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Die mooie zomer
van 1994
Vorig jaar is de vraag vaak gesteld. De
vraag: moet ons zwembad dicht? Of
durven we het aan het kostbare renovatieplan uit te voeren? Een plan dat
door de provincie als eis was gesteld
voor het voortbestaan van ons zwembad. Maar waar wel een bedrag van
bijna een miljoen gulden mee gemoeid was om aan alle eisen van 'gezond water' te voldoen.
De moed van het bestuur om door te
gaan en van het gemeentebestuur om
zich garant te stellen voor de rente van
de lening is beloond. Want andere
zwembaden zijn of werden gesloten
wegens risico's voor de gezondheid.
'In de Dennen' bleef open. Een recordaantal bezoekers heeft dit seizoen
genoten van ons zwembad, van de
speelweiden en van de natuur er om
heen. Honderden Vordense kinderen
hebben, dank zij dit prachtige bad,
een voordelige en heerlijke vakantie
gehad. En er leren zwemmen. Uit verre omtrek kwamen toeristen naar Vorden om van ons zwembad te genieten.
Waarmee we maar willen zeggen: bedankt bestuur en gemeenteraad voor
uw moed om door te gaan. Bedankt
leiding van het bad en de medewerksters van de kantine voor het vele
werk dat deze zomer onder extreme
weersomstandigheden extra is verricht. De zomer van 1994 was door de
hittegolf van vele weken voor veel
mensen een moeilijke periode. Maar
dank zij 'In de Dennen' was het voor
zeer velen vooral ook een fantastische
zomer.
O ja, volgend jaar bestaat 'In de Dennen' zestig jaar. Laten we zuinig zijn
op ons bad en er voor zorgen dat de
volwassenen en de jeugd er nog vele
jaren van kunnen genieten. Dat jubileum is trouwens straks een goede
aanleiding om als inwoners van onze
gemeente te laten blijken dat we met
z'n allen best een beetje blij zijn met
ons zwembad 'In de Dennen'.
Enkele enthousiaste zwembadbezoekers

Kunstmanifestatie
op de IJsselkade
De Junior Kamer Zutphen organiseert
zondagmiddag 28 augustus een kunstmanifestatie op de IJsselkade. Kunstenaars uit Zutphen en weide omgeving
komen die middag uiteenlopende
kunst aan het publiek tonen. De manifestatie heet 'Kunst op de IJsselkade'
en is voor iedereen vrij toegankelijk.
Programmaboekjes zijn vanaf 22 augustus gratis af te halen bij de VW in
het Wijnhuis. Het ligt in de bedoeling
om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken dat wellicht net
zo'n puur Zutphens evenement wordt
als de Meimarkt, ooit eveneens opgezet door de Junior Kamer.
Het doel van Kunst op de IJsselkade is
om 'kunst' dichterbij het publiek te
brengen. Tegelijkertijd worden kunstenaars in de gelegenheid gesteld om
hun werk te presenteren aan het 'grote
publiek'. Elke kunstenaar krijgt daartoe de beschikking over een kraam.
Het evenement zal dit jaar worden gehouden op het gedeelte van de IJsselkade naast de Bult van Ketjen. Bezoekers kunnen ook kunstwerken kopen.
Bovendien kan men er een hapje en
een drankje nuttigen.
In de regel worden kunstwerken geëxposeerd in speciaal daarvoor bestemde lokaties zoals galeries, musea
etc. die veelal gericht worden bezocht
door een select, kunstminnend publiek. Kunst op de IJsselkade is echter
de omgekeerde wereld. De kunst
wordt naar buiten gebracht in het gezichtsveld van een groter publiek op
een lokatie die doet denken aan de Parijse Seine. Een geliefde verzamelplaats voor kunstenaars en publiek.
Kunstliefhebbers zijn vanzelfsprekend van harte welkom maar het evenement onderscheidt zich van andere
kunstexposities door het openbar karakter, de bekende en aansprekende lokatie én door het ontbreken van 'drempels'.
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Feestweek in Wichmond-Vierakker

A.s. zaterdag grootse optocht

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 28 augustus 10.00 uur Mevr. R. Visservan der Sijde te Goor.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 28 augustus 10.00 uur ds. W. van Herwijnen, Kampen; 19.00 uur dienst.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 27 augustus 18.30 uur Eucharistieviering, Volkszang.
RK Kerk Vorden
Zondag 28 augustus 10.00 uur Eucharistieviering, 30+ koor.
Weekend-Wacht-Pastores: 28-29
augustus
Pastor J. Lammers, Ruurlo, tel. 05735-1456.
Huisarts 27-25 augustus óf. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: Schoolstraat 9.

Zaterdag 20 augustus werd er een
receptie gehouden in de grote feesttent op het feestterrein 'Spel en evenementen brink' in Wichmond
i.v.m. het 75-jarig jubileum van de
Stichting Oranjevereniging Vierakker-Wichmond.

mantel gedragen door de koning. Bij
het 60-jarig jubileum werd er een
Oostenrijkse avond georganiseerd.
In 1987 w
van de Oranjevereniging een Stichting gemaakt.
9

In zijn toespraak door de voorzitter,
dhr. H. Rietman, nadat deze alle aanwezigen van harte welkom had geheten, speciaal de twee ereleden van de
vereniging, de heren D. Derksen respectievelijk secretaris, en G. Garritsen als voorzitter, beide dragers van
de Koninklijke onderscheiding voor
hun 40-jarig jubileum. Afgevaardigden van het gemeentebestuur, wethouder M. Aartsen-den Harder, afgevaardigde van de Stichting 1200 jaar
Wichmond, waarmee zo prettig en
goed is samengewerkt, o.a. met de optocht die dit jaar in het teken staat van
het jubileumjaar van het 1200-jarig
bestaan samenvalt met het 75-jarig
bestaan van de Stichting Oranjevereniging.
Verder de oud-bestuurs- en commissieleden die veel voor de vereniging
hebben betekend, de muziek uit Baak
met hun vendeliers die jaarlijks de
vaandelhulde aan het Koningspaar
verzorgen.
Verder een speciaal welkom aan de
muziekvereniging Jubal waarmee altijd prettig wordt samengewerkt, met
het vogelschieten en die dit jaar weer
in de optocht van de partij zal zijn.
Bestuur van de vereniging LeestenWarken Bejaardensoos, die uit de
Oranjevereniging is voortgekomen.
De fam. Leferink, de verzorger van de
feesttent, de kontaktpersonen. Hoofden van de scholen en de commissieleden, waarvan we veel steun ondervinden.

75 Jaar
Verder memoreerde de voorzitter nog
enige gegevens over de afgelopen 75
jaar, o.m. het eerste feest werd begonnen bij Loman in Vierakker vervolgens in het weiland van Meulenbeek Theo Bergman - Dorpsstraat - Slappesteeg - fam. Helmink - Vogelzang
en nu op de vaste locatie 'Spel en evenementen brink'.
In de beginjaren waren er nog 18 middenstanders, waarmee altijd goed
kontakt is geweest.
In de beginjaren begonnen de feestelijkheden om 18.00 uur en om 20.00
uur was dit afgelopen, met o.a. dubbeltjes dansen. 45 Jaar zijn er oriënteringsritten gehouden. Dit jaar is het
30 jaar geleden dat er een optocht is
georganiseerd. Bij het 50-jarig jubileum werd voor het eerst de Konings-

1 Is Oranje, 't Blijft Oranje

Vervolgen^^prak mevr. Aartsen-den
Harder, v^^pouder van Vorden; zij
memoreerde in haar toespraak over de
geweldige inzet, en de saamhorigheid
die de bewoners van Vierakker- Wichmond aan de dag leggen. Dit bleek
onlangs nog uit de Oecumenische
dienst en de daarop volgende gezamenlijke broodtafel en geweldige samenwerking bij het openluchtspel
van Ludger.
De optocht heeft ook hier een extra dimensie, iedereen in de buurtschappen
heeft er lol mee en ze hoopte dat deze
optocht speciaal in het kader van het
1200-jarig bestaan een groot succes
mag worden.

Stichting 1200
Dhr. Marijnissen sprak als woordvoerder van de commissie 1200 als
volgt: 75 jaar een mensenleeftijd. Opgericht in 1919. Het jaar, dat koning
George V regeerde over Engeland.
Wilson president van de USA, Albert
I, koning van België en Wilhelmina,
koningin der Nederlanden.
De KLM wordt opgericht in 1919 en
de eerste radio-uitzendingen begonnen in Nederland. En wat was er in
Vierakker-Wichmond.
Natuurlijk
stond het ook dat jaar weer onder water van 2 t/m 10 januari 9 dagen lang.
In Parijs kwam men op het idee een
Orangerie te gaan maken (glazen kassen waarin sinaasappelbomen in de
winter konden groeien).
Maar ook hier kreeg men het idee wat
met Oranje te moeten gaan doen en de
Oranjevereniging was geboren en nog
steeds springlevend, op het moment
dat de sinaasappels in Parijs hun kleur
gaan krijgen, krijgen hier in Vierakker-Wichmond de mensen van de
Oranjevereniging ook ieder jaar weer
de kriebels. Onrustig beginnen bestuursleden elkaar te bellen en worden er al weer nieuwe plannen gesmeed, want het moet weer beter worden dan andere jaren en 1994 moet
ongetwijfeld het beste jaar worden.
En als ik de werklust van de bestuursleden waarneem en het enthousiasme
dan denk ik dat over dit jaar, het jubileumjaar 1994 nog lang zal worden
nagepraat op verjaardagen en buurtbijeenkomsten.
Dit wordt het allerbeste jaar en dat
wens ik jullie ook van harte toe namens de Stichting 1200 en namens

onze voorzitter, dhr. Jo Bouwmeister,
die helaas vanwege droevige omstandigheden, nu in Limburg is. Hij had
graag gezegd, wat ik jullie nu^ul zeggen en dat is dat de StichtinJBoO zo
fantastisch heeft kunnen samenwerken met de Oranjevereniging het afgelopen jaar. De Stichting 1200 heft
zich volgende week op, maar jullie
werk blijft doorgaan en wü^^nsen
jullie dan ook een goede toeWmst en
een geslaagde feestweek.

Vuurwerk ABN-AMRO
Zaterdagsavond om 22.15 uur was er
een geweldig spectaculair vuurwerk
ten aanschouwing van de gehele gemeenschap in het kader van het 1200en 75-jarig jubileum samen met als
logo 1200 jaar Wichmond en het logo
ABN-AMRO, welk vuurwerk werd
aangeboden namens de Stichting
1200 i.s.m. het Oranjecomité en door
de ABN-AMRO bank werd gesponsord.

Oriënteringsrit
Zondag hebben 372 personen deelgenomen aan de traditionele oriënteringsrit.
Voor de rust waren er nog wel enkele
moeilijke punten die door de deelnemers over het hoofd werden gezien,
maar ze konden toch nog de welverdiende rust bij Het Pantoffeltje in Vorden in een gezellige sfeer meemaken.
Uitslagen: Vogelschieten: Koning
Tonnie Nijenhuis, kop H. Derksen,
staart D. Vermeersen, r.vleugel R.
Brouwer, 1.vleugel B. Meyerink (alles
na loting). Vogelgooien: koningin
Hermien Rietman, kop Mimi Bosman, staart Margriet Waier (na loting), r.vleugel Annie Borgman (na
loting), l.vleugel Ans Peters. Keizerschieten: keizer Jos Besselink, keizerin Wilma Negerman. Kegelen: heren
1. H.J. Rietman, 2. M. Rietman, 3.
E.J. Pellenberg; dames l. Jannie Middelkoop, 2. Lenie Stapelbroek, 3. G.
Gerritsen. Schieten vrije baan: l. H.
Meulenbrugge, 2. J. Wormgoor, 3. B.
Bouwmeister. Vogelschieten jeugd: 1.
Robert Kornegoor, kop Peter Wolbrink (na loting), staart Rudy v. Ermst
(na loting), l.vleugel Jeroen Fransen
(na loting), r.vleugel Riek Pellenberg
(na loting).

Enorme belangstelling
Dinsdagavond was het weer feest in
de tent in Wichmond. Men was totaal
uitverkocht. De tent was totaal vol,
zowel jongeren als ouderen kwamen
volledig aan hun trekken. De kombinatie Boh Foi Toch en de leselkapel
met Egerlander muziek viel zeer en de
smaak bij het publiek.

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 huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar.
Tel.
05754-1351.
Autotelefoon:
06-52979342.
Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).
Tandarts 27-20 augustus W.A. Houtman, Vorden, tel. 05752-2253. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen 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 Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lochem, 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 augustus: mevr. Wolters, tel.
1262, b.g.g. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter,

tel.

05752-

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.
OGZO ziekenfonds 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 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: maandag 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 vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750^4141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIKRAKKKR - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 augustus 10.00 uur ds. A. Mol,
Lochem.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 27 augustus 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 28 augustus 10.30 uur Gebedsviering,
dames- en herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 28-29 augustus
Pastor J. Lammers, Ruurlo, tel. 05735-1456.
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, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30
uur.
PAAZ iedere
avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

antwoorde make-up produkten. Voor
een verrassend vriendelijke prijs, bij
drogisterij Ten Kate.

Nieuwe kijk
op schoonheid
Nederland ontdekt een nieuwe kijk op
schoonheid: de complete verzorgende
make-up lijn van Gemey Paris. De
produkten van Gemey Paris verfraaien uw uiterlijk niet alleen, maar
verzorgen en beschermen het ook.
Voor elk produkt wordt gezocht naar
de allerbeste grondstoffen en de optimale technische oplossingen om het
gebruik ervan eenvoudig en prettig te
maken. Ontdek ook dat Gemey Paris
staat voor werkelijk vernieuwde, ver-

Leren met plezier

H":
Allerhand

Leren met plezier? Kan dat? Ja! is het
antwoord. Dat kan bij de Volksuniversiteit Zutphen. Een ongedwongen
sfeer tijdens de cursussen die voor iedereen toegankelijk zijn, is kenmerkend voor de VU Zutphen. Bekwame
en enthousiaste docenten laten u tijdens een korte of langere cursus kennismaken met vele onderwerpen.
Door het uitgebreide programma en
die ongedwongen sfeer onderscheidt
de Volksuniversiteit zich van andere
cursusinstituten.
De VU Zutphen biedt u vele mogelijkheden: cultuurgeschiedenis, filosofie, psychologie, Nederlandse literatuur, moderne poëzie, genealogie,
kunstgeschiedenis (moderne schilderkunst en algemeen), public relations, een verdieping van de algemene ontwikkeling. Natuurlijk horen
daar ook bij de talencursussen, langere maar ook korte voor op reis.

in 't Saksenland

Ook op creatief gebied kunt u aan de
slag met het maken van houten speelgoed of meubels, deltastuntvliegers
en teddyberen, dessineren op stof
(meerdere technieken), kalligraferen,
quilten en patchwork, kartonnen met
stof beklede doosjes en mappen maken, boetseren en keramiek. Alleen
bij de VU Zutphen kan men een cursus striptekenen of tekenen en schilderen voor jongeren volgen.

'Volgens overlevering heeft Keizer Karel de Grote deze kerk gebouwd in de 9e eeuw na Christus'.
Dit opschriftje in de kerk te Drempt zal dan betrekking hebben op
een houten kerkje dat er voor het huidige stenen gebouw heeft
gestaan. En dat dat in de tijd van Karel de Grote was is heel goed
mogelijk. Bij opgravingen in deze buurt zijn er potscherven uit de
Karolingische tijd gevonden.
Beslist uit een latere tijd zijn de beeldjes buiten aan de zuidmuur
van de kerk, die het hoofd van een man en een vrouw voorstellen.
Deze laatste is nog aanwezig, het andere is door de tand des tijds
bijna verdwenen. De uit de middeleeuwen afkomstige beeldjes
zouden Karel de Grote en zijn vrouw voor moeten stellen, maar
de historie vermeldt daar verder niets over.
De kerk wordt al vermeld in de l l e eeuw, de toren stamt ook uit
die tijd. Het gotische schip is uit de 14e eeuw, het koor is er een
eeuw later aangebouwd.
Na een restauratie in de jaren zestig bleek dat men elkaar in de
kerk niet meer goed verstaan kon, de akoestiek was heel slecht
geworden. De verschillende buurtschappen hebben toen wandkleden met bijbelse motieven vervaardigd en die werden langs
de wanden in de kerk gehangen. De akoestiek bleek daarna van
een acceptabel niveau.
Het kerkhof om de kerk doet enigszins verwilderd aan, maar past
toch wel goed in het geheel. U vindt de kerk van Drempt rechts
van de weg Hummelo-Doesburg, welke laatste plaats, voor wie
van historie houdt, ook altijd een bezoek waard is.
H.G. Wullink.

U vindt het in het bekende oranje cursusboekje (gratis verkrijgbaar bij bibliotheken en V.V.V.'s) kook- en
groencursussen (tuinontwerp, inrichting, aanleg), binnenhuisarchitectuur,
zelfhypnose, geheugentraining, enz.
Voor talloze onderwerpen kunt u terecht bij de VU Zutphen. Misschien
heeft u al iets in gedachten? De keuze
is aan u! Misschien komt u op een
idee als u de informatiekraan! op de
UITmarkt in Zutphen bezoekt op zaterdag 27 augustus of op Open Avond
maandag 29 augustus in de IJsselschool, Isendoornstraat 22 te Zutphen.

\

Gondelvaart in boekenstad Bredevoort
J_>/E GONDELVAART en Bredevoort horen al meer dan 25 jaar bij elkaar. Sinds
1993 is Bredevoort ook Boekenstad van Nederland.
Al meer dan 25 jaar geleden stak een aantal mensen de koppen bij elkaar en maakten een plan om de oude vestingsgracht rondom het stadje te gebruiken voor een
toeristisch evenement. Men koos voor een gondelvaart die uniek is in Nederland
en Duitsland. Daardoor zijn de woorden Gondelvaart en Bredevoort bij elkaar
gaan horen.
Velen hebben namelijk wel eens van de gondelvaart gehoord of één of meerdere
keren bezocht. Daar is sinds vorig jaar Boekenstad bijgekomen, wat inhoudt dat er
zich reeds een tiental antiquariaten hebben gevestigd. Dit trok ook weer een aantal
kunstenaars aan die zich met hun ateliers in het stadje vestigden.
WAT IS nu zo uniek aan de Bredevoortse gondelvaart?
Om die vraag te beantwoorden moet men eigenlijk zelf komen kijken. Gondels
zijn drijvende bouwwerken op grote vlotten die door duizendenfietslampjesworden verlicht. In het donker, op het spiegelende water geeft dat een feeëriek
schouwspel. Het leuke is dat elke gondel zijn eigen verrassingen heeft. De ene is
driedimensionaal gebouwd, de ander kent bewegende beelden, alsof men naar een
tekenfilm kijkt. Een andere gondel heeft zelfs licht onder water. Maar de gondelvaart is meer dan gondels alleen. De begeleidende tekst en muziek die elke gondel
mee krijgt, de trompetters op de openingsgondel, /de drijvende fakkeltrein, de
muziekorkesten in het voorprogramma, de danseressen in de pauze en vooral het
enorme vuurwerk aan het slot vormen ook een deel van een wervelende show
waarop men niet uitgekeken raakt.
.L/E GONDELVAARTEN zijn dit jaar op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus en
op vrijdag 2 en zaterdag 3 september. Op de eerste vrijdag treedt de muziekvereniging Excelsior op, op de beide zaterdagen komt de Bokage-band uit Bocholt en de
tweede vrijdag de lesselkapelle uit Doetinchem. De muziek speelt al vanaf 19.00
uur. Om 20.00 uur is de officiële opening. Na nog een kort optreden van het
orkest zullen de trompetters de gondelvaart openen als het donker wordt. Er is een
grote tribune en er is ruim, gratis parkeergelegenheid. De entree is f 10,- per
persoon, kinderen tot 12 jaar f 3,-. Een tribuneplaats kost f4,- extra.
Na afloop moet u Bredevoort eens ingaan. Meer dan honderd tuinen zijn verlicht,
die u, door het volgen van de lichtroute, kunt bezichtigen. Ook is het nog lang
gezellig in de diverse horecagelegenheden en op de markt met muzikale optredens.
Op zaterdag 27 augustus overdag is in het centrum van Bredevoort een grote boekenmarkt met meer dan 130 kramen, een luilekkerland voor iedereen die van lezen
houdt. Als de boekenmarkt eindigt, begint de gondelvaart al bijna. Dus een bezoek
aan de boekenmarkt en de gondelvaan is goed te combineren.

Clubcross
De Graafschaprijders
Onde^kiding van wedstrijdleider
Gerrit^mman vond er op het circuit
Delden de vierde onderlinge clubwedstrijd motorcross plaats. Op het in
prima staat verkerende circuit namen
22 rijders in 4 verschillende klassen
deel. ^fcorzitter Joop Wuestenenk
maaktWa afloop de volgende uitslagen bekend: Klasse bromfietsen: 1.
Arjan Berenpas, Vorden; 2. Ferdy
Klein Brinke, Vorden; 3. Koen Berenpas, Warnsveld. Klasse 80 cc/125'cc:
l. Erwin Plekkenpol, Hengelo (G); 2.
Joeri Smit, Vorden; 3. Jeroen Visser,
Vorden. Klasse Recreanten: 1. Jan
Klein Brinke, Vorden; 2. Fons Nijhof,
Lichtenvoorde; 3. Hans de Gier, Hengelo (G). Klasse Super: 1. Marcel
Bulten, Vorden; 2. Stefan Braakhekke, Vorden; 3. Lubert Lenselink, Eefde. De resterende twee clubwedstrijden zijn op 3 en 24 september.

RTV Nieuws
Mano Lubbers won de zware ronde
van Nijmegen door de sprint te winnen van zijn vijf medevluchters. Peter
Makkink werd hier 20e. Rudie Peters
schreef de ronde van Bome op zijn
naam diezelfde week werd hij nog
14e in Gorinchem en 5e in Delden.
Edwin Maalderink fietste in Delden
naar een derde plaats. Lars Vos reed
zich in Nieuwegein naar een zesde en
in Hilversum naar een tiende stek.
Andre Bargeman werd in Nieuwegein
tiende. Peter Makkink haalde in Borne een 12e en in Oldebroek een 14e
plaats.

'De Snoekbaars'
Op zondag werd er door 19 deelnemers van visvereniging 'de Snoekbaars' gevist in de IJssel bij Zutphen.
Totaal werden er 116 stuks vis gevangen met een lengte van 20,13 meter,
l. R. Jansen, 18 stuks, lengte 3,13 meter; 2. J. Gr. lebbink, 14 stuks, lengte
2,60 meter; 3. D. Weustenenk, 9
stuks, lengte l ,40 meter.
De volgende seniorenwedstrijd is op
4 september.

Programma Sociï
Bekerwedstrijd 24-8- '94: St. Joris Sociï.
31-8-'94: Sociï -Halle.
Competitie 30-8'94: Sociï Dl - AZC
Dl; Sociï El - Warnsveldse Boys E2.
3-8- '94: Dierense Boys F - Sociï F;
Sociï E - Gaz. Nieuwl. E; Sociï D Dierense Boys D; Keyenborgse Boys
-Sociï B.
4-8-'94: Sociï - KI. Dochteren; Sociï
2 - Helios 5; Brummen 5 - Sociï 4; Sociï 5 - Loenermark 8.

TE KOOP:
DAKGOTEN

Vakantie voorbij!

met bijbehorende
hulpstukken

BROOD MET
VLEESWAREN

BUIS
geschikt voor
regenwaterafvoer en riool in
verschillende doorsnedes

van uw slager maken uw dag weer goed.

T.LEENSLANG

MAANDAG + DINSDAG

met bijbehorende
hulpstukken
héél voordelig in prijs

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,95
Hamburgers per stuk 1,-

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf
BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo
Tel. 05753-2139

3 pond voor 660 tientje

Rundergehakt 1 kilo 12,50

Magere Varkenslappen 1 k,io 8,95

MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

500gram Babi Pangang

Gebraden Gehakt
100 gram 0,98

+1000 gram

Bami of Nasi
10,-

Gekookte Worst

SPECIALITEITEN

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

samen
VOOR AL UW

250 gram 2,50

GEWONE Biefstuk

Panklare
Gehaktballen
4 betalen

STALREPARATIES
LAS-en
CONSTRUCTIEWERK

ongewoon lekker!
100 gram 2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Runder Priklapjes

//Mager Rundergehakt

1 kiio 17,90

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo
Tel. 05735-2761

1 kilo 9,95

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

Nu bij aankoop van
ROUGE TOUJOURS
Langhoudende lippenstijl

Of
Verzorgende

lippenstift

Ricils^xtreme
Mascara met proteïnen voor langere,
sterkere, mooiere wimpers.

voor 1^2e prijs

Actie geldig t/m 17 september 1994.

drogisterij-parfumerie

Ten KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 05752-2219

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden
Woningstichting Thuis Best:

Tips voor trage betalers
Regelmatig komen er bij Thuis Best
vragen binnen over trage betalers.
Zo vroeg onlangs een bezorgde vader zich het volgende af: 'Mijn zoon
heeft sinds enkele maanden een
vaste baan en woont zelfstandig.
Het kost hem echter moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Zo liet hij
zich onlangs ontvallen dat er meestal één of zelfs twee maanden huurachterstand is. Kan de verhuurder
mijn zoon nu aanpakken?'
Deze vraag legde Contact voor aan de
heer L. Westerbroek, directeur van
Thuis Best. 'Dat behoort inderdaad
tot de mogelijkheden. Nog niet zo
lang geleden heeft een rechter uitspraak gedaan in een zaak die een corporatie had aangespannen tegen een
huurder die steevast een kleine huurachterstand had. Hierin kwam geen
verandering, ook niet nadat de woningstichting hem een brief had gestuurd waarin stond dat huurachterstand niet langer zou worden
geaccepteerd. De kantonrechter stelde de woningstichting in het gelijk.
Als de huurder niet zou aangeven, dat
hij bereid was voortaan vóór of op de
eerste van de maand te betalen, zou de
kantonrechter de huurovereenkomst
beëindigen. De woning zou dan ontruimd gaan worden.'

Op tijd
'Los van gerechtelijke stappen is het
voor uw zoon beter, als hij erin slaagt

de huur op tijd dus vóór de eerste van
de maand te betalen', vervolgt Westerbroek zijn verhaal. 'Ook bestaat
het risico dat in plaats van één of twee
maanden de achterstand verder
oploopt en dan wordt de situatie zorgelijk.'
Bij het voorlichtingsinstituut het NIBUD kan men overigens alle informatie krijgen over de manier waarop
de inkomsten en de uitgaven op elkaar
kunnen worden afgestemd. Het adres
is Laan 20, 2512 GN Den Haag, tel:
070- 3469527. Natuurlijk kunt u ook
bij Thuis Best (tel. 1460 in Hengelo)
terecht om afspraken over een regeling te maken. Dus zorg ervoor dat u
of op tijd betaalt of een afspraak over
een betalingsregeling maakt. Voorkom een hoop ellende en bespaar
uzelf veel extra kosten.

Huurderslijn
Wie betaalt deze reparatie? Hoe zit
het met mijn servicekosten? Waar
vind ik de huurcommissie? Op deze
en andere vragen over wonen en huren kunt u niet alleen bij Thuis Best
terecht, maar kunt u ook antwoord
krijgen als u de Huurderslijn belt. Via
deze lijn, die is ingesteld door de Nederlandse Woonbond, kunnen ook
folders en brochures worden aangevraagd.
Houd er wel rekening mee dat de
huurderslijn niet gratis is. Een telefoontje kost vijftig cent per minuut.
Het nummer is: 06-91091098.

I.V.N.
Natuurwandeling
Het I.V.N. organiseert een wandeling
op zondag 28 augustus over het landgoed Dorth. Dit landgoed ligt ongeveer in het midden van de driehoek
Harfsen, Deventer en Bathmen. Het
startpunt is op het kruispunt Jufferd ijk/Kasteel weg. Een ervaren gids
leidt u over dit mooie terrein waar
voor natuurliefhebbers en cultuurliefhebbers veel valt te genieten. Inlichtingen over deze wandeling tel.nr.
05733-1949.

Schaatsen
Wie denkt er nu in het hartje van de
zomer aan schaatsen?!? Toch wil de
Zutphense
Schaatstrainingsgroep,
voor allen die schaatsen prachtig vinden, het volgende meedelen. Al jaren
bestaat er voor Zutphen en wijde omgeving de Zutphense Schaatstrainingsgroep. Deze traint op de kunstijsbaan
De Scheg te Deventer. Dit gebeurt op
speciaal daarvoor bestemde tijden onder leiding van een trainer, 's maandags en/of woensdags en/of vrijdags,
op speciale trainingstijden.
Natuurlijk is het ook leuk om aan
wedstrijden mee te doen, maar dat is
niet verplicht. Schaatsen is een sport
die je op alle leeftijden kunt beoefenen. Zowel jeugd vanaf negen jaar als
ouderen die aan een leuke sport willen
doen zijn welkom. Naast datje conditie op peil komt en op peil blijft, leer
je ook beter schaatsen. Dat "kan van
pas komen als je toertochten gaat ondernemen.
Iedereen die er aan denkt de schaatssport te gaan beoefenen, kan een informatiefolder aanvragen bij de secretaris van de Schaatstrainingsgroep: Koos Bentveld, Hofweg 17 te
Warnsveld. Telefoon 05750-224600.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
ons broertje

Evert Hendrik
We noemen hem

Erik
16 augustus 1994
Jannie en Bert Tuinman
Marieke en Esther
Lindeseweg 28
7251 NS Vorden
We zijn heel gelukkig met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Joop Cornelis

Contactjes

Bloemen vol dartelende vlinders.
En wind die zachtjes ruist door de bomen.
Ik zie mijn bloementuin en weet.
De tijd van rust is nu eindelijk gekomen.

Na 8 jaar samenwonen is het er toch
van gekomen...

Met grote bewondering voor zijn intense levensmoed en dankbaar voor zijn zorgzame plaats in
ons leven, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man en onze fijne vader en opa

en

Anja Velthorst
gaan trouwen op donderdag 1
september 1994 in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.
Wij houden receptie van 16.30 tot
18.00 uur in bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

KAREL SPIEGELENBERG
ECHTGENOOT VAN D. SPIEGELENBERG-NIJHUIS

op de leeftijd van 78 jaar.
Vorden : D. Spiegelenberg-Nijhuis
Vorden : M.G. Spiegelenberg
C.B. Spiegelenberg-Gijsen
Paul
Vincent
Heerlen : A.B. Schmitz-Spiegelenberg
M.H.M. Schmitz
Daniëlle
Emiel

Hamelandweg 13
7251 JZ Vorden

Koen Kristiaan

We noemen hem

• Nieuw hoedenatelier: hoeden op maat, ook voor bruiloften. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warnsveld. Tel. 05750-22275/0575042844.

17 augustus 1994
Strodijk 7
7251 RS Vorden

Wij ontvingen het droevige bericht van het zeer
onverwachte overlijden van onze medewerker

HARRY METSELAAR
Zijn accuratesse in zijn werk was buitengewoon.
Als mens, collega was Harry zeer geliefd, altijd
vriendelijk en behulpzaam.

Geboren:

Nick
De dolgelukkige ouders zijn:

Wij wensen zijn vrouw Willemien en zijn kinderen waar Harry altijd zeer trots op was veel
sterkte in dit zware verlies.

Peter en Cecile ElissenOvervelde

Direktie en medewerkers
Drukkerij Weevers, Vorden
Wevo-druk, Zutphen

17 augustus 1994
Graaf Ottosingel 139
7201 BCZutphen
Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven, ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn man

GERRITALBERT
JANSEN
Uit aller naam:
G.J. Jansen-Bloemendaal
Zutphen, augustus 1994
Bedankt
Emmy en René
Miranda en Alfons
Els en Peter
Gerrie en Wim
Voor de geweldige organisatie
van de

'Eggink's-reünie'
Annemie en Theo
Michel en Martel
Vorden, augustus 1994

Contactjes
• Kringloopbedrijf de Cirkel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.
• Wie heeft mijn huilpop in
rood gebreid zonnepakje gevonden. Willemijn Dagevos
(4),Vaarwerk1,tel.2432.

Afscheid

Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis 'Leeuwerikweide' te Zutphen, is van ons
heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

WILHELMINA JANTJE
RADSTAKE WEEKHOUT
WEDUWE VAN H. RADSTAKE

op de leeftijd van 81 jaar.

• TE HUUR GEVRAAGD IN
VORDEN: zelfst. woonruimte
bij voorkeur op begane grond
voor alleenstaande vrouw
(61). Tel. 085-515986 (na
18.00 uur).

Manchego harde schapenkaas
100 gram

Tetilla 45+ kaas
100 gram

gebrand - gezouten

vanaf 49,50
Flanellen
OVERHEMDEN
extra lang a 27,50
Groene
JAGERSHEMDEN
extra lang a 27,50

200 gram

Ardenner Ham

100 gram
Wij verzorgen ook geschenkenmanden(jes)
al vanaf 12,50.
Elly Teeuwen.

Teveel om op te noemen.
Kom vrijblijvend eens kijken

AANBIEDING:

BIJ:

NIEUW!

GOOSSENS

TROPICAL
VRUCHTENSCHELPEN

Steenderenseweg 11 - Hengelo
Tel. 05753-2139

gevuld met heerlijk tropisch fruit
TER KENNISMAKING:

van RTL 4?

fi^
van 2,-voor maar 1
l jw
w

Wilt U leren

knippen en naaien

Wij vertrekken om
13.00 uur uit
Vorden.
Wij zijn terug om
21.00 uur.
Wij maken er een
gezellige dag van.

WIENER
APPELPUNTEN

of wilt U de kneepjes van
het vak leren?
Dat kan bij:

met een toefje slagroom
DIT WEEKEND:

/. Kroese-Olthof
Het Kerspel 28 - Vorden

Wij rijden via de Veluwe, paleis Soestdijk naar
Hilversum naar de 5-uur-show.
Onder het genot van een kopje koffie.
Dan maakt u rechtstreeks de 5-uur-show mee,
daarna een diner voor een prijs van f 40,- p.p.,
lies inbegrepen.

4 halen en de 5G CJTStlS

Bel voor inl. en opgave:
05752-1053.

Bij voldoende
belangstelling ook 1 x per
14 dagen les. Lessen
starten 1 september.

'n hartige variatie: - Vive la Franco!

FRANSE
KAASBROODJES

Busverhuur HARREN
Klarenbeekseweg 14 - 7383 EB Voorst
Voor inlichtingen: 05758-1334.

ZATERDAG voor l ,DO per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

AARDBEIENPLANTEN

Zutphen, 20 augustus 1994

THEO TERWEL I

De teraardebestelling heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

III

4.75
2.49

verder in voorraad:
werkbroeken, overalls,
sokken, werkschoenen
met en zonder stalen neus,
laarzen, regenpakken,
klompen ook met PU-zool
enz.

Zij, die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

Correspondentie-adres:
A.G. Radstake, Nachtegaalstraat 20, 6971 ZJ Brummen

2.89
2.89
2.39

Nootmelange

o.a. BODYWARMER

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

diverse soorten
N.A.K.-gekeurd

AUTOSCHADESPECIALIST

Kwekerij

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

F. van Amerongen
Schuttestraat12
Vorden
Tel. 05752-6408

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

Enige en Algemene Kennisgeving
Ik weet hoe ziek ik ben
ik weet ook hoe sterk ik ben
men ziet hoe sterk ik ben
men ziet niet hoe ziek ik ben.

&

Manna San Giorgi

AREND CORNELIS WOLTERS

• TE KOOP: een Haflinger
hengstveulen en een eenjarige Haflinger merrie. J.H.
Harmsen. Tel. 05752-3992.

milde blauwaderkaas
100 gram

TE KOOP:

• TE KOOP: 1/2 ha nieuw ingezaaid gras, 2e snee voor
stalvoedering of 1 ha jong gras
om in te kuilen, gelegen aan
de Almenseweg nabij 'De Bramel' te Vorden. Inlichtingen:
tel. 05752-1776 na 18.00 uur.

• Wie helpt mij? Met spoed
aan een woonruimte in Vorden of Zutphen. Tel. 0889413166.

Cabrales Picos

WERKKLEDING

Gelegenheid om afscheid te nemen vrijdag 26
augustus van 19.30 uur tot 20.00 uur in de aula
van de Monuta, Het Jebbink 4 te Vorden.
Zaterdag 27 augustus zal de begrafenis om
12.00 uur plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Hierna is er gelegenheid tot condoleren in de
aula van de Monuta, Het Jebbink 4 te Vorden.

_ 10.95

Kaas uit Spanje:

TE KOOP:

Vorden, 23 augustus 1994
Correspondentie-adres:
Margrietlaan 21, 7251 AV Vorden

Ga nooit weg zonder te groeten
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten
kan het morgen niet meer doen.
Ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo'n pijn.
Watje 's morgens hebt verlaten
kan er wellicht 's avonds niet meer zijn.

Verdrietig, maar dankbaar dat verdere pijn en
afhankelijkheid hem bespaard zijn gebleven, delen wij u mede dat op 22 augustus 1994 is
overleden mijn dierbare man, onze lieve vader,
schoonvader, opa en granddad

• Vergeet u niet op te geven!
Dagtocht voor ouderen en bejaarden woensdag 31 augustus. Het kan nu nog.
• TE KOOP: goed onderhouden tussenwoning met tuinhuis in een rustige woonomgeving, gelegen aan de Sarinkkamp 97, Hengelo Gld. Ind.
hal, toilet, woonkamer en open
keuken, berging. 1 verd. overloop, 3 slpks., badkamer met
douche. Via vlisotrap naar zolder, CV-ketel, geiser. Bouwjaar 1982. Tel. 05753-3772.
Koopsom: n.o.t.k.

l kilo

Wie gaat er mee naar de 5-uur-show

• TE HUUR GEVRAAGD:
woonruimte in Vorden of omgeving voor werkend jong stel.
Brieven onder nummer V22-1.
Bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP: mooi weidehooi. B. Wunderink, Ruurloseweg 85, Vorden. Tel. 057526735.

Jong belegen kaas

• Verse trosanjers van eigen
land te koop per bos v.a. f 3,en tevens kant-en-klaar bloemstukjes. Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22, Vierakker.
• TE KOOP: 3-pers. caravan
met voortent, f 600,-; aanhanger voor 3 crossmotoren,
f 350,-;
aanhangwagen
f 350,-. Tel. 05754-1900.

Koen
Peteren Betsy Vlogman
Ruud en Lisette

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

KEUR
SLAGER

DE

DE ECHTE GROENTEMAN

ECHTE
BAKKER

10PPERS
Denk aan de
themareclames in de winkels.
AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 25, 26 en 27 augustus

op de leeftijd van 73 jaar.

2 kilo

Vorden : C.A. Wolters-Scheffer
Voorburg

Redmond (WA) (USA)
Utrecht

Manneke Lamme-Wolters
Ed Lamme
Anne-Jet, Bart, Marijke
Remmert Wolters
Wanda Wolters-Eley
Lauren, Edo
Marianne Wolters
Jan Gielkens
Jasper

Panajachel
(Guatemala) : Sophy Wolters
Ron Hoppenbrouwers
Jaime, Lupe, Lisa
Deventer
Katinka Wolters
Ernst Frank Muller
Remmert, Jonna
De Voster
Vosterweg 1
7251 MD Vorden
Ard is thuis opgebaard. Gelegenheid tot condoleance-bezoek op donderdag 25 augustus van
16.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 20.30 uur.

Tip voorde boterham:

BOTERHAMWORST
100 gram

0,89

2,95

RAUWKOST
KOMKOMMER
DILLE
250 gram

KEURKOOPJE voor donderdag 25 augustus:

100 gram

1,29

SPECIAL:
VRIJDAG
••^••••H GRATIS PROEVEN:

riunaerschnitzel
1 00 gram

2,79

Ham op
andere
wijze?

KEURSLAGER

f

APPEL- 1
TAARTJES
NU

MAANDAG
29AUG.:

DINSDAG
30AUG.:

WOENSDAG
31AUG.:

PANKLARE

PANKLARE
Stoofschotel

PANKLARE
Rode Kool

Witte Kool

500 gram 1 faO 500 gram

feOU 500 gram 1 fcO

5,95

KWARKBOLLEN

2,95
Echte Bakker

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

nu 1 ,80

royaal gevuld met appel en rozijnen,
en iets kaneel

GEPANEERDE SCHNITZEL

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 26 augustus om 14.00 uur in crematorium
Ölandhorst, Oostranddreef, Lelystad.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

RAGOUTCROISSANTS

JAMES GRIEVE

EERDER WEDUWNAAR VAN JETTEKE WILHELMINA VAN TIJEN
DRAGER VAN HET VERZETSHERDENKINGSKRUIS

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

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

De laatsten...
nog een paar dagen
extra audio/video-korting

****

luewwi vrijdag 26 augustus wicMWi

ACHTERHOEKSE "HOUSE"

bijvoorbeeld:

Sony Video
Sony KTV

UW

699,KEN

63 cm van 1.999,-

Euronics
specialist
repareert snel
en vakkundig.

I • f T^ j"

Pioneer Mini 83

. „ü

van2.199,-

I .099,"

Microset NU
Sony Mini/Midi v»*

uw
'Euronics
specialist
repareert snel
en vakkundig.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE

LOST FERROS
GAMI &M1LOW

395,699,-

enz.

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

BUS 4
21.00 u. ACHTER DREMPT - Café De Saks
21.05 u. DREMPT - Kerk
21.10 u. HOOG KEPPEL - Zaal Jansen
21.15 u. LAAG KEPPEL - Gouden Leeuw
21.20 u. HUMMELO - Halte dorp
21.25 u. HUMMELO - Café Tolhutte
21.35 u. KEYENBORG - Zaal Winkelman
21.37 u. KEYENBORG - Café Evers
21.40 u. VELSWIJK - Postkantoor
21.50 u. Halle - De Woage
BUS TERUG OM 2.20 UUR
Let op: De lijndiensten blijven ongewijzigd!

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - W'centrum Scheperskamp
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO • N.S.-station
21.50 u. VELDHOEK - Wentink
22.00 u. HALLE - De Woage

Laarstraat 61 -Zutphen
Telefoon 05750-18383

BUS TERUG OM 2.25 UUR
Lef op: De lijndiensten blijven ongewijzigd!

Kunstgebittenreparatie
: ••::::::::::.:

DROGISTERIJ
TEN KATE

REURLE NEUGT OE
SEPTEMBERFKST / 994

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Wegens vakantie GESLOTEN
van maandag 5 t/m maandag 19 september.
HUIDVERZORGING

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN

8 t/m 11 septemb
CAFÉ-ZALENCENTRUM

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN?
LOGA BELLEN!
Tel. 05752-3100

8 SEPTEMBER
9 SEPTEMBER

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.
DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

DIE ZAAL

10 SEPTEMBER
11 SEPTEMBER

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Het Jebbink 36 . 7251 BM V o r d e n . t e l . 3025

^y

GROOT STRATENFEEST (alleen op reserveril^
GROTE ZAAL THE FLAMINGO'S (vol)
KLEINE ZAAL LIMOSINE (vol)
GROOTS OPTREDEN VAN BERTUS STAIGERPAIP
OPTREDEN TUSSEN 20.30 EN 01.00 UUR
KAARTEN VANAF 27 AUGUSTUS IN DE VOORVERKOOP F 7,50
OP-OP AAN DE ZAAL F 10,00
IN DE KLEINE ZAAL DUO THE SHERRYS
'S MIDDAGS EN 'S AVONDS GROTE ZAAL DANS-EN SHOWORKEST PRECIES
KLEINE ZAAL HET DUO ROULETTE
MIDDAG EN AVOND GROTE ZAAL DANS-EN SHOWORKEST PRECIES
KLEINE ZAAL DUO THE SHERRYS

WINTER '94
Kollektie is binnen met o.a.

Voor een ambachtelijk stuk

EHBO Vorden

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

LEVI'S

In OKTOBER starten we weer een nieuwe

Aannemingsbedrijf

CURSUS

A. BOSCH

GAPSTAR

Inl. en opgave:
H. Jansen-Aubel, tel. 2653.

Schuttestraat 11 -7251 MP Vorden
Tel. 6673-Fax6727

TRIPPER
Nog enkele

ACO SELF® III

SHOW-

NEWS

MODELLEN,

TUINMEUBELEN

TURNOVER

voorradig
tegen scherpe prijzen

S OLIVER

OP=OP
BIJ:

enz. enz.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo
Tel. 05753-2139

Het
(Ie l'lICk'11 tl:

SPARTA

SPARTA

te bonden

Donderdagavond wordt
woensdagavond

Het perfecte afwateringssysteem
voor rondom de woning en tuin

van 1830 tot 1930 uur

CALLANETICS
1930-2030 en
2030-2130 uur

the

AEROBIC
Evt. informatie:
Wilma Koers,
tel. 05752-2855.

CORNER

Uw ACO SELF' dealer:

o be

Zutphenseweg 8, VORDEN, tel. 2426
Markt 21 «ZELHEM, tel. 3706

HCI, Kruisbergseweg l 3, 7255 AG Hengelo (Gld.), tel. 05753-8 l 8 l
REAL PRODUCTS FOR REAL PEOPLE

REAL PRODUCTS FOR REAL PEOPLE

REAL PRODUCTS FOR REAL PEOPLE

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 25 augustus 1994
56e jaargang no. 22

NIEUWS-/ ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

LLE TIN
• Telefoon gemeente: 05752-7474.
mTelefax gemeente: 05752-7444.
• ff et gemeentehuis is open van
mandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12,30 uur- op woensdag
ook van 13M tot l 7,00 uur.
Burgemeester E.J.C, Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
Volgens af spraak.
Wethouder D. Mulderïje*Meulen*
broek: donderdagmorgen 10.00'
11.00 uur en volgens af spraak.
Af sprake n kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

^GEMEENTERAAD
VERGADERT OP
13 SEPTEMBER 1994
Op dinsdag 13 september aanstaande
vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis. Deze vergadering is
openbaar en begint om 19.30 uur. Aan
het eind van de vergadering, na de
rondvraag, bestaat de mogelijkheid
om in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan
over een van de onderwerpen die op
de agenda staan, omdat u daarover in
de commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in de raadsvergadering het woord wenst te voeren dient u
dit op de maandag voorafgaande aan
de raadsvergadering op te geven bij
de gemeentesecretaris, onder vermelding van het agendapunt waarover u
het woord wilt voeren. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:
— bestemmingsplan 'Buitengebied
Galgengoorweg 1993';
— wijziging van de 'Verordening op
de behandeling van bezwaar- en
beroepschriften gemeente Vorden';
— aanschaf radargun;
— voorbereidingskrediet plan 'Vorden Noord 1994';
— verkoop perceel grond op industrieterrein 'Werkveld';
— aanschaf materieel gemeentewerken;
— renovatie muziekkoepel en speelterrein Emmaplein.

ESTEMMINGSPLAN
GALGENGOORWEG
Dit plan heeft betrekking op het perceel Galgengoorweg 3. Het maakt de
bedrijfsmatige uitoefening van een
dierenpension mogelijk. Als de gemeenteraad dit bestemmingsplan
vaststelt dan kan de eigenaar de bedrijfsbebouwing tot 400 m2 uitbreiden.
Eén van de bewoners van de Reeoordweg heeft bezwaar gemaakt tegen het
voorontwerp van het bestemmingsplan. Hij vreest onder andere geluidsoverlast. .Een acoustisch onderzoek
heeft echter uitgewezen dat dit niet
het geval zal zijn. De woning van reclamant ligt op ongeveer 450 meter
van het dierenpension. Dit is meer
dan de dubbele afstand van de plaats
waarde geluidmeting is uitgevoerd.
Van aantasting van de natuur- en landschappelijke waarde door uitbreiding
van de bebouwing zal eveneens geen
sprake zijn doordat er voorschriften in
het bestemmingsplan zijn opgenomen
voor de hoogte van de bebouwing.

schriften. Deze commissie geeft een
advies aan het bestuursorgaan (in de
meeste gevallen burgemeester en
wethouders) waarin staat hoe de commissie vindt dat er op het bezwaarschrift beslist moet worden. Aangezien het om een advies gaat staat het
burgemeester en wethouders vrij om
een andere beslissing te nemen op het
bezwaarschrift. Dit moet dan wel
goed gemotiveerd worden. Over een
aantal zaken mocht de commissie bezwaar- en beroepschriften geen advies uitbrengen. Het gaat daarbij om
regelingen die betrekking hebben op
financiële uitkeringen, zoals bijvoorbeeld de Algemene bijstandswet, De
Wet Inkomensvoorziening Oudere en
gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers; het Bijtandsbesluit Zelfstandigen en de Wet op de
Bejaarden oorden artikelen 6K en
16J.
Op l januari 1994 is een gedeelte van
de Algemene wet bestuursrecht in
werking getreden. Deze wet staat uniformiteit in procedures voor. Omdat
de commissie bezwaar- en beroepschriften al wel adviseert over bijvoorbeeld het minimabeleid, de Wet
voorzieningen gehandicapten, de eigen bijdragen op grond van de Wet op
de Bejaardenoorden (zaken waarbij
ook financiële aspecten aan de orde
komen), zijn burgemeester en wethouders van mening dat omwille van
de uniformiteit en de duidelijkheid
voor de burger, dat de commissie ook
moet adviseren over onder meer de
bovengenoemde zaken.
Zij stellen de gemeenteraad dan ook
voor om de Verordening op de behandeling van bezwaar- en beroepschriften zo te wijzigen dat dit mogelijk
wordt.

SCHAF
RADARGUN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om samen met
de gemeenten Warnsveld, Zutphen,
Gorssel en Lochem een radar-gun aan
te schaffen.
Met dit apparaat kunnen snelheidscontroles worden uitgevoerd. Het apparaat meet de snelheid van het tegemoetkomend verkeer en geeft dit aan
op een display. De automobilist wordt
op deze manier met zijn snelheid geconfronteerd. Met gebruikmaking
van dit apparaat kan de politie verbaliserend optreden.

Bijna alle bezwaarschriften worden
behandeld door de commissie voor de
behandeling van bezwaar- en beroep-

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies
daarna nog bij of houden ze het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en
wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn
ook raadslid.
Ook u kunt, indien u dat wenst, over
de onderwerpen die op de agenda
staan, uw mening kenbaar maken.

Als u wilt inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secretaris
van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het
betreffende agendapunt begint. De
mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behandeling van
het agendapunt vragen stellen. Tevens
kan de voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.
De commissie voor volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken vergadert op dinsdag
30 augusAl 994 om 19.30 uur in het
gemeentemus. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
— verkoop op perceel grond op industrieterrein 'Werkveld';
— aanschj^materieel gemeenterwerken. ^P
De commissie voor Bestuur en
Ruimtelijke Ordening vergadert op
dinsdag 30 augustus 1994 om 20.30
uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— bestemmingsplan 'Buitengebied
Galgengoorweg 1993';
— wijziging van de Verordening op
de behandeling van bezwaar- en
beroepschriften gemeente Vorden;
— aanschaf radargun;
— voorbereidingskrediet plan 'Vorden Noord 1994'.

^BELEIDSPROGRAMMA VAN
HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

NIEUWE
WOONGEBIED VAN
VORDEN

Op 27 september kunt u inspreken
over dit programma in het Dorpscentrum.

Burgemeester vragen de gemeenteraad een krediet van f. 223.500,- om
hiermee verder te gaan. De kosten
kunnen ten laste worden gebracht van
de toekomstige exploitatie (o.a.
grondverkopen) van het complex
Vorden Noord 1994.

;1»::;."i

INDUSTRIETERREIN
AAN POLYCOMP B. V
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor een perceel industrieterrein aan de Handelsweg te
verkopen aan Polycomp B.V. Dit bedrijf bewerkt, verwerkt en vervormt
rubber.

Als u hiervan gebruik wilt maken
kunt u zich vanaf 12 september aanmelden bij de afdeling Bestuur.
Schriftelijke reacties kunt u indienen
tot 12 september 1994.
De gemeenteraad zal het beleidsprogramma op 25 oktober 1994 behandelen.

ERGUNNINGEN
In de week van 15 tot en met 19
augustus 1994 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
— de heer H.G. Lucsink, voor het
bouwen van een woning met garage op het perceel Addinkhof 6 te
Vorden;
— mevrouw H.G.A. Sueters-Sessink,
voor het uitbreiden van een winkel
op het perceel Dorpsstraat 15 te
Vorden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ONUMENTENDAG
VORDEN OP
ZATERDAG
l O SEPTEMBER 1994

Ongeveer 65 mensen hebben van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Een goed resultaat.
In het totaal is 470 kg minder KCA
opgehaald dan vorig jaar.

Vorden neemt dit jaar weer deel aan
de open Monumentendag. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de VVV op
het marktplein. Het Kasteel/gemeentehuis is niet open.
Wel zijn enkele boerderijen, de kerken in Wichmond, Vierakker en Vorden en kasteel Hackfort (gedeeltelijk)
te bezichtigen.
-jH ^

De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond.

^KREDIET VOOR
VOORBEREIDENDE
WERKZAAMHEDEN

jï- VERKOOP PERCEEL
'JZIGING
VERORDENING
BEZWAAR-EN
BEROEPSCHRIFTEN

^VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

Het beleidsprogramma van het college van burgemeester en wethouders
ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, de bibliotheek en de Rabobank te Wichmond.

Voor het nieuwe woongebied van
Vorden zijn al enkele voorbereidingshandelingen getroffen. Het gaat hier
om het bestemmingsplan 'Vorden
Noord 1994'.

ORDEN

^RESULTATEN HUISAAN-HUIS
INZAMELING KLEIN
CHEMISCHAFVAL
In de afgelopen periode is in de gemeente de jaarlijkse huis-aan-huis inzameling van klein chemisch afval
geweest.
604 huishoudens hebben 2937 kg
KCA bij de chemo-car afgegeven. Dit
betekent dat 28 procent van de huishoudens heeft deelgenomen aan deze
aktie. Op 31 mei heeft de chemo-car
op 4 plaatsen in de gemeente gestaan
als extra mogelijkheid om KCA af te
geven. Dit heeft 234 kg opgeleverd.

U kunt iedere maandag tussen 16.00
en 17.00 uur KCA brengen naar het
inzameldepot aan de Enkweg 11 te
Vorden.
De bedoeling is dat het vanaf l juli
1994 voor de burger eenvoudiger is
geworden om te weten wat wel en wat
geen klein chemisch afval is. Vanaf
die datum moeten producenten van
produkten, die als afval KCA zijn,
verplicht een logo op de verpakking
aan te brengen. Het logo is een afbeelding van een mini-cointainer met een
kruis er door heen. In het najaar zal
het minsterie van VROM in haar
voorlichtingscampagnes aandacht besteden aan het nieuwe logo.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN
In de week van 15 tot en met 19
augustus zijn bouwaanvragen ingekomen van:
— de heer J.W. Pennings, voor het
vergroten van een woning op het
perceelvan Lennepweg 2 te Vorden;

— de heer J. Schimmel, voor het verbouwen van een woning op het
perceel Dr. W.C.H; Staringstraat
19 te Vorden;
— 't Beeckland Scholengemeenschap voor V.B.O., voor het plaatsen van een noodlokaal op het perceel Het Hoge 41 te Vorden.

TMILIEUBEHEER
OPENBARE
KENNISGEVING
MELDING
In het gemeentehuis van Vorden,
sektor grondgebied, buro milieu, op
werk-dagen van 09.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00
tot 16.00 uur en in het Dorpscentrum te Vorden op de maandagavonden van 18.00 tot 21.00 uur
ligt van 26 augustus 1994 tot en met
23 september 1994 ter inzage een
melding
algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:
de heer B.E. Wagenvoort, Riethuisweg 2, 7251 RC Vorden voor het van
toe- passing worden van het Besluit
melkrundveehouderijen Wet milieubeheer op een reeds opgerichte melkrundveehouderij op het perceel Riethu is weg 2 te Vorden.

GEMEENTE
VORDEN

•H»
openbare kennisgevingJpFtwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en
art. 3.4A.3.1 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
en:
b. het Dorpscentrum te Vorden, op maandags van
18.00 tot 21.00 uur

liggen vanaf 26 augustus 1994 gedurende 4 weken
ter inzage de ontwerp-besluiten op de aanvraag van:
1. naam aanvrager: Jansen's Metaalwaren b.v, straat
en huisnummer: Industrieweg 1 postkode/gemeente: 7251 JT Vorden adres van de inrichting:
Industrieweg 1 te Vorden
2. naam aanvrager: de heer J.A.J. Hesselink straat
en huisnummer: Burg. Galleestraat 67 postkode/
gemeente: 7251 EA Vorden adres van de inrichting: Overweg 16 te Vorden
3. naam aanvrager: Polycomp bv. straat en huisnummer: Kanaaldijk 78 postkode/gemeente: 6956 AX
Spankeren adres van de inrichting: Handelsweg 7
te Vorden

De burgemeester van Vorden
maakt bekend dat vanaf vrijdag 26 augustus 1994
voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, ter inzage
liggen de onherroepelijk (van kracht) geworden bestemmingsplannen 'Vorden Kom Gemsterrein 1993,
nr. 1' en 'Almenseweg 1992'.
'Vorden Kom Gemsterrein 1993, nr. 1' voorziet in de
vestiging van een horeca-gelegenheid in de vorms
van een restaurant/cafetaria in het pand Zutphenseweg 1.
'Almenseweg 1992' voorziet in de realisering van een
dwaaltuin aan de Almenseweg, op de grens met de
gemeente Warnsveld.
Vorden, 25 augustus 1994
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Nummer 1 betreft een aanvraag om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een inrichting voor de fabricage van kleine metaalwaren. De
nummers 2 en 3 betreffen aanvragen voor een vergunning tot het oprichten en in werking hebben van:
1. een multi-functioneel sportcentrum
2. een produktiebedrijf voor rubbermengsels met
testruimte, magazijn en kantoor
Strekking van het ontwerp-besluit: voor zover thans
rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en
ontwikkelingen in de direkte 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 inzagelegging. Bezwaarschriften moeten bij
het gemeentebestuur worden ingediend voor: 23 september 1994 Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als indiener van een bezwaarschrift
niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel schriftelijk,
tegelijkertijd met het bezwaarschrift, aan ons college
verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen worden ingebracht:
- op verzoek tot het einde van de termijn van 4 weken van de ter inzagelegging.
Datum: 23 augustus 1994
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden,
de burgemeester,
de loco-secretaris,
P. de Vries

E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. 05752-7485 (doorkiesnummer), fax.
05752-7444

45 jaar kankerbestrijding staat
voor meer openheid. Tussen patiënt en arts. Patiënten onder
elkaar. Patiënt en familie. We
gaan vooruit. Elk jaar weer.
Steun de collecte. Blijf geven.

N f O I R l A N O S t

KANKERBESTRIIOING
GIRO 26000
IK[R8tiTRIJDING.tt)l>HIALAANI.

AGENDA] Jong Gelre organiseerde boegsprietlopen
AUGUSTUS:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
24 Wichmond-Vierakker,
wielerronde
25 VVVSpookritperfiets
25 VVV Rondleiding Kasteel Vorden
25 Cursus Bloemschikken, Floralia
25 Wichmond-Vierakker,
seniorenfeestavond, bejaardensoos
25 HS V de Snoekbaars, Jeugdwedstrijden
26-27 Wichmond-Vierakker, kermis,
kinderspelenoptocht
28 Wichmond-Vierakker, Oranjeloop
28 Fietstocht Kranenburgs Belang
29 VVV Rondleiding Kasteel Vorden
29 ANBO, klootschieten bij de
Goldberg
30 V V V Spookrit per fiets
30VVVHuifkartocht
31 Natuurmonumenten, lezing
Hackfort
31 Welfare, handwerken Wehme,
begin
31 Zwembad In de Dennen, proefzwemmen
SEPTEMBER:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
l Cursus Bloemschikken, Floralia
1 Bejaardenkring, Dorpscentrum
2 Zwembad in de Dennen,
diplomazwemmen
3 St.C.C.K. organiseert openlucht
natuurvoorstelling in de
Kranenburg
3 Zwembad in de Dennen,
diplomazwemmen
4 HS V de Snoekbaars,
seniorwedstrijden
7 Zomerexcursie
Landbouworganisaties
8 Cursus Bloemschikken, Floralia
8PCOB
8 H VG dorp Vorden
12 Cursus Bloemschikken, Floralia
12 Anbo klootschieten bij de
Goldberg
14 Welfare handwerken Wehme
15 Cursus Bloemschikken, Floralia
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 De Vogelvriend, ledenvergadering
met diapresentatie
16 Tentoonstelling Floralia
16SWOVHobbybeursin
Dorpscentrum
17 Tentoonstelling Floralia
17SWOVHobbybeursin
Dorpscentrum
18 Fietsoriënteringsrit, Volksfeest
Linde
18 Tentoonstelling Floralia
18 HGV de Snoekbaars,
seniorwedstrijden
19 ANBO klootschieten bij de
Goldberg
20 KPO Vorden
20KPOVierakker
20 NCVB Vorden
22 ANBO ledenbijeenkomst in
't Stampertje
22-23-24 Volksfeest Linde
26 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
28 H VG dorp Vorden
28 Welfare Najaarscontactmiddag
29 Bejaardenkring, Dorpscentrum
OKTOBER:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
8 Gezellige middag ANBO/PCOB/
KBO in Dorpscentrum

Nazomerse
wandeling
op Hackfort
Op zaterdag 27 augustus organiseert
de vereniging Natuurmonumenten
een excursie over het prachtige landgoed Hackfort. Men vertrekt vanaf de
watermolen voor een tocht die ongeveer drie uur duurt. Aangeraden
wordt om zich naar het weer te kleden, in elk geval dient men de voeten
te voorzien van goede wandelschoenen.

Bloeddonors
Deze keer vraagt het Rode Kruis geen
geld, maar bloeddonors... , gewoon
gezonde mensen die iets van hun
bloed willen afstaan voor iemand anders die dat dringend nodig heeft. Als
u zelf gezond en fit bent, is het voor u
een klein offer, maar met dat offer
helpt u zieken en wie zou dat niet willen? Kom daarom op de bloedafname-avond die het Rode Kruis Vorden
organiseert op donderdag l september in het gebouw AVBO, Nieuwstad
49, Vorden. Niet alleen Het Rode
Kruis, maar ook een patiënt zal u
dankbaar zijn.

Zondag vond er aan het meertje van de familie Graaskamp het jaarlijkse boegsprietlopen plaats, georganiseerd door
Jong Gelre Vorden. De verdeling van de prijzen was als volgt: J. Sander Keulsdom uit Dronten, 8 meter; 2. Tineke van
Riessen uit Amsterdam, 7 meter (na kampen); 3. Gerard Lenselink uit Vorden, 7 meter. Sjoelen: 1. André Graaskamp.
Spijkerbroek hangen: l. Gerrit Borgeman.

Openluchtvoorstelling in Kranenburg

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'I'j konnen wel 's effen nao 't Hietkamp loopn en haaln mien de sniebonen-mölle, zo heel kan'k dat grei ok neet in 'n diepvries doen'.
Harm van de Liester zat de krante te leazen, althans dat prebeern e want
zo now en dan zakken um de ogen dichte, dat kwam natuurluk umdat e 'n
heeln dag buuten te gange was ewes. 't Leste had e een paar emmer vol
sniebonen eplukt, die mossen now nog wieter bewarkt woddn deur zien
vrouw. Vandaor eur vraoge um die mölle.
't Wichtugste had e wel uut de krante eleazen, hee vooln um op en lei um
too in de krantebak en smoksen too maor op 't Hietkamp an.
De mais van 't Hietkamp woddn dit jaor ok niks, zoag e onderweg, kats
vedreugt met zo'n zommer zonder reagen, 't Zol straks haos de moeite
neet wean umme de hakseler d'r veur te zettn. Maor jao, dat was hier op
de kamp altied 't geval. Met 'n natten zommer ko'j d'r goed wat vebouwen maor met 'n dreugen as van 't jaor was 't niks gedaon.
Bi'j de Hietkamps veel e met de konte in de botter. Een van de kinder
was net weer in huus ekommen van een wekke kampeern in Limburg en
had een grote vlaai metebrach. Den vlaai waarn zee net an 't klein menneken maakn en dus kreeg Harm d'r ok een goeie brokke van bi'j de
koffie. 'He'j onze Grete soms weer zien kommen met die vlaai onder 'n
arm?', vroog vrouw Hietkamp.
'Oh nee, beslis neet, da's stom toeval.' Hietkamp zelf bemuujen zich
neet met de andren, den was vol andach veur de tillevisie. 'Zet dat ding
maor 's uut, al dat gelolte oaver 't ni'je kammenet, daor kric'j wat van,
eiken aovund maor weer: den hef dit ezeg en den dat.'
Hietkamp drukken op de afstandbediening en draaien zich nao Harm.
'Snap i'j wat van 't peerse gedoe of wod 't ow ok gruun en geal veur de
ogen?'
'Eigenluk hoeve wi'j oaver poletiek neet meer te praotn, anders kwamme wi'j mekare nog wel 's tegen, i'j met ow vvd en ikke met mien pvda
maor daor 's now niks meer an. De heren in Den Haag bunt 't helemaole
met mekare eens.'
'Veur hoelange?' vroog Hietkamp. 'Minstens een wekke en hooguut een
jaor en dan kö'w weer gaon stemmen; weer een maond of wat zonder
kammenet en zo wieter.' 'Maor dan kö'w mekare in ieder geval weer in
de heure vliegen oaver de uutkeringen en de belasting.'
Onder al 't gedoote zol Harm al wel ongeveer een uur bi'j de Hietkamps
wean too de tillefoon ging.
"k Zal um drek stuurn', heurn Harm vrouw Hietkamp zeggen en too wis
hee metene hoe late 't was.
In huus kreeg e de volle laoge van zien vrouw umdat e zolange uutebleven was en zee met de bonen neet wieter kon. Maor da's altied nog better
as da'j in de bonen bunt, bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Go To The Max live in
De Woage
Op zaterdag 27 augustus komt Go
To The Max naar De Woage. Deze
formatie is de uitdaging aangegaan,
om in deze tijd met veel uitstekende
Top-40 bands, letterlijk de gekozen
naam waar te maken: Tot het maximale gaan.

Stichting Cultureel-Collectief-Kranenburg organiseert zaterdag 3
september een openlucht-natuurvoorstelling. Deze bijzondere voorstelling wordt gehouden in het Jonkersbos.
Het CCK in de Kranenburg organiseert al een aantal jaren allerlei activiteiten op cultureel gebied. Een paar
maand geleden werd de groep onderscheiden met de 'Parel van Vorden'.
Het is geen eendagsvlieg het heeft een
culturele ruggegraat en wordt gedragen door een breed publiek. Ook nu
weer heeft de groep een bijzonder origineel idee bedacht. Een openlucht
bioscoop in de natuur.
Zaterdag a.s. gaat het Klankbeeld
'Hoe lang nog' van Dick Pasman in
première. En wel met zes projectoren,
die drie beelden naast elkaar laten
zien en tevens overvloeien. De tryout
van de serie heeft inmiddels plaatsgevonden in het museum van Piet Bos in
Holten. Dick Pasman behoort tot één
van de beste Natuurfotografen van
Nederland. De Stichting CCK haalt
met de Klankbeeld een landelijke primeur naar Kranenburg. Dick Pasman
is een natuurfotograaf in hart en nieren. Regelmatig trekt hij er vroeg in
de ochtend op uit om zich volledig te
concentreren op een dier dat hij soms
weken achtereen volgt.
Hij noemt zichzelf een fanatieke amateur, maar benadert de fotografie bijna op een professionele wijze. Wie de
tryout heeft gezien, rekent hem al
lang niet meer tot de amateurs. Fotografie is voor Dick Pasman een manier om de beslommeringen en spanningen van alledag even te vergeten.
Een soort ontspannende therapie.
De liefde voor fotografie is ontstaan
vanuit zijn interesse voor de natuur.
Hij is toen in contact gekomen met
verschillende mensen die zeer actief
zijn in de natuurfotografie. Samen
zijn zij er toen meerdere malen op uit
getrokken naar o.a. Denemarken,
Zweden, Frankrijk, Schotland, Duits-

land, Italië om dieren te fotograferen.
In Zweden hebben we eens twintig
uur achter elkaar met z'n tweeën in
een hutje gezeten om honderden baltsende kraanvogels gade te slaan. Voor
dat de vogels bij de baltsplaats arriveren moetje in zo'n hut hebben plaatsgenomen en wanneer de dieren weer
naar hun foerageplaats zijn teruggekeerd mag je stijf en stram weer tevoorschijn komen', laat Pasman weten.
'Bij dergelijke avonturen wordt het
bekrompen zitten in de kou (het vroor
toen een graad of zes) en het plassen
in een conservenblik voor lief genomen', aldus de hobbyïst.
De mooiste dia's kunnen 's morgens
vroeg worden gemaakt. 'Er zijn dan
nog geen wandelaars in de natuur en
er heerst dus rust. Vooral wanneer er
een beetje mist is bij de opkomende
zon kun je prachtige mystieke opnamen maken', weet Dijk Pasman uit
ruime ervaring.
De carrière van Pasman begon zo'n
twintig jaar geleden met het maken
van zwart-wit foto's. Acht jaar geleden begon hij met het maken van
dia's, en met overvloeiprojectie. Van
twee projectoren naar inmiddels zes
projectoren. Zijn laatste serie is dan
ook wel heel bijzonder. De serie 'Hoe
lang nog' wordt gedraaid met zes projectoren in overvloei. De serie gaat op
zaterdag 3 september in première in
Kranenburg. Op een schitterende lokatie in de natuur.
Jos Korenromp uit Groenlo zal zijn
serie 'een beek stroomt waarheen zij
wil', vertonen. Een klankbeeld over
Winterswijkse beekbossen.
In het meest oostelijke deel van de
Gelderse Achterhoek, aan drie zijden
omgeven door de grens met de Duitse
Bondsrepubliek, ligt Winterswijk.
Vooral het oostelijke en zuidelijke
deel van deze uitgestrekte gemeente
geniet nationale faam bij veel natuurvrienden. Door allerlei processen van
geologische, bodemkundige en biologische aard en niet in de laatste plaats

door het menselijke ingrijpen in zijn
dagelijkse strijd om het bestaan, is
rond Winterswijk een afwisselend en
boeiend landschap ontstaan, bijzonder rijk aan zeldzame planten en dieren. Een landschap dat doorsneden
wordt door talrijke beken en beekjes.
Die westwaarts kronkelende beken
zijn misschien wel het meest karakteristiek voor Winterswijk.
De diaserie 'een beek stroomt waarheen zij wil' gaat dan ook over deze
deels nog 'ongerepte' laaglandbeken.
Met beelden uit alle jaargetijden
tracht dit klankbeeld u een indruk te
geven van dit volstrekt unieke landschap, dat ondanks toenemende ontluistering nog steeds gevoelens
oproept van harmonie en schoonheid.
Jos: 'Het lijkt mij bijzonder interessant om een klankbeeld over de natuur in de natuur te vertonen. Ik ben
benieuwd hoe de aanwezige vogels,
wanneer ze er nog zijn, zullen reageren op het onnatuurlijke geluid.'
Ook zal 's avonds 'overmacht en
Mens', een diaporama van Fons
Rouwhorst worden vertoond. Een
diaporama doet in bijzondere mate
een beroep op de verbeeldingskracht
van de toeschouwer door hem een
denk-aktieve rol toe te bedelen, want
er wordt meer handelingen gesuggereerd dan in werkelijkheid getoond.
Zaterdag 3 september zal het Jonkersbos in kranenburg voor één avond
worden omgetoverd tot een groot
openlucht bioscoop annex schouwburg. De voorstelling wordt op een
doek vertoont van 8x6 meter, zo groot
als een gevel van een herenhuis. Omgeven door een prachtig decor van
sfeer en licht.
Voor de muzikale sfeer zorgt het duo
Festin, Ignas Heuvelink (piano) en
Letty Verveen (viool).
Bij slecht weer wordt de voorstelling
verschoven naar zaterdag l O september.
Voor inlichting kan men bellen: tel.
05752-6538 of 05752-6981.

Geen wonder dat het ruim een jaar
duurde voordat de geschikte bandleden elkaar hadden gevonden. Bij dat
zoeken werd als eis gesteld, dat iedere
muzikant moest beschikken over een
behoorlijke staat van dienst in het
Top-40 circuit en tevens een background ervaring had in diverse muziekgenres.
Het gekozen repertoire is breed met
nummers van Lenny Kravitz, Queen,
The Jacksons, The Police, Bryan
Adams, Genesis, Bon Jovi e.a.
In de afgelopen maanden is niet alleen
enorm hard gewerkt aan de samenstelling en realisering van het genoemde repertoire, maar zijn tevens
de nodige uren gestoken in de presentatie van een perfecte bühne-act.

Go To The Max wordt door de kenners gezien als een professionele band
met een gouden toekomst. Deze
gloednieuwe formatie is niet meer
weg te denken uit het Top-40 circuit.

LostFerros in Ken Ie Die zaal
Op zaterdag 27 augustus speelt in de
Ken Ie Die zaal de formatie Lost Ferros.
De formatie Lost Ferros afkomstig uit
de omgeving van Gendringen zal op
deze avond de Ken Ie Die zaal laten
swingen. Veel Nederlandstalige maar
ook lekkere Engelstalige muziek zal
ten gehore gebracht worden.

Discovervoer op de
zaterdagavond
Zoals iedere week rijden er vele discobussen van en naar discotheek De
Woage te Halle.
Wil je ook gebruik maken van dit gemak, informeer dan naar de vertrektijden van de bussen. Bel het info-nummer van discotheek De Woage, tel.
08343-1232.

Feyenoord wint Wim Kuiper
toernooi
Afgelopen weekend vond er op het
gemeentelijk sportpark het vierde
Wim Kuiper Dl pupillen toernooi
plaats. Het toernooi stond dit jaar
in het teken van het Ronald McDonald Kinderfonds. De opzet was om
aan het eind van het toernooi een
cheque te overhandigen aan het
Kinderfonds. Mede dankzij de medewerking van de verschillende
sponsoren en bezoekers van het
toernooi (o.a. door de verkoop van
de door de Feyenoord-selectie gesigneerde ballen) is het gelukt om
een cheque van 'fl. 5.000,- te overhandigen aan de voorzitter van het
Ronald McDonald Kinderfonds,
dhr. Reinders.
Zaterdagmorgen vond de opening
plaats van het toernooi door Jan Borgonjen namens de v.v. Vorden. Wethouder mevr. Aartsen bedankte de
voetbalvereniging voor de landelijke
reclame voor de plaats Vorden, waarna John Metgod (hoofd opleidingen

bij Feyenoord) samen met Jan Rouwenhorst (voorzitter v.v. Vorden) de
aftrap verrichtte. Dit alles onder de
muzikale begeleiding van Sursum
Corda. Verder werden er zaterdag de
poulewedstrijden gespeeld in 2 poules van elk 6 teams. Op zondag vonden er de verschillende finales plaats.
Het werd uiteindelijk de ploeg van het
Rotterdamse Feyenoord dat met de
eerste plaats ging lopen na een hele
makkelijke finale tegen PSV. Uitslag
8-1 (rust 3-).
Voorafgaand aan de prijsuitreiking,
het geheel begeleid door Muziekver.
Concordia (dat evenals plaatsgenoot
Sursum Corda belangeloos optrad)
vond de overhandiging plaats van de
cheque door penningmeester Bert
Becx aan dhr. Reinders van het Kinderfonds. Dhr. Reinders bedankte namens het Ronald McDonald Kinderfonds voor de grote gift en sprak de
wens uit dat geen van de aanwezigen
in de toekomst gebruik hoeft te maken
van het fonds.

Nagekomen familiebericht:

Tonny Jurriëns

Met verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van ons aktief lid, oud-bestuurslid en
medeoprichter van het Vordens Mannenkoor
Geen cent teveel voor:
APK - Accu's - Banden
Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

Unieke
Aanbieding!
BANDEN
175/70-13
Incl. Montage
Incl. BTW

Paarden- en ponyconcours
LR & PC De Graafschap
Vorden

AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJF

KAREL SPIEGELENBERG
NIJVERHEIDSSTRAAT 3

Hij was 58 jaar lid van ons koor, zijn trouw repetitiebezoek is voor ons een voorbeeld.
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel
sterkte toe om dit verlies te dragen.
Dirigent, bestuur en
leden van het Vordens Mannenkoor

ACCU 60 Ah
Incl. Montage
Incl. BTW

05735-1161

Aansluitend op het Gelders kampioenschap voor paarden werd het
jaarlijkse concours van rijvereniging De Graafschap uit Vorden verreden. Doorgaans opent De Graafschap in de maand april het 'buitenseizoen', maar door het slechte
weer werd de wedstrijd eerder dit
jaar afgelast.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN

Vorden, augustus 1994

+

RUURLO

JAARLIJKSE
j.
BLOEDAFNAMEAVOND

Voor de eerste maal werden er bij De
Graafschap op een dag zowel voor de
pony's als voor de paardenwedstrijden verreden. Voor een aantal ponycombinaties was het een goede gelegenheid de vorm vast te houden voor
de Levade op 27 en 28 augustus. Sanne van Voorst van de Lochemse rijvereniging De Luchte bevestigde in
Vorden haar uitstekende conditie. Met
haar pony Dustin won zij de dressuur
in de klasse Zl.
Ondanks de Gelderse kampioenschapppen op vrijdag en zaterdag verschenen opmerkelijk veel combinaties in de ring bij de paarden. Bij de
klasse Z2 dressuur zegevierde Marjo
Vliek met haar paard Royal Dancer in
een rubriek. Daarbij scoorde de amazone van Gorssel-Zutphen een totaal
van 182 punten. Haar clubgenoot Eddie Brinkman haalde revanche voor

Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

van het

Ned. Rode Kruis afd. Vorden
op donderdag l september a.s.
in de school A.V.B.O., Nieuwstad 49, Vorden.
UITLAAT COMPLEET
Volkswagen Derby 900
Incl. Montage
Incl. BTW

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

6 september Dorpscentrum

wiiiNK

19.30 uur en 20.45 uur
slaapzak meebrengen

l SANITAIR
ELEKTRA

/n/.: Theo de Gans, tel. (05756) 3456

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

TE KOOP: GROTE PARTIJ

TEELAARDE en

Nieuw binnen:

SOKKEN

9.95

Weekendrecept
Vlogman

(incl. schone grondverklaring)
W

E

recht door 7.cc gaat u met

DRUKKERIJ vi'
WEEVERS «i

A.J. LUSINK B.V.
Tel. 05735-1318/1918- Fax 05735-3114

Eindelijk hagelslag met echte
hazelnoot

Door de leden van de LR & PC De
Graafschap werden de volgende resultaten behaald:
Ring 2b dressuur paarden: August
Koster, plaats 4 met Equador 125;
Ring 7 L2 dressuur paarden: José
Brinkerhof, plaats 5 met Mister Itty
125; Ring 11 M3 dressuur paarden:
Suzan Gr. Jebbink, plaats 3 122; Heidi
Vruggink, plaats 4 120.
B springen Cat. C Ponies: Rodie Heuvelink, plaats l met Raike; M springen Cat. C Ponies: Inge Regelink,
plaats 2 met Lady; B springen groep l
Paarden: Irene Regelink, plaats 2 met
Freya; Ring 24 B dressuur Paarden:
Bernold Halfman, plaats 2 met Exposure 127; Ring 29 B dressuur Ponies
Cat. D/E: Anja Stokkink, plaats 3 met
Jullia 127; Ring 30 B dressuur Ponies
Cat. D/E: Anja Stokkink, plaats 2 met
Jullia 131; Ring 13 B dressuur Ponies
Cat. D/E: José Winkel, plaats 3 met
Dafner 125; Ring 14 B dressuur Ponies Cat. D/E: Nikki Woestenenk,
plaats l metStarlight 129; Ring 18 L2
dressuur Ponies Cat. A/B/C: Inge Regelink, plaats l met Lady 125.

Leuke, modieuze

CUNETZANDinRuurlo
h

zijn matige optreden tijdens de provinciale titelstrijd. Hij won met MM
Hamlett het M-springen.

Demi Byou
Zutphenseweg 8
VORDEN
Tel. 3785

Carpoolen, wat schuift dat?

Gehakt 'anders dan anders'
Bereidingstijd: 50 minuten
Benodigdheden voor 4 personen: 250 gram rundergehakt, 250 gram
varkensgehakt, l ei, !/2 deciliter melk of water, 50 gram vlugkokende
havermout, 2 eetlepels zeer fijn gesnipperde ui, l eetlepel tomatenketchup, !/2 theelepel gedroogde marjolein of gedroogd basilicum, 2 eetlepels madera, l mespunt nootmuskaat, l mespunt chilipoeder, peper uit
de molen, zout, naar keuze: l blikje (110 gram) gesnipperde champignons, l in stukjes gesneden geschilde sinaasappel, 5 eetlepels klein gesneden natte gember, !/2 bakje van wortels ontdane en klein geknipte
sterrekers, l middelgrote gesnipperde paprika, 5 eetlepels klein gesneden olijven, 5 eetlepels klein gesneden perziken uit blik, 100 gram brie
of 75 gram geraspte pikante saus, 2 zeer fijn gesnipperde schijven
ananas, 30 gram bloem, 80 gram margarine of boter, 2 eetlepels droge
sherry, vruchtesap of siroop uit blik of tomatensap.
Benodigd keukengerei: 2 kommen, garde, vlees- of braadpan, vork.

Samen met je collega('s) in één auto
naar het werk rijden kan al gauw
honderden guldens per maand
voordeel opleveren. Er is nu een
handige schuifkaart waarmee men
tot op de gulden nauwkeurig kan
uitrekenen hoeveel geld er te besparen valt.

Hagelslag met echte hazelnoot, dat
was er nog niet. En dat terwijl de
combinatie van hagelslag, het populairste broodbeleg bij kinderen,
en hazelnoot, dat we al in zo veel
verschillende produkten tegenkomen, zo voor de hand zou liggen.
Die combinatie was er nog niet omdat
hazelnoten, als je ze maalt, een heel
plakkerige pasta vormen; het is heel
moeilijk om die pasta te verwerken tot
mooie glanzende hagels.

Venz, het grootste hagelslagmerk van
Nederland, die dit jaar het 100-jarig
jubileum viert, is het nu eindelijk gelukt om echte hazelnoot in de hagelslag te verwerken. En dat is een technologische doorbraak van formaat.
Venz Hazelnoot is een heerlijke mix
van 50% hazelnoothagel en 50%
melkchocoladehagel waar kinderen
dol op zijn. Er waren al de smaken
Venz Melkchocoladehagel, Chocoladehagel Puur, Kwinkslag en Caramel.
Nieuwe Venz Hazelnoot kost f 3,29.

Wie bijvoorbeeld samen met één collega carpoolt over een woon-werkafstand van 35 kilometer (enkele reis),
in een auto van 25.000-30.000 gulden
nieuwwaarde, bespaart 181 gulden

Oriënteringsrit
Op zondag 28 augustus vindt er de
jaarlijkse oriënteringsrit plaats van de
Vordense Auto- en Motorclub 'de
Graafschaprijders'. De route van 48
km loopt door de mooie Vordense
omgeving en is uitgezet door de heren
Herman Cortumme en Wim Fleerkate. De start is bij het Wapen van Medler. Na afloop is er een bingo.

P. V. Vorden
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.

Wedvlucht vanaf Reims. A.A. Jurriëns: l, 2, 3, 4, 5 en 12; W. Oldenhave: 6 en 11; T. Wesselink: 7 en 10; M.
Olijslager: 8. H. Eykelkamp en Zn.: 9.
Wedvlucht vanaf Lommei over een
afstand van 199 km. C. Bruinsma: l,
3, 8, 9, 11, 12, 16 en 17; G. en H.
Boesveld: 2, 4,6, 10 en 22; H. Eykelkamp en Zn.: 5 en 14; G. Oldenhave:
7; W. Oldenhave: 13; M. Olijslager:
15, 18, 19 en 23; H. Stokkink: 20, 21
en 24; A. en A. Winkels: 25.

netto per maand, zo valt op de schuifkaart af te lezen.
Carpoolen is natuurlijk niet alleen
goed voor de eigen portemonnee. Het
helpt ook mee het fileprobleem terug
te dringen en beperkt het energieverbruik en de milieuvervuiling.
Wie alles wil weten over carpoolen
kan een gratis informatiepakket aanvragen bij de ANWB Carpool Informatielijn: 06-9772 (50 ct/min). In dat
pakket zit ook de handige carpool-rekenschuif.

Bereidingswijze:
Vermeng het rundergehakt in een grote kom met het varkensgehakt.
Breek het ei in een andere kom en klop het ei met de melk los. Schep hier
de havermout door met tomatenketchup, marjolein, madera, chilipoeder
en naar smaak peper en zout. Werk de inhoud van de kom met de gekozen vulling met een vork door het gehakt. Schep dat,"eventueel met
lepelsgewijs toegevoegd koud water, door elkaar tot aan gelijkmatige
massa, die van de wand van de kom loslaat. Proef het gehakt en voeg
naar smaak peper en zout toe. Verdeel het gehakt in 4 of 8 porties. Maak
de handen even onder de kraan vochtig en vorm van het gehakt afgeplatte ballen. Wentel het gehakt door de bloem en zorg dat alle barstjes
worden weggewerkt. Bewaar de rest van de bloem. Laat 60 gram van de
margarine goed warm worden en bak het gehakt aan beide zijden eerst
even aan. Voeg de rest van de margarine toe en temper dan de warmtebron. Laat het gehakt in de gesloten pan 20-25 minuten sudderen en
helemaal gaar worden. Neem het vlees uit de pan. Roer goed in de
braadjus en maak de aan de panbodem aangezette deeltjes los. Voeg de
rest van de bloem toe en laat die licht kastanjekleurig worden. Voeg de
sherry, de siroop of het sap toe of in plaats daarvan zoveel warm tot een
mooie jus ontstaat met !/3 vet en 2/3 bruin van jus. Voeg desgewenst wat
zout toe en dien het gehakt in of apart bij de jus op.

Tip van de kok:
Gebruik gemengd gehakt in plaats van twee soorten gehakt. Vervang
melk of water eens door een zelfde hoeveelheid appelmoes, tomatensap
of yoghurt. Neem gekookte rijst, oudbakken bruin of witbrood, paneermeel of beschuitkruim ter vervanging van de havermout. Laat het aangemaakte gehakt l uur rusten in de koelkast. Het rusten bevordert de goede
smaak van het gehakt en gaat het ontstaan van barstjes tegen.

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

Bon

Naam:
Adres:.
Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.
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INSCHRIJVEN NIEUWE DANSCURSUS
VANAF 17 AUGUSTUS DAGELIJKS OOK TELEFONISCH 05730-51836

electrawerkzaamheden

Alles onder één dak bij

DANSSCHOOL VEELERS HEEFT CLUBS VOOR:
paren:

scholieren:

fons Jansen

BEGINNERS EN GEVORDERDEN

BEGINNERS EN GEVORDERDEN

installatiebedrijf

Tijdens een gezellig avondje uit, onder
deskundige leiding en in een grote zaal
met een dansvloer van 170 m2 leren wij u
de beginselen van het dansen; of frissen
wij uw geheugen weer op.
Bovendien krijgt u bij ons de gelegenheid
het geleerde in praktijk te brengen. Wij
organiseren regelmatig dans- en
oefenavonden, vaak met live-muziek.
Dansen is voor iedereen, voor jong en op
leeftijd, beginners en meer of minder
gevorderden. Dansen in het ritme van
deze tijd. En voor iedereen is er een
groep waarin hij en zij zich thuis voelen.
Samen of apart, alleen of met kennissen.
Voor inschrijvingen of inlichtingen kunt u
vanaf 17 augustus bij ons terecht.

l

Voor al uw

Opgave voor de scholieren:
In LOCHEM op:
Zondag 28 augustus van 17.00-19.00
uur. Vrijdag 2 sept. van 17.00-19.00 uur
In LAREN op maandag 29 augustus van
18.00-19.15 uur in zaal STEGEMAN.
In RUURLO op dinsdag 30 augustus van
18.15-19.30 uur in DE LUIFEL.
In GEESTEREN op woensdag 31
augustus van 17.00-18.00 uur in zaal
BAAN.
In BORCULO op woensdag 31 augustus
van 18.15-19.30 uur in zaal PETERS.
In VORDEN op zaterdag 3 sept. van
18.00-19.30 uur in het
DORPSCENTRUM.
In NEEDE op maandag 5 sept. van
19.30-20.45 uur in zaal MEYERS.

Burg.
GalleestraatGO
7251 ECVorden
Telefoon
05752-2637

DUIZEND EN EEN
GORDIJNSTOFFEN
Bij De Wonerij vindt u de grootste kollektie
gordijnstoffen en vitrages met alle bekende
merken.
Wat voor stijl u ook kiest, bij De Wonerij vindt u
het wel.
Tevens vindt u bij ons een uitgebreide kollektie
vloerbedekking, vinyl matrassen,
zonwering, tafelkleden en kussentjes!

DUITSE LESSEN
IN VORDEN
AANVANG NIEUWE CURSUS
VOOR BEGINNERS:
1 SEPTEMBER 1994

Kies De Wonen/, cfan benf u zeker
van kwaliteit en de beste service.

INLICHTINGEN EN REGISTRATIE:
NIEUWSTAD 28 - 7251 AH VORDEN

TEL. (05752) 14 43

Inschrijfgeld f 10,-per persoon.

Voor de clubs voor volwassenen kunt u zich telefonisch opgeven.
Dansschool Veelers - Tramstraat 37-39 - 7241 CH Lochem
Tel. 05730-51836.

l

DE WONERIJ

ENGELSE LESSEN IN VORDEN
"HEADWAY"

v/h Ankersmit
Groenloseweg 9- 7261 AM Ruurlo .
Tel. 05735-1239

EEN NIEUWE UNIEKE CURSUS

ENGELS VOOR BEGINNERS

Visitekaartjes

Heeft U een
WESPENNEST.?

Drukkerij
WEEVERS

AANVANG LESSEN
1 SEPTEMBER 1994

Laat het snel en deskundig
verwijderen.

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

INLICHTINGEN EN REGISTRATIE:
NIEUWSTAD 28 - 7251 AH VORDEN

Bel 05752-3283 b.g.g. 1356.

TEL. (05752) 14 43

mode voor
het héle gezin

fashion
—

Wij zijn geopend,

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

maandag-t/m donderdag
vrijdag
zaterdag

830 tot 17.30 uur
830 tot 21.00 uur
830 tot 16.00 uur

Raambiljetten
HARMSEN
VAKSCHILDERS

Drukkerij
WEEVERS

HB^E^QHC^^KKI]

BANDEN - At

J - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING

'—

(HENGELO Gld.)

dage"
moet alles

Oe goedkoopste van Nederland In alle merken en maten

APKki

Wij houden

OPrOPDACiN
24-25-26-27 augustus

BERKEL-B

\

Instituut voor

STUDIE en BEGELEIDING

klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

tionele Leegver

Zelhemseweg21
7255 PS Hengelo
Tel.:05753-4000

HOME

Hengelo Gld.
Zelhem

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

HARMSEN

\

Aanmelding

JÜT-IÜ'

Informatie

IJssolkado 27, Zutphon. 05750-41456/21819

"De Banninkhof"
Banninkstraat 28
Hengelo (Gld.)

Gedrags- &
Gehoorzaamheidstraining

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

voor puppies, beginnende en gevorderde honden
(A-/B-/C-niveau)

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Start: zaterdag 27 augustus a.s. om 16.30 uur

Autoglasservice

Voor inlichtingen en opgave:
Hans Lichtenberg: 05753-2042 (C)
Theo Lammers: 05730-56971 (A)
Wim Goris: 08364-7292 (B)
Jan Vredegoor: 05753-2968 (pup)

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
-a 05750-22816

ALSTUBLIEFT
De Volksuniversiteit Zutphen start het komende najaar- en winterseizoen met een groot aantal interessante cursussen op het gebied van:

onze gehele
zomercollectie
gaat nu
de deur uit
voor,,,,

*10,
*20,
*30,

Geldt alleen in Aalten • Vorden • Terborg • Lichtenvoorde

Profiteer hiervan en loop even binnen!!!

Dit zijn onze cursussen:
Talen (op reis): Italiaans - Spaans - Engels Tsjechisch - Kunst-, cultuur- en familiegeschiedenis
- Dessineren op stof - Houten speelgoed en
meubels maken - Groen- en Kookcursussen Tekenen/schilderen (ook speciaal voor jongeren) Striptekenen - Onderhoud aan racefiets en
mountainbike - Teddybeer en Deltastuntvlieger
maken - Koken - Psychologie - Nederlandse
literatuur - Zelfhypnose - Geheugentraining - Beter
bewegen - Kalligrafie - Meubelstofferen Binnenhuisarchitectuur - Yoga - Persberichten
schrijven - Public Relations - Boetseren Passepartout snijden - Cartonnage - Videofilmen Autopech - Quilten en patchwork - Moderne poëzie
- Handboekbinden - Ken uw stad - Keramiek - enz.

Kunst
Cultuur
Vrijetijdsbesteding
en Algemene ontwikkeling

Een gratis cursusboekje ligt voor u klaar.
• voor Zutphen: bij de VVV in het Wijnhuis, bij het gemeentelijk informatiecentrum, de bibliotheek en de Hanzehof.
• voor Vorden: bij de VVV, bibliotheek, Dorpscentrum en de
boekhandel Loga.
• Ook kan men het kantoor van de VU vragen om toezending
van het gratis VU-cursusboekje.

U wilt meer informatie of inschrijven? Bezoekt u
• DE UITMARKT ZATERDAG 27 AUGUSTUS OP DE HOUTMARKT TE ZUTPHEN
• DE OPEN AVOND MAANDAG 29 AUGUSTUS 19.30-21.00 UUR
in de IJsselschool, ISENDOORNSTRAAT 22 te Zutphen

STICHTING VOLKSUNIVERSITEIT ZUTPHEN
Coehoornsingel 1, Zutphen
Postbus 4149, 7200 BC Zutphen
Tel. 05750 -15589 (9.00-12.00 uur)

