
Speciale bijlage
in verband met
Zomerfeest
In verband met de braderie en het zo-
merfeest van volgende week heeft
Contact vandaag een extra bijlage met
daarin het programma en de achter-
gronden van dit festijn. Volgende
week een interview met Harrie Kette-
lerij en Piet Hein Emsbroek die na-
mens de Vordense Ondernemers Ver-
eniging en de VVV verantwoordelijk
zijn voor de organisatie van het feest.

Buurtbewoners
strijden voor behoud
van muziektent
Nu de gemeente Vorden het plan heeft
ingetrokken om op het terrein van de
muziektent te gaan bouwen, heeft het
Noodcomité van verontruste buurtbe-
woners haar actieplan bijgesteld. Vo-
rige week donderdagavond had er in
de muziekkoepel een bijeenkomst
plaats waar zo'n 25 aan wenenden
aanwezig waren. Woordvoerder A.
Bunkers: 'In de eerste plaats zijn we
natuurlijk heel erg blij dat het speel-
terrein naast de koepel niet wordt vol-
gebouwd. Dat zou ten koste van de
speelruimte van de kinderen gaan.
Toch zijn we niet helemaal tevreden.
We zijn namelijk teleurgesteld over
het feit dat de plannen voor de sloop
van de muziekkoepel wel doorgaan.'
De buurtbewoners hebben daarom
een brief opgesteld waarin ze aandrin-
gen op het behoud van het gebouw.
'Het argument van de gemeente is dat
de koepel al jarenlang geen functie
heeft en dat de onderhoudskosten
dusdanig hoog oplopen dat het be-
houd van de koepel niet langer verant-
woord is. Wij vinden echter dat we het
onderhoud best wel zelf kunnen doen.
Als de gemeente het materiaal levert
dan zijn er genoeg vrijwilligers die
een handje kunnen helpen. Op die
manier kunnen de kinderen in deze
buurt het gebouw als speelobject hou-
den.' Het noodcomité zal deze week
de brief aan het gemeentebestuur aan-
bieden.

R.T.V.
De Ronde van Vorden viel in het wa-
ter maar ondanks de regen waren het
in beide catogorien goede en sterke
winnaars. Bij de amateurs B/vetera-
nen noteerde Rudie Peters zijn achtste
overwinning en werd Edwin Maalde-
rink zevende. Herman Reesink won
bij de amateurs A, hier was voor Peter
Makkink een vijfde plaats wegge-
legd. Jan Wcevers won de ATB-wed-
strijd in Gieten door onder andere
Marcel Arnz in de 47 kilometer lange
wedstrijd op meer dan een minuut te
rijden. Het was voor menig renner een
drukke week, voor sommige zelfs zo
dat ze deze week in vijf wedstrijden
actief waren.
Edwin Maalderink won de ronde van
Ermelo, werd vierde in Oldenzaal,
elfde in Markelo en negende in Stok-
kum. Peter makkink werd deze week
nog tiende in Doetinchem. Rudic Pe-
ters werd dertiende in Markelo en
vijfde in Stokkum. Hier werd Peter
Makkink, die deze week in het huwe-
lijksbootje stapt, veertiende en no-
teerden Jeroen Dimmedaal en Wilco
Helmink een achttiende en negentien-
de plaats. Junior Andre Bargeman be-
haalde een achtste plaats in Oldenzaal
en werd in Nijverdal vijfde.

Kaarsenrecycling
op de braderie
Vorig jaar december deed Martin van
Rossum uit Warnsveld een oproep om
kaarsenresten binnen Vorden en om-
streken te bewaren en in te leveren bij
Bloemisterij Kettelerij en het Dorps-
centrum. Daar zijn vele reacties opge-
komen: in totaal zo'n 4 vuilniszakken
vol. Als u wilt zien wat Martin van
Rossum allemaal maakt van deze res-
tanten, dan kunt u op donderdag 21
juli een kijkje nemen op de Vordense
braderie. Daar zullen namelijk zijn
creaties tentoongesteld staan.
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Burgemeester Kamerling onderstreept belang van vrijwillige brandweer

Veel bezoekers op Brandweerdag

Beter had de Vordense brandweer
het niet kunnen treffen. Volop zon,
25 graden en zeer veel bezoekers
tijdens de Brandweerdag die afge-
lopen zondag werd gehouden ter
gelegenheid van het 200-jarig be-
staan van het plaatselijke korps.
Dat het publiek tijdens de histori-
sche optocht regelmatig door de
deelnemende brandweerlieden
werd nat gespoten, werd dan ook
gezien als een welkome afkoeling.
'We hadden wat de weersomstan-
digheden betreft geen betere dag
kunnen uitzoeken', zei comman-
dant Gerrit te Velthuis vlak voor-
dat de optocht van start ging.

In totaal deden er 62 voertuigen mee
aan de rondrit door het dorp. De stoet,
die werd voorafgegaan door een wa-
gen van het plaatselijke korps, toonde
een keur aan brandweervoertuigen uit
het heden en het verleden. De meeste
indruk maakte wel de oude stoom-
spuit van de brandweer van Wormer-
veer. Dit verhikel uit 1901 werd ge-
trokken door twee Belgische knollen
en was nog in prima staat. Verder re-
den er diverse voertuigen mee die
voor één dagje waren 'geleend' van
de brandweermusea in Borculo en
Hellevoetssluis.
Uit dit laatste museum kwam onder
andere de oude DAF-tankspuit die in
1960 door het Vordense korps werd
verkocht. Op deze wagen reden enke-
le oud-gedienden mee waaronder

oud-commandant Jaap van de Broek.
Het brandweermuseum uit Borculo
stelde verder een handspuit ter be-
schiking die omstreeks 1850 door de
bewoners van kasteel Hackfort werd
gebruikt. Ook dat zorgde voor de no-
dige nostalgie tijdens de historische
optocht waaraan verder veel korpsen
van omliflflÉnde plaatsen meededen.A
Opening
Nadat de voertuigen weer terug waren
gekeerd op het feestterein bij kasteel
Vorden werd de Brandweerdag offi-
cieel geoojwl door mr. H. Borghouts,
direkteur^P»eraal Openbare Orde en
Veiligheid van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken. In zijn speech bena-
drukte hij het belang van een vrijwilli-
ge brandweer. 'Nu er steeds meer
wordt gesproken over regionalisering
lijken de vrijwillige plaatselijke korp-
sen op een tweede plan te komen.
Maar laat ik duidelijk zijn: dat is on-
zin. Diegene dit dat beweren hebben
niet goed nagedacht. Wij hechten op
het ministerie sterk aan de betrokken-
heid van de brandweervrijwilligers
aan hun eigen gemeenschap. Er is dan
ook geen sprake van beknotten of op-
heffen van gemeentelijke brandwe-
ren', aldus de heer Borghouts.
De direkteur-generaal reageerde hier-
mee op de speech van burgemeester
Eric Kamerling. Deze roemde eerder
tijdens de openingsceremonie 'zijn'
korps. 'Het gaat om een bloeiende
vereniging met een goede onderlinge

band. De jongens doen het goed. En
dat terwijl de eisen voor de vrijwillige
brandweer steeds hoger worden. Ik
ben dan ook oprecht trots op hen', al-
dus Kamerling. Volgens de burge-
meester is er in Den Haag alleen zo
weinig waardering voorde vrijwillige
brandweer. 'Den Haag beseft vaak
niet dat wij hier in het oos^a van het
land de zaakjes perfect v^P' elkaar
hebben', aldus Kamerling.
Nadat mr. H. Borghouts en comman-
dant Te Velthuis de brandweerdag of-
ficieel hadden geopend, werden er op
het feestterrein diverse deaMstraties
gehouden waaronder heenvoeren
van 'gewonden' tijdens een nage-
speeld auto-ongeluk. Ook de kinde-
ren vermaakten zich prima tijdens de
spelen die speciaal voor hen waren
uitgezet. Dat hier veel water aan te
pas kwam, spreekt voor zich. Op het
terrein waren verder diverse kraamp-
jes opgezet waar onder andere infor-
matie te verkrijgen was over de vrij-
willige brandweer.
Ook het boekje '200 jaar brandweer
Vorden' geschreven door oud-onder-
commandant Teun Boesveld zag op
deze dag het licht.

Boesveld nam overigens vorige week
vrijdag tijdens een receptie afscheid
van het korps. Deze receptie was hem
door het gemeentebestuur aangebo-
den omdat hij met ingang van 30 april
met functioneel leeftijdsontslag is ge-
gaan.

Circus Bavaria

Dit weekend komt Circus Bavaria naar Vorden. Zij staan garant voor echt au-
thentiek circusvermaak, precies zoals dat vroeger was. Dat betekent clownerie,
dressuur, acrobatiek, trapeze, illusionisten en jongleurs. Maar natuurlijk ook
weer vele nieuwe verassingen. Er zullen in totaal twee voorstellingen plaats
hebben aan Het Wiemelink: op zaterdagavond en zondagmiddag.

Failissement
Wolbrink
Bij beschikkingen d.d. 8 juli 1994
heeft de Rechtbank Zutphen failisse-
ment verleend aan de besloten ven-
nootschap Wolbrink Verenigde Be-
drijven b.v. en haar dochteronderne-
ming Wolbrink Vorden b.v. Een en an-
der met benoeming van Mr. M.B.C.
Scholten van Aschat tot Rechter-
Commissaris en Mr. J.R. Dam te Doe-
tinchem (kantoor Bax & Van Herpt al-
daar) tot curator.

Wolbrink Verenigde Bedrijven b.v. en
Wolbrink Vorden b.v. zijn door de
slechte situatie in de varkenshouderij
van de laatste jaren in een verliesge-
vende situatie beland.
Die situatie is verbeterd. Wolbrink
Vorden b.v. beschikt over een goede
orderportefeuille. Door de verliezen
van de laatste jaren mist Wolbrink
Vorden b.v. de financiële spankracht
om in de huidige vorm haar activitei-
ten voort te zetten.
Om die reden wordt gezocht naar een
overname-kandidaat. De curator is
ten aanzien van de mogelijkheid van
een overname niet pessimistisch ge-
stemd.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 17 juli 10.00 uur ds. H. Westerink,
dienst van Schrift en Tafel.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 17 juli 10.00 uur ds. M.J. Vos, Doetin-
chem; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, Zutphen.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 16 juli 18.30 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 17 juli 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 juli Pastor W.
Zandbelt, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts 16-17julidr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

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

Tandarts 16-17 juli F.A. Kuyl, Lochem, tel.
05730-51684. 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).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins 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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje juli: mevr. Wolters, tel. 1262,
b.g.g. 1940. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKKR - WICHMONI)
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 juli 10.00 uur ds. E. van Kooten, Zel-
hem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Volkszang.
Zondag 17 juli 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 juli Pastor W.
Zandbelt, Keijenborg, tel. 05753-1314.

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

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren 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).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

w K VAA R
K0E

recht door zee gaat u met

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7260 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



CRAZY

Uniek in de Euregio Vorden tel. 05752-6614

„Crazy steakhouse" wenst al haar gasten
een fijne vakantie.

Graag zien wij U weer gebruind en gezond terug ...

Onze keuken blijft geopend
v.a. 1 7. 00 tot 2 3. 00 uur.

Hendrik Jan en Christine Kuenen.
Ruurloseweg 64, 7251 LV Vorden (Kranenburg), fax: 05752-6534

PRESENTEERT:

HET BANDJE VAN

JOHAN STAPPER
M.M.V.

DUO DUIN
FRANS SMIT

APPIE LOMAN
ARJAN KLEIN GELTINK

GERARD GARRITSEN
KASPER SASSEN
FRED FRANSEN

KWARTET RETTEKETET

22 JULI in 't PANTOFFELTJE
IN VORDEN

ENTREE: VRIJE GIFT

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregeimeerf i,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: Wandklok met
koperen gewichten. Houten
kast. Tel. (05752) 6889.

• Prachtig boek „Wichmond
1200" ook bij LOGA Vorden.

• TE KOOP wegens vertrek
bej. tehuis: eiken wandmeu-
bel, z.g.a.n. T.e.a.b. (05754)
1545.

• GEZOCHT: allerlei mate-
riaal uit de Tweede Wereld-
oorlog. Van knoop tot para-
chute en pamflet en medaille
tot munitiekist. Dit in verband
metdiv. exposities in 1995. Bel
geheel vrijblijvend: Achter-
hoeks Museum '40-'45, Jean
Kreunen, Maanstr. 1, Hengelo
(G) 05753-3942.

• TE KOOP: mooie vakan-
tieauto Ford Orion 1300 GL
'83, incl schuif/kanteldak en
trekh. Meeneemprijs f 2.250,-.
Tel. (05752) 1567.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen. G.J. Scheffer, Nieu-
wenhuisweg 1, Vorden, tel.
(05752) 1333.

• Nieuw hoedenatelier: hoe-
den op maat, ook voor bruilof-
ten. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warns-
veld. Tel. 05750-22275/05750-
42844.

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

• TE KOOP: eiken bankstel
met losse kussens + gasfor-
nuis met oven, wit. Tel.
(05754) 1334.

• TE KOOP: Ford Escort, bj.
'81, rood, APK tot 1-1-'95, tel.
(05735)2010.

• TE KOOP: Honda XR 600
'90. Tel. (05752) 3806, b.g.g.
1531.

• TE KOOP: Ouessant
ooien, 1 en 4 jaar oud, tel.
(05752) 6850.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen. H. Wesselink, Eiken-
laan 23, Vorden.

• TE HUUR GEVRAAGD.
Normaal gezin, 1 kind (3 mnd.)
zoekt met spoed woonruimte
zoals een woonhuis, boerderij
of voorhuis van boerderij in de
Achterhoek.Tel.: Normaal Ach-
terhoek b.v. Zelhem, 08342-
2366 of 080-782105.

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN?

LOGA BELLEN!
Tel. 05752-3100

WOLFJP>Garten

hoor je niet

Wolf Oeconomic benzine gazonmaaiers, krachtig
en comfortabel.
• Licht startende Kawasaki 4-takt OHV motor, max. vermogen

3,3 kW (4,5 PS)
• 46 cm maaibreedte
• Oeco-schakelaar: minder geluid, minder uitlaatgassen en minder

brandstofgebruik
• Centrale maaihoogte-instelling
• In hoogte verstelbare duwboom
• Centraal gekapselde kabelgeleiding
• Optimaal maai- en vangresultaat zelfs bij nat gras
• Variabele achterwiel aandrijving 3,0-4,0 km/u

6.46 KA Oeconomic f2.249,—

Wolf 6.46 KAi Oeconomic
• Identiek aan het model 6.46KA achter uitgevoerd met sleutelstart

6.46 !CAi Oeconomic 1 L. • oijO,

M^H H •^^•V Snellenberg
• l •• ' Rustoordlaan 6-8

•VI ^^ 7211AXEefde
mm^fjJT^^B Tel- (05750) 12552

DOE HET ZELF MARKT

Dealer van o.a.:
JOHN DEERE tuin en park machines
STIHL kettingzagen en bosmaaiers

Slijpen en reparaties van tuinmachines
in eigen werkplaats.

VOORKOM EEN MIN KLUS EN GA NAAR PLUS KLUS.
VOOR LAGE PRIJZEN EN EEN GOED ADVIES

Regio elftal
Vorden - Feyenoord

op woensdag 27 juli a.s.
op het gem. sportpark te Vorden

Aanvang 19.00 uur. Voorverkoop f 15,- Kassa f 20,-
alleen zitplaatsen.

Voorverkoop bij:

Barendsen, Zutphenseweg 15, Vorden.
Café 'De Herberg', Dorpsstraat 10, Vorden.
Camping Kleine Steege, Hackforterweg 33,
Wichmond.
Café Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld.
Cafetaria De Lage Weide, Warnsveld.
Coffee-corner-restaurant 'de Ruif', Laarstraat 1,
Zutphen.
Tabaksspeciaalzaak Voskamp, Zutphen.
Sportshop Lochem, A. Hahnweg 1, Lochem.
Hotel Witkamp, Dorpsstraat 8, Laren Gld.
Restaurant 'de Luifel', Dorpsstraat 11, Ruurlo.

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en moten
APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

AANVANG: 20.30 UUR

(

ZOMERSE AANBIEDING:

Lekker fruitgebak:

DEENSE VLINDERS

DIT WEEKEND: è 1 ,50

BOSVRUCHTEN VLAAI
met 9 soorten vruchten

'n zomerse delicatesse NU van 8,50 voor D , O \J

'n hartige variatie:

HAWAÏI STOKBROOD
Dit weekend EXTRA voordelig

zie ook onze dagaanbiedingen

-^n^x n r^ n

Een geslaagde
BARBECUE?

Wij zorgen
er voor!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KÜO 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,95
Slavinken per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
s pond voor één tientje

Rundergehakti kilo 12,50
Schouderkarbonade 1 kiio 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1kilo

5,95

SPECIALITEITEN

Barbecue schijven
5 halen

4 betalen

Komkommersalade
100 gram 1,49

Farmer salade
100 gram 1,49

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,OO

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Magere runder priklapjes

1 kiio 17,90

Kippepoten
7 voor 10,00

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

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

Tonny Jurtiërtsl
AUTOSCHADE
\STELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

EN-JE-EM
Dierenbenodigdheden

VARKENSOREN 6vooR 5,-
GEDROOGDE PENS PERZAK 3,25
VLOOIENBAND

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

VAKANTIE AANBIEDINGEN
GELDIG do. - vrij. - zat. 14,15 en 16 juli W

Wij zijn

met

vakantie

tot en met

maandag

25 juli

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

2 stuks

GROTE DOOS

RODE BESSEN
2,95

MAANDAG
18 JULI:

PANKLARE
Andijvie

500 gram 150

DINSDAG
19 JULI:

PANKLARE
Champignon-

mix

500 gram dL O U

WOENSDAG
20 JULI:

PANKLARE
Snijbonen

500 gram 295

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

LEKKER FRIS

VRUCHTENVLAAI
IN DIVERSE SMAKEN

GROOT

KLEIN

11,50
5,95

VRUCHTEN
VLINDERS

NU PER STUK

MAÏS KAAS
BROODJE

1,85

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL 1384



Jij kleine mens,
was onze grootste wens.
N u jij dan bij ons bent,
nieuw leven,
zullen wij jou alle liefde geven.

Lisette

Zij is geboren op 10 juli 1994.
Zij is 52 cm groot
en weegt 4300 gram bloot.

Haar trotse ouders zijn:

ARIEenJOLANDA
ABERSON-LAMMERS

DeSteege 19,
7251 CK Vorden.
Tel. (05752)3281.

Jolanda en Lisette rusten van
13.00 tot 15.00 uur.

Hartelijk dank aan allen die op
welke wijze dan ook onze 40-
jarige trouwdag tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

Gerrit en Reintje
Ruiterkamp-
DJmmendaal

Hengelo, juli 1994.

Op maandag 18 juli 1994
hopen wij ons 25-jarig huwelijk
te vieren.

Jan Dijkerman
en

Gerda Dijkerman-De Wilde
;.

Wilt U ons komen feliciteren, dan
bent U van harte welkom op de
receptie van 16.00 tot 18.00 uur bij
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden.

:

Woensdag 20 juli a.s.
hopen wij

Jan en Derkjen Scheffer-Harmsen

samen met onze kinderen en
kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijk te vieren.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in
zaal Garritsen, Varsselseweg 55,
Veldhoek.

Alles
nogmaals

AFGEPRIJSD!

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Zelledijk 16,
7255 MR Hengelo Gld.

Bedroefd, doch dankbaar dat hem een langer
ziekbed bespaard is gebleven, delen wij u mee
dat voor ons onverwacht is overleden mijn lieve
man, vader, schoonvader en opa

HENDRIK JOHAN ALTENA
„HENK"

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden: Bep Altena-Krassenberg

Lochem: Marian, Gerrit Tragter-Altena
Remco, Sander

Zutphen: Henny, Tonny Ter Maat-Altena
Pascal, Chantal

Epse: Henk Altena, Thea Persoon

6 juli 1994.
Dorpsstraat 14, 7251 BB Vorden.

De crematie heeft plaatsgehad dinsdag 12 juli in het
crematorium te Dieren.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlij-
den van onze zeer gewaardeerde werknemer
en collega

ARENT HERMAN NIJMAN
„KOKKIE"

Directie en Personeel
J.J. Woltering en Zn. bv

Vorden, 8 juli 1994.

Na een langdurige ziekte is van ons heenge-
gaan

de heer A. NIJMAN

Wij wensen zijn vrouw en de kinderen veel sterkte toe.

De buurtbewoners.

Na een moedige strijd - vol wilskracht - is waar-
dig heengegaan mijn lieve vrouw en zorgzame
moeder

JOHANNAANTONIA
GOLSTEIN-BARINK

op de leeftijd van 48 jaar.

Vorden: WimGolstein

Hengelo: Jacqueline en Raymond

Vorden: Richard

11 juli 1994.
De Bongerd 7, 7251 CC Vorden.

Mijn vrouw, onze moeder, is opgebaard in het uitvaart-
centrum 'Monuta', Het Jebbink 4A te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren woensdag 13 juli a.s. van
19.00 tot 19.30 uur in bovengenoemd uitvaartcen-
trum.

De crematie-plechtigheid zal worden gehouden op
donderdag 14 juli a.s. om 14.30 uur in de aula van
crematorium 'Slangenburg', Nutselaer 4 te Doetin-
chem.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum om ca. 13.30 uur.

/s uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

kadotip

Ufacl
——•••r m

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

Tot onze diepe droefheid ging na een moedige
strijd van ons heen onze lieve schoondochter en
schoonzuster

ANNIE GOLSTEI1M-BARINK

op de leeftijd van 48 jaar.

Vorden: T.H. Golstein-Wicherink

Vorden: Annie

Vorden: Gerrit

Vorden: Riek en Henk

Zevenaar: Derk en Mien

Vorden: Johan

Warnsveld: Anton

Laren: Zwenneken en Jan

Vorden: Berthus en Lenie

Vorden: Hendrik

Vorden, 11 juli 1994.

Veel te vroeg is overleden onze dappere zuster,
schoonzuster en tante

ANNIE BARINK
ECHTGENOTE VAN W. GOLSTEIN

in de leeftijd van 48 jaar.

Lochem:

Hengelo (Gld.):

Vorden:

Gaanderen:

Brummen:

Hengelo (Gld.):

Lochem:

Borculo:

Ede:

Vorden, 11 juli 1994.
De Bongerd 7.

G.H. Barink
M. Barink-Bettink

R. Barink
P. Dikkers

D. Voortman-Barink
T. Voortman

H. Nijhuis-Barink
J. Nijhuis

J. Barink
T. Barink-De Pee

F. Barink
C. Evers

G. Nijman-Barink
G. Nijman

H. Barink
A. Barink-Wentink

W. Barink
R. Barink-Teunissen

J. Barink
J. Berenschot

H. Brink
J. Barink-Kloosters

en neven en nichten.

Met leedwezen ontvingen wij het bericht van het
overlijden van

ANNIE GOLSTEIN-BARINK

Wij wensen Wim en de kinderen veel sterkte toe dit
verlies te dragen.

Voetbalvereniging Vorden.

Vorden, juli 1994.

Na een moedig gevecht tegen haar ziekte is
onze buurtgenote

ANNIE GOLSTEIN-BARINK

van ons heengegaan.

Wij wensen Wim en de kinderen heel veel sterkte toe
met dit grote verlies.

De Bongerd Buurtvereniging.

Wederom werd ons koor getroffen door het ver-
lies van een van haar leden.
Na een langdurige ziekte is overleden ons trou-
we koorlid

mevr. J.A. GOLSTEIN-BARINK

Zij was 27 jaar lid van ons koor.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Vordens Dameskoor

Vorden, 11 juli 1994.

Tijdens de BOUWVAK
(25 juli t/m 12 augustus)

blijft de winkel

GEOPEND

schildersbedrijf • verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9. 7291 IA Vordert, tel.: 05762 1667

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Voor een ambachtelijk stuk

TIMMERWERK
o.a. kozijnen, deuren, ramen, trappen.
Tevens nieuwbouw en onderhoud.

Aannemingsbedrijf

A. BOSCH
Schuttestraat 11 - 7251 MP Vorden
Tel. 6673 - Fax 6727

Na een langdurige ziekte is toch nog plotseling
van ons heengegaan onze goede kennis

ANNIE GOLSTEIN-BARINK

Haar oprechtheid erfelijkheid zal altijd in onze
herinnering blijven.

Wij wensen Wim, Jacqueline, Richard en verde-
re familie veel sterkte toe.

Bilja^er. KOT

Vorden, 11 juli 1994.

SALON

"MARIANNE"
Haar- en Huidverzorging

SPECIALE AANBIEDING:

Zure permanent f 119,50

FLES SHAMPOO

GRATIS
< ~»/<i"K voorraad .strekt)

Dorpsstraat 30, Vorden
Kapsalon tel. 1423 / Schoonheidssalon tel. 2033

Annie wij zullen je missen,
Vooral jouw opgewektheid
die vaak de sfeer bepaalde.

Jouw vrienden
Nan en Gerard
Rieken Wim
Dirkje en Dick
Trudy en Tonny
Dries

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
met ingang van 15 juli 1994, gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretarie, sektor grondgebied (koetshuis),
voor een ieder ter inzage ligt, het verzoek om vergun-
ning op grond van artikel 11 van de Monumentenwet
1988 van de Vereniging Natuurmonumenten tot wijzi-
ging van het pand Baakseweg 3.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze naar voren brengen bij het college van bur-
gemeester en wethouders.

Vorden, 14 juli 1994,
de loco-burgemeester voornoemd,
M. Aartsen-Den Harder

Wegens vakantie

GESLOTEN
van maandag 18 juli t/m woensdag 3 augustus

NU GROTE
LEEGVERKOOP

A.S. DONDERDAG T/M ZATERDAG

ALLES MOET WEG!!!
alle planten en plantenbakken 50% korting

alle buitenpotten 50% korting

zijde bloemen en planten 25% korting

aardewerk, keramiek, glas e.d. 25% korting

DIVERSE LEUKE KOOPJES

BLOEMENSPECIAALZAAK

dijkprman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. (05752) 13 34

FLEUR/G <f GROEN

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

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Gedurende de gehele Bouwvakantie
van 22 juli t/m 14 aug. alle dagen

GEOPEND
van ma. t/m vr. van 9 tot 12 uur.

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN WOENSDAG 20 JULI

T/M ZATERDAG 6 AUGUSTUS

Op juwelier
siemerink. • • ••opticien

Zutphenseweg 7 - Vorden - Telefoon 1505



Geen cent teveel voor:
APK - Accu's - Banden

Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

Unieke
AanÊicïthg!

CARAVAN
BANDEN 400x8
Incl. Montage
Incl. BTW

ACCU 36 Ah
Incl. Montage
Incl. BTW

UITLAAT COMPLEET
FORD FIËSTA 1.0,1.1
7/90-12/92
Incl. Montage
Incl. BTW

Afspraak maken hoeft
niet. Klaar terwijl u
wacht. Alle merken en
types personenauto's
zijn welkom.

VERBOUWING*
Vakantie • PRIJS • voordeel

ƒ 98,95
natuurpermanent ƒ 123,95

INCLUSIEF:
Wassen met kuursham-
poo

|* Voorbehandeling
Permanent

* conditioner
* knippen
* blowen
*gel
*lak

ALL-IN: dus GEEN extra kosten !

BIJ TEUNISSEN IN RUURLO

Te koop:

HOUTSTOK
PARASOLS

verschillende doorsnee, bij:

GOOSSEMS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

Wij gaan verbouwen. Dus moeten wij ruimte
maken. De hele winkel en magazijnen wor-

den leegverkocht. Daar kunt u van profiteren

MET
KORTINGEN

TOT WEL
KIESNUUITAKTUELE

DAMES- EN HERENMODE ZOALS:

DEZE WEEK:

HEREN PANTALONS

2STUKS ƒ y.—

DAMES ROKKEN

2STUKS

mödéc

Teunissen

KMS
Trilogy Flacon de haarhersteller die

niet hoeft worden uitgespoeld
voor ƒ 10,—

uw voordeel ƒ 21,00

J I M / / H E E R S I N K
H A A R M O D E

VORDEN • Zutphenseweg 21 - 05752-1215

Nu ook op
maandagmiddag

geopend!

Alb. Hahnweg 1, Lochem
Tel.(05730)54189

OPENINGSTIJDEN:
ma !,'m do van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9 00-20 30 uur:
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

ruurlo
Dorpsstraat 22.7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST H

Burg. Galléestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

't Olde Letf ink
0#«»»»

^

petit restaurant

afhaalcentrum
Iwaa

az^w*f<>i
terras

Almenseweg 35A

7251 HN Vorden
Tel. (05752) 4001

Op vrijdag 15 juli opent 't Olde Lettink haar
deuren. Van 17.00 tot 22.00 uur kunt u het
geheel onder het genot van een hapje en een
drankje komen bekijken.

Tot ziens!
Henk en Margo,
Hans en Inez
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Zwemdub
tevreden over
opbrengst Prettymarkt
Vergeleken bij voorgaande jaren, toen
het vaak regende, had de Vordense
zwem- en waterpoloclub zaterdag tij-
dens de Prettymarkt geen reden tot
klagen. Prachtig weer, niet te warm,
precies goed voor een bezoek. Reeds
ver voor de aanvang van de markt,
stond een aantal kooplustige lieden te
popelen om de 'beste waar' uit te zoe-
ken. Voor l O uur konden echter geen
zaken worden gedaan. De afgelopen
weken waren leden van Vorden'64
druk in de weer geweest om bij men-
sen thuis spullen op te halen. Niet
voor niets want de verkoop verliep
uitstekend. In het midden van de
markt waar onder meer de grote spul-
len stonden opgesteld zoals tafels,
stoelen en kasten, ontstonden al spoe-
dig 'gaten'. De verkoop van oliebol-
len verliep ook goed terwijl met het
spel 'een-en-twintigen' uitstekende
zaken werden gedaan. Voor de jeugd
bestond gelegenheid een ritje met een
pony te maken. Er lag één smet op de
Prettymarkt. Een prachtige fiets met
trommelremmen en drie versnel-
lingen werd gestolen. Desondanks
was het zwembestuur tevreden met de
opbrengst van de markt. Een deel van
de huur van het zwembad in Eefde
alsmede de vervoerskosten worden
uit de opbrengst van deze Prettymarkt
betaald.

Feestavond
Dorpsschool
Bijgewoond door een groot aantal ou-
ders en vrienden hield De Dorps-
school in het Dorpscentrum haar jaar-
lijkse feestavond. Onder leiding van
het onderwijzend personeel hadden
de kinderen flink hun best gedaan bij
het instuderen van de liedjes en de
musical.
De 'allerkleinste' scholieren zongen
vol enthousiasme liedjes over het the-
ma 'Vliegen, zweven, zwemmen'.
Groep twee bezong in alle toonaarden
over de wijze waarop ons lichaam in
elkaar zit. Groep drie had als thema
'Een beter milieu begint bij jezelf'.
Dat er een scholier onder de zang met
een step over hetjtoneel schoof, werk-
te bij het publiek in de zaal danig op
de lachspieren. Bij de liedjes over de
dierentuin, welke bezongen werden
door de leerlingen van groep vier en
vijf, waren een aantal kinderen als
apen en beren verkleed.
Groep zes gaf met het thema 'Voor en
tegen de trein' een duidelijke link
richting Betuwelijn. Een trein wel of
niet door het bos, dat was de vraag. De
oplossing: 'Gewoon om het bos heen
laten rijden'. De groepen zeven en
acht brachten tot slot van deze feest-
avond de musical getiteld 'Het ge-
heim van de vogelman', met als the-
ma help de natuur. De dertien leerlin-
gen die de school gaan verlaten zon-
gen een afscheidslied.

Operation Frienship
In het kader van het uitwisselingspro-
gramma van Operation Frienship zul-
len van 20 juli tot 9 augustus 19 jon-
geren uit de Verenigde Staten en Est-
land in Vorden verblijven. Ze worden
ondergebracht in gastgezinnen. Ge-
durende hun verblijf zullen ze samen
met de Vordense jongeren onder an-
dere een bezoek brengen aan Amster-
dam, Giethoorn en Den Haag. Ook
wordt de achtkastelentocht gefietst en
zal de Enschedese fabriek van
Grolsch worden bezocht.
Bestuurslid Aline Koerselman: 'Het
bezoek aan Grolsch is vergeleken bij
andere jaren nieuw in het programma.
Daarnaast hebben we op dinsdag 26
juli een avond voor de sponsors en de
vriendenclub van Operation Friends-
hip. Deze vriendenclub is dit jaar op-
gericht en bestaat hoofdzakelijk uit
plaatsgcnoten die in het verleden al
eens een reis gemaakt hebben in het
kader van Operation Friendship.

Den Bramel
Woensdag 13 juli wordt er voor de
eerste keer in dit zomerseizoen een
wandeling georganiseerd op het land-
goed Den Bramel. Dit onder het mot-
to 'Kent Uw bomen'. Het vertrek is
bij de slagboom aan de oprijlaan naar
kasteel Den Bramel. In totaal worden
er vier van dergelijke wandelingen
georganiseerd. De andere data zijn 20
en 27 juli en woensdag 3 augustus.

450 deelnemers openluchtmaaltijd Wichmond

In het kader van het 1200-jarig be-
staan van Vierakker/Wichmond
stond er afgelopen zondag een
openluchtmaaltijd op het program-
ma die in de Wichmondse Dorps-
straat werd gehouden. In een stra-
lend zonnetje zaten ruim 450 men-
sen aan een 200 meter lange tafel te
genieten van een heerlijke brood-
maaltijd die muzikaal werd opge-
luisterd door dweilorkest De Dui-
tenkluiters uit Arnhem.

Eerder op de morgen had er in de tuin
achter de N.H. Kerk een oecomeni-
sche dienst plaats met als voorgangers
ds. A. van Walpot-Hagoort en frater

B. Broekman. Tijdens deze viering
werd aan het tweetal een nieuwe stola
omgehangen ten teken van de Oeco-
menische gedachte. Aan de dienst
werkten verder de twee kerkkoren
mee en muziekverenging Jubal.
Ook voor de bewoners van de Dorps-
straat waren op deze ochtend druk in
de weer. Zij zorgden tijdens de brood-
maaltijd, gestoken in ouderwetse kle-
derdracht, voor de bediening tijdens
de broodmaaltijd. Deze 'brunch'
werd onder andere bijgewoond door
familie \|^4ispen tot Sevenaer, wet-
houder Rrcrv\.artsen en de oud-domi-
nees Fortgens en Bochanen van
Wichmond. Voor de huizen in de

Dorpsstraat waren de verschillende
beroepen uitgebeeld die vroeger in
deze straat gevestigd waren zoals de
melkboer, de molenaar en de kruide-
nier. De straat zelf was voorzien van
een laagje zand waardoor het 'verle-
den' uitstekend werd nagebootst.
Na de koffietafel was er tijdens een
reunie nog gelegenheid om een praat-
je te maken met oude bekende van
vroeger. Velen gingen ook even een
kijkje nemen bij de expositie in het
Witmundi-gebouw waar oude foto's
en klein landbouw- en hu^fcudelijk
materiaal tentoongesteld ^rond. Een
mooie gelegenheid om oude herinne-
ringen uit het verleden op te halen.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden
VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

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

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

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

Openingstijden
SWOV in de maand
augustus
In de maand augustus is het kantoor
van de Stichting Welzijn ouderen Vor-
den alleen geopend op de woensdag-
morgen. Voor dringende zaken kunt u
bellen naar tel. 6887 of 1945.

Zomerpauzevoorde
Meer Bewegen voor
Ouderen aktiviteiten
De MBvO-aktiviteiten liggen tijdens
het zomerseizoen stil. Het nieuwe sei-
zoen start weer in september.

Hobby-beursvan
Vordenaren
De SWOV organiseert in september,
tijdens de Floralia in het Dorpscentru,
weer een middag (evt. + een avond)
van hobbiïsten uit Vorden. Vorig jaar
was deze hobby-middag een groot
succes. Vele Vordenaren lieten met
enthousiasme het belangstellende pu-
bliek kennis maken met de hobby's.
Ons doel dat een hobby een zinvolle
tijdsbesteding is kwam daarmee heel
goed uit de verf. Daarom organiseert
de SWOV opnieuw zo'n presentatie.

Gaarne nodigen we alle Vordense
hobbyïsten uit aan deze presentatie
mee te doen. Denk niet dat uw hobby
anderen niet zal intersseren! Het te-
gendeel is waar. Wilt u dit jaar ook

meedoen, kom dan donderdagmorgen
14 juli in het Dorpscentrum, waar de
nodige afspraken omtrent deze beurs
gemaakt zullen worden.

Degene, die vorig jaar al meededen,
hebben inmiddels een uitnodiging
ontvangen.

Open Tafel
In Vorden kunnen ouderen vanaf 55
jaar gebruik maken van een Open Ta-
fel in het verzorgingshuis 'de Weh-
me'. De SWOV die samen met het
Verzorgingshuis 'de Wehme' de Open
Tafel verzorgt, biedt u de mogelijk-
heid iedere dag hieraan deel te nemen.
U kunt zich hiervoor opgeven een
dag van te voren 's morgens aan de
receptioniste van de Wehme, tel.
1448.
Graag even aandacht voor de betaling
van de maaltijden.
Vanaf l juli kunnen mensen die ge-
bruik willen maken van de Open Tafel
bonnen kopen aan de balie van het
verzorgingshuis. Dit kan van maan-
dag t/m vrijdagmorgen.

U kunt meer bonnen tegelijkertijd ne-
men, zodat u ook voor de zaterdag en
zondag, wanneer u wilt eten, bent
voorzien van een maaltijdbon, want
dan is de balie gesloten. Zonder bon is
deelname aan de Open Tafel niet mo-
gelijk.

Dagopvang
De dagopvang is per l juni verhuisd
naar de Delle 15 (achter de Wehme).
De dagopvang is bedoeld om eenza-
me thuiswonende ouderen uit hun iso-

lement te halen. Tijdens een of meer
bezoekdagen per week kunnen zij in
kontakt komen met andere ouderen.
Een tweede doel is de familie te ont-
lasten van de dagelijkse zorg.

In het najaar wordt een Open Huis ge-
houden voor familieleden, kennissen
van de bezoekers en voor belangstel-
lenden. Tevens zal er aandacht be-
steed worden aan het 5-jarig bestaan
van de Dagopvang.

Uitleen verpleeg-
artikelenen
hulpmiddelen in
Vorden gewijzigd
De ZorgGroep Oost-Gelderland (fu-
sie van het Kruiswerk en Thuiszorg)
heeft de uitlening van verpleegartike-
len en hulpmiddelen gewijzigd. Sinds
l juni 1994 zijn de uitleentijden aan
het Kruisgebouw aan Het lebbink
vervallen. Voor uitleenartikelen en
hulpmiddelen kunt u terecht bij de
Zorgwinkels in Zutphen, Laarstraat
15 of in Ruurlo, 't Rikkelder 22.

Ouderen die geen vervoer hebben
kunnen na telefonische afspraak (tel.
06-8806) de hulpmiddelen laten be-
zorgen bij het plaatselijke wijkge-
bouw. Tel. 06-8806 is 24 uur per et-
maal bereikbaar.

Voor opgave en informatie over de
aktiviteiten en alle andere vragen kunt
u terecht bij de SWOV, Raadhuis-
straat 6, tel. (05752) 3405.
Geopend van ma. t/m vr. 's morgens
en 's middags op afspraak.

Lachers op hand van
Deldense toneelvereniging
Je zult je als man maar even 'uitle-
nen' aan een ongetrouwde buur-
vrouw die op haar beurt met jouw
als echtgenoot wil pronken om toch
maar vooral aan de familie duide-
lijk te maken hoe gelukkig je wel
niet getrouwd bent.

Dick Regelink heeft het geweten. Hij
speelde vrijdagavond tijdens de to-
neeluitvoering van de Deldense
buurtvereniging in het Dorpscentrum
de rol van Bas Valentijn, de man die
zich 'even' uitleende. Zijn onge-
trouwde buurvrouw Agnes, gespeeld
door Karin Krijt, had haar oom en tan-
te in Rusland (Henk Broekgaarden en
Frida Pelgrum) geschreven dat zij ge-
trouwd was. Toen het Russische echt-
paar naar Nederland kwam moest de
gehuwde status dus 'zichtbaar' ge-
maakt worden. Dus kwam Agnes met
Bas op de proppen. Voor de goede
orde de vrouw van Bas (Wilma Ros-
sel) en dochter Evelien (Margriet
Brummelman) waren op de hoogte.

Toen op een gegeven moment ook de
vader en moeder van Bas (Rinus Pel-
grum en Absie Bokkers) nog kwamen
logeren, was het voor het publiek in
de zaal natuurlijk dolle pret. Bas had
het zwaar te verduren. Soms met twee
vrouwen tegelijk in één bed en dan al-
leen maar bezig met de dekens over je
heen trekken. Bas wilde immers lie-
ver niet 'gezien' worden.
En waar draaide het allemaal op uit?
De ongetrouwde buurvrouw Agnes
sloeg in de persoon van chauffeur
Klaas (Harry Flamma) uiteindelijk
toch nog een man aan de haak. Maar
dat was van tevoren al lang door deze
en gene bekonkeld.

Deldens Toneel, onder regie van
Henk Rouwcnhorst, speelde voortref-
felijk en had ongetwijfeld 'mazzel'
dat er juist deze avond geen WK-
wedstijd was op televisie, want de
zaal van het Dorpscentrum was goed
bezet. Voor de grime zorgde Ina Wes-
sel ink. Souffleur GerritRossel.

De Volvo-dealer voor Vorden e.o,
Schotpoort Personenauto B.V.

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

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

Uitreiking diploma's bij
Scholengemeenschap 't Beeckland

De jaarlijkse diploma-uitreiking
van de Scholengemeenschap 't
Beeckland in Vorden had dit keer
plaats in de grote zaal van het
Dorpscentrum, waarbij behalve de
scholieren ook hun ouders en per-
soneel van de school aanwezig wa-
ren.

De direkteur van de school de heer W.
Paas herinnerde de leerlingen aan het
moment dat ze vier jaar geleden als
brugklassers de school binnenstapten.
'In de vier schooljaren groeiden jullie
uit tot bijna volwassen. Voor alle 69
leerlingen die aan het afsluitende exa-
men zijn begonnen, geldt dat zij, voor
sommigen na een poging in de tweede
termijn, recht hebben op een VBO-di-
ploma', aldus de heer Paas.

Namens het bestuur van de scholen-
gemeenschap sprak de heer H. Braak-
hekke zijn gelukwensen uit. Het be-
stuur heeft, zo meldde hij, met be-
langstelling de vorderingen van de
leerlingen gevolgd. Hij betrok ook de
directie en het personeel in de felicita-
ties.
Hierna volgde de uitreiking van de di-
ploma's. De heer Paas deelde mede
dat hij voor de 69 geslaagden in totaal
80 diploma's klaar had liggen. Naast
het VBO-diploma mochten namelijk
acht leerlingen een diploma 'machi-
naal melken' en drie leerlingen een
diploma 'tekstverwerker' in ont-
vangst nemen. Na de officiële afslui-
ting van deze bijeenkomst brachten
de aanwezigen nog een paar gezellige
uurtjes in het Dorpscentrum door.
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Twee kampioenen bij V.T.P. [AGENDA

UTelefoon gemeente: 05752-7474.
UTelefax gemeente: 05752-7444.
ü ff et gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
8,00 tot12.30 uur-r op woensdag
ook van 1330 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C, Kamerling:
opa/spraak,

"WethouderM. Aartsen-den Harder:
dondfrdagmorgerivanP'JO uuren
volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

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

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 4 tot en met 8 juli zijn
de volgende bouwaanvragen ingeko-
men:

- de heer J. Hofs, Zutphenseweg 76
te Vorden, voor het herbouwen van
een berging met dubbele garage op
het perceel Zutphenseweg 76 te
Vorden;

- de heer J.W. Grievink, voor het uit-
breiden van een woning aan de
Doeschot te Vorden;

- de heer R. Das, voor het bouwen
van een woning aan de Christina-
laan te Vorden;

- de heer F.A.H. Lebbink, Ruurlose-
weg 80 te Vorden, voor het bou-
wen van een garage/berging;

- de heer J.W. van den Brink, voor
het uitbreiden van een grondstof-
fen-doseersilo op het perceel Lank-
horsterstraat 15 te Wichmond.

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

E VERLENEN
BOUWVERGUNNING

MET VRIJSTELLINGS-
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders zijn
voornemens met toepassing van het
bepaalde in artikel 17 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, voor een
periode van 3 jaar, vrijstelling te ver-
lenen van de bepalingen van het be-
stemmingsplan 'Vorden 1975/1984,
nr. l'.

De vrijstelling is bedoeld voor het
plaatsen van een kantoorruimte op het
NS-terrein, direct achter het perceel
Enkweg 11. Het kantoor zal ten dien-
ste staan van het bouwbedrijf op het
perceel Enkweg 11 a.

De aanvraag met bouwtekeningen
liggen vanaf vrijdag 15 juli 1994, ge-
durende twee weken, ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).

Gedurende bovengenoemde termijn
kan een ieder schriftelijk bedenkin-
gen aan ons kenbaar maken.

^TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
IN VERBAND MET DE BRADERIE

Op donderdag 21 juli aanstaande is de Dorpsstraat/Zutphenseweg vanaf de De-
canijeweg tot aan de Horsterkamp, een gedeelte van de Raadhuisstraat vanaf de
Burgemeester Vunderinkhof tot aan de Dorpsstraat een gedeelte van de Zut-
phenseweg vanaf de Rondweg tot aan de Strodijk en een gedeelte van de Burge-
meester Galleestraat vanaf het kruispunt Molenweg/het Jebbink tot aan de
Dorpsstraat, af te sluiten voor alle verkeer behalve voetgangers van 11.00 tot
03.00 uur.

Voor beide zijden van de Horsterkamp vanaf de rotonde tot aan de Vordensebos-
weg geldt op deze dag een parkeerverbod.

Op zaterdag 23 juli 1994 is er in de Burgemeester Galleestraat en in de Kerk-
straat rondom het pleintje een straatfestijn en een magic-fietsshow. In verband
daarmee is de Burgemeester Galleestraat en de Kerkstraat afgesloten voor alle
verkeer behalve voetgangers.

••PASPOORTEN

VAN 25 TOT EN MET 29 JULI AANSTAANDE
(WEEK 30) KUNT U GEEN PASPOORTEN
KRIJGEN OMDAT DE AUTOMATISERINGS-
APPARATUUR IN DIE WEEK WORDT OMGE-
ZET.

HEEFT U EEN PASPOORT NODIG KOMT U
DAN VOOR DEZE PERIODE!!! HET IS ABSO-
LUUT ONMOGELIJK OM U IN DIE WEEK
EEN PASPOORT TE VERSTREKKEN!!!

Ï* VERKOOP APPARTEMENTEN DE DECANIJE
GESTART

Eind mei is V.O.F, de Decanije uit Amsterdam ge^ul met de verkoop van ap-
partementen in het nieuw te bouwen hoofdgebou^ip het Decanijeterrein. In-
woners van het woningmarktgebied Zutphen, waartoe Vorden behoort, hebben
gedurende drie maanden (tot 21 augustus) een voorrangspositie bij de toewij-
zing. Belangstellenden kunnen voor nadere informatie contact opnemen met
makelaardij Van Zeeburg te Vorden (tel 05752-1531) of Thoma makelaars BV
te Lochem (tel. 05730-54334).

ERGUNNINGEN

In de week van 4 tot en met 8 juli heb-
ben burgemeester en wethouders ver-
gunning verleend aan:

- de heer S.H.M. van der Linde voor
het bouwen van een carport op het
perceel Vierakkersestraatweg 18
te Vierakker;

- deheerP. Becker, voor het bouwen
van een aktiviteiten/opslagruimte
op het perceel Helderboomsdijk 2
te Vorden;

- de heer B.H.G. Wolbrink, voor het
bouwen van een loods op het per-
ceel Broekweg l te Wichmond.

UDELUKE
AFSLUITING

OVERWEG

Op of omstreeks 19 juli aanstaande
zal de Overweg tijdelijk afgesloten
zijn voor alle verkeer omdat er een
woonwagen moet worden geplaast.

^OPHALEN
OUD PAPIER

Het telefoonnummer van de touw-
trekvereniging voor het ophalen van
oud papier staat helaas verkeerd ver-
meld in de afvalwijzer. Dit moet zijn
05752-2836.

Zonder drukwerk
geen cheques.

Rare wereld, zonder drukwerk

Actie Rotary voor
gehandicaptenbus
Onder het motto 'Samen met Rota-
ry klaren wij de klus, voor Vorden
een gehandicaptenbus' gaat de Ro-
taryclub 'Het kwartier van Zutfen'
op de braderie van 21 juli starten
met de verkoop van vers geperst si-
naasappelsap. Dit wordt de eerste
van vele acties, die zullen worden
gehouden om geld in te zamelen
voor een gehandicaptenbus in Vor-
den.

Deze Rotaryclub, die haar vestiging
heeft en haar clubavonden houdt in
Vorden, kwam tot het besluit zich
sterk te maken voor dit doel, nadat on-
derzoek had uitgewezen, dat zo'n bus
voor gehandicapten op korte- en ze-
ker lange termijn in de behoeften zou
voorzien. Het is de bedoeling dat deze
bus in de toekomst niet alleen ge-

bruikt zal worden voor het vervoer
van rolstoelbezitters, maar voor ieder-
een, oud of jong, die als gevolg van
een handicap nauwelijk of niet van
het openbaar vervoer gebruik kan ma-
ken.
Onze plaatsgenoot Wim Polman, die
thans voorzitter is van de commissie
Community service, is verheugd over
dit plan. 'Onze club telt ruim 40 leden
en ik ben blij dat alle leden voor hon-
derd procent achter dit plan staan.
Niet alleen wij, maar ook de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden, De Wehme,
Villa Nuova, stichting 'Vrienden van
de Wehme' en stichting 'Vrienden
van het Enzerink' zijn erg verheugd.
Wij hopen dan ook dat iedere bezoe-
ker van de braderie onze kraam zal
bezoeken want een goed begin is het
halve werk', aldus Wim Polman.

Knupduukskes
De Vordense VVV organiseert zater-
dag 16 juli een fietstocht met een
lengte van 30 kilometer. Dit in samen-
werking met de folkloristische boe-
rendansgroep De Knupduukskes die
de tocht in oud-Gelderse kostuums
gestoken zal meefietsen. Onderweg
zullen De Knupduukskes een optre-
den verzorgen nabij kasteel Hackfort.
Het vertrek is 's middags vanaf het
marktplein.

Geslaagden
Isendoorn College
Aan het Isendoorn College slaagden
de volgende Vordenaren en leerlingen
uit het verspreidingsgebied van deze
editie van Contact; Mavo: Stefan Fle-
ming, Jeroen Helmink, Edwin Over-
beek (Wichmond), Bas Sipman
(Wichmond), Mireille Wenneker
(Wichmond), Ingmar Wolbert, Anne-
marie Wolbrink (Wichmond). Havo:
Natasja Hartelman, Erik Helmink,
Marit van Beusekom, Jasper Stapel-

De tenniscompetitie van 1994 is weer voorbij. Er zijn twee teams van de Vor-
dense tennisvereniging kampioen geworden: zaterdag heren l en de zaterdag
mix 35+ l. Op de bovenste foto staat het heren l team met van links naar rechts
Hennie Reindsen, Peter Pijnappel en Jacques de Kruif. Evert Thalen ontbreekt
op deze foto. Op de onderste foto staat het kampioenschapsteam van de zater-
dag mix 35+ l met van links naar rechts: Peter Bielawski, Carin Fransen, Bert en
Truus Brandenbarg en Jan Woltering. Verder waren er het afgelopen weekend
ook clubkampioenschappen voor de jeugd. Uitslagen: le/2e jaars 7 t/m 10 jaar
mini tennis: l. Rob Ibrink, 2. Sander Draayer. l e/2e jaars 11/12 jaar groot veld:
1. Janneke van Til. le/2<^lrs 13/14 jaars groot veld: 1. Erik Jansen. Jongens
9/10 jaar: 1. Luuk Derkse^^. Richard Tijink. Meisjes 11/12 jaar: 1. Sanne El-
brink, 2. Femke Becker. Jongens 11/12 jaar: l. Rogier Honig, 2. Michiel Rege-
link. Meisjes 13/16 jaar: 1. Marloes Brandenbarg, 2. Marsja van Wijk. Jongens
13/16 jaar: l. Reinier Molendijk, 2. Paul van Helden.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'Zo, lekker röstug venaovund, gin vesite dus gao'k 's fijn 'n boek leazen,
dat gegengel zoas vanmeddag, daor wo'j maor muu van'.
Mien vrouw nösteln zich behaagluk in de kussens van de tuinstoel die
zee met moederdag ekregen hadde. Ik kon eur wel begriepen, veur de
meddag ha'w eers nog un vejaordags-vesite afewerkt in de buurte en nao
de meddag waa'w druk ewes met de brandweer. Eers 'n optoch en later 't
stiktakel op de weie bi'j 't kasteel. Maor zee had nog gin half blad elea-
zen too'w d'r 'n paar deur de grinte op zied van 'thuusheurn kommen.
'Zo, had i'jluu ow hier achter 't huus vestopt'.
't Waarn Toon en Riek. Zee haddn 'n ende rond-efietst en wolln heurn of
alles goed met onss was. Dat leste was natuurluk 'n smoes umme goed-
koop an 'n köpken koffie te kommen maor dat zeie wi'j maor neet.
Lao'w maor zeggen dat ze gewoon veur de gezellugheid kwammen en
eerluk ezeg ston mien dat bes an. Toonj wet altied 'n hoop te vetelln, of 't
altied waor is is 'n tweede maor wat zol 't ok, a'j d'r ow maor met ve-
maakt.
' 'k Heb ow vanmeddag emist Toon bi'j 't feest van de brandweer, he'j 't
gegetten?'.
'Oh nee, helemaols neet, 'n optoch he'k twee keer veurbi'j zien kommen
en op de weie he'w ok alles metemaakt. Maor met zo'n hoop volk in 't
darp en later ok bi'j 't kasteel, daor was meschien wel viefduuzend man,
dan loop i'j mekare gauw mis. 't Was anders wel wat hè. Zee haddn nog-
al wat veur 'n dag ehaald, 'n hoop spul wa'j anders allene maor in 'n
museum kont bekiekn ree hier zo maor op de weg.
Van een van dat soort wagens he'w bi'j ons nog 'n mooie foto veur 'n
bozum staon. Daor steet mien vader as brandweerman nog bi'j op. Dat
was de wagen waor now Jaap, de olde comman
dant, Herman van de Gier en nog 'n stuk of wat andere A.O.W. ers met
grote helmen op in met-reejen, 'k gleuve dat den wagen uut Haarlem
kwam.
A'j dan bedenkt dat 't haos allemaole vri'jwillegers-wark is dan meu'j
ow petjen wel afnem
men veur de brandweerluu die d'rr an metdeijen en veur de Voddensen
natuurluk in 't besunder. Want d'r kump veur en nao 't fees natuurluk
nog wel 't een en ander kiekn veur da'j alles in de riege heb. A'j dan wet
dat t'r nog haos nooit iets van dizze greutte op 't gebied van de brand-
weer vetoond is, snap i'j wel dat de Voddensen weer heel goud veur 'n
dag bunt ekommen. En da's goed veur de brandweer maor veural ok
veur Vodd'n as gemeente.
Dat leste kan ok ezeg wodd'n van de plannen die ze met de Wientjes-
voort heb. De kansen die daor ligt mot met beide hande an-egreppen
wodd'n. Ok al zölt daor in 't begin 'n paar centen veur op taofel motten
wodd'n eleg. Daor mot de raod maor neet al te knieperug in wean. Met
stroop vang i'j now eenmaol meer vliegen as met azien. En dat de 'cost
veur de baet' uutgeet wet de meesten wel, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

JULI:
ledere dag SWO V Open Tafel in de
Wehme.
13 VVV Avondwandeling
13 V W St. Lindese molen, verhalen

etc.
14 VVV Broodbakken bij Wesselink
14 VVV 'Spookrit' per fiets
14 VVV Rondleiding Kasteel
HVVVViswedstrijd
16 VVV Folkloristische fietstocht
16+17 Circus Bavaria op

'tWiemelink
17+18 de Wiersse, Openstelling
18 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
18 WNFAvondwandeling

'tEnzerinck
19 V W Spookrit per fiets
19VVVHuifkartocht
20 Proefzwemmen, alle diploma's
20 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie, senioren
20 VVV Avondwandeling
20 Lindese molen, verhalen en

voordrachten
20 VVV Wientjesvoort, lezing
21 V W Spookrit per fiets
21 V W Rondleiding Kasteel
21 -23 Zomerfeest, braderie en kermis
23 Diplomazwemmen,allediploma's
24 VRTCZomerfietstocht
25 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
25 VVV Rondleiding kasteel

AUGUSTUS:
ledere dag SWO V Open Tafel in de
Wehme.

l ANBO, klootschieten bij de
Goldberg

3 Welfare, handwerken Wehme
6 Beachparty rond het meer van

Graaskamp
8 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
l O Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen, alle diploma's
13 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen, alle diploma's
15 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
21 HS V de Snoekbaars, Senior-

wedstrijden
22 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
25 HS V de Snoekbaars, Jeugd-

wedstrijden
29 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
31 Welfare, handwerken Wehme,

begin
31 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Crosswedstrijd
De Graafschaprijders
Aan de clubwedstrijden die de Vor-
dense motorclub De Graafschap-
rijders op het Delden-circuit organi-
seerde namen dit keer 21 coureurs
deel. Onder leiding van G.J. Arfman
werd er in alle klassen felle strijd ge-
leverd. Na afloop reikte voorzitter
Joop Wuestenenk aan de volgende rij-
ders de bloemen uit welke beschik-
baar waren gesteld door bloemenhuis
Dijkerman. Klasse bromfietsen: 1.
Koen Berenpas, Warnsveld, 2. Ferdy
Klein Brinke, Vorden. Klasse 80/125
CC: l. Erwin Plekkenpol, Hengelo, 2.
Arno Linnenbank, Vorden, 3. Jan
Groot Enzerink, Vorden. Super Klas-
se: l. Marcel Bulten, Vorden, 2. Hen-
nie Wullink, Harfsen, 3. Stefan
Braakhekke, Vorden. Klasse recrean-
ten: 1. Jan Klein Brinke, Vorden, 2.
Henk Hellegers, Vorden, 3. Freddy
Versteege, Hengelo.

Fietsvierdaagse
Jong Gelre

broek (Vierakker). VWO: Patrick
Gansner (Wichmond), Mathieu Tur-
ken.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

De groep Hackfort blijft bekers verza-
melen. Tijdens de afgelopen week ge-
houden avondfietsvierdaagse, welke
georganiseerd werd door de afdeling
Vorden van Jong Gelre, was deze
groep opnieuw net als voorgaande ja-
ren met het grootste aantal personen
vertegenwoordigd (25). Zij ontving
een prachtige beker beschikbaar ge-
steld door Accounts- en Belasting-
kantoor De Regt, Bloemendaal en
Wiegerinck. Op de slotavond had de
organisatie een parcours uitgezet in
de omgeving van de buurtschappen
Leesten en Warken. Onderweg kre-
gen de deelnemers een hapje en een
drankje aangeboden. Er kon per
avond 20 of 35 kilometer gefietst
worden. Na afloop kregen de deelne-
mers een medaille alsmede een aan-
denken aan de fietsvierdaagse over-
handigd.
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6,00
BOTERZACHTE LICHT KNISPERENDE CROISSANTS NU 6 VOOR 5,50

'Kampioen' te gast in Vorden
In Kampioen, het blad van de ANWB stond onlangs een reportage over het
negenkastelendorp Vorden. Als reactie daarop kregen wij op de redactie
een brief binnen van schrijver Evert Kroon uit Apeldoorn die al 16 jaar
achtereenvolgens op een Vordense camping staat en niet onder stoelen of
banken steekt dat dit hem uitstekend bevalt. 'Een hoofdstuk uit een span-
nend boek, da's Vorden in de Achterhoek!', zo zegt hij. Hieronder hebben
wij zijn verhaal afgedrukt.

Wat beweegt ons om telkenjare, nu al 16 jaar lang, onze vakantie door te bren-
gen in Vorden, het ' Achtkastelendorp' in de Gelderse Achterhoek? Wel, Vorden
heeft alles wat we in de grote stad slechts nog van 'vroeger' kennen. Het dorp
ligt ingebed tussen enerzijds de bossen en anderzijds het prachtige coulissen-
landschap waaraan de Achterhoek zo rijk is. Het heeft een rijke historie, mede
belichaamd door z'n prachtig gelegen kastelen, terwijl er daarboven, op fiets-
afstand, nog minstens een tiental in de omgeving te vinden zijn.
Vorden is zeer verkeers- en toeristvriendelijk. Het kent haast geen verkeerslich-
ten en parkeermeters zal men er vergeefs zoeken. Overigens is 'betaald parke-
ren' hier sowieso een onbekend begrip. De plaatselijke middenstand met z'n
ruime assortiment is nog tamelijk kleinschalig van opzet waardoor het inkopen
doen een persoonlijk tintje heeft. Er zijn verschillende mooie campings waar-
van wij er één bezoeken, namelijk De Golberg aan de Larenseweg l, eigendom
van de familie Pellcnberg. De beperkte omvang, fraaie ligging en de beschik-
bare ruimte is precies wat wij zoeken en we voelen er ons dan ook uitstekend
thuis.
Culinair kent Vorden zelf, maar ook z'n omgeving, diverse gastronomische
hoogstandjes, met een grote diversiteit zowel ten aanzien van hetgeen men te
bieden heeft als in prijsklasse. Voor elke beurs is het hier mogelijk om goed en
smakelijk 'buiten de deur' te eten. Noemen we slechts het bekende restaurant
Bakker in Vorden, De Hoofdige Boer in het naburige Almen en de romantische
gelegen pannekoekenboerderij De Heikamp, tussen Vorden en Ruurlo.
De vriendelijke en gemoedelijke geaardheid van de Achterhoekse bevolking
geeft je het prettige gevoel datje als het ware als één van hen beschouwd wordt.
Het schept een sfeer van verbondenheid welke het beste geïllustreerd wordt
door de constatering dat het de meest gewone zaak van de wereld is dat mensen
in de Achterhoek elkaar altijd en overal groeten. Wanneer dat een keer niet
gebeurt dan geeft dat een gevoel van onbehagen. Net alsof op een mooie
zomerse dag plotseling een heel donkere wolk voor de zon schuift. Het maakt
ook dat je in elke winkel of restaurant, al kom je bijvoorbeeld pas voor de
tweede maal binnen, je herkend voelt en beschouwd en bejegend wordt alsof je
al jaren lang tot de vertrouwde klantenkring behoort.
De rijkdom aan natuurschoon en cultuur maakt Vorden tot een paradijs om er te
verblijven, een oase van rust. Speciaal voor wandelaars en fietsers: Vorden
baadt zich in een weelde van rijwiel- en wandelpaden, langs en door de vele
bossen, velden en landerijen, alsmede door de in de meeste gevallen vrij toegan-
kelijke landgoederen. Het is dan ook geen wonder dat menige toeristische route
via Vorden leidt, naast de specifieke eigen, zeer bekende en populair Achtkaste-
len-tocht.
Z'n rijkdom aan vogels, wilde planten en viswater maakt het geheel tot een
eldorado voor de echte natuurminnaars. Reewild, vederwild, je ontmoet het hier
allemaal. Een wild konijntje bij je tent of caravan is evenmin een uitzondering
als de zang van de nachtegaal en de wielewaal, om maar een paar, in de regel
wat minder algemeen voorkomende vogelsoorten te noemen. Ook de koekoek
en de specht laten zich regelmatig horen, terwijl bij het vallen van de avond de
uil, die als een schim, met z'n zuchtende wiekslag, langs de bosrand scheert,
laat merken dat hij z'n dagslaap heeft beëindigd en zich in het nachtleven gaat
begeven.
De wilde-planten-wereld biedt een weelde aan soorten en variëteiten, waarvan
menig botanicus slechts vermag te dromen. Met als absolute topper de rondom
Vorden verspreide stukken bosgrond, in het voorjaar weeldering bedekt met een
kleed van bloeiende bosanemonen. Op zichzelf al een bezoek aan Vorden
waard.
Over cultuur gesproken, daarover raak je amper uitgepraat. Naast een bloeiend
verenigingsleven op allerlei gebied bezit Vorden een folklore om van te water-
tanden. Paasvuur, volksdansen, verwerpingsavonden, klootschieten, noaber-
plicht, een eigen volkslied, teveel om op te noemen. Al mogen we daarbij beslist
niet de jaarlijkse koetsjesdag op de tweede zondag in augustus vergeten. Zo'n
175 combinaties, met equipages in eigentijdse kledij vormen tegen het decor
van het prachtige Achterhoekse landschap een onvergetelijk schouwspel.
Vorden heeft, zoals reeds gezegd, een eigen volkslied, waarvan ik de tekst graag
te uwer beschikking stel. Maar ook het derde couplet van het Ceders Volkslied,
cover van de gelijknamige cd van het Vordens Mannenkoor, zou speciaal voor
deze 'parel van de Achterhoek' geschreven kunnen zijn:
'Waar kastelen statig rijzen, rond door park en bos omringd.
Waar het voog'lenkoor zijn lied'ren in het dichte lover zingt
waar het lieflijk schoon van 't landschap 't oog des schilders steeds bekoort
daar is onze 'Olde Graafschap', kost'lijk deel van Gelre's oord.'
Het zal u nauwelijks nog verwonderen dat ik een door mij geschreven gedicht in
de streektaal heb besloten met de regels:
'een hoofdstuk uit een spannend bock...
da's Vorden in de Achterhoek!'

Evert Kroon,
Chamavenlaan 62,

7312 HH Apeldoorn.

P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben af-
gelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Dax over een af-
stand van 1082 kilometer. De uitsla-
gen waren: G.J. Oldenhave ( l , 2,4,5,
6), H. A. Eykelkamp (3). Tevens werd
deelgenomen aan een wedvlucht van-

af Roye over een afstand van 365 ki-
lometer. De uitslagen waren: C.
Bruinsma ( l , 15, 23, 24), G. en H.
Boesveld (2, 6, 8, 12, 13, 17, 19, 21,
25), GJ. Oldenhave (3,4,9), M. Oly-
slager (5,7), H. Stokkink (10,11,22),
A. en A. Winkels 914), H. Eykelkamp
en Zn. (16,18) en A. A. Jurriens (20).

Over wat er in
de Vordense bibliotheek te beleven is

Veel lezen in de
vakantie
Eind van de maand, namelijk op 21
juli, is er in de Dorpsstraat weer de be-
kende braderie, die in Vorden 'Zo-
merfeest' wordt genoemd. Elk jaar
weer een vrolijk gebeuren, waar veel
te genieten valt. Tussen al die kramen
vol aanbiedingen en smakelijke hap-
jes en drankjes staat ook de stand van
de bibliotheek. Een kraam vol aan-
trekkelijk 'geestelijk' voedsel dat te-
gen zeer lage prijs wordt verkocht
omdat het boeken betreft die om de
een of andere reden zijn afgeschre-
ven. Het zijn bijvoorbeeld boeken die
al vaak zijn uitgeleend of niet meer
actueel zijn. Of boeken waarvoor
slechts tijdelijk belangstelling was. Er
zijn romar^pi kinderboeken, infor-
matieve bo^en over allerlei onder-
werpen en noemt u maar op. Die boe-
kenstand van de bibliotheek is zeer
gewild en menigeen komt er met leu-
ke koopjes vandaan. Want wat voor
de een niet ̂ wessant is, kan voor een
ander juist^i grote waarde hebben.
Wie graag tussen de boeken snuffelt
op zoek naar een interessant werk
moet zeker een bezoek brengen aan
de boekenstand, die op 21 juli weer
vlak vóór de bibliotheek is opgesteld.
De stand van de Uitleenpost in Wich-
mond is dan ook aanwezig, ook met
veel interessante boeken.
De week daarna is de laatste week dat
de bibliotheek normaal geopend is.
Op dinsdag 2 augustus gaat namelijk
de vakantie-regeling in. De biblio-
theek zal dan drie weken beperkt ge-
opend zijn, omdat er in die periode
door de vakanties een kleine perso-
neelsbezetting is. Wel zal er van dins-
dag tot en met zaterdag elke dag een
mogelijkheid zijn om boeken in te le-
veren en te lenen. Alleen het aantal
uren per dag is beperkt.
Voorheen was de bibliotheek enkele
weken geheel gesloten, maar de proef
van vorig jaar met een beperkte open-
stelling ook in de vakantieweken is zo
goed bevallen dat besloten is ook dit
jaar te werken met deze kortere
openstellling. In de bibliotheek en
ook in de plaatselijke pers worden de
uren vermeld dat de bibliotheek tot en
20 augustus beperkt geopend zal zijn.
Vanaf 23 augustus bent u dan weer op
de normale tijden welkom. Op deze
wijze zorgen de medewerksters van
de bibliotheek er voor dat u ook en
vooral in de vakantie lekker veel zult
kunt lezen.

Expositie
Franta Patocka
Van 23 juli t/m 4 september wordt er in
de galerie van Agnes Raben een ten-
toonstelling gehouden van de 85-
jarige kunstenaar Franta Patoc'ka uit
Tsjechië.
De kunstenaar is in zijn geboorteland
bekend en bemind om zijn poëtische
schilderijen en tekeningen waarin hij
de schoonheid van zijn geboortestreek
Cesky en het leven op het platteland
heeft vastgelegd. Een ander deel van
zijn oeuvre dat veel vrijer getekend en
geschilderd werd, kon hij vanwege de
politieke situatie in zijn land destijds
niet exposeren en dit verdween in de
mappen. Voor deze expositie in Vor-
den is gekozen vooreen aantal werken
uit deze mappen en recent werk, sa-
men een dertigtal pastels en oliever-
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Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelrtoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is ta huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

De grootste sortering:

GEBRADEN
VLEES IN BLIK
Voor de vakantie en
voor het gemak in

huis. Voor 2, 4, en 6.
personen.

Zonder toevoeging en
conserveringsmiddelen.

Slagerij Klein Lebbink
Dorpsstraat 10, Almen

Tel. 05751-1219
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6 Voor al uw

electm-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

/s uw druH^/erk vakwerk geworden
'dan komt 't van Weevers uit Vorden

GEVRAAGD:

BEZORGER/STER
voor de ochtendkrant het

Algemeen Dagblad

VOOR VORDEN.
Verdienste ca. 175,-p.mnd.

Inlichtingen:
Tel. (05752) 1173

ven op papier.
Franta PatoCka werd op 10 maart 1908
in Lomnice nad Popelkou in Tsjechië
geboren. Hij volgde de kunstacademie
in Praag. Tot het einde van de Tweede
Wereldoorlog woonde en werkte hij in
zijn geboortestad. Daarna vertrok hij
naar Liberec en werkte daar tot zijn
pensionering als graficus en ontwer-
per.
PatoCka is een zeer veelzijdig kunste-
naar. Hij ontwierp geestige exlibris, di-
ploma's, medailles en affiches. Ook il-
lustreerde hij tal van boeken. Hij was
lid van verschillende deskundige ju-
ry's. Hij hield lezingen over beeldende
kunst en werkte als docent aan enkele
volksuniversiteiten.
Hij heeft tal van jubileumtentoonstel-
lingen gehouden. Ter ere van zijn 60e,
70e en 75e verjaardag werd er een boek
uitgegeven met daarin tekeningen
over de langzaamaan verdwijnende
schoonheid van het leven op het Tsje-
chische platteland. Zijn vrouw Marie
PatoCkova, destijds een bekend pop-
penspeelster, voorzag deze tekeningen
van poëtische titels.
De expositie in Vorden wordt zaterdag
23 juli geopend. De kunstenares Mi-
lena Tlusté verzorgt daarbij een inlei-
ding over Patoöka in de galerie aan de
Nieuwstad 20.

*

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Allerhand
in 't Saksenland
'Sieh das Linden blatt, du wirst es wie ein Herz gestaltetjlnden. Da rum sit-
zen verlichten auch am liebsten unierLinden.'

In dit gezegde van de Duitse dichter Heine duidt deze op de hart-
vorm van het lindeblad. En vooral met het warme weervan de laatste
dagen is het goed toeven onder een linde. Een linde heeft een nogal
dicht bladerdak en de zon komt er met haar stralen dan ook niet mak-
kelijk doorheen.

Dat heerlijke zitten kan echter ook nog wel eens vergald worden door
de bladluizen die soms met duizenden bezit van zo'n boom nemen.
De uitwerpselen komen dan als een stroperige regen omlaag en dan
ga je graag een ander plekje zoeken. Omdat dat vocht heel zoet is, ko-
men er nogal eens mieren op af en ook de bijen vinden het een lekker-
nij, de imkers daarentegen zijn niet zo weg van de bladluizenhoning.

In het volksgeloof heeft de linde de naam niet gauw door de bliksem
getroffen te worden en ze beschermde tevens het huis. Misschien dat
we daarom nogal veel linden vinden bij boerderijen zoals we de vlier
vaak bij bakhuisjes zien staan. Het voordeel van zo'n paar geknotte
linden voor het huis was ook nog dat ze de verflaag beschermde voor
al te felle zonbestraling.

Lindehout is goed te gebruiken voor houtsnijwerk en is voor kerk-
beelden veel gebruikt: 'Lignum Sacrum' is heilig hout. De twee
beeldjes voor de tuinkoepel bij de Bramel zijn ook uit dit hout ver-
vaardigd.

Als spontane opslag komt de linde niet zo veel voor, wel als laan- of
wegbeplanting. Ook als herinneringsboom deden ze nogal eens
dienst, bijvoorbeeld bij de Ned. Hervormde kerk te Vorden. Ook de
rechtspraak vond vroeger vaak onder een linde plaats (veemlinde).

Een aardige bijzonderheid is dat blad en boom beide hartvormig zijn.
Maar dat had u misschien zelf ook al wel eens opgemerkt.

H.G.Wullink
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HOME

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

BRANDWEER Vorden
bedankt de Vordense
bevolking voor haar
belangstelling tijdens de
brandweermanifestatie,
die werd mogelijk
gemaakt dankzij de steun
van gemeente en
sponsors en de hulp van
politie, E.H.B.O. en
vrijwilligers.

Toets uw
thuisveiligheid!

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: waar zit in
uw huis de inbraakgevoelige plek? Tien tegen één dat er wel
ergens een dakraam, een bovenlicht of een achterdeur gemak-
kelijk te openen is. Daarom: toets uw thuisveiligheid. En zorg
tijdig voor veilig hang- en sluitwerk van LIPS. Keus genoeg,
want in het LIPS programma is werkelijk overal aan gedacht.
Neem maar 's een kijkje bij uw LIPS-dealer. FT~ï̂ aël

SLOTEN

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

mode voor
het héle gezin

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

Op woensdag 13 juli starten
wij om 9.30 uur met de

Alle zomerkleding is nif
nog sterker afgeprijsd!

edite korting
Loop nu even binnen, want
het loont zeker de moeite!

Doe mee !
TIJDENS DE HENGELOSE
BRADERIE

10 EN 11 AUGUSTUS
KAMPIOENSCHAP
HENGELO Gld.

KARAOKE
SHOW
PRIJZENGELD: F 500,00

Opgave vóór 5 augustus a.s.
Informatie: tel. (05753) 2511 / 4261

The Art of Entertainment

****

KEN IE DIE ZAAL

QUATTRO BAND
ZOMERPROGRAMMA '94

VRIJDAG Ut JÜU:
EURO DISCO SHOW

zaterdag 23 juli:

WILD VOICE &
TROPICAL DRIVE IN SHOW

ZONDAG 24 JULI:

CRYSTAL DREAM

EUR DISC SHOW

Urtira **D Q<? VA//ipronc;
Reeoordweg 2
7251 J J Vorden
Tel. 05752-3459

NATUURVOEDINGSWINKEL
in biologisch en biologisch-dynamische producten

JULI KAASMAAND
Alle kaassoorten

voor 10.= per kilogram
OOK VAN EIGEN BEDRIJF:

(vWmager)
per 500 gram van 3,95 voor

VERSE MELK
per liter van 1,55 voor.

2,95

1,25
Geopend:
dinsdag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur

en van 14.00-15.30 uur
zaterdag van 9.30-12.30 uur.

zaterdag 30 juli:

UNITY&
TROPICAL DRIVE IN SHOW

SPECIALE VERRASSING
AÜÖ:

EURO DISCO SHOW
zaterdag 6 aug:

MONTE CARLO &
TROPICAL DRIVE IN SHOW

ZONDAG 7 AUG:
UNDER COVER BAND

zaterdag 13 aug:
De nieuwe topper

THE SPIKES
ZONDAG 14 AUG:

SPECIALE VERRASSING

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN

Klarenbeekseweg 14-VOORST
Tel. 05758-1334

JLJL

WILINK
1 SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS- en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

TE KOOP

TRICOFLEX SLANG
ZUIGSLANG

GROENE SLANG
met

bijbehorende koppelingen.

Vraag vrijblijvend prijs
bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

Wie eenmaal WALDKORN
heeft gekend,

eet niet anders, is verwend

WALDKORN: boordevol
vitaminen.

Voor gezonde en verse brood- en
gebaksspecialiteiten

Burg.Galléestraat22
Vorden-Tel. 1877

NOG 2 WEKEN OPRUIMING MET

10% KORTING
op tapijt, meubelen en gordijnen.

(m. u. v. enkele merkartikelen)

Verder bieden wij u MEUBELEN aan met

Speciaal voor de opruiming couponnen tapijt,
gordijnen en vitragevallen tegen

WEGGEEFPRIJZEN!
Kom snel kijken bij

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

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


