2 decililcr
warm water langs de wand m de pan. Laai de jus tot ongeveer de helft
inkoken. Spoel de pcpcrljcs inde /.ccf met warm water af. Schud overtol-
lig water uit de zeef en roerde pepcrtjes met de room door de jus. Voeg
naar smaak zout of worcestersaus toe. Schenk de saus over de biefstuk
en dien deze direct op.

Wijntip: Schenk een goede kwalitcitswijn bij deze biefstuk. Hen krach-
tige rode wijn mei veel bouquct en een evenwichtige smaak is de aange-
wezen wi jn om /eU's de meest verwende gasten tevreden te stellen.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3.19Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uuren:

b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

liggen vanaf 14 juli 1995 gedurende 4 weken ter inza-
ge de ontwerp-besluiten op de aanvraag van:
1. naam aanvrager: de heer W.J. Tjoonk

straat en huisnummer: Schimmeldijk 2
postkode/gemeente: 7251 MX Vorden
adres van de inrichting: Schimmeldijk 2 te Vorden
orrv.een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een melkrundvee- en mestvar-
kenshouderij

2. naam aanvrager: de heer J. W. Bosman
straat en huisnummer:Enkweg 26
postkode/gemeente:7251 EW Vorden
adres van de inrichting:Enkweg 9 te Vorden
om:vergunning voor het oprichten van een opslag-
plaats voor een installatiebedrijf

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt (e houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkle omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór n augustus 1995.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 11 juli 1995

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. 05752-7483 (doorkiesnummer), fax. 05752-
7444

GEMEENTE
VORDEN

rnffi.-Burgemeester en wethouders zijn
van plan met toepassing van artikel 8, lid 7, sub b van
het bestemmmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'
vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 8. lid
2.1 sub c, voor het uitbreiden van de woning Nieuw-
stad 10 (aanbouw met een grotere hoogte dan 3 me-
ter).
De op de voorgenomen vrijstelling betrekking hebben-
de stukken liggen vanaf vrijdag 14 juli 1995, geduren-
de twee weken, voor belanghebbenden ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis).
Eventuele bedenkingen kunnen gedurende genoem-
de termijn schriftelijk aan hun college worden kenbaar
gemaakt.

Vorden, 13 juli 1995.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de loco-burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. M. Aartsen-den Harder.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend mei toepassing van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening, jo. artikel 50, lid 5 van de Woningwet, mede-
werking te willen verlenen aan het plan voor de bouw
van een garage/berging aan het Hoge 23.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen met ingang van vrijdag 14
juli, gedurende twee weken, op de gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid bedenkin-
gen hiertegen gedurende die periode schriftelijk aan
ons kenbaar te maken.

Vorden, 13juli 1995.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de loco-burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. M. Aartsen-den Harder.

Laat tijdig uw banden e.d.
controleren voorde
vakantie.
NU NOG VOLOP ZOM€KAAN8IEDING€N

Wij zijn gesloten van 31 juli t/m 12 augustus.

RtfTMAN
AUTOBANDEN

Slolsteeg18-7255LH Hengelo (Gld,}
Tel. 05753-2779

„•x*
1

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat met ingang van vrijdag 14
juli 1995, gedurende vier weken, voor een ieder op de
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan 'Buitengebied Herziening
1995'.
Het plan is een herziening van het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982' en schept mogelijkheden om,
binnen de bestemming 'Landgoed' (bestemmingsvlak
l), vrijstelling te verlenen voor de bouw van bijgebou-
wen bij landgoederen in het buitengebied. Bovendien
biedt de herziening de mogelijkheid om, binnen de be-
stemmingen 'Ambachts- en detailhandelsbedrijf', 'Am-
bachtsbedrijf', 'Detailhandelsbedrijf' en 'Manege', vrij-
stelling te verlenen voor de overgang naar burger-
woondoeleinden.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
zijn zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar ma-
ken aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001
7250 HA VORDEN.

Vorden, 13 juli 1995.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de loco-burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. M. Aartsen-den Harder.

PRESENTEERT
IN GROTE ZAAL

m.m.v. Disco Fire Sound

Aanvang 21.00
In het café

super duo CLIMAX

Zondag 16 juli

SAMEN MET HET RODE KRUIS
MENSEN HELPEN
Rnhu i-.lim v;in

Vd/un werklc in R\\aml;i.
Alhimic' en IvnotkiiM. l . ,m_<!
in Neder In nd /ijn kiin hij niei.
"Al snel v*iel ik me nnrusii;!,
en ihn wil i V. \veer \\eii, Om

s;mii.'ii mfi IIL-I Kink- Kruis
. i . i ' i i k- lid|irii."
r i - ii-.l;m is een \ini ile i>n
iirisen. verpleegkundigen i-n
uiiLlerv desk umi i uc n U K licl
NederhimKe Knik' Ki iu^
M,n l i |K \ [iii/t-mli. /L- worden
voor een hepnnkle periode
tiiLie/ei in «cliicden die
geconfronteerd wm-den mei
i • >n 1 1 Tien o l ' üiiimiiTiimpeii,

Voor inlichtingen ln'l her
INfilLThiniKf Kink- Kruis.
Ivl. 070-3846612

\Vl< I.ATKN
71-: NIKT
IN DE STEEK

De Achterhoekse drukker
internationaal erkend

VPGI-CERTIFICAATHOUDER
VOLGENS ISO 9002

J SIMZ
CERTIFICAATHOUDER
Stichting Interne MilieuZorg

NATIONAAL KAMPIOEN
GRAFIQUIZ

Ook uw bedrijf kan zich profileren met
verzorgd drukwerk van de Achterhoekse
drukker

DRUKKERIJ
WEEVERS



Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedr jf

ui«Dia
Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

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

Altijd 'n prettige reis.
Met de Doorlopende

Reisverzekering Particulieren

van In terpol is bent u het

hele jaar door verzekerd van

Hen dagje pretpark in

België, de tussendoor-

vakantie, de zomervakantie

of op wintersport. U weet

zich a l t i j d goed verzekerd.

snel eens langs

voor vrijblijvende i n fo rma t i e

Rabobank

-
c-^> -

"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op 10 oktober 1995 veranderen ook

LW telefoon- en faxnummers, V,ï tonen n

een geheel nieuwe collectie originele

wijzigingskaarten. Ook voor aanpassing
van uw fax- en modernnurnmers.

Wij adviseren u ook over uw andere

handelsdrukwerk.

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN®

THUISVERZORGERS
- Gun ze een eigen plek -

Om te voorkomen dat Thuisverzorgers vastlopen in hun taak,

is ïn een aantal plaatsen het initiatief genomen tot de opzet

van een laagdrempelige voorziening, die

praktische en emotionele steun kan bieden. Wij vinden dit

initiatief zó belangrijk dat Wilde Ganzen besloot

tot een speciale inzamelingsaktie. Steun ons.

Giro 40.000 t.n.v. Wilde Ganzen, Hilversum onder
vermelding van Thuisverzorgers.

ZOMEROPRUIMING nog t/m 31 juli

Graag tot ziens in

Profiteer nog snel van één van de vele aanbiedingen.

KORTINGEN tot 50%
Tijdens de opruiming ook 10% KORTING
op vloerbedekking, gordijnen en vitrages (niet op afgeprijsde artikelen)
N.B. In verband met kerm isaktivitei ten zijn wij gesloten pp
woensdagmiddag 12 juli en op zaterdagmiddag 15 juli.

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPUTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo (Qld.) -Tel. 05753-14B4
Barcfiemseweg 40 - Ruurlo -Tel. 05735-3193

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

FEESTELIJKE
KAARTEN
voor

GEBOORTE

VERLOVING

TROUWEN

UITNODIGINGEN
voor diverse
gebeurtenissen

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

E 45 - WARNS
1EUFOONÜ3M9

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borcuïoseweg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:

rrarianne
Felix Tahkenkamp

rWlo50*e95 • msngeiu (G'd l • '"L 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Vcldhulzcn-

Onstcnk
Begoniastraat 3

7211 ALSteendercn
Telefoon 2398

Uitnodiging
voor de officiële opening
van ons café-biljart-cafetaria en
zaal op vrijdag 21 juli a.s.
van 17.00 tot 19.00 uur.

Ter gelegenheid hiervan stellen wij:
- alle Kranenburgers
- Vordenaren en inwoners van buurtgemeenten
- Verenigingsbesturen
- Bedrijven
- en iedere belangstellende

in de gelegenheid 'n kijkje te komen nemen tijdens de
openingsreceptie.
Vanaf 19.00 uur speelt het orkest van de Gebroeders
A. en K. Nus.

Gasterij Schoenaker
Café-Biljart-Cafetaria-Zaal

Ruurioseweg 64
7251 LV Kranenburg (Gld.)

Tel, 05752-6957 (na 10 okt.) 0575-556957
Fax 05752-6956 [na 10 okt,) 0575-556956

Wij zijn 7 dagen per week geopend van 08.00 t/m
01.00 uu r.

'-m.i% r̂\

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUUENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

CHR. MUZIEKVERENIGING

VORDEN

SURSUM
CORDA

OPGERICHT
11NOVEMBER133Q

De
Laatste
Lootjes

Als u onderstaande bon invult en in een envelop zonder postzegel
opstuurt naar Superloterij Sursum Corda, Antwoordnummer2110,
7250 ZX Vorden, kunt u nog beslag leggen op een van de laatste
loten in de Superloterij van Sursum Corda, met 101 prijzen,
waaronder een Suzuki Swift GLS.
De trekkingen worden verricht door notaris mr. R. DasteVorden.
De vergunning voor deze loterij is verleend door het ministerie van
Justitie, Staats- en Strafrecht onder nr. L.O. 940/0142/015-95,
d.d. 30 januari 1995.

SUPERLOTERIJ
van de

C H R M U Z I E K V t F E N I G I N G
V O f l D E N SURSUM CORDA
H o o f d p r i j s : Suzuki S w l f t
H E T Z A L J E L O T M A A R W E Z E N

S.v.p. met bloklettcrs Invullen.
(Kruisje plaatsen in hè! hokje dat van toepassing is.)

Ondergetekende

Naam:

Acjres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Postbanknummer:

óf Bankrekeningnummer:

Bij: .

te: .

Q doet mee aan de Superloterij van Chr. Muziekvere-
niging Sursum Corda en slort daarvoor zo snel mo-
gelijk, maar in ieder geval uiterlijk vóór 1 september
1995 1150.- per lot op Bankrekeningnummer
366-4.66-763 t.n.v. Superlolerij Sursum Corda.
Aanlal loten:

Q doet mee aan de Superlolerij van Sursum Corda en
machtigt hierbij de Chr. Muziekvereniging Sursum
Corda tot periodieke overschrijving van f 15,- per
maand raar Bankrekening 3664.66.763 t.a.v. Super-
loterij Sursum Corda, ingaande 15 auguslus 1995 en
zo vervolgens elke 15e van de maand en voor de
laalste maal op 15 mei 1996, om aldus lotaal f 150.-
van zijn/haar rekening te doen afschrijven, verschul-
digd wegens een lot In de Superloterij var Sursum
Corda.

Datum;

. (naam bank)

(plaats) Handtekening:



DUIZENDEN
DEKBED
OVERTREKKEN
O.a. de merken; CINDERELLA, ARIADNE,

DORMA, DAMAI. BORAS, BEDDING HOUSE EN

COLOR & CO.

l persoons / extra lang
vanaf 29,=

l persoons kinderdessins
vanaf 29,=

2 persoons
vanaf 49,=

litsjumeaux
vanaf 59,=

Groot aantal
voor de halve
prijs of minder

3ADKAMI R
Douchegordijnen
HALVE PRIJS
KATOENEN BADMATTEN
55x90 van 42,95 nu 24,95

60x110 van 52,95 nu 34,95

70x140 van 79,95 nu 49,00

WC-mat van 29,95 nu 17,95

Prijs

XA/*1 »1"*

HOESLAKENS
Badstof stretch

1 pers. van 39,95 nu 29,95

2 pers. van 59,50 HU 44,95

litsjum. van 69,00 UU 54,95

STRETCH MOLTON
HOESLAKENS

• pers. van 32,50

pers. van 42,50

litsjum. van 49,50

100% katoenen jersey,
mooie kwaliteit
1 pers. van 39,95

2 pers. van 59,50

Litsjum. van 69,-

nu 29,95
nu 44,95
nu 54,95

ZO-30°/°

JERSEY HOESLAKENS

Beperkt aantal kleuren, 100% katoen
90/200 van 29,95 nu 19,95
140/200 van 79,50 nu 29,95
180/200 van 99,00 nu 39,95

DORMA HOESLAKENS
Gedessineerd 90/200 en 140/200
vanó9,= nu p.St. 19,95

2 voor 29,95

nu 24,95
nu 34,95
nu 39,95

KATOENEN
HOESLAKENS VAN BORAS
Kleuren: zalm, mint en rose.

Vele maten één prijs.
van 49,50 tot 79,50 nu 24,95

KOELE ZOMERLy\KENS
van 100% katoenen satijn

Nu halve prijs
1-Persoons in de kleuren; wit, groen

en oud rose. van 79,00 nu 39,00

Uts Jumeaux alleen in wit.

van 119,00 nu 59,00

Gedessineerde slopen HALVE PRUSI
van 19,95 nu 9,95

KUSSENS
Synthetisch kussen met hollow fiber vulling en
katoenen tijk, anti-allergisch.Van 29,95

nu 2 voor 39,=
Synthetisch kussen gevuld met 'Luxorel' en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed wasbaar en
bij te vullen. Van 79,= voor 69,-

nu 2 voor 99,=
Eendeveren kussen. Van 59,= voor 49,=

nu 2 voor 79,=

Halfdons kussen [dons en veertjes) heerlijk zacht
en veerkrachtig. Van 119,=

nu voor 59,=
Dunlopillo latex kussens. Van 119,=

nu voor 89,=
Medizon neksteunkussen met katoenen tijk,
anti-allergisch en bij te vullen. Van 139,=

nu voor 99,=
Tevens grote kollektie

donskussens en
neksteun-kussens!

TAFELGOED
Teveel om op te noemen

Ronde, vierkante en
rechthoekige

tafelkleden en
dekservetten.

Effen en
gedessineerd.

20 tot 50% Korting
Gewone kollektie 20%

korting.

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN:
met katoenen tijk

1 persoons 140/200 van 79,= nu5","

2 persoons 200/200 van 149.= nu 99,=
litsjumeaux 240/200 van 179,= nu 119,=
Ook leverbaar in extra lang (zowel i-pers, als litsjum.J

Synthetisch 4 seizoenen dekbed met katoenen tijk
1 persoons 140/200 van 199.=

nul 19,-

2 persoons 200/200 van 349,= nu 179,=
lits jumeaux 240/200 van 399.= nu 219,=
Ook leverbaar in extra lang [zowel l -pers. als litsjum.]

WOLLEN DEKBEDDEN;
PARADIES 1 00% zuiver scheerwotlen vulling,
100% katoenen tijk

1 persoons 140/200 l 49r-

2 persoons 200/200 249,=
, i ieaux 240/200 289,=

Ook leverbaar in extra lang [zowel l -pers. als litsjum.f
Wollen^Mzoenen dekbed met 100% scheer-
wollen vSing en een 100% katoenen tijk

1 f% fm
* J r~

2 persoons van 449.= voor 299,=
lits jumeaî t van 549,= voor 399,=
Ook levt^Kr in extra lang (zowel 1-pers als litsjum }

ZOMER DEKBEDDEN
Mei een vulling van 100% wildzijde en
1.00% katoenen tijk

1 persoons 140/200 van 199,= nu 119,=
2 persoons 200/200 van 299,- nu 199,=
Litsjumeaux 240/200 van 379.= nu 299,=
Ook leverbaar in extra lang (zowel I-persoons
als litsjumeaux)

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 90%
ganzedons en 10% kleine veertjes, carré
gestikt.

1 pers, 140/200 van 399,= nu 2 4 V, -

2 persoons 200/200 van 1436,= nu 399,=
litsjumeaux 240/200 van 1749,= nu 499,=
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-persoons als
litsjumeaux, resp. i 40/200 en 240/220J

Donzen 4 seizoenen-dekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 10% kleine veertjes.
In carréstiksel.

1 pers. 140/200 van 599,= i

2 persoons 200/200 van 849,=
litsjumeaux 240/200 van 1150,=

399,-
nu 599,=
nu 799,=

50%

BADJASSEN
DAMES BADJASSEN
in verschillende kleuren

van 139,00 HU 69,00

KINDER BADJASSEN

van 09,00 flU 19,95

BADDOEKEN
GEDESSINEEERD
Egeria met schoonheidsfoutjes, 60/110

van 29,95 nu 15,95

WASHANDJES EFFEN
6 voor 10,00

WITTE BADDOEKEN

67/l27cm. van29,95 nu 13,95

SEAHORSE
Baddoeken, 60/110

van 19.95 nu 14,95
Washandjes van 4,95 nu 3,50
Badlakens, 70/140

van 34,95 nu 26,95

En nog veel meer restanten!

KEUKEN
KEUKEN SETS /

KEUKENDOEK +THEEDOEK
Elias en DDDDD

van 19,95 nu 9,95

WERK- EN VAATDOEKJES
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm.

van 3,95 nu 4 voor 10,00

THEEDOEKEN ASSORTI
Sneldroger 65 x 65 cm.

van 7,95 nu 6,95
5 voor 25,00

BAD- EN STRANDLAKENS

Bedrukt 140/185 cm.
van 49,00 nu 24,95

Ingeweven dessin 100/200 cm.

van 69,00 nu 29,00
Velours strandlaken 90/180 cm.

van 69,00 nu 39,95
Velours strandlaken, effen met ingewe-
ven motief, rood en blauw 100/175 cm.

van 49,00 nu 29,95

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 05750-12816
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ENDA
JULI:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wc h me.
Jeu de boulesbaan bij de Wehmc
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
12 VVV den Bramel, Avond-

wandel ing
12 Bezichtiging Lindese molen etc.
12 ANBOKlootschictcnbij ' tOldc

Lcltink
13 VVV Bezichtiging Kasteel Vordcn
13 VVVSpookritpcrficts
13 HS V de Snoekbaars,

Jeugd wedstrijd
15 Openluchtconcert Sursuni Corda

bij Kasteel Vordcn/
15 Zwembad, Mini-triathlon
15 Knupüuukskes, Folkloristische

fietstocht
16-17 Openstel! ing de Wiersse
17 Kasteel Vordcn, Rondleiding
18 VVV Bezichtiging, P inc tum VVV
18 VVVHuifkartocht
18 Eindmiddag Soos Kranenburg
18 ANBOKIootschietcnbij ' tÖldc

Lettink
19 VVV Rondleiding VVV Kasteel

Vordcn
l ' J l .indese molen, bezichtiging etc.
19 HS V de Snoekbaars,

Seniorwedstrijd
20 VVVRondle id ingVVV Kasteel

Vorden
20 VVV Spookrit per f ie ts
20-21-22 Kennis
23 Zomei tocht VRTC de Acht-

kastclcnrijdcrs
24 VVV Rondleiding VVV Kasteel

Vordcn
25 VVVHuifkartocht
25 VVV Bezichtiging Pine tuni
26 W V Rondleiding V W Kasteel

Vorden
26 St. Lindese Molen, bezichtiging

etc.
26 ANBOKlootsehietcnbij'tOlde

Lettink
26 Welfare, handwerken Wehme
27 VVVRondlc id ingkas tce l
27 VVVSpookr i tpc r f i e t s
27 Staringavond Wildenfaorch
29 Bcach-party
31 VVV Rondleiding Kasteel Voi-dcn

AUGUSTUS:
Iedere dag S WO V Open Tafel inde
Wc h n ie.
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

2 ANBOKIootschietcnbij ' tÖldc
Lettink

3 Staringavond Wilde nboivl i
5 Agrarische fietstocht Plattelands-

vrouwen
9 ANBOKlootschictenbij 'lOldc

Le t t i nk
12 Bosfeest Kranenburg
13 HSV'de Snoekbaars', onderlinge

kompetitie senioren
16 ANBOKlootschictenbij ' tOldc

Lettink
23 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
27 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie senioren
30 ANBO Klootschieten b i j ' t Oldc

Lettink
30 Welfare hand werken, Wehme
31 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugd

Openluchtconcert
De christeli jke muziekvereniging
Sursum Corda houdt zaterdag 15 j u l i
als afsluiting van het seizoen een
Openluchtconcert bij Kasteel Vordcn.
Aan dit concert wordt medewerking
verleend door het harmonie-orkest,
de ina l lc lband , de m i n i r c t t c s c n majo-
rette B-grocp. Sursum Corda heeft
voor deze avond een luchtig program-
ma ingestudeerd. De toegang voor het
concert is gratis.
Afgelopen vrijdag hield Sursum Cor-
da een 'Limonadeconcert1. Deze
werd verzorgd door de jeugdgroepen
van de vereniging. Doel van de avond
was om de jeugdgroepen binnen de
vereniging extra in de belangstelling
te brengen en om geïnteresseerden
een indruk te geven van de diverse
mogelijkheden op blaas- of slagin-
strumenten waarvoor men binnen
Sursum Corda kan worden opgeleid.
De belangstelling was - ondanks de
tropische tcmpcraluren - zeer goed.
Na afloop konden de belangstellen-
den een informatieboekje meenemen
over alle mogelijkheden op blaas- en
slaginstrumenten. Sursum Curda kan
terugzien op een geslaagde avond.

CCK bereidt zich voor op 3e bosfeest

De leden van ha Cultureel Collectief Kranenburg zijn al weer volop bezig niet de voorbereidingen van het derde hosfecst.
Deze wordt zaterdag 12 augustus gehouden in liet Jonkerbox. l)c twee voorgaande edities van het feest in Kranenburg
Monden in het leken van het thema 'Geesten en spoken'. Dit jaar heeft hei Cultureel Collectief het over een hele andere
boeg gegooid en zal het bosfeest zich afspelen in country <£ western stijl. Voorzitter Bertus Waar Ie: 'Me! dat idee liep ik a!
een tijdje rond. Als eerste hebben wc vorig jaar de band 'Saloon' vastgelegd. Dat is een Twentse bami die country &
westernmuziek speelt. Daarmee hebben we als het ware de basis gelegd voor het derde bosfeest.' Daarnaast is een groep
van 26 medewerkers op dit moment hard aan het werk om liet feest straks op gepaste wijze te kunnen vieren. /M \\'o>\
wigwams en een .salon met een houten bar gebouwd, 'De bezoekers komen op die manier helemaal in de sfeer. Het leukste
zal ook zijn als iedereen op 12 augustus ge/wte kleding aantrek f , aldus bestuurslid Annemarie Wolbert, Er zijn voor het
bosfeest geen kaarten in de voorverkoop.

De mening van de klam is doorslaa&evend:

Golden King Award voor Jos Herwers
Nissan dealer Autobedrijf Jos Her-
wers in Hengelo heeft vanwege zijn
uitstekende prestaties op het gebied
van scrviceverlening de Golden
King Award 1995 ontvangen. De/t'
onderscheiding gaat naar de beste
Nissan dealers van Nederland. Im-
porteur Nissan Motor Nederland
reikte onlangs de Golden King
Award uit omdat Autobedrijf' Jos
Herwers beeft bewezen aan de
zwaarste eisen te voldoen en daar-
mee dus aangeeft tol de top te beho-
ren. Dit bleek mei name uit de hoge
'rapportcijfers' die de klanten het
afgelopen jaar aan het dealerbe-
drijfgaven.

Ieder jaar worden de Nissan k lan ten
gevraagd hun mcnitm Ie »even ovei

de kwal i te i t van hun dealer. Jaarlijks
vcrwc^Bde Nederlandse importeur
t ienduizenden enquêtes. Uil bet on-
derzoek b l i jk t dat Autobedrijf Jos
Herwens zich np ui tzonder l i jke wijze
weel ie onderscheiden op het gebied
van klantvriendelijkheid. 'U i t e raa rd
zijn wc enorm bli j dal de k lan ten te-
vreden zijn over het bedrijf. Het is
prettig om ie weten dat je goed pres-
teer! en dal de k l a n t e n hun waardering
u i l e n ' , meld! de heer J.M. Herwers.
d i i v k l e u r van Autobedrijf Jos Her-
wers. 'Wc hebben de afgelopen lijd
vee l energie besteed aan hel verder
klantvriendeli jk maken van ons be-
drijf en onze organisatie nog beter af
ie stemmen op de wensen van de
k l a n t . Kennel i jk is dal goed g e l u k t . '
Naast de m e n i n » van de k l a n t e n han-

teert Nissan Motor N^crland ook
strenge aanvullende ei^B^Dczc heb-
ben be t r ekk ing op de organisatie, het
management en de service. Pas wan-
neer de Nissan dealer op alle fronten
aan tic eisen voldoet, kri jgt hij een
Golden King Award. Het is overigens
elk jaar moeilijk om de t i t e l te beha-
len, omdat de normen steeds strenger
worden.
N i L - i alleen de service van Autobedi i j l
Jns Herwers staat op hoog n iveau ,
ook het modclaanbod ontwikkel t zich
sterk. De n ieuwe Nissan Maxima QX,
Primcra en Vanette Cargo onderstre-
pen dat.
Dankzij uitcrsl innovatieve produk-
tiemethoden staan de modellen k w a l i
K i t i e t " op eenzame hoogte en zijn de
pri] /en opmerkelijk scherp.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Erik Knoef schutterskoning Medlertol
Hoe? Zo! Gewoon aanleggen en de
vogel eraf schieten. Erik Knoef be-
kend als tekst en liedjesschrijver
van de Vordense cabaretgroep
'Hoe? Zo!' was zaterdagmiddag in
zijn geboortestreek de 'Medlertol'
de gevierde held toen tijdens het vo-
gelschieten de vogel eraf knalde,
waardoor Erik de nieuwe schut-
terskoning werd. Wellicht voor
hem nieuwe inspiratie voor een
tekst of lied voor het komende sei-
zoen.

Wethouder Aartsen was /.aterdaym kl-
dag evenenccns in de Mcdlcrlol aan-
wezig om de Oranjefeesten officieel
te openen. Zij onderstreepte het be-
lang wat van een dergelijk feest voor
de bewoners kan ui tgaan. 'Samen-
werking en vriendschap erg belang-
rijk om een huurll 'eest in siand te hou-
den' zo sprak zij. Na het o f f i c i ë l e ge-
deelte brandde het leest l e t t e r l i j k en
f i g u u r l i j k los en vermaakte jong en
oud zich met (Je t rad i t ione le spelletjes
die nu eenmaal bij een Oranje l LV:-, i
horen.

De start voor het feestelijk gebeuren
vond eigenlijk vrijdagavond reeds
plaats. In de goed gevulde Medohal
werd het toneelstuk 'Trouwen of be-
talen1 opgevoerd. Dit gebeurde door
he t Kxels toneelgezelschap 'Altijd
even vrolijk'. Een bli jspel dal van de
aanwezigen veel b i jva l kreeg. Dat on-
dervond ook de Vordense muziekver-
eniging 'Coneordia'. De muzikanten
hebben namelijk al 70 keer de volks-
spelen in de Medlertol opgeluisterd
en werden door de jaren heen altijd al-
lerharteli jkst door de buurtbewoners
ontvangen.
Voor 'Coneordia' een reden iets voor
de Medlertol terug te doen. Voor en
tijdens de pauze van het toneelstuk
speelde 'Coneordia' diverse muzieks-
tukken van de legendarische Glcnn
Mi lier. Zaterdagavond was er bal in
de hal met medewerking van de 'Fla-
mingo ' s ' . Herman Geerligs» voorzit-
ter van du Oranjecommissie Medler-
t t i l reikte daarbij tevens de prijzen ui t .
De uitslagen van de diverse spelen
waren als volgt: Kinderen groep I en
II: l Koen v.d.Wal; 2 Hcme van

Dorth; 3 Rudi Arcndscn. Groep 3 en
4: l Lcslicde Jongh ;2 Jan Bisper ink;
3 Mi lde Boersbroek. Groep 5 en 6: l
Johan Romeynders; 2 Carike van
Dijk; 3 Mandy Gotink; 4 Stans v.d.
Wal. Hekscnspel: l Ruud Mull ink; 2
Kar in Boersbroek; 3 Roy Gotink. Vo-
gclsehietcn; l Erik Knoef schutters-
koning; 2 B. Fokkink (kop); 3 E.
Knoef (linkervleugel); 3 G. Tolkamp
(rechtervleugel); 5 H. Huls t i jn
(staart). Dogcarrijdcn: l Lieni Hcn-
driksen; 2 Janny Klein Gel l ink; 3 Ger-
rie Nijenhuis. Boogschieten: l Rob
Mokkink; 2 Stefan Groot Nuelcnd; 3
Bert Bcrcnpas. Flcsscntcnt: l Er ik
Eykelkamp; 2 Geert Drent; 3 Gert-Jan
Vliem. Schijfschietcn: l Henk Mcyc-
rink; 2 Joost Dostal; 3 Jan Tcunisscn.
Pijltjesgooien: l Gcrda Kampcrman;
2 Minie Mcyerink; 3 Dick Brummel-
man. Korfballen: ! Jannie Klein Gel-
l ink: 2 Bcnnie Enzcrink; 3 Gert ten
Have. Midgetgolf: l Joost Dostal: 2
Reinier Hendriksen; 3 Hentje Oort-
gicscn. Docltrappcn: l Reinier Hen-
driksen; 2 Arjan Bcrcnpas; 3 Joost
Dostal.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
W i j waarn d'r vcuiïgc wckke nel weer van ut boodschappen doen toen
micn vrouw zei: 'Mo'j in 'n hof vandagc cigeluk nog wat doen, met die
drcugte zal d'r toch wel neet /ovöllc roet cgrcujd wean?' 'Nee, daor hei
wel gclick an, maor waorunime v rang i'j dat zo?' 'Oh, wi' j zoln a l t i j d
nog 's un keer nao Oaveriessel, nao micn nichte in Vilsteren. Daor woni
jao ok den Stccnhuus die wi' j in de vckansic vcurug jaor heb leern ken-
nen , ' 'Hc' j dal in 't snötjcn, now wat mien bclrefl kan ut wel, ut is now
ok neet stik zohcitc meer in 'n auto.'
Met den S t e c i i h u u s luidde wi'j veurug jaor, too'w met de bus nao Praag
waarn, un dag of wal op-etrokkcn. 't Was nogal un pochhanncs cwes, hee
Icct ut veurkommen of c volle vcstand van pccrdc had. A'j um lieurn
praoln zo'j denken dat c zelf un manege had. En a'j gin Mercedes onder
de konte hadn teln i ' j op autogebied neet met, althans volgens um. Wi'j
prebcern tnn wel gewaar Ie wodn wat c precies uutvocrn ummc an de kos
te kommen maor daor leel c /,ich neet oavcruut. Hec kon ow-dc oornc van
de kop l u l n en hcc wis ok alticd handug op un ander onderwerp oaver te
stapn a'j ut nao'd je n van de kousc woln wetten umtrcnl zien doen en
laotn.
Toch wis micn vrouw, venemslug al ze is, toch achter de plaatse te kom-
men waor c wonnen. Vrouw Steenhuu.s had al 's vctcld dat cur cnugge
zönnc in de/.elfde plaatse wonnen as zee zelf. Too d'r 's aovunds un paar
ansichten wodn vestmird had mien vrouw de ogen goed los en al gauw
deur waor de Stccnhuuze vandan kwammen.
Goed. daor zo'w dus vcgangc zaotcrdag hengaon. Eers wodn de n ich te
nog ebeld en wal cur betrof zo'w maor kommen.
En zokwarnmc wi ' j mui heel unvewachs in Vilsteren, neet stik zo wied
van Dalfsen. Ni'jsgicrug at mien vrouw is mos ik n a t u u r l u k ok nog effen
deur Hoonhorst n ' jen ummc ui ni ' je op t re k jen van Ruud en Ria te be-
/ i cn . Now, at de daor zei t" de boel umde poste l iekc wil ho lnhcbzcb i ' j ut
CDA deecrsletiedgin Insmeer van urn. Gelukkug date now lied lic f um
te klussen, hee kan daor nog wel e f fen uut de vuutc.
De nichte was bcsunder hl i ' j ons nog 's un keer weer Ie z iun . Zoas dat
vaker in de tcrnilics geel lui\v eur ut leste met de bcgrcffcnissc van tante
Sienljen ezeen, now al weer zcuvcn jaor elecn. Nao wat onver en weer
gelol oavcr andere f e m i l i e kwamnie wi' j as vanzelf oavcr de Stecnhuuze
an de praot. En daor wis onze nichte alles haorfien van.
Hee was tuinbaas cwcs op een of ander landgoed daor in de buurle. Ut
praötjen ging dat e daor de vingers ie l an» hadehad , daoni - 20! e d ' r
daor uut-ebonjourd wcan. Hcc leep now bi ' j huus, un gewoon ri'jtjcs-
huus , zonder pcerdc en zonder Mercedes.
Too'w bi'j de nichte ons natjcn en dreugjcn achter de k i wwcn hadn wolle
wi'j toch no» 's effen b i ' j Su.vnhuus achter de deure henkickn . De strao-
te waor c in wonnen was gauw evonncncnok ut huus. Dcdcurc wodn los
L'duon niuula'w anebeld hadn maor ilie ging haos nel /u gauw weer dich-
te. Vrouw Stccnhuus zei dat ze weg mos, boodschappen doen anders
ging eur de w i n k e l veur de neuze dichte en Stccnhuus zelf had de boek
vanstreek.
Enzo wazzc wi ' jok nog onvcwachs weer op lied bi'j ons i n d ' n Achtcr-
hook.

H. Lcestiiian

Jubileumcheque

TNJ

«dl»--

FLEURIG '95 BARNEVELD
Fleurig '95 zal plaatsvinden in het schitterende land-
goed "De Schaffelaar'1 te Barneveld. Ruim 40 tuincen-
tra en hoveniers uit geheel Nederland presenteren zich
op Fleurig '95; zij leggen de meest uiteenlopende soor-
ten modeltuinen aan. Tuinliefhebbers kunnen voldoen-
de inspiratie opdoen op het gebied van tuinaanleg en
tuinonderhoud. Veel bekijks zal het ruim 2.000 m2
omvattende Oosterse Paviljoen krijgen. Verder zijn er
twee Japanse tuinen, een bamboetuin, een sawa,
demonstraties van het persen van rietsuiker, shows
van diverse soorten Oosterse planten met daarbij 50
jaar oude bougainvillea's. Verder kunt u de orchideeën
en fuchsia's bewonderen. Galeries en kunststichtingen
zullen exposities houden.
- 12.000 m2 modeltuinen
- Woon- en tuindecoraties
- Shows van bloemen en planten

Openingstijden: 10 t/m 24 augustus 1995 van 10.00 -
23.00 uur; zondags gesloten.

Entreeprijzen: f. 12,50 voor volwassenen
f. 10,— voor 65-plussers en

CJP-paspoorthouders
f. 5,— van 4 t/m 11 jaar

Voor informatie: Ludiquc Evenementen Organisatie BV,
tel 08383-6688

Adres: Landgoed "De Schaffelaar"
Barneveld

Tegen inlevering van deze cheque ont-
vangt u een korting van f. 1.5O op deo r

entreeprijs van een volwassene) Deze ,
cheque is geldig t/m 24 augustus 1995.



II
4

P'
3<
E
pr
G
5Ï
E
nt
ri'
m
9'
F
01

l i ï
0
ke
P'
si
1'
st
V(

h(
r
in
n;
1!
te
2(
ze
2;
di
2^
hl

I

•

l

•

1

206

ina

513

1

•

B

'

•

g

•
'

P
•
t

*

L4I

•
*

t•
•

r
*
•

-. n

•

1
m

m'

•
179

•
1m
'"

•

•m
K

'l
•|L<9I1

^

210 T^

•

•

•

1 "•

1 1

•

r

•
•

10

•
- 1

*
. ' • '

f
! ' •

. ^

•

2t1

•

-

iü

1
D2

. '

•
1G1

H)

•

•

•

1

•
'•

•
m

•
.'

•11

••

mui

•
|
n

•

0

1

1 1 '

!-• 1

•

*
iiw

-

i
.

• • . '

B

•

•
S

1
J O

•,,

•

1

•
1

•
SE

01

) !Z

11

•

ÏU

"L•
JJ'.I

K•

IQ 1

•
t
I-.

H

,.J

•
?5

m
m

»

»

?

' 1

i , i ,

1
' i :

•MO

•i

- .

•
R

•57

•

•
•

•*

"

a

•
:•;•

1
m

•
::-i

'"

1

193

'

•

•.:

L

'

'

1

t
1!

••:

•: •

i '

'"

•1
1 1

1i

• i

•

•1 1,

....

•UK

• 1

•

•2'

il

1

•
9D

•
:

;

*
•
G J

r •

"j

•

•U

•

ft
: .

•
ia

107

«

m

m
•
E 04

•

:

'

'

•l)

L

•
, ' - ,

•

•

.

•91

^

M
-

9

.

•
',

•-'-

"H
•

m

•

JG

1 1

*

W

m
™

•

•i ' .
i -

•
Dl

L

•

i
• 9V > 1

' 1

3 :' l

"

•..

7

s;

"•

)•

IC

ft
1 .

• ' .

•
; l

! • • ! .

•
•

1 ,

.

.

n

35

i , - ,

•
.1 1

1

'

fl
;ai

•na

*
177

•
1

Na invulling var
u de met de cïjfr
te vullen in hel c

Het is de bedoel
hierdoor ontslaa
adres.

Inzenders van d
op een van de ti

De tekst van de
lijk 1 augustus '.

Nederlandse Nk
Van Blankenbur
2517 XT Den H

Inzenden u i t s l i

Aangezien de N
een landelijke o
sloten t i te ls , ver
en adres - teven;
deze puzzel aan
te vermelden.

De prijswinnaar
puzzel zullen nu
krant gcpubliccc

deze kruiswoordpuzzel dient
rs corresponderende ietlcrs in
liagram daaronder.

ing dat u alleen de slagzin, die
, ops tuu r t naar onderstaand

: goede oplossing maken kans
:n prijzen van ƒ 250, — .

gevonden slagzin dient uiter-
995 in hel bezit te zijn van:

uwsbladpcrs
gstraal 74
aag

itond per briefkaart!

ederland.se Nicuwsbladpers
ganisalie is, niet 125 aange-
keken wij u - naast uw naam
de titel van de krant, waarin u

getroffen heeft op de briefkaart

i en de oplossing van deze
dio .september 1995 in deze
rd worden.

-v**'-' .ö- •* — t f^Sr\^

- •
_'& - •--y -r- -.^ _*-ƒ — — -' -

- -^x T**»J >£>—

ORI70NTAAL VERTICAAL
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jropese Gemeenschap, 69 toneelspeler, 70 ik, 71 op grote afstand, 73 gen verstrekt, 43 sanuirium, 44 aquanumvisje, 46 telwoord, 48 smalle weg,
crslag na een vulkanische uitbarsting, 76 Engelse lengtemaat, 78 lage 50 opnieuw, 52 onder andere, 55 titel, 56 slecht, misdadig, 57 plaalscr van
/ierstand, 79 slotwoord, 81 Griekse letter, 83 kampccrartikel, 84 betaal- een annonce, 59 bakmengsel, 61 uitroep, 63 ambtelijk kantoor, 65 loMwtkist,
iddel, 85 opening, 86 roofvogel, 88 aanbidding, 90 vruchtcnat. 92 debet, 66 hoekjj^Éir, 67 gunstige gelegenheid, 72 gelijkmatig, 74 metaal, "^pude
l hond, 95 cdelgas, 97 Baskische bevrijdingsbeweging, 99 plaats in lengtemaat 77 imiteren, 79 rivier in Brabant, 80 roem, 82 indruksel, 87
evoland, 101 redacteur, 103 deel van de Bijbel, 104 nakomeling, 106 insckt, 88 ouderwets, 89 in loco, 91 Grieks wijsgeer, 93 pantalon, 96 sie-
nslagdoek, 108 deel van de mast, 109 lucht (in samenstellingen), 110 hei- raad, 98 voedsel, 100 wiel, 101 z'n geboortedag vierend, 102 punt ig , 105
:e, 111 lied, 113 wondvocht, 115 te koop, 117 dyne, 119 radon, 120 kleur, 106 inwoners van een stad, 107 ondernemingsraad, 112 plaats in
udijslands proza, 123 daar, 124 in rang verhogen, 126 kleur, 128 sporiarti- Overijssujfc|14 uitstapje, 116 zanggroep, 118 actuele berichten, I21^^1o-
1, 129 kostuum, 131 kennis hebbend van, 132 deksel, 133 uitroep van ten, 122^^:htcn, 125 schande, smaad, 126 afdeling in een krant, li^P
|n, 134 rivier in Frankrijk, 136 kreet, 138 gevangenbewaarder, 141 beest, 128 schrander, 130 houding, 133 spil, 135 Fins stoombad, 137 hct-
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r, 219 naaldboom, 220 compagnon, 221 van zout ontdoen, 224 int r igant , krantcnstalleijc, 220 vereniging, 222 nulpunt , 223 borrcltjc, 225 vreemde
6 mi l i t a i r e politie, 228 lidwoord, 229 communicatiemiddel, 231 mclkpro- mun t , 227 werktuig om te drukken, 228 van de, 230 ten bedrage van, 231
kt, 232 neon, 233 meubelstukken, 235 nikkel , 236 tweevoud, 238 triplo, insekl, 234 uitholl ing in de muur, 235 nota bene, 237 nachtspiegel, 238
•2 plaats in Brabant. 243 inwendig orgaan,1 245 oproer! ing-, 246 plant met Doorluchtige Hoogheid, 239 hij, 240 Verenigde Staten, 241 titel, 244 en
>uten stam, 247 een hoek vormend, 248 brandgang, 249 beroep, 250 sluis. andere.

Aanwinsten
bibliotheek
Berge, H.C. ten, De honkvaste reizi-
ger; Boot, Adrian en Chris Safewicz,
Bob Marley; Bosch, Ad ten, Nacht-
wind; Bouw je eigen sound: Rock- en
pop-elketronica; Chong, Dcnise, De
dochters van de concubine; Ecdcn, ïld
van. Hen wolk van een baby; Ency-
clopedie van de hcngclsport; Gelder-
land in detai l : Graaf, Ankc de, De weg
naar Westhoek; Haak, Ruud, Opvoe-
den en africhten van honden;

Anctte, Ik heb al een vader; Henimc-
ixvhis , Kristien, Amsterdam retour;
Heller, Joseph Sluit ingsti jd; Jonge.
Freek de, Opa's wijsvinger; Modder-
man, Daan. Mennen; Niche, Ivo, Mijn
bevrijding; Oostwoud, Madclon, Vo-
gelhuïsjes; Thijssing-Boer, H e n n y . In
het diepste verborgen; Veenhof, Jo-
hanG. Alsdanw inde morgen; Warm.
B. Succesvol solliciteren.

Graafschaprijders
Onder leiding van Gcrrit Arfman
vond vorige week dinsdagavond op

het crosstciTcin 'Deldcn' de vierde
onderlinge clubwcdstrijd van de
VA MC 'De Graafschaprijders1 u i t
Vonk-n plaats. Na afloop maakte
voorzitter Joop Wucstencnk de vol-
gende prijswinnaars bekend: Klasse
Bromfietsen: l Koen Bercnpas,
Warnsvcld; 2 Arjan Bercnpas. Vnr
den. Klasse Jengel KO en 125 CC: l
ArnoLinnenbank, Vorden; 2 R i e k l - n -
derinck Ilarfsen: 3 Erik v.d.Kamp,
Vorden. Klasse rckrcanten: l Henk
Hellegers, Vorden; 2 Jan Klein Br in-
kc, Vorden; 3 Johan Braakhckke, Lo-
chcm. Klasse Super: l Slephan

Braakhekke, Vorden; 2 Peter Lense-
l i n k , Eefdc; 3 Marcel Bullen, Vorden.

Tennis
In hel afgelopen weekend werd in Al-
men het jaarlijkse Dric-Dorpcn-Ten-
nistocrnooi gehouden tussen de teams
van Almcn, Ruurlocn Vorden. De af-
gelopen vier jaar ging de trofee tel-
kens naar het team van Ruurlo. Dit-
maal wist Vorden de beker mee naar
huis te nemen.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kum u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnernentsblad biedt u gewoon meer!
l Iet weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

Ikv.c bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nicuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Oukkun t i l / ich tclefnrmch n t f i - v r n : tel. 057r>lMOl().

"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op 10 oktober 1995 veranderen ook
uw telefoon- en faxnummers. Wij tonen u
een geheel nieuwe collectie originele
wijzigingskaarten. Ook voor aanpassing
van uw fax- en modemnummers.

Wij adviseren u ook over uw andere
handelsdrukwerk.

DRUKKERIJ
WEEVERS

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

Wiie 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.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) ÏO10.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Bcatrixiaan
Prios Clauslaan
W.Alcxanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rond weg

B urg. Vundcrinkhor"
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van VoIIenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466
DeDoeschot
HetStroo
Het Eelmcrink
Strodi jk l t /mI5en2
DeLaegtc

Addinkhof
HetHeijink
Hoctinkhof
Voor nek arnp
Leenijïoor

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel 1030
S. v, 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K.vanGeireweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Slirumstraat

B.vanHackfortweg
VanHeeckerenstraat
Dr.C.LuIofswcg
Brinkerhof

Fam. Teunissen,Julianalaan 12, tel. 2960
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Cmmaplein
Almenseweg
Overweg
fnsulindclaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 3872
B.Gatlécstraat
Sraidsstraat
Mulderskamp

Pr.Bcrnhardwcg
Zuiveïhof
hctHoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258
De Horsterkamp (alleen nr, 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurlosewee

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groene weg

Fam. Wenneker,DeStroet9,tel.3012
HetJebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
DeStecge
HetGulik
HetWiemelink
HctVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogel bosje
De Bongerd
DeHanekamp
DcStroct
HetKerspel
Mispclkampdijk

Excursie
De Vereniging Natuurmonumenten
houdt op woensdag 26 jul i een avond-
wandeling over liel landgoed De Vel-
horst. De excurs ie slarl v a i u i f d c par-
keerplaats aan de Lage weg te Lo-
chcm. De wandeling wordl geleid
door medewerkers van Natuurmonu-
menten en duur t ongeveer twee uur.
De kosten bedragen drie gulden voor
leden van Natuurmonumenten en v i j f
gulden voor niet- leden, Kinderen i / m
l 2 jaar betalen een gulden. Het is niet
nodig om zich van te voren aan te
melden. De wandeling voert ook
langs het r iv ier t je de lïerkel dat door
het landgoed stroomt. De excurs i e l e i -
ders ver te l len de wandelaars onder
meer hoc het landgoed beheert wordl
en hoe de diverse planten en dieren
hiervan profileren.

hoekse plat te land onder de aandacht
gebracht. Tal van IY; i ; i ie opnames /.ui-
len de revue passerenen menigeen /.al
bekende plaatjes herkennen, Ook
deze avond wordl verzorgd in de s t i j l -
vo l le Westerhol tzüi i l van kasieel
Hack fort aan de Baakseweg in Vor-
den. Kannen zijn verkr i jgbaar h i j de
VVV in Vorden.

Wandeling

Lezing

NEDERLAND BELT TOT TIEN

De tweede lezing in de se r ie ' I b e k
fortlczingen I995' wordt dinsdaga
vond I S j u l i vcr/oryd. O n d e r d e m
'Zomaar zwerven' wordl hel Achier

Vo< i vakantiegangers en andere be-
l angs te l l enden /al hel Wereld Natuur
Fonds op maandagavond 17 j u l i een
natuurwandeling verzorgen over hel
schitterende landgoed \le Ve lho iM' .
gelegen tussen Lochein en Warns-
vekl. Hen ervaren naUiurgids /LI! de
deelnemers aan de/e w a n d e l i n g ver-
tellen over hel landschapen de i K i l i m r
op de Vel horst. Het ver t rek is bij de
niecsl westelijke parkeerplaats van
het landgoed aan de ! .agewcs:. Ten be-
hoeve van natuurbescherming worJi
aan de deelnemers een bescheiden
bijdrage gevraagd. Voor meer infor-
matie kun t u eontael opnemen met
Job Teeuwen, Tel. 05751-1198,
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