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Opbrengst collecte
Rode Kruis
De collecte van het Rode Kruis die
onlangs werd gehouden heeft in Vor-
den f 9.610,35 opgerbracht. Alle gulle
gevers worden hartelijk bedankt.

Nationale collectie
epilepsiebestrijding
Van 30 mei tot en met 4 juni heeft dit
jaar de collecte voor de epilepsiebe-
strijding plaats. Meer dan honderdui-
zend mensen in ons land hebben epi-
lepsie. Voor die mensen is het Natio-
naal Epilepsie Fonds actief. Met uw
fianciële steun kan onder andere wor-
den onderzocht wat de gevolgen zijn
van langdurig medicijngebruik en of
kinderen met een lager medicijnge-
bruik kunnen worden geholpen. Al
deze activiteiten kosten meer geld dan
de overheid kan bijdragen. Daarom is
het Nationaal Epilepsie Fonds afhan-
kelijk van giften en donaties. De col-
lecten hopen ook volgende week weer
op uw financiële steun te kunnen re-
kenen.

Boek 'Vorden'
verschijnt 3 juni
Het fotoboek 'Vorden toen en nu' sa-
mengesteld door Peter Besselink ver-
schijnt op vrijdag 3 juni. In hotel Bak-
ker zal die middag het eerste exem-
plaar overhandigd worden. Aan de
hand van 180 foto's en teksten maakt
de samensteller een wandeling door
de afgelopen honderd jaar. 'Vorden
toen en nu' staat onder andere stil bij
de geschiedenis van de landbouw-
coöperatie, melkfabriek, diverse
plaatselijke verenigingen en de reno-
vatie van kasteel Vorden. Mensen die
foto's hebben afgestaan voor het
boek, kunnen binnen enkele weken de
foto's terug verwachten.

HVG Dorp
Het winterseizoen 1993-'94 werd
door de vereniging afgesloten met
twee aktiviteiten in deze maand.
Eerst werd het jaarlijks uitstapje ge-
houden op 10 mei. De reis ging dit
jaar naar het Edams museum om van
daar door te gaan via Volendam naar
Marken. Via de Houtribdijk ging de
reis naar Lelystad om het VOC-schip
in aanbouw te bewonderen.
Ter afsluiting werd in Wilp een goed
diner genuttigd.
De tweede aktiviteit bestond uit een
laatste bijeenkomst met de leden waar
door dhr. Hoogeweegen, plantkundig
adviseur uit Hengelo, over de verzor-
ging van kamerplanten werd gespro-
ken. Zijn lezing werd toegelicht met
dia's en foldermateriaal kon men mee
naar huis nemen. Veel vragen kreeg
hij te beantwoorden op deze leerzame
avond.

Sursum Corda
Zaterdag 28 mei vindt de 'Dag van de
muziek' plaats. De Vordense Chr. mu-
ziekvereniging 'Sursum Corda' houdt
naar aanleiding daarvan 's middags
een solistenfestival in het Dorpscen-
trum.

Op woensdagavond 25 maart wordt er
een rondleiding gehouden in en om de
dorpskerk van Vorden. Diverse bij-
zonderheden van het kerkgebouw en
haar geschiedenis worden toegelicht
door de heer J. van den Broek. De
heer Eggink, oud-koster van deze
kerk vertelt vervolgens over het inte-
rieur van deze kerk. De heer H. Klaas-
sen geeft tot slot informatie over het
liturgisch-theologische gedeelte en
over gebruiken in de kerkdiensten.
Voor Vordenaren maar ook voor men-
sen van buiten een mogelijkheid om
meer informatie te krijgen over de
Vordense dorpskerk.

Koperen jubileum activiteitenvereniging 'Vorden'

Stichting wil tribune laten bouwen
De voetbalvereniging Vorden be-
schikt sinds 1991 over een prachtig
nieuw clubhuis met alles erop en
eraan. Een gebouw dat een waar-
de vertegenwoordigt van ruim
600.000 gulden. Over een jaar
wordt nog een lening van 150.000
gulden afgelost. Waarschijnlijk een
unicum om in een tijdsbestek van
vier jaar 600.000 gulden te finan-
cieren. De voetbalvereniging Vor-
den is de Activiteiten Stichting die
deze week 12,5 jaar bestaat, heel
veel dank verschuldigd, want het is
deze stichting die voor het geld
heeft gezorgd.

En daarmee is de koek nog niet op.
Jan van Ark (voorzitter van de stich-
ting): 'Volgend jaar beginnen we met
de plannen tot uitwerking van een tri-
bune die plaats moet bieden aan circa
400 man. De kosten bedragen zo'n
75.000 gulden. Het bestuur van 'Vor-
den' weet nog van niets en zal dit
nieuws uit de krant moeten lezen', zo
zegt Jan van Ark.

De commissie begon met het investe-
ren van 11.000 gulden voor plankjes,
apparatuur e.d. (deze gelden had men
zelf via tal van activiteiten bijeen ver-
gaard). De bingo loopt als een trein.
Wekelijks komen er op de de dinsdag-
avond gemiddels 125 man naar De
Herberg om hun geluk te beproeven.
De organisatie schakelt dan 8 perso-
nen in om alles vlotjes te laten verlo-
pen. Inclusief voorbereiding, bingo,
zaal schoonmaken en opruimen.
Werkzaamheden d ie om 17.00 uur be-
ginnen en rond het nachtelijk uur zijn
afgelopen. Behalve de leden van de
stichting (Jan van Ark, Jan Meyer,
Wim Buunk, Gerard Meyer en Jeroen
Broekman) helpt nog een aantal per-
sonen op deze dinsdagavond.

Reclameborden
De stichting was voorheen een com-
missie die in 1981 door Jan van Ark
werd opgericht. Van Ark: 'Ik was be-
stuurslid bij de voetbalvereniging
Vorden en kreeg van de toenmalige
voorzitter Fred Scharrenberg de taak

toebedeeld gelden voor de vereniging
in te zamelen. Wij begonnen toen met
het organiseren van reclameborden
rondom de velden, het organiseren
van bazars en in een later stadium met
het organiseren van bingo-avonden.
Eerst als 'hulp' van een particulier die
dergelijke bingo's organiseerde. Wij
ontvingen per avond 150 gulden. In
feite een lachertje. Wij het werk doen
en zij het geld opstrijken. Later wer-
den de bijdragen wel hoger. Op een
gegeven moment stak de politie in
verband met de Wet op de kleine
kansspelen, een stokje voor onze me-
dewerking. We mochten als Activitei-
tencommissie van V.V. Vorden wel
zelf bingo-avonden organiseren. En
dat hebben we dus op ons genomen',
zo zegt Jan van Ark.

De koperen mijlpaal van de stichting
is er dus ééntje met een financieel
gouden randje. Het is zo gemakkelijk
gezegd: de stichting zorgt wel voor
geld. Er moet veel, heel veel voor ge-
beuren. Zo zijn Jan Meyer en Jan van
Ark al tien jaar lang elke dinsdag-
avond aanwezig om behulpzaam te
zijn bij de organisatie van de bingo.
Deze bingo (de belangrijkste bron van
inkomsten) draait continu, dus 52 we-
ken per jaar. De beide 'Jannen' zijn
daar 48 ̂ 49 keer bij aanwezig, afge-
zien van^Pn vakantie. Alles wordt in
hun leven ondergeschikt gemaakt aan
de bingo. Verjaardagen, bruiloften,
noem maar op, de bingo gaat voor!

JacH.de Jong
Na eerst acht jaar geleden, als com-
missie ook nog eens 20.000 gulden
geïnvesteerd te hebben in de kleedka-
mers van Vorden geraakte Jan van
Ark in 1984 in gesprek met wijlen de
heer Jac H. de Jong van de Nedac-
Sorbo Groep. Jan van Ark: 'Mijnheer
de Jong zei letterlijk tegen mij: jullie
zijn verkeerd bezig. De 'kleine' din-
gen moet de voetbalclub zelf op kun-
nen lossen. Jullie moeten je gaan be-

zig houden met lange termijn-investe-
ringen', aldus Jan van Ark, die toen
inmiddels ook voorzitter van V.V.
Vorden was geworden.

Nieuw clubhuis
De commissie nam de woorden van
Jac H. de Jong ter harte en ontplooide
plannen tot de bouw van een nieuw
clubhuis. Jan van Ark: 'Van de totale
kosten van 600.000 gulden hadden
we de afgelopen negen jaar bijna
450.000 gulden zelf verdiend en op de
bank gezet. De ontbrekende 150.000
gulden kregen we via twee leningen
tegen 'gereduceerd' rente-tarief.
75.000 gulden van de 'Stichting Vor-
dens Sport Park' en 75.000 gulden
van de Nedac Sorbo Groep', aldus Jan
van Ark.

Drie jaar geleden werd de nieuwe ac-
comodatie opgeleverd. Het gebouw
werd 'De Ark' genoemd. Een naam
waar initiatiefnemer tot de bouw, Jan
van Ark bijzonder verguld mee is. In-
middels is de Activiteitencommissie
een paar jaar geleden de Activiteiten
Stichting Vorden gaan heten. 'Wij
operen nu zelfstandig en behoeven
ons niet alleen te beperken tot de voet-
balclub Vorden. We kunnen ook acti-
viteiten ten behoeve van^^ere spor-
ten ontwikkelen', zo verd^pblijkt Jan
van Ark.

Ter gelegenheid van het JA6 jarig ju-
bileum was er dinsdaga^fd 24 mei
een 'reuze-bingo' met prachtige prij-
zen die door de 'sponsors' Super Gro-
tenhuis, keurslager Vlogman en
bloemsierkunst Kettelerij beschik-
baar gesteld. Zaterdagavond 28 mei
organiseert de Stichting voor leden en
donateurs van de voetbalvereniging
Vorden een groot slotbal dat ook in
het teken van het jubileum zal staan.
Hieraan zal medewerking worden
verleend door de Lemmon Band, Kas
Bendjen, Johan Stapper en Frans
Smit. Het feest wordt gehouden in De
Herberg.
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Ruim duizend
bezoekers bij
Openlucht-
gezinsdienst
De Openluchtgezingsdienst die de
Raad van kerken Vorden/Kranenburg
op Eerste Pinksterdag in de weide
voor kasteel Vorden organiseerde, is
een groot succes geworden. Ruim
duizend mensen waren aanwezig om
deze dienst bij te wonen. Onder hen
diverse vakantiegangers.

Pastoor J. A. van Zeelst en ds. H. Wes-
terink behandelden de liturgie, terwijl
ds. J. Zijlstra, oud Geref. predikant in
Vorden, de preek voor zijn rekening
nam.
Aan deze dienst werd medewerking
verleend door de Chr. muziekvereni-
ging 'Sursum Corda', de koren 'Can-
temus Domino' en het 'Dertig Plus
Koor', het koor 'Interchrist', 'de Ker-
kuiltjes' en het tienerkoor' Votiko'.

Tevens werd afscheid genomen van
het echtpaar Letterman en hun kinde-
ren die voor missiewerkzaamheden
op 15 juni weer vertrekken naar papua
Nieuw-Guinea. De familie Lotter-
man, die al twee keer in Nieuw Gui-
nea is geweest, was voor vakantie in
Vorden.

Na afloop van de dienst werd aan dit
Pinksterfeest extra luister bijgezet
door het loslaten van een aantal dui-
ven.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 29 mei Zondag van de drieëenheid
10.00 uur ds. H. Westerink, bevestiging ambts-
dragers. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 29 mei 10.00 uur ds. G.M.A. Hendrik-
sen, Zwolle; 19.00 uur ds. J. Jonk, Geesteren-
Gelselaar.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 29 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
Allerheiligste drieëenheid. Kinderkoor Eerste
Communie.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 28 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang. ,

Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 mei Pastoor
W. Zandbelt, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts 29-30 mei dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

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

Tandarts 28-29 mei: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 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
11A, 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.

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

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur. ,

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje mei mevr. Gille, tel. 2151, b.g.g.
1262. 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 - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 mei 10.00 uur ds. de Zwart, Maas-
bracht.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 28 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Volkszang.
Zondag 29 mei 11.00 uur Gebedsdienst.
Dameskoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 mei Pastoor
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. Haribewaking 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.

Uitvoering Jubal
Op zaterdagavond 28 mei musiceert
Jubal in Witmundi. Vanaf 19.30 uur
kunt u getuige zijn van het Jubalterna-
tief. In verschillende samenstellingen
zullen leden van Jubal op diverse in-
strumenten laten horen wat ze ook in
hun mars hebben. Een aparte muziek-
avond in het kader van de 'Dag van de
muziek'. Uniek voor de omgeving en
een bezoek meer dan waard.

Samenzang
Gereformeerde
Kerk
Op 29 mei wordt er in de Gerefor-
meerde Kerk een zangdienst gehou-
den. Op veler verzoek wordt er uit di-
verse liedboeken gezongen. Een ieder
die stem heeft en mee wil doen is van
harte welkom. De predikant is Ds. J.
Jonk.



Driekus en Dine Kettelerij
50 jaar getrouwd

Op donderdag 26 mei is het precies
50 jaar geleden dat Driekus en Dine
Kettelerij-Gaykhorst met elkaar in
het huwelijksbootje stapten. Ze ho-
pen dat aanstaande zaterdag samen
met kinderen, kleinkinderen, fami-
lie en bekenden te vieren.

Dine (80) werd in Baak geboren en
ging in Toldijk naar school. Tot haar
trouwen heeft ze verschillende be-
trekkingen gehad als dienstbode.
Haar man, Driekus (77), is geboren in
buurtschap Linde en heeft heel zijn le-
ven in de gemeente Vorden gewoond.

Op z'n veertiende ging hij werken als
boerenknccht. 'In dat eerste jaar ver-
diende ik 60 gulden. Tegenwoordig
liggen die bedragen wel anders', lacht
hij.

Na hun trouwen gingen Driekus en
Dine Kettelerij in het pand 'De Kei-
zer' aan de Hengeloseweg wonen.
Driekus: 'Ik werkte toen al bij Hotel
Bakker als tuinman en manusje van
alles. Toen heette dat trouwens nog
Hotel Jansen. Ik heb daar een heel
leuke tijd gehad. Het werk was heel
afwisselend. Zo ging ik in de zomer
bijvoorbeeld altijd met paard en koets
op stap en liet de vakantiegangers na-
mens het hotel de omgeving zien.
Maar ik zorgde ook voor de tuin en
hielp met het slachten van de haan-
tjes. Ik was dus heel allround.'

Dine hield zich daarentegen bezig
met het huishouden. 'En dat doet ze
nog steeds. Poetsen, da's een echte
hobby van haar', zegt Driekus la-
chend. Het gouden echtpaar heeft een

zoon en een dochter en vier volwas-
sen kleinkinderen die regelmatig bij
Driekus en Dine op bezoek komen.
Inmiddels wonen ze al weer zes jaar
aan Het lebbink in een bejaardenwo-
ning. Een stekje waar ze zich niet snel
vervelen, want het tweetal heeft vol-
doende hobby's. Zo is Dine Kettelerij
onder andere aangesloten bij de Her-
vormde Vrouwengroep, de Bejaar-
denkring en de vereniging Oud Vor-
den. 'Daar beleef ik altijd erg veel ple-
zier aan', zegt ze. Haar man zit ook bij
de twee laatst genoemde verenigin-
gen. Verder houdt hij erg veel van le-
zen en schrijven. 'Ik mag graag in het
dialect een stukje schrijven. Ik doe
daarom ook wel eens mee aan voor-
drachtwedstrijdcn. Heerlijk vind ik
dat, want er is niets mooicrs dan je ei-
gen moedertaal', zegt h ij.

Woningstichting Thuis Best:

Vergoeding inbraakschade
Wanneer er in een buurhuis van
Thuis Best wordt ingebroken en u
kunt dat als huurder aantonen door
middel van een proces-verbaal van
de politie dan worden de herstel-
kosten van de schade door de wo-
ningstichting betaald.

In het algemeen is het zo dat de huur-
der zelf verantwoordelijk is voor de
schade aan de woning die tijdens de
huurperiode ontstaat. Tenzij bewezen
kan worden, worden dat de huurder
niet verwijtbaar tekort is geschoten.
In het geval van inbraak kan door het
overleggen van het proces-verbaal af-
doende bewezen dat de schade inder-
daad niet aan de huurder zelf verwe-
ten kan worden.
Bij brandschade ligt de bewijslast
overigens andersom. Alleen als Thuis
Best kan aantonen dat de brand door
grove schuld of nalatigheid van de
huurder is ontstaan, kan de schade op
de huurder worden verhaald.

Tuinbeits
Verder bereikt Thuis Best regelmatig
de vraag waarmee de schutting en an-
der tuinhout mee behandeld moet
worden. Iedereen weet immers wel
dat het vroeger veel gebruikte carboli-
neum milieu-onvriendelijk en bij ver-
werking slecht voor huid, ogen en
longen is. Zelfs na de verwerking
blijft het nog lange tijd stoffen afge-
ven die de gezondheid kunnen scha-
den van zowel mensen, dieren als
planten.
Een goed alternatief is de met water
verdunbare tuinbeits. Ook dit middel
is niet brandschoon maar bevat veel
minder schadelijke stoffen dan de
beitsen en verven met oplosmiddel.
Het advies is om een goedkope of
oude gebruikte kwast te gebruiken die
na afloop in de vuilnisbak kunnen
worden gegooid. Beits die u over-
houdt kunt u bewaren tot de volgende
schilderbeurt of anders inleveren bij
een klein depot klein chemisch afval.

Bijstandscliënten verdienen
een pluim
'In Vorden is de afgelopen jaren
geen fraude gekonstateerd. De Vor-
dense bijstandscliënten verdienen
daarvoor een pluim. Afkeuring ver-
dienen de succesverhalen op ver-
jaardagsvisites van 'de slimme jon-
gens met betaald werk', die de be-
lasting 'tillen' en daarvoor veel bij-
val oogsten. Om nog maar te zwij-
gen van de louche geldtransakties
via banken waarover de kranten
vandaag de dag berichten', aldus
sprak mevr. Diewerke Folkertsma
van het Werkverband Vordense
Minima woensdagavond in de com-
missie voor onder meer Welzijn,
toen daar gesproken werd om de
sociale recherche aan de gemeente
Deventer uit te besteden.

Daarvoor is de gemeenschappelijke
regeling tussen Gorssel, Lochem,
Vorden en Warnsveld opgeheven. Wel
zullen deze gemeentes wanneer de
betreffende 'raden' daarmee instem-
men, elk apart de sociale recherche
aan Deventer uitbesteden.

De aansluiting bij Deventer gaat dc-
gemeente Vorden f 8.710,- gulden
kosten.
De reden van dit alles is dat door het
vertrek in 1993 van de sociaal recher-
cheur een vakature is ontstaan. Wet-
houder Aartsen: 'De invulling van
deze vakature gaf problemen. Om ie-
mand van de politie aan te trekken
vonden we niet zo'n goed idee. Het
zou dan teveel 'klopjachterig' gaan
lijken', aldus mevr. Aartsen die zei
het 'onrustgevoel' van mevr. Fol-
kertsma best te kunnen delen.
Mevr. Folkertsma: 'Er wordt in dit
land met twee maten gemeten en dat
is walgelijk. Die gang van zaken al-
leen al verergert de twee-deling in de
samenleving. De arme kant van Ne-
derland zit niet te wachten op werk-
verschaffing voor ambtenaren, maar
op armoedebestrijding', aldus mevr.
Folkertsma.
De commissie die eveneens met haar
meevoelde steunde het voorstel voor
uitbesteding van de sociale recherche
aan de gemeente Deventer.

MEI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
25 Proefzwemmen,alle

zwemdiploma's
25 BejaardensoosVierakker
25 HSV'de Snoekbaars', Onderlinge

seniorwedstrijden
26 HSV 'de Snoekbaars',Onderlinge

jeugdwedstrijden
28 Diplomazwemmen,alle

zwemdiploma's
28 Vijfsprong, Open dag
28-29 De Wiersse, openstelling

tuinen
28-29 Sorbo voetbal toernooi
30 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
31 Soos Kranenburg m.m.v. Pater

Koopman

JUNI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

1 Welfare Handwerken, de Wehme
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
3 Jeugdhonk w Vorden
5 HSV de Snoekbaars,

ledenwedstrijd
6 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
8 HSV de Snoekbaars, onderlinge

seniorwedstrijden
9 HSV de Snoekbaars,

jeugdwedstrijden
11 Concordia, concours in de sporthal
13 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
13 t/m 16 Avond vierdaagse Sparta.
14 Soos Kranenburg
14 Plattelandsvrouwen reisje
15 Proefzwemmen, alle diploma's
18 Diplomazwemmen, alle diploma's
20 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
20 t/m 24 20e Vordense

Zwemvierdaagse
23 PCOB Uitstapje
23 HSV de Snoekbaars,

jeugdwedstrijden
25 Bosfeest Kranenburg
25 Rommelmarkt PV Vorden
26 HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Vorden/Hengelo/Gorssel
27 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
28 Soos Kranenburg
29 Proefzwemmen, alle diploma's
29 HSV de Snoekbaars, onderlinge

seniorwedstrijden

VERKOOP
STAATSLOTEN
De verkoop begint op

30 mei t/m 8 juni
van 8.30 tot 12.30 uur.

's avonds
van 16.30 tot 18.30 uur.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4
7251 DK Vorden

Tel. 2367

Voor uw beregenings-
installatie:

POMPEN vanaf 199,-

GEKA
KOPPELINGEN
en andere hulpstukken

TEGEN CONCURRERENDE
PRIJZEN

TRICOFLEX SLANG
Vz duims p. mtr. 1,75
3/4 duims p. mtr. 2,90
1 duims p. mtr. 4,95

ZUIGSLANG
1 duims p. mtr. 4,75

TL-SLANG
vanaf 0,85 p. mtr.

LANDBOUWBUIS
M ET TROM P

met bijbehorende hulpstukken

verkrijgbaar

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

De eerste punten
voor Oranje zijn binnen:

KIP-ORANJE-
PUNTEN

Lekker nieuw - Lekker anders
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 yo 7,95
Grove verse worst i K,IO 9,90
Slavinken per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakt 1 m 12,50
Magere Varkenslappen 500 gram 4,25

MARKTAANBIEDING

500 gram Babi Pangang
EN 1000 gram

Bami of Nasi
SAMEN 10,—

SPECIALITEITEN

Kip Oranje
Punten

4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Varkensrollade
100 gram 1,65

Ontbijtspek
100 gram 1,49

DONDERDAG BIEFSTUK

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Magere Hamlapjes
1 KNO 10,45

Gehakt Cordon Bleu
per stuk 1,60

DORPSSTRAAT 32 -VORDEN -TELEFOON 1470
EEN GESLAAGDE BARBECUE: WIJ ZORGEN ER VOOR

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

OPNIEUW
DAVERENDE SPAARAKTIE

GRATIS ZEGELS ' >R AANTREKKELIJKE KORTINGEN

FIJNE RIBLAPPEN
1 kilo van 19,80 voor 12,90

GEVULDE SOJNITZELS
KRUIDENKAAS/SATÉ/iïüvIPIGNONS per 6 stuks NU

VOOR UW ONTBIJT:

TARWEKNIP
000 GRAM, gesneden

ROZIJNENBOLLEN
8 stuks

van 1,77 voor l j'

NU 1,98

VERGEER
KAAS
SNIJVERS

1 kilo van 10,98 voor f,90JONG KAAS
SNIJVERSE KIPFILET
MET TUINKRUIDEN 100 gram van 2,79 voor

SNIJVERSE SCHOUDERHAM ,
100 gram van 1,99 voor l ,

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

TOMATEN
SLA
KOMKOMMER

per kilo van 3,95 voor

per krop van 1,49 voor U j

per stuk U.O<7

EEN GREEP UIT ONS SPAARAKTIEPAKKET:

APPELSIENTJE 4 pakken a V, liter totaal 7,16
Bij inlevering van 1 volle spaarkaart betaalt U f 2,16.

MONA BAVAROIS 4,99
Bij inlevering van 1 volle spaarkaart GRATIS.

SCHOONMAAKPAKKET 14,99
Bij inlevering van 1 volle spaarkaart betaalt U f 9,99.

Voor deze artikelen kunt U sparen tot en met zaterdag 02-07-1994.

REFORMA MUESLI
MET BEWAARBLIK nu 5,99

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2000

O P E N I N G S T I J D E N""*
*MA. 10.00-18.00 uur*

*DI. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur*
*ZA. 8.30-16.00 uur*

BOTTERMAN B.V.



Wij zijn heel gelukkig met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Frank

Gerard, Ina en Niels Schetter

19 mei 1994
Nieuwenhuisweg 1
7251 PS Vorden
Tel. 05752-1333

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon

Michiel Johannes
Wilhelmus

Geboren op 22 mei 1994.

Arnold en
Hedwig Arends-Geven

De Horst 5
7251 PT Vorden

Mag ik even storen:
Ik ben vandaag geboren, en ik
wil u laten weten dat ik

Sharon

zal heten.

Johan en
Diana Eggink-Dolphijn

21 mei 1994
Almenseweg 17
7251 HM Vorden

Wij rusten van 13.00-15.00 uur
en na 22.00 uur.

Graag willen wij alle familiele-
den, vrienden en bekenden
bedanken, die eraan bijdroe-
gen om ons 25-jarig huwelijks-
feest voor ons onvergetelijk te
maken.

Johnny en Hillie Bos

Raadhuisstraat 4
7251 AB Vorden

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de felicitatie, in
welke vorm dan ook, bij ons
40-jarig huwelijksfeest, mede
door uw toedoen is het een fij-
ne dag geworden.

Willem en
Reina Maalderink

Berendschotstraat 6
Hengelo (G), mei '94

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 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.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• TE KOOP: 1 Honda motor-
gazonmaaier, zelfrijdend, ge-
heel nagezien. 'De Ambitie'.
Tel. 05752-2347.

• TE KOOP: aardappelen
(Surprise en Bildstar), bloem-,
spits-, witte, rode, spruit- en
savoyekoolplanten, sla, an-
dijvie, rode biet, tomaten,
komkommerplanten en bies-
lookpollen. Volop verse groen-
te, sla, andijvie, spitskool, ra-
barber en chrysantenstekken
(van alle kleuren). A. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden. Tel.
05752-6876.

• TE HUUR GEVRAAGD
MET SPOED: zelfstandige
woonruimte voor een of twee
personen in Vorden of directe
omgeving. Telefoon 05752-
2850 (na 18.00 uur).

• TE KOOP: toerfiets Peu-
geot Aubisque, 12 versnel-
lingen, framehoogte 58 cm,
kleur zwart/wit; fietsschoe-
nen, maat 42 + valhelm. Tel.
05754-1855.

• Amnesty International. Af-
sluiting aktie politieke moor-
den en verdwijningen. Zater-
dag 28 mei, 9.30 uur op het
plein voor de N.H. Kerk: Gery
Groot Zwaaftink. 10.00 uur
vertrek fietsestafette naar
Borculo. Vervoer per auto te-
rug is geregeld.

• TE KOOP: Ford Sierra Se-
dan 2.0, sept. '89, LPG, metal-
lic grijs-blauw. Tel. 05752-
2172.

Bert de Jonge
en

Petra Teela

gaan trouwen op donderdag 2 juni
1994 om 13.30 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 14.30 uur in de Gereformeerde
kerk te Vorden.

Ons adres:
Molenweg 7, 7251 ED Vorden

Op 21 mei 1994 waren onze lieve
ouders, opa en oma

Ab Eskes en
Gerritje Eskes-Gaikhorst

40 jaar getrouwd.

Wij verheugen ons erop dit samen
met hen te vieren op dinsdag 31 mei
a.s. in Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

De receptie wordt gehouden van
14.30 tot 16.30 uur.

Kinderen en kleinkinderen.

Vogelzang 12, 7234 SZ Wichmond

Vrijdag 3 juni a.s. zijn wij 40 jaar
getrouwd.

Gerrit en
Reintje Ruiterkamp-Dimmendaal

Wij hopen dit samen met onze kinderen
en kleinkinderen te vieren op zaterdag
4 juni.
Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
16.00 uur in zaal 'De Luifel', Dorpsstraat
11 teRuurlo.

mei 1994
Sarinkdijk 17, 7255 MS Hengelo (Gld.)

Met leedwezen namen we kennis van het over-
lijden van ons geacht lid

Mevr. G.W. Buis van der Wal

op de leeftijd van 74 jaar.

Bestuur en leden
Nederlandse Bond van

Plattelandsvrouwen afd. Vorden

Vorden, 14 mei 1994

MONUTA

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

12,5 JAAR 12,5

AKTIVITEITEN
STICHTING "VORDEN"

organiseert:
ZATERDAG 28 MEI

GROOT SLOTBAL
aanvang 20.30 uur in:

DORPSSTRAAT 10- VORDEN
TOEGANG GRATIS

12,5 JAAR 12,5

In plaats van kaarten

UITNODIGING RECEPTIE

Op woensdag l juni a.s. is de heer R. Klein Brinke, hoofd particulieren,
25 jaar in dienst van de Rabobankorganisatie.

Aan de jubilaris wordt die dag een receptie aangeboden in Hotel
Restaurant Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden van 15.30 - 17.30 uur.

Leden, relaties, vrienden en kennissen stellen wij door middel van deze
receptie in de gelegenheid hun gelukwensen aan te bieden.

Onze kantoren te Vorden, Wichmond en Baak zijn op l juni a.s. vanaf
12.30 uur gesloten.

Rabobank Vorden en Omstreken,
ing. J. Krooi, directeur.

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

Hoera, ze zijn er weer:

de échte
Hollandse Niéuwe-vangst 1994
per stuk 2,75 4 voor 10,00

ONZE SPECIALITEIT:

Gebakken Kibbeling
200 gram 3,50 500 gram 8,00

Familiezak 10,00
met gratis saus naar keuze

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

9.98

7.95

Jonge kaas
l kilo

Milner 30+ belegen
500 gram

Camenbert Collection 45+ A Of.
zoals camenbert bedoeld is 4. T O

Zomernotenmix
250 gram 3.49
Spianata Romana Salami
100 gram

Ham-Prei Salade
150 gram

GESCHENKMANDEN in diverse prijzen en
maten. U kunt ze ook zelf samenstellen.

Elly Teeuwen,

2.75

VORDENS DAMESKOOR

KOEK-

op 26,27 en 28 mei

VOOR UW TUINAANLEG:

VIJVERFOLIE
4 en 6 mtr. breed

p. m' 4,45

VIJVERPOMPJES
vanaf 1 20,-

BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

WEEKENDAANBIEDING:

Lekkere frisse

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN

goedgevuld met verse appels en kaneel

DIT WEEKEND:

5 HALEN 4 BETALEN
* * * * * * * * * *

NIEUW!

Noorse CHOCOLADE-
BROODJES
Weer 'ns wat anders!

1,50nu voor • yV/V/ per stuk

* * * * * * * * * *
'n Hartige variatie

RAGÖUTBROODJES
DIT WEEKEND: è 1,65

zie ook onze dagaanbiedingen

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

fi
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

THEMA-AANBIEDINGEN
AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 26,27 en 28 mei

RUNDERLAPPEN

500 gram

AMBACHTELIJKE

SCHOUDERHAM

100 gram 1,79
KEURKOOPJE dond. 26 mei:

GEMARINEERDE KIPFILET

500 gram 6,95
SPECIAL:

DIMI/CTCDrlimol tn

LOFJES
gekruid

varkensgehakt met
witlof en ontbijtspek

100 gram 1 j*y&

VLEESWAREN
SPECIAL

GEBRADEN
PEPERCARRÉ

100 gram

2,85

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

ZWARE KROPPEN SLA

NU 2 krop 0,95

ASPERGESALADE

PERZIKEN
NU 15 VOOR 4,95

MAANDAG
30 MEI:

GEMENGDE
Sla

250 gram l \/0

DINSDAG
31 MEI:

PANKLARE
Bakschotel

500 gram

WOENSDAG
1 JUNI:

PANKLARE
Raapstelen

500 gram l v/O

de

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

PITTIG GEKRUIDE

SAUCIJZE-
BROODJES

NU voor maar 1,75
VICTORIABOL

3,75NU voor

ROOMBOTER-
KOEK

NU 4,50

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



De Piekenparade dendert bij Jac.Hermans door de winkel en dat
betekent guldens voordeel voor u. Wekenlang Piekfijne produkten
voor Piekfijne prijzen. Kom dus maar snel winkelwagens
vullen bij Jac.Hermans.

JacHermans

PAK DAT
KENVOORDEEL

BIJ JAC.HERMANS!

Saté zonder
stokjes
varkens of kip,
bakje 160 gram
van

*^

Luikse wafels
pak 5 stuks
van

2 kroppen
sla
NU

MAÏSKORREL-
vacuüm verpakt /^gr u i . ^ Minipuntjes wit

zak 10 stuks

Maïskorrels
blik 325 gram NIEUWSTAD 5

VORDEN
Volop parkeergelegenheid bij
Jac. Hermans. Dus welkom autoklanten.

PIEKFIJNE PRODUKTEN VOOR PIEKFIJNE PRIJZEN
Aanbiedingen alleen geldig in dit filiaal t/m zaterdag 29 mei 1994 en zolang de voorraad strekt.

JacHermans NU BIJ JAC. HERMANS!
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Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording van de redactie

Katten
Na een paar dagen vakantie in het
weekend van 14 mei werden wij bij
thuiskomst geconfronteerd met een
enorme kater! Tijdens onze afwezig-
heid was er een kat bij onze volière
geweest. Van de negen aanwezige ka-
naries bleken er acht zich letterlijk te
hebben doodgevlogen. Deze bruin/
zwart gestreepte kat die gesignaleerd
is en waarvan mij helaas de eigenaar
niet bekend is, heeft een flinke dom-
per gelegd op onze hobby. De afgelo-
pen weken en ook nu wordt deze kat
regelmatig waargenomen en tevens
bleek bij navraag dat ook andere vo-
gel- en vijverbezitters hiervan hinder
ondervinden.
De reden om dit ingezonden stuk te
schrijven, is het volgende: iedereen
heeft het recht om dieren te houden en
men moet ook zeker niet kinderachtig
zijn als dit eens wat hinder veroor-
zaakt. Maar loslopende dieren die een
hobby kapot maken gaat echt te ver.
Ook honden mogen niet vrij rond lo-
pen, katten wel? Wat zou u er van den-
ken dat vogelliefhcbbers katten oprui-
men?
Hopenlijk denkt u bij het lezen van dit
stuk dat dat ook niet door de beugel
kan!

G. Lenselink
Zutphenseweg 68a, Vorden

Lachen bij
plattelandsvrouwen
De NBvP heeft de laatste avond van
het seizoen bezoek gehad van Clara
Hovinga uit Deventer. Na een kort
welkomstwoord door de presidente
mevr. de Jonge, vertelde Clara Hovin-
ga allereerst anekdotes van Annie
M.G. Schmidt. Het accent lag nader-
hand op specifieke Drentse humor
met name op het gebied van het vieren
van bruiloften.
Liedjes als 'Zeven jaren op zee geva-
ren', 'Hoeperdepoep zat op de stoep'
werden met enthousiasme door Clara
Hovinga gebracht, waarbij voor de
dames in de zaal heel wat te lachen
viel. Mevr. de Jonge bedankte de ac-
trice met een boeket rozen.
In september komt de afd. Vorden
weer voor het eerst bijeen.

'Knupduukskes'
terug van bezoek aan
Frankrijk
De Vordense folkloristische dans-
groep 'de Knupduukskes' is terugge-
keerd van een zevendaagse reis naar
Frankrijk. Op de eerste dag werd 's
avonds een rondrit door Parijs ge-
maakt en werden ondermeer de Eif-
feltoren, het Louvre, de Notre Dame
en het Operagebouw bezichtigd.
De volgende dag werd vertrokken
richting Bretagne. Het doel van de
reis was Guierande, een stadje aan de
Golf van Biscaje. Daar werd de dans-
groep ondergebracht bij gastgezin-
nen. Voor vrijdag stond er een bezoek
aan de zoutmoerassen op het pro-
gramma, 's Middags werd een rondrit
langs de kust gemaakt, terwijl er 's
avonds een verbroederingsavond ge-
pland was. Deze bijeenkomst werd
gehouden samen met de Franse dans-
groep en een dansgroep uit het Duitse
Dinkelsbuhl.
Zaterdag werd er op het Marktplein in
Guierande gedanst, terwijl zaterdag-
avond 2x werd opgetreden in het thea-
ter Athorne. De Knupduukskes oogst-
ten hier veel bijval met hun Achter-
hoekse dansen. Zondagmiddag werd
genoten van een boottocht naar Gran-
de Brières, een natuurgebied van
7.000 ha. Ook werd een bezoek aan
het openluchtmuseum gebracht.

Op de terugreis werd overnacht in Lil-
le, van waaruit de laatste etappe naar
Vorden werd ondernomen.

In 1995 organiseert 'de Knupduuks-
kes' ter gelegenheid van het 65-jarig
bestaan op Hemelvaartsdag een groot
festival. Hierbij zal ook de Franse
dansgroep aanwezig zijn, alsmede en-
kele andere Europese groepen.

QEMEENTEft ULLETIN y ORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
mTelefox gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12 30 uur- op woensdag
ook van 1330 tot 17,00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
Op af spraak.

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

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.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

Rectificatie

In Gemeentebulletin van 19 mei
jongstleden stond dat de maatschap
Rietman-Makking een ligboxenstal
op het perceel Boshuisweg 3 te Vier-
akker ging bouwen. Dit moet zijn ver-
groten.

ERGUNNINGEN

In de week van 16 tot en met 20 mei
hebben burgemeester en wethouders
vergunning verleend aan:

— de heer A.G. Hummelink, voor het
uitbreiden van een woning op het
perceel Beeklaan 14 te Wichmond.

— de heer H. Hukker, voor het ver-
nieuwen van een varkensschuur op
het perceel de Horst 2 te Vorden;

— de heer G. Eskes, voor het vernieu-
wen en vergroten van een berging/
garage op het perceel Deldense-
weg 7 te Vorden;

— de heer P.K. van Hal, voor het uit-
breiden van een woning op het per-
ceel Molenweg 12 te Vorden;

— de heer G.B.J. Eijkelkamp, voor
het bouwen van een tuinhuisje op
het perceel de Laegte 14 te Vorden;

— de heer J.H. Speijers, voor het
bouwen van een berging op het
perceel Brinkerhof 52 te Vorden;

— de heer G.J. Radstake, voor het
bouwen van een tuinhuisje op het
perceel Brinkerhof 2 te Vorden.

TMILIEUBEHEER
OPENBARE

KENNISGEVING
MELDING

Op de secretarie van de gemeente
Vorden, sektor grondgebied, bureau
milieu ligt van 27 mei 1994 tot en met
23 juni 1994 op werkdagen van 9.00
tot 12.00 uur en op woensdagmidda-
gen van 14.00 tot 16.00 uur en op de
maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage meldingen

Artikel 8.19, lid 3 van:

1. de heer B.H.G. Wolbrink, Broek-
weg l ̂ £34 SW Wichmond. Adres
inrich^Pf: Broekweg l te Wich-
mond;

2. Maatschap Rietman-Makkink,
Boshuisweg 3, 7233 SE Vierakker.
Adres inrichting: Boshuisweg 3 te

3. MaatswWp Pardijs, Beckenstraat l ,
7233 PC Vierakker. Adres inrich-
ting: Beckenstraat l te Vierakker.

Ham-Party op 4 juni

De stichting Ham-Party viert op za-
terdag 4 juni weer haar jaarlijkse
tuinfeest, oftewel de Ham-Party.
Deze heeft plaats rondom het
zwembad van kampeerboerderij
Wagenvoort aan de Dennendijk in
Vorden. Voor deze dertiende editie
heeft de organisatie twee bands ge-
contracteerd: Op Drift en Simply
Fat.

Op Drift is een popband die met zelf-
geschreven composities ten gehore
brengt. De teksten zijn in het dialect,
afgewisseld met enkele instrumentale
nummers. Serieuze liedjes worden af-
gewisseld met een groot aantal onge-
compliceerde feestnummers. De stijl
is voornamelijk rock met een knipoog
naar de jaren zeventig. Drie van de
vier bandleden zijn werkzaam in de
agrarische wereld waardoor het ac-
cent van de tekstinhoud bij het boe-

renbedrijf ligt. Op Drift was het he-
melvaart ook nog te zien op het dia-
lectfestival Vorden veur Achterhoek
dat in 't Pantoffeltje in Vorden werd
gehouden.
De formatie Simply Fat is afkomstig
uit Lichtenvoorde en zal met haar vet-
te funkrock zonder twijfel voor een
buitengewoon succesvol optreden
zorgen tijdens de Ham-Party. Het re-
pertoire omvat nummers van onder
andere Bonnie Raitt, Robben Ford,
Crowded House, Oleta Adams en
Mother's Finest. De band bestaat uit
Rob Tenten (drums), Jan Doppen
(bas), Leon Venderbosch (gitaar),
Tim Ebbers (zang/slaggitaar) en Re-
sieGeurink(zang).
De organisatie van de Ham-Party laat
weten dat op zaterdag 6 augustus de
Beach-Party plaats heeft rondom het
meer van de familie Graaskamp in
Vorden.

Deze meldingen betreffen het wijzi-
gen van de inrichting. Deze wijzigin-
gen hebben geen gevolgen voor de
aard en omvang dan wel uitsluitend
gunstige gevolgen voor de omvang
van de nadelige gevolgen voor het mi-
lieu.

Algemene maatregel van bestuur
(artikel 8.41,lid l) van:

1. 'Het Hoge' School m/d Bijbel, Het
Hoge 36,7251 XX Vorden voor het
van toepassing worden van het Be-
sluit scholen of opleidingsinstitu-
ten Wet milieubeheer op een reeds
opgerichte school of opleidingsin-
stituut op het perceel Het Hoge 36
te Vorden;

2. deheerA.N.J. Rust, Nieuwstad 13,
7251 AD Vorden voor het van toe-
passing worden van het Besluit ho-
recabedrijven Wet milieubeheer op
een reeds opgericht horecabedrijf
op het perceel Nieuwstad 13 te Vor-
den;

3. Etos Barendsen BV, Zutphense-
weg 3a, 7251 DG Vorden voor het
oprichten van een detailhandel op
het perceel Zutphenseweg 3a te
Vorden;

4. de heer DJ. Hartemink, Heerier-
weg 6,7233 SG Vierakker voor het
op- richten van een foliebassin
voor het bewaren van dunne mest
op het perceel Heerlerweg 6 te
Vierakker.

P. V. Vorden
Leden van de P. V. VordenJ^bben af-
gelopen weekend aan eerJPcdvlucht
vanaf Etampes over een afstand van
540 kilometer deelgenomen. De uit-
slagen waren als volgt: F. Hummelink
( l , 4,7,9,16,17), G. Oldenhave (2,3,
8, 12, 14, 18, 19, 21, A 24), E.
Bruinsma (5, 6), D. de Wis en Zn
(10), H. Eykelkamp en Zn (11,25)) G.
en H. Boesveld (13, 20) en T. Wesse-
link (15,23).

Jong Gelre
Zaterdagavond werd in het Dorpscen-
trum te Vorden de finale gehouden
vande provinciale kulturele wedstrij-
den die werd georganiseerd door de
Plattelandsjongeren Gelderland. Er
deden zes teams uit de verschillende
regio's van Gelderland mee.
De zaal van het Dorpscentrum was
goed bezet, want de meeste teams
werden door enthousiaste supporters
ondersteund. Het thema voor deze fi-
nale luidde 'Media'. In een tijdsbes-
tek van 20 minuten mochten de teams
zelf op hun eigen wijze daaraan in-
houd geven.
Jurylid Arie Ribbers maakte na afloop
bekend dat Jong Gelre Aalten als win-
naar uit de bus was gekomen. De Aal-
tense jongelui gaven een alleraardig-
ste impressie van het nieuw opgerich-
te televisitestation 'RTL BIX'.
Vorden dat tweede werd zocht het in
liedjes en sketsches. De overige uit-
slagen waren: 3. Borculo, 4. Steende-
ren, 5. Klarenbeek en 6. Voorst.
Winnaar Aalten zal de provincie Gel-
derland op 17 juni vertegenwoordi-
gen tijdens het landelijk kampioen-
schap in Amersfoort.

Jaarvergadering
Jong Gelre hield vrijdagavond in 'de
Boggelaar' de jaarvergadering, die dit
keer matig werd bezocht. Voorzitter
Erna ten Pas ging in haar openings-
woord in op de aktiviteiten die Jong
Gelre de komende maanden op het
programma heeft staan.
Herbert Hulstijn meldde in zijn jaar-
verslag dat het ledental vrijwel gelijk
i s aan vorig jaar, nl. 125.
Verder werden de jaarverslagen van
de verschillende commissies afzon-
derlijk behandeld.

Na afloop van de vergadering werd er
gestreden om de titel Kampioen kege-
len Jong Gelre Vorden. De uitslagen
waren: Heren: l. Jan Schieven, 2. Jan
Eskes, 3. Herbert Hulstijn. Dames: l .
Ingrid Huurneman, 2. Weny Zieve-
rink, 3. Erna Ten Pas. De poedelprij-
zen wreden gewonnen door Gerrit
Borgman en Antwan Havekes.

Redactie Weekblad Contact
versterkt

Peter Besselink

Drukkerij Weevers heeft onlangs
de redactie van Weekblad Contact
versterkt.

Als redacteur is Peter Besselink
aangesteld, een bekend journalist
uit Vorden. Peter is full-time in
dienst als redacteur voor alle uitga-
ven van Contact.
Vanaf heden dient u alle kopy voor
het Contact in te leveren bij druk-
kerij Weevers, Nieuwstad 30 in
Vorden of Postbus 22, 7250 AA
Vorden. Eén en ander is in onder-
ling overleg gebeurd met onze cor-
respondent de heer Velhorst, die
meer dan 33 jaar al het nieuws voor
Contact verzorgde.
De heer Velhorst blijft wel corres-
pondent en zal in nauw overleg met
de centrale redactie gaan opereren.
Eindredacteur is de heer L.G. Wee-
vers.

Door deze uitbreiding zijn we er-
van overtuigd dat de continuïteit
van Weekblad Contact sterker is
geworden. Zodoende kunnen we
nog meer zorg besteden aan het
weekblad.

L.G. Weevers, Eindredactie.

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.

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
't Was wel ongeliek vedeild in de wald. Derk Hanekamp ging op een
knee liggen en bekek zich hoe wied of e nog mos veur hee alle kanten
van 't gazon klaor had. 't Begon um neet hendugger af te gaon, dat war-
ken in 'n hof. Soms dach e wel 's: 'k wol da'w den lappe grond maor neet
bi'j huus haddn. Maor jao, an de andere kante haddn zee hier ok 'n hoop
vri'jheid die ze in 'n bejaordenwoning of op zo'n flat an de Gallestraotc,
op de plaatse waor vrogger de botterfebriek ston, toch wel zoln missen.

En wieters, hee was nog zo fit as wat, hee kon nog alles maakn en brekn,
allene die rugge. Daor was e now umsgeveer vief jaor trugge, hee was
too zes-en-vieftug cwes, vcur afekeurd. In de bouw, waor hee as metsel-
der altied 'n beste boterham vediend hadde, wol 't neet meer met um. hee
had altied bi'j de duuzendpoters eheurd, veur die 't begrip neet kent: dan
moj daags zo'n duuzend stene können vewarken. Maor dat was inens
glad af-eloopn.

Oh, hee had zich wel an-epast an zien andere leaven, daor had e gin
moeite met ehad. hee fietsen graag met de vrouw, dec volle an onbetaald
wark in de gemeenschap en tuiniern graag, maor dat leste begon um now
zwaor te valln en daor mos zo now en dan 'n tuinman nog wel 's bi'j
ehaald woddn, hoewel dat van zien uutkering haos neet af kon.

En vandaor dat zien argenissen van vanmargen weer boaven kwam. Hee
had veur zien vrouw 'n paar boodschappen edaon en was too langs 't
huus ekommen waor 'n paar maond trugge buutenlanders in waarn
ekommen. Politieke vluchtelingen, zoat c eheurd had. En dat von e pri-
ma dat die luu hier goed opevangen woddn en dat eur onderdak en wat te
etten egeven woddn.

Zien oldstc breur was jao in 40-45 um zien denkbeelden ok opepakt en 'n
paar jaor in Duitsland achter 't puntdraod ezet. Hoewel z'um daor nogal
toe-etakeld hadden, had hee 't t'r toch leavendig afebrach. Wel had e nog
altied dage dat e d'r van uut de tied was. Goed dus dat die luu hier op-
vangen wiern.

Maor dat 'n stuk of wat luu uut Vodd'n daor bi'j die vluchtelingen 'n hof
in orde mossen maakn umdat 't gres anders an de dakgötte kwam dat was
um toch te grijs ewes, daor kon e zich haos l i l luk op maakn. Goed, at 't
now zieke luu of bejaorden waarn ewes, ala, dan ko'j d'r vrea met hem-
men.
Maor dit waarn jao nog jonge kearls die dat gres zelf ok wel können
maaien, dat was eur althans wel te learn ewes. Ze kriegt hier alles veur
niks, daor mag toch wel iets tegenoaver staon.

Zoat 't now gebeurt is 't discriminatie van onze eigen luu die dat wark
lichameluk neet meer ankönt en dan maor 'n tuinman bi'j de voor mot
haaln en betaaln!! Gin wodner da'j dan CD-stemmers kweekt.
Gelukkug is Derk nuchter genog umme in te zien dat dat ok gin oplos-
sing is veur zo'n probleem bi'j ons in d'n Achterhoek.

ƒƒ. Lcestman.



Restant partijen
Verkoop rechtstreeks vanuit onze magazijnen
ledere zaterdag worden rechtstreeks vanuit onze magazijnen
speciale partijen bouwmaterialen aangeboden.

Enkele voorbeelden:

Bielzen 200 cm p s ƒ 1!

Kinderkoppen ca 15 x 15 x 15 cm p s ƒ

Cobblestones 5 x 20 x 6 cm p m2

Betontegels 2e keus 30 x 30 cm p.s. ƒ 0,7

GHndtegels 5 0 x 5 0 c m o f 40x60cmp .s . vanaf ƒ 4,5

Prijzen zijn afhaalprijzen incl. BTW.

Bovendien scherpe prijzen voor hout en plaatmateriaal, alsmede
voor MDF wand- en plafondpanelen!

Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Voor uw bloembakken

HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld.),
tel. 05753-8181.

Maandag t/m vrijdag 7.30-12.00, 12.45-17.30 uur,
zaterdag 8.30-16.00 uur.

10 Geraniums
vanaf

80 liter

17,50
2,75

l 1,95

Groot assortiment PERKPLANTEN.

Voor uw vijver:

iter

Vijverfolie Pen
Vi j verpomp 25001
4 Zuurstofplanten
10 Goudvissen voor_

4,50
179,-
_IO,-

10,-

WORDEN
Ruurloseweg 65a Vorden

Tel. 05752-3671

ECHT LEKKER SLAPEN..

Helmink ook voor u de
slaapkamerspecialist!

HELMINK
meubelen

De uitgebreide collectie
lattenbodems die bij Helmink te
zien is staat voor kwal i te i t en
perfect slaapcomfort.
On/e wakkere slaapadviseurs
vertellen u alles over de bcstr
lattenbodems, want een (joedc
nachtrust is toch wel het
allerbelangrijkste.

DÉ SLAAPKAMERSPECIALIST!
Vorden Zutphcnscwcg24
Tel. 05752-1514
Eibergen J.W. Hugcmunstnuit -V
Ie l . 05454-74190

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Bij inlevering van deze bon:

Een half uur gratis squash
voor 2 personen
Geldig gedurende de maand mei 1994
iedere dag tussen 15.00 en 18.30 uur.

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO G ld.)

De goedkoopste van Nederland In alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Rekeningblocks

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Tonny Jut^iérfs^i
ECHT LEKKER SLAPEN...

HELMINK
meubelen

Helmink ook voor u dé
slaapkamcrspecialist!

Boxspnngs
De uitgebreide collectie
boxsprings die bij He lmink te
zien is staat voor kwaliteit en
perfect slaapcomforl.
Onze wakkere slaapadviseurs
vertellen u alles over de beste
boxsprings, want een goede
nachtrust is toch wel het
allerbelangrijkste.

DE SLAAPKAMERSPECIALIST!

Vorden Zutphcnscwcg 24
Tel. 05752-1514
Eibergen J. W. Hagcmanstraat 3
Tel. 05454-74190

AUTOSCHADE
\STELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

TWEEDE SERIE ROLSKI-LESSEN
GAAT BEGIN JUNI VAN START!

BEGINNERS
(diagonaaltechniek, 5 lessen van l W uur)
Volwassenen f 90,- Kinderen f 75,-

GEVORDERDEN
(schaatstechniek, 3 lessen van 1 VA uur)
Volwassenen f 50,- Kinderen f 40,-

Alles inclusief huurmateriaal!

Bel voor meer informatie en folder:
Martien Pater (Free-Wheel)
Tel. 05752-2701

Uw keuken uit Ruurlo
11 fioort er steeds meer van .../

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

SlAG
BOUWMATERIALEN BV

Bed- Bad- en Linnentextiel afdelingen
De derde fase van onze
verbouwing gaat bin-
nenkort van start. Om

hiervoor ruimte te
maken houden wij een

grote verbouwings
leegverkoop op onze
bed- bad- en linnen-
textiel afdelingen.

Kortingen
van 10 tot
zelf s 60%

Dekbedden
(ook zomer dekbedden)

Dekens
(ook zomerdekens)

Spreien
Dekbedsets
Hoeslakens
Douchegordijnen

Badmatten
Handdoeken
Badlakens
Gastendoekjes

Tafelgoed
Keukensets
Badjassen
(voor dames, heren
en kinderen)

NIEUWSTAD 44-48
ZUTPHEN

TEL. 05750-12816
VRIJDAGAVOND = KOOPAVOND



9e INTERNATIONALE SORBO JEUGDVOETBALTOERNOOI
voor C-teams 28-29 mei

DEELNEMERS: AJAX • FEIJENOORD
'LECH' POZNAN • HERTHA BBC

Terrein: Gem. Sportpark s.v. Sociï, Lankhorsterstraat 3a, Wichmond
aanvang: zaterdag 9.45 uur, zondag 10.00 uur

STANDARD LUIK» SELECTIETEAM GEM. VORDEN
KNVB SELECTIETEAM (Afd.Gelderland) • WILLEM II

ZEER BELANGRIJKE
VEILING

TE HENGELO (G)

Op zaterdag 28 mei zal door REKREA-
TIEVEILING NEDERLAND B.V. t.o.v. ge-
rechtsdeurwaarder P. Wey te Zutphen bij
opbod worden geveild:

+ EEN PARTIJ STEREO-APPARATUUR,
KLEURENTELEVISIES EN VIDEO'S
waaronder: stereo-combinaties, stereoboxen, we-
reldontvangers, autoradio's, stereo-walkman, kleu-
ren tv's en video's, waaronder vele bekende mer-
ken zoals: Pioneer, Kenwood, Sony, Panasonic,
Grundig, Blaupunkt, enz., enz.

4 EEN PARTIJ GEREEDSCHAPPEN
waaronder: compressoren, kolomboormachines,
lintzagen, garagekriks, lasapparaten, doppensets,
handtakels, lijmtangen, en veel handgereed-
schap, enz., enz.

> EEN PARTIJ HUISHOUDELIJKE
GEBRUIKSVOORWERPEN EN
SPEELGOED
waaronder: hoogwaardige pannensets en casset-
tes van een bekend Duits fabrikaat, koelkasten,
wasmachines, wasdrogers, magnetronovens, vol-
kunststof tuinmeubelen, dekbedden, stofzuigers,
fietsen, enz., enz.

+ EEN PARTIJ HANDGEKNOOPTE
OOSTERSE TAPIJTEN
waaronder: zijden Ghou, Isfahan, Nain, zijden He-
reke.

•*• Alle electrische gereedschappen en apparatuur
worden onder volledige garantie geveild.

De veiling zal worden gehouden in de grote zaal
van zaal Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo (G),
kijkuur 12.00 uur, aanvang veiling 13.00 uur.

REKREATIEVEILING
NEDERLAND B.V.

Vincent van Goghstraat 26, 7021 ED Zelhem
Tel. 08342-4178, fax 08342-1756

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVl Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14-VOORST

Tel. 05758-1334

,, VALLE VERZASCA

I/M BRONKHORSTERSTRAAT 9 ̂ Éë^
WW» KEIJENBORG 05753-1 195 Q-'̂ J^

Geopend iedere zaterdag
van 9.00-1 7. 00 uur

AANBIEDING:

ZUURSTOFPLANTEN
3 h<">s

NU: BIOFILTER
5000 liter van 1^2,^0

* Vijveraanleg en
onderhoud

* Tuinhout
* Vijverartikelen
* Folie verwerking

voor 1 0,"

voor 1OU|-

THEO TERWEL I
AUTOSCHADESPECIALIST II

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

****

*** *HAL E*

ORE THIS
Hl PINHIEADS

P.P.M. & CARDIAC ARREST
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

VERBOUWING!
i

-il

BIJ TEUNISSEN IN RUURLO
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

k!?

[GEVRAAGD: ERVAREN PISCJOCKEY

KIES NUUIT AKTUELE
- DAMES- EN WBNMODE ZOALS:

JAPONNEN, PAKJES, ROKKEN,
BLOUSES, SHIRTS, BERMUDA'S, BLA
ZERS, PULLO^S, LINGERIE, ENZ.
OF: JACKS, KOTUUMS, KOLBERTS,
PANTALONS, SHIRTS, TRUIEN, ENZ.
BOYENDIEN ALLE NACHTMODE

VOOR HEM EN HAAR

ruurlo
Dorpsstraat 22 726! AX Ruurlo
Telefoon, 05735- 1438

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

KINDER JOGGINGPAKKEN
Een prachtig uitgewerkt 2-delig pak met capuchon.
In de maten 92 t/m 164.
Onze normale prijs is 49.95

ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

KINDER SHORTS
in een mooie taslan kwaliteit. Ze zijn

er in diverse modellen met fel
gekleurde bedrukkingen in de maten

104 t/m 176.
Onze normale prijs is 22.50

ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

MEISJES JURKJES
Een mooie kwaliteit met en zonder mouw, bedrukt met
bloemetjes. In de maten 128 t/m 188.
Onze normale prijs
is vanaf 29.95

ALLEEN DEZE WEEK
REEDS VANAF

BABYT-SHIRTS
Het is een mooi uni T-Shirt met een

heel kleine bedrukking en knoopjes op
de schouder. In de maten 62 t/m 86.

Onze normale prijs is 7.95

ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

Uw tennispartner
voor enkel- en

\iW*>-'~'-JI L^O C H E M

PROVIMI
UIGGEVOEDERPROGHAMMA

PROVISPEEN
SPEENVOEDËR

h o g evo e rppn am e,
snelle aanvangSgroei

Verkrijg baar bij:

HENK BERKELAAR

Speciaaivqeders

Wichrhoncl

Tel.:05754-1748

&i-*

Horren met het 'Luxaflex' Merk garanderen een hermetische afsluiting. Vliegen,

wespen, muggen en andere lastposten houdt u dus waar ze horen: buitenshuis.

'Luxaflex' Horren voor ramen, deuren en schuifpuien zijn vervaardigd

van weerbestendig aluminium. Ook de stevige konstruktie

waarborgt een jarenlang gebruik. Elke hor, wit,

naturel of bruin, wordt precies op maat gemaakt

Gemakkelijker kan niet!

'LUXAFLEX'
HORREN VOOR RAMEN,
DEUREN EN SCHUIFPUIEN

Uw 'Luxaflex' Produkten-speoalist

WONERU
v/h Ankersmit
Groenloseweg 9 -7261 AM Ruurlo - Tel.: 05735-1239 - Fax: 05735-3694



Veleden tied
De postbode kwam vrogger an de deur n,
wa'jdan soms kregen te heurn.
al de ni'jtjes uut' t darp,
woddn uut de duuke edaon, haorscharp.

Veur un smoesje waar n ze al tied in,
kregen ie ow te pakken, dan haddn ze eur zin.
Op ' n keer vroog e' hei 'j't al eheurd?'
' wat t'r vannacht toch is gebeurd'.

Niks in de gaten, zeije wi'j neen,
zeg e'tis waor, ik heb ' t zelfezeen.
Ni'jsgierug vroge wi'j: wat is dat dan?
Jao, zeg e i 'j snapt neet dat' t kan.
Ze hebt t'r ene de tonge afesneen.
' t Is toch neet waor, ajakkes nee.

Heel onneuzel zeg e toen:
Och,' t was maor un olde schoen.
Lachend ging e dan vedan,
prebeern of e 'n volgenden pakken kan.

D. Lindeman.

THUISVERZORGERS
- Gun ze een eigen plek -

Om te voorkomen dat Thuisverzorgers vastlopen in hun taak,
is in ean aantal plaatsen het initiatief genomen tot de opzet

van een laagdrempelige voorziening, die
praktische en emotionele steun kan bieden. Wij vinden dit

initiatief zó belangrijk dat Wilde Ganzen besloot
tot een speciale inzamelingsaktie. Steun,ons.

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

GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer/Algemene wet

bestuursrecht openbare kennisgeving ontwerp-
besluit (art. 13.4 Wmb en art. 3.4A.3.1 Awb)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt vanaf 27 mei 1994 op
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op de woens-
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de
maandagavond in het Dorpscentrum te Vorden van
18.00 tot 21.00 uur gedurende 4 weken ter inzage het
ontwerp-besluit inzake de aanvraag van:

N.V. Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland,
Terborgseweg 136, 7005 BD Doetinchem om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een drinkwater pompstation op het perceel
Wientjesvoortseweg ongenummerd te Vorden. De
strekking van het ontwerp van het besluit luidt: voor
zover thans rekening valt te houden met toekomstige
ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrich-
ting zelf en ontwikkelingen in de directe 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.

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen zowel schriftelijk als mondeling (na afspraak)
door een ieder worden gemaakt binnen 4 weken na
de datum van terinzagelegging. De bezwaarschriften
moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend
voor 24 juni 1994.

Indien gewenst worden de persoonlijke gegevens van
degene die een bezwaarschrift indient niet bekend ge-
maakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuurworden ingediend.

Datum: 24 mei 1994

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

ALLES VOOR U W AUTO

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

Hotel De Hoo

Zondag 29 mei
van 14.00-l 6.30 uur

„High Tea"
bij mooi weer
op het terras

Alle zoete en hartige
lekkernijen deze keer op
een feestelijk

BUFFET
ALMEN-© 05751-1744
P.S. De volgende High Tca op
zondag 25 september. Joer

DE VAKMAN
Alles voor de doe-het-zelver

NIEUW- Tuinhuisjes!

BOUW-EN HOUTBEIBIJF

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10 - ZUTBHEN - Tel. 05750-21796

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedn jf
V>:N||fifi|

WIS l
i*

DE ft » v
Leo Westerhof: Telefoon 05752- 1 208

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

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

Dit zijn onze cursussen:
Talen: Italiaans - Spaans - Engels (beginners en
conversatie).
Talen op reis: Spaans - Italiaans - Tsjechisch -
Kunstgeschiedenis - Dessineren op stof - Houten
speelgoed en meubels maken - Groen cursussen
(o.a. tuinontwerp - -aanleg) - Tekenen/schilderen
(speciaal voor jongeren en striptekenen) -
Onderhoud aan racefiets en mountainbike -
Deltastuntvlieger maken - Koken - Psychologie -
Filosofie - Nederlandse literatuur - Zelfhypnose -
Geheugentraining - Kalligrafie - Meubelstofferen -
Binnenhuisarchitectuur - Yoga - Beter bewegen -
Public Relations - Boetseren - Muziek - Passepartout
snijden - Teddybeer maken - Cartonnage - Video in
praktijk - Autopech - Quilten en patchwork - Moderne
poëzie - Handboekbinden - Ken uw stad - Keramiek.

• Kunst
• Cultuur
• Vrijetijdsbesteding
• en Algemene ontwikkeling

Een gratis cursusboekje ligt voor u klaar.
• voor Zutphen: bij de VVV in het Wijnhuis, bij het gemeente-
lijk 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.

• bezoekt u de tentoonstelling van werkstukken van deelne-
mers aan de creatieve cursussen!

TENTOONSTELLING IN DE BURGERZAAL, LANGE HOFSTRAAT, ZUTPHEN
Gratis toegang op vrijdag 27 mei 19.00-21.00 uur en zaterdag 28 mei 10.00-16.00 uur.
ledere 100ste bezoeker ontvangt een verrassing!
U krijgt informatie over cursussen in het seizoen '94/'95. Tevens is inschrijving mogelijk.

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

In drogisterij-parfumerie Ten Kate vindt u naast de >
make-up van Sans Soucis, Ellen Betrix, Invite en
Dea nu ook Miss Sporty, Theatre en Gemey Paris.

PA R l S

Durci-Long, een transparante, verzorgende nagelverharder,
voor de 1/2 PRIJS bij aankoop van een nagellak van
Gemey Paris.

drogisterij-parfumerie

Ten KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 05752-2219

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingenf 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
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: vitrinekast (don-
kerbruin), 83 cm breed, f 125,-.
Tel. 05752-2269 of 4013.

• TE KOOP: 2-pers. bed, evt.
met bodem + 2 matrassen,
lengte 1.90 mtr. en breedte
1.60 mtr; 2 nachtkastjes. Tel.
05752-1808.

• TE KOOP: 1 kinderfiets
(jongens), ca. 8 jaar, Gazelle;
1 kleine kinderfiets (jon-
gens), ca. 5 jaar. Tel. 05750-
24413.
• TE KOOP: 2-assige trac-
toraanhanger 100x210x40,
f 275,-; duivetil 80x80, f 110,-;
geiser f 75,-; 4-pits
f 35,-; 40 palen, zwart,
f 85,-. Tel. 05754-1900.

• TE KOOP: 1 Sabo motor-
gazonmaaier met nieuwe in-
dustriemotor, 4 pk. 'De Ambi-
tie'. Tel. 05752-2347.

Urtica De VA/£pronq

Reeoordweg 2-7251 J J Vorden - Tel. 05752-3459

zaterdag 28 mei

10.00-16.00 uur
- rondleidingen
- groente van eigen bedrijf
- Vijfsprong-kwark
- Vijfsprong-kaas en -smeerkaas
- boekentafel
- terras

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Jansen & gal jjj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto qratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
tr 05750-22816

DfllMPDUVAü

12,5 jaar 12,5 jaar

Aktiviteiten
Stichting
'Vorden'
BEDANKT:

Super Grotenhuis
Keurslager Vlogman

Bloembinderij Kettelerij
Café-restaurant

'De Herberg'
Bodega "t Pantoffeltje'

Nedac Sorbo

12,5 jaar 12,5 jaar

WILINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN GRINDHANDEL

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk -Tel. 05755-1411

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

6 boi Begonia s
EXTRA GROOT

VOLOP
PERK-

PLANTEN

TE KOOP:
LANDBOUWFOLIE

In verschillende breedtes en
diktes

BESCHERMKLEDEN
verkrijgbaar In verschillende

maten

PARTIJ 2« KEUS
FOLIE

voor onder de beton of
om wat af te dekken

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

COSMO

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

Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

Unieke Aanbieding!

BANDEN 165x14
Incl. Montage
Incl. BTW ^

ACCU 45 Ah
Incl. Montage
Incl. BTW *

UITLAAT
COMPLEET
Renault Clio 1.2
Incl. Montage
Incl. BTW *

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Bruin zijn voordat u
met vakantie gaat...

KOM DAN NAAR:

Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG 43 - 7251 ED VORDEN
TEL. 05752-1044

Openingstijden:
ma-vr. 10.00-22.00 uur

za. 10.00-16.00 uur

Verkoop Biodermal,
Delight en Sun-Aftersun

zonneprodukten.
Exclusieve Margalé B.

Badmode.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

RUIME SORTERING:
TUINMEUBELEN

volkunststof, rotan

TUINBANKEN,
TUINVERLICHTING enz.

U koopt bij ons al

4 verstelbare
STOELEN

+ ovale tafel in wit

voor

Gratis thuisbezorgd.

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1 - Hengelo

Tel. 05753-2 139
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SPORT-nieuws

V o e t b

Vorden-Vaassen 4-2
Vordcn wint de eerste wedstrijd in de
nacompetitie voor een plek in de vier-
de klasse KNVB. Vaassen werd thuis
met 4-2 verslagen.
In de derde minuut scoorde Frank
Rouwenhorst, maar helaas in eigen
doel. Uit deze tegenslag putte Vorden
toch moed en wenste niet meteen te
capituleren. In de 17e minuut was het
Rob Enzcrink die uit een vrije trap
van Benny Wentink, de bal beheerst
in het Vaassens doel deponeerde: l -1.
Na een half uur spelen was het doel-
man Slot van Vaassen die drie maal
achtereen kopballen van Peter Hoe-
vers, Reint Jan Westerveld en een
hard schot van Rob Enzerink uit het
doel wist te houden.
Na de theepauze bracht Peter Hoevers
Vordcn in de 70e minuut op voor-
sprong. Een schot van Peter werd
door een verdediger van Vaassen van
richting veranderd. Hierdoor was
doelman Slot machteloos: 2-1. Twee
minuten daarna bracht Peter Hoevers
op aangeven van Ronnie de Beus de
stand op 3-1. Een minuut later liet
keeper Ronald de bal los. Nico Rodijk
van Vaassen profiteerde hiervan
(3-2). Reint Jan Westerveld bepaalde
tenslotte de eindstand op 4-2.
Aanstaande zondag volgt de ontkno-
ping voor promotie in Brummen waar
de westrijd Brummcn-Vorden wordt
gespeeld. Bij winst is Vorden gepro-
moveerd. Indien Vaassen van Brum-
men wint of deze wedstrijd in een ge-
lijkspel eindigt, is een gelijkspel zon-
dag in Brummen voldoende voor pro-
motie van Vordcn.

M _ o _ t o r s p o r t

Jeugdwedstrijden
tennis
Ruim 30 nieuwe jeugdleden hebben
donderdagmiddag 19 juni meegedaan
aan de bal- en slagvaardigheidstest
georganiseerd door de Jeugdcommis-
sie van V.T.P.
De test is voor kinderen die minimaal
vier lessen hebben gehad. Er wordt
een circuit uitgezet waarin diverse
spelletjes worden gedaan welke een
test zijn voorhet balgevoel. De beste
twee kinderen uit elke leeftijdscate-
gorie (één jongen en één meisje) wor-
den uitgezonden naar de Gelderse
Bal- en Slagvaardigheidsdag. Het
was een heel gezellige middag en er
werd ondertussen serieus en fanatiek
gespeeld.
Uitslagen: Jeroen Bargeman en Ma-
rion Arfman (6-7 jarigen), Charlotte
Cruysen en Thomas Hartelman (9-11
jarigen) en Eric Jansen en Patricia
Buunk (boven de 11 jaar). De laatste
twee zijn te oud om uit te komen voor
de Gelderse titel. De eerste vier ge-
noemden zullen op 1 1 juni in Nijme-
gen proberen de Gelderse titel binnen
te slepen.

Uitslagen competitie
Dinsdag dames: IJsselweide 3-Vor-
den l 1-5, Vorden 2-Harfsen 2 6-0.
Woensdag junioren: mix Zutphen
l-Vordcn l 3-2, jongens Vorden
l-Zutphen l 5-1, jongens Vorden
2-Gorssel l 1-5, jongens De Paasberg
Vorden 3 0-6. Donderdag dames: Vor-
den 1-Lochem l 2-2. Zaterdag junio-
ren: mix t/m 14 Vorden 1-Ruurlo l
2-3, mix t/m 14 't Laerveld l-Vorden
2 5-0, jongens t/m 17 Zevenaar l -Vor-
dcn l 5-1, jongens t/m 14 Vorden
l-De Stoven 0-6. Zaterdag senioren:
mix Lobith l-Vorden 14-1, mix 35+
Vorden l -Tepci 3 5-0, mix 35+ De Ma-
ten 3-Vorden 2 3-2, mix 35+ Vorden
3-Vaassen 3 3-2, heren De Kolkstede
l-Vorden l 1-5 en heren Vorden
2-Harfsen l 3-3.

Graafschaprijders Verlies Sociï
De VAMC De Graafschaprijders was
tijdens het Pinksterweekend organi-
sator van een toertocht per motor van-
uit Vordcn naar het Duitse plaatsje
Wasserfall in Sauerland. In totaal na-
men 64 personen deel. De tocht ver-
liep voorspoedig al hadden de deelne-
mers zowel op de heenreis als teru-
greis met wat regenbuien te kampen.
Zaterdagavond en zondagavond was
er in Wasserfall een bijeenkomst
georganiseerd waar het er bijzonder
gezellig aan toe ging. Eerste Pinkster-
dag werd er een tocht een 180 kilome-
ter in Sauerland georganiseerd, 's
Middags werd er een bezoek gebracht
aan een attractiepark.

Het eerste team van Sociï heeft de uit-
wedstrijd tegen Ernst verloren. Met
5-2 ging het eerste elftal ten onder.

VA

recht door zee gaat u met

DRUKKERIJ
WEEVERS

Wielrennen

R.T.V.Vierakker/
Wichmond
R.T.V.-lid Jan Weevers won onlangs
een ATB-wedstrijd in Apeldoorn door
vanaf de start op kop te rijden.
Tweede werd ploegmaat Marcel
Arntz. Onder de deelnemers bevon-
den zich ook Adric van de Poel en
Richard Groenendaal.
Rudie Peters won de ronde van Sibcu-
lo door in de eindsprint het gehele pe-
leton op een fiets-lengte te zetten.
Hier werd Edwin Maalderink elfde.
Andre Bargeman deed het goed in een
internationale driedaagse in Frank-
furt. In het algemeen klassement ein-
digde hij bij de beste veertig. Wim
Bosman reed in Oosterhout naar een
achtste plaats. Rudie Peters werd hier
tiende en Edwin Maalderink veertien-
de.

Extra actie
graanmolen
Tanzania

Tennis Sociï
Uitslagen vierde spcelweekend:
jeugd mix t/m 12 Loenen l-Sociï l
0-5, jeugd mix t/m 17 Sociï l-Loenen
14-1, senioren mix Sociï l -De Kolk-
stede l 2-3, senioren mix L.T.C. Doe-
tinchem 3-Sociï 2 5-0, heren Sociï
l -Wehl 0-6, veteranen De Kolkstede
l-Sociï l 4-2. Vijfde speelweekend:
jeugd mix t/m 17 Lochem l-Sociï l
0-5, jeugd mix t/m 12 Sociï l-Wehl l
4-1, senioren mix Sociï l -T.C. Zuid 5
0-5, Zelhem 3-Sociï 2 3-2, heren So-
ciï l-Lobith l 4-2, veteranen L.T.C.
Doetinchem 2-Sociï l 1-5.

De werkgroep ontwikkelingssamen-
werking Ruurlo houdt in de maand
juni een extra statiegeldactie voor een
graanmolen in Tanzania. U kunt dan
uw statiegeldbonnen stoppen in de
daarvoor bestemde bussen bij de su-
permarkten Walgemoet, Coöp en
Edah.
Waarom is een graanmolen zo be-
langrijk?
Tabia Twanje is tweeënvijftig jaar en
moeder van vijf kinderen. Slank en ta-
nig, ziet ze eruit als een atlete. Tot
voor kort bestond een groot deel van
haar dagtaak uit zware en eentonige
arbeid: het hanteren van de vijzel met
stamper. Elke dag bewerkte zij daar-
mee het voedsel dat haar gezin nodig
heeft. Maar nu is dat verleden tijd.
'De graanmolen heeft me veel werk
uit handen genomen', constateert Ta-
bia tevreden. 'Nu kan ik veel sneller
koken voor mijn gezin. Daardoor heb
ik ook weer meer tijd om het land te
bewerken.' Tabia woont in het dorpje
Nairombo, vijfenveertig kilometer
ten westen van de stad Masasi in de
zuidelijke regio. Ze is één van de dui-
zenden vrouwen in de achtendertig
dorpjes die verspreid liggen in deze
streek. Al die dorpjes doen hun voor-
deel met de graanmalers, die er zijn
gekomen dankzij de samenwerking
tussen CDTF en de Novib. De zuide-
lijke zone (inclusief Ruvuma, Mtwara
en Lindi) telt ongeveer vijftienhon-
derd dorpjes in totaal. Daarvan heb-
ben er tot nu toe maar achtendertig
zo'n machine gekregen. Als gemeen-
te kunnen wij dus nog veel doen om
vrouwen als Tabia te helpen. Inlich-
tingen over het project kunt u krijgen
bij Annekc Wenneke, telefoon
05736-1490.

Sponsor voor recreanten dames Dash

De dames-recreanten van volleybalvereniging Dash hebben sindskort een
sponsor: Bloemsierkunst Elbrink. Samen met eigenaar Jan Willem Elbrink ging
het gezelschap op de foto. Staand van links naar rechts: trainer Piet de Vries,
Joke Holtrigter, Wilma Messing, Marijke Brunsveld, Ans Houwen, Yvonne
Nijland, sponsor J.W. Elbrink. Zittend van links naar rechts: Tiny Eskes, Karin
Pelgrum, Ria Pasman en Gerda Heersink.

WereldWinkel-nieuws:

Olga,
koffleboerin in Guatemala
Ze is indiaanse, Tzutuhil om precies
te zijn. Ze woont in San Juan la La-
guna, Guatemala. Haar naam:
Olga Batz. Van oktober tot februari
is zij koffieboerin. Dan plukt zij 's
morgens vroeg tot 's avonds laat de
rijpe koffiebessen van de struiken,
net als de andere vrouwen in het
dorp.

Olga kn^Fzcer beslist op de vraag of
het leven van vrouwen zwaarder is
dan van mannen: „Voor vrouwen
komt hcUiuishouden er nog eens bo-
venop. 'A|lga is één van de tien vrou-
welijkciBrcn van de koffiecoöpcratie
in het dorp. Dat is bijzonder, want ge-
woonlijk is koffie hier een mannen-
zaak. Meepraten is echter een ding,
meebesturen een ander: in het bestuur
kom je nog geen vrouw tegen. Olga
weet eigenlijk niet zo goed waarom,
in principe kunnen vrouwen daarvoor
worden gekozen.

Olga: „Het is niet de gewoonte dat
vrouwen in San Juan mee besturen."
Ze denkt dat ze zelf ook niet daarvoor
in aanmerking komt: „Ik kan niet le-
zen of schrijven. En waar zou ik de
tijd vandaan moeten halen?"
Dat is één van de vele redenen waar-
om Wereldwinkel Vorden elke week
op de markt staat. Door koffie te ver-
kopen met het Max H|^yaar keur-
merk denken ze iets aan ̂ renstaande
situaties te kunnen veranderen.

Van 24 mei t/m 3 juni a.s. is het de
'Week van de koffie'. D^Lvil de We-
reldwinkel aandacht a^r besteden
door een huis-aan-huis koffieverkoop
te houden in twee wijken van Vorden.
Plan Zuid en rond het station en in
Kranenburg.

En a.s. vrijdag GRATIS koffiedrinken
op de markt waar U tevens prachtige
koffieblikken kunt kopen.

Open Dag
Vijfsprong
Op 28 en 29 mei zijn door het hele
land biologisch-dynamische boeren-
bedrijven geopend voor het publiek.
Zo ook in vorden. Op zaterdag 28 mei
houdt De Vijfsprong Open Dag. Het
gaat hier om een gemengd bedrijf dat
tevens fungeert als therapeutische
leef- en werkgemeenschap.
Al zeventig jaar werkt de biologsich-
Dynamische landbouw in Nederland
in harmonie met de natuur: zonder
kunstmest en chemische middelen, en
met respect voor de dieren en het mi-
lieu. Op de Open Dag is veel te doen
en veel te zien. Kortom, een interes-
sant dagje uit voor het hele gezin. De
heer J. Weysenfeld, één van de coör-
dinatoren van de Vijfsprong zegt:

'Naast mensen die al wel bekend zijn
met de biologisch-dynamische we-
reld, hopen we aanstaande zaterdag
ook veel bezoekers te begroeten die
nog onbekend zijn met deze wereld.

Zelf zijn we grote voorstander van
schone en duurzame landbouw. Over-
al om je heen zie je ook dat er steeds
meer van dergelijke bedrijven ont-
staan.' Wat kunnen bezoekers op za-
terdag 28 mei van de Open Dag ver-
wachten? Weysenfeld: 'Wij hebben
een gemend bedrijf. Naast de melk-
koeien die we hebben, doen we ook
aan tuinbouw. Verder verwerken we
de melk tot kwark, die we vervolgens
verkopen via de plaatselijke midden-
stand.' De Vijfsprong is gelegen aan
de Reeoordwcg 2.

Ten Kate breidt make-up
assortiment uit
Drogisterij-parfumerie Ten Kate
heeft zijn assortiment nagellak, lip-
penstift en andere make-up uitge-
breid. Naast de decoratieve cosme-
tica van Sans Soucis, Ellen Betrix,
Invite en Dea kunt u nu ook demer-
ken Miss Sporty, Theatre en Gemey
Paris hier verkrijgen.

Gemey Paris is een nieuwe make-up
lijn in Nederland, bestaande uit de
meest doeltreffende produktcn. Mil-
joenen vrouwen over heel de wereld
vertrouwen al jaren op de kwaliteit
van Gemey Paris. Gemey Paris heeft
niet alleen vele mooie kleuren in haar
assortiment, maar biedt ook topkwali-
teit en dat voor zeer toegankelijke
prijzen.

Neem nu bijvoorbeeld de nieuwe
Rouge toujours, een lippenstift waar-
van de kleur lang stralend blijft. Ter
introductie is de Rouge toujours lip-
penstift in prijs verlaagd.
Ook hebben deze schitterende lip-
penstiften een bijpassend breed scala
aan nagellakken.

De verkoopsters van drogisterij-par-
fumerie Ten Kate zijn gaarne bereid u
van advies te voorzien bij uw make-
up keuze. Het nu aanwezige brede'as-
sortiment make-up biedt voor elk wat
wils.

Ontdek zelf het assortiment en Iaat u
verrassen door de uitgebreide keus
van kleur en kombinaties.

Weekendrecept
Vlogman

Kipfilet in spekjessaus

Bereidingstijd: 25-30 minuten.

Benodigdheden voor 4 personen: 4 kipfilets van 100-150 gram per
stuk; peper; zout; 100 gram bloem; 60 gram margarine of boter; 100
gram dobbelsteentjes; gerookt spek; l fijngesnipperdc ui; l geperst
teentje knoflook; 2'/2 theelepcl paprikapoeder; !/2 liter kippebouillon van
l tablet; l '/2 deciliter koffiemelk; 3 eetlepels madeira; worcestersaus;
2-3 toefjes peterselie.

Benodigd keukengerei: kockepan, serveerschotel, sauskom.

Bereidingswijze: Bestrooi de kipfilets met peper, zout en 40 gram van
de bloem. Smelt de margarine in een kockepan en bak de kipfilets daarin
goudgeel. Neem de kipfilets uit de pan. Smoor op een laaggedraaide
warmtebron in het achtergebleven braadvet het spek, de ui en de knof-
look. Laat dit niet bruin worden. Roer er voorzichtig de rest van de
bloem en 2 thcelepels van het paprikapoeder door en laat het mengsel in
enkele minuten gaar worden op een laaggedraaide warmtebron. Giet er
dan de bouillon bij en roer het geheel tot een gladde saus. Voeg aan de
saus naar smaak de koffiemelk, de madeira, zout, peperen worcestersaus
toe. Leg de kipfilets terug in de pan met saus en laat ze daarin 6 minuten
zacht sudderen. Schik de kipfilets op een serveerschotel en schenk hier-
over de helft van de saus. Gameer de kip met de peterselie en strooi er de
rest van het paprikapoedcr over. Spoel de sauskom om met kokend water
en serveer hierin de rest van de saus.

Wijntip: Schenk bij de kip een jonge bcaujolais.

Tip van de kok: Gebruik in plaats van kipfilets een hele poulardc van
1200 gram. Houd er wel rekening mee dat de bereidingstijd dan onge-
veer l uur bedraagt. Vervang de spekjes eens door blokjes ham en stuk-
jes rode paprika.

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

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horstcrkamp (behalve nr. 35)
Deldcnscweg
Rondweg

Burg. Vundcrinkhof
Komvonderlaan
De De lic
Dr. Staringstraat
P. van Vollcnhovcnlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnse bosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

DcDoeschot
Het Stroo
HetEclmerink
Strodijkl t/m 15 en 2
De Laegte

Voornekamp
Addinkhof
HctHcijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd,Enkwegl5A, tel. 1030

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K.vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Hceckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Jul ianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat

•Zuivclhof

Molcnweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almensewcg
He t Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Grocneweg

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397

HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
DcStcege
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
DeHanekamp
DcStroet
Het Kerspel
Mispclkampdijk



Wereldwinkelnieuws
Ze is Indiaanse, Tzutuhil om pre-
cies te zijn. Ze woont in San Juan la
Laguna,Guatemale. Haar naam:
Olga Batz. Van oktober tot februari
is zij koffieboerin.

Olga Batz plukt in die periode van 's
morgens vroeg tot 's avonds laat de
rijpe koffiebessen van de struiken, net
als de andere vrouwen in het dorp.
Olga knikt zeer beslist op de vraag of
het leven van vrouwen zwaarder is
dan van mannen. 'Voor vrouwen
komt het huishouden er nog eens bo-
venop'. Olga is één van de tien vrou-
welijke leden van de koffiecoöperatie
in het dorp. Dat is bijzonder, want ge-
woonlijk is koffie hier een mannen-
zaak. Meepraten is echter een ding,
meebesturen een ander. In het bestuur
kom je nog geen vrouw tegen. Olga:

'Het is niet de gewoonte dat vrouwen
in San Juan meebesturen'. Ze denkt
dat ze zelf ook niet darvoor in aan-
merking komt: 'Ik kan niet lezen of
schrijven. En war zou ik de tijd van-
daan moeten halen?'
Dit is één van de vele redenen waar-
om Wereldwinkel Vorden elke week
op de markt staat. Door koffie te ver-
kopen met het Max Havelaar keur-
merk denken de medewerkers iets aan
bovenstaande situaties te kunnen ver-
anderen. Ook wil de Wereldwinkel
uw aandacht vestigen op de 'Week
van de koffie' die eind mei/begin juni
wordt gehouden. Dan zal er in Kra-
nenburg en in twee wijken in Vorden
een huis-aan-huis koffieverkoop wor-
den gehouden. Ook staat de Wereld-
winkel elke vrijdagochtend op de
markt.

Maya kan naar
de pomp lopen!

Tot nu toe heeft
Simavi al miljoenen
mensen aan schoon
drinkwater geholpen.
Velen wachten echter
nog.
Steun daarom
Simavi's Wereld
Waterfonds.

giro

SIMAVI
WATERFONDS

Spruitenbosstraat 6,
2012 LK Haarlem.
Tel. (023) 31 80 55

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Klas op bezoek
Schoolklassen zijn altijd welkom in
de bibliotheek. Gelukkig maken veel
scholen in Vorden gebruik van de mo-
gelijkheid met een klas een bezoek te
brengen aan dit boekenparadijs. Het
is altijd een leuk gezicht zo'n klas met
jonge kinderen binnen te zien stap-
pen. Je kunt meteen zien welke kinde-
ren de bibliotheek al van binnen ken-
nen en wie niet. De eerste stappen
frank en vrij rond, voelen zich er thuis
en hebben het hoogste woord. Wie
geen vaste klant is, doet het wat be-
deesder, kijkt vol ontzag naar die vele
rijen boeken en houdt zich voorlopig
even rustig.
Tijdens zo'n bezoek vertelt een van
de medewerksters iets over het belang
van boekenlezen. Over de mogelijk-
heden die onze bibliotheek ook de
jongeren biedt om kennis te maken
met spannende en leuke boeken. Ze
vetelt aan de wat oudere kinderen hoe
je via de computer in de collectie kunt
kijken. En vol verbazing ontdekken
veel jongelui dat je tot je 18e verjaar-
dag gewoon gratis boeken kunt lenen.
Aan die bezoeken van klassen hebben
we dan ook veel vaste klantjes over-
gehouden. Kinderen die niet wisten
dat al die mooie boeken, bijna tien-
duizend in totaal, zomaar voor hen
beschikbaar zijn.
Dat is dan het eerste doel dat we als
bibliotheek nastreven. Als ouders niet
in de bibliotheek komen, is de kans
groot dat ook de kinderen de weg niet
kunnen vinden naar en in boekenland.
En je moet er niet aan denken dat kin-
deren alleen worden grootgebracht
met de beelden van de televisie en niet
ontdekken hoe fijn het is in alle rust
een boek te lezen. Boeken zijn een be-
langrijke bron van het geluk dat kin-
deren in hun jeugd kunnen beleven.
Een tweede positieve kant van zo'n
bezoek is dat via de kinderen ook de
ouders de bibliotheek ontdekken. Di-
rect al wanneer een klas peuters de bi-
bliotheek bezoekt met een aantal ou-
ders er bij als begeleiders. Zo'n be-
zoek levenstijd wel een paar nieuwe
leden op.^Bar ook indirect: door va-

ker met de kinderen in de bibliotheek
te komen, kijken de ouders rond in de
collectie en in de leeszaal met de vele
tijdschriften. Er zijn al heel wat ou-
ders tot het boek 'bekeerd' door hun
kinderen. Mede door de goede con-
tacten met scholen en die klas klasex-
cursies heeft onze bibliotheek, ook in
vergelijking met andere gemeenten,
een hoog percentage leden. Op de
8.400 inwoners zijn er rond de 3.200
leners.
Dit niet wil zeggen dat we tevreden
zijn in een tijd waarin ook de biblio-
theek wordt getroffen door de bezui-
nigingsoperatie van de overheid.
Daarom mogen we best de ouders van
kinderen, waarvan vele gratis gebruik
maken van bibliotheek, opwekken
om als volwassenen lid te worden van
onze instelling (als ze dat nog niet
zijn). Wie blij is met het feit dat we in
onze gemeente een weivoorziene bi-
bliotheek hebben en een uitleenpost
in Wichmond, zal daar het bescheiden
bedrag van f 32,50 per jaar vast wel
voor over hebben. Nog nooit over na-
gedacht? Bedenk dan dat het nog niet
te laat is om als lid het werk van onze
Vordense bibliotheek te steunen.

Boekanier

Fietsestafette
Amnesty
Ter afsluiting van de actie Politieke
Moorden en verdwijningen van Am-
nesty International wordt zaterdag 28
mei een fietsestafette georganiseerd.
Een van de startpunten is Vorden. Het
einddoel is het Vele Volken Festival in
Winterswijk. Het 'estafette-stokje'
wordt vanuit Vorden naar Borculo ge-
bracht. Vandaar zal een andere groep
verder fietsen naar Winterswijk.
Deelnemers en fietsen worden per
auto naar Vorden teruggebracht. Ui-
teraard kan men ook zelf terug fiet-
sen. De estafette begint in Vorden
vanaf het plein voor de kerk. Van te
voren zal troubadour Gery Groot
Zwaaftink een programma verzorgen
van ongeveer een half uur. Hij zal te-
vens het startschot voor het vertrek
geven. Personen die mee willen fiet-
sen naar Borculo kunnen zich opge-
ven bij Wilma Hebbink (tel.
05752-2820). Ook niet-fietsers zijn
welkom om 's morgens naar Gery
Groot Zwaaftink te luisteren. De or-
ganisatie hoopt overigenj^p een
groot aantal fietsers. ^P

'Picture this' in De Woage

De formatie 'Picture this' speelt op
zaterdagavond 28 mei in de grote
zaal van dancing De Woage in Hal-
le. In de 'Ken ie die Zaal' zullen
'The Pinheads' hun opwachting
maken.

'Picture this' is een nieuwe groep die
zich heeft gevormd uit verschillende
andere bekende bands, alwaar zij hun
sporen in de muziek al verdiend heb-
ben. Grote buiten-concerten, begelei-
dingswerk van bekende artiesten, op-
tredens in binnen en buitenland, be-

horen tot de ervaringen van iedere
bandlid.
Naast het huidige repertoire van inter-
nationale artiesten als Whitney Hous-
ton, Mariah Carey en Tina Turner zul-
len zaterdagavond ook veel dansbarc
soulnummers ten gehore worden ge-
bracht. Daarbij moet gedacht worden
aan Aretha Franklin, James Brown en
ChakaChan.
Zoals elke week zullen ook aanko-
mende zaterdag weer discobussen
vanuit verschillende in de Achterhoek
naar De Woage gaan.
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Uitgebreider dan ooit.

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie!

\

En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

HET HELE JAAR DOOR VERKOOP STADSPOSTZEGELS

DREIUMME45 - WARNSVELD - TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVODRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 IMK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 - 7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398
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