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QEMEENTEfiULLETINyORDEN

W»«««»»»»««««»M• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met irrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11,00 uur
volgens afspraak.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— verordening adviescommissies;
— samenwerkingsstructuur in het kadervan de Arbeidsvoorzieningswet;
— bevolkingsonderzoek borstkanker;
— bestuursovereenkomst Noordelijk
Afvaloverleg;
— advies uitvoering VAM-contract;
— aanvullend krediet MER-afvalverwerkingsplaats Midden-IJssel te
Raalte;
— milieu informatie systeem;
— voorwaarden overname stortplaats
Lochem.
De stukken voor deze vergadering liggen ter gemeente-secretarie, afdeling
Algemene Zaken, ter inzage.

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

ERGUNNING HAMPARTY

!• GEMEENTEHUIS GESLOTEN OP VRIJDAG
7JUNI
In verband met het jaarlijkse personeelsreisje is het gemeentehuis op vrijdag 7juni aanstaande gesloten.

OLLECTE
Burgemeester en wethouders hebben
aan AVO Nederland vergunning verleent! voor het houden van een collecte
gedurende de periode van 10 tot en
met ISjuni 1991.

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Stichting HAM-party vergunning verleend voor het jaarlijkse feest
op zaterdag 10 augustus 1991 van
13.00 tot 02.00 uur nabij het meer en
op de terreinen van de fam. Graaskamp aan de Ruurloseweg 46 te Vorden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

j- VERGADERINGEN
OUWVERGUNNINGEN
Op 28 mei jongstleden hebben burgemeester en wethouders de volgende
bouwverguningen verleend aan:
de heerJ.H.T. ter Beek, Brinkerhof 96
te Vorden, voor het bouwen van een
gezondheidspraktijk op het perceel
Beatrixlaan 20 te Vorden;
de heer H.W. Olthaar, Addinkhof 21 te
Vorden, voor het bouwen van een woning aan de Voornekamp 6 te Vorden;
S.V.M. Kruip en M. Paardekooper,
Hoetinkhof 101 te Vorden, voor het
bouwen van een woning aan de Voornekamp 63.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

UTO'S EN TROTTOIRS
De afgelopen tijd zijn aan diverse trottoirs verbeteringen aangebracht. Trottoirs zijn onmisbaar voor voetgangers,
mensen in invalidenwagens, kinderwagens en (spelende) kinderen.
Helaas is te constateren dat auto's op
de trottoirs worden geparkeerd. Voor
de gebruikers van het trottoir is dit zeer
lastig, met name invalidenwagengebruikers en moeders of vaders met kinderwagens. Ook de snelheid van het
gemotoriseerd verkeer op de weg
neemt toe omdat men vrij baan heeft
als men auto's op het trottoir parkeert.
Burgemeester en wethouders verzoeken u dan ook geen auto's op het trottoir te parkeren.

f* VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR GEWEST MIDDEN IJSSEL
Het Algemeen Bestuur van het Gewest
Midden IJssel vergadert op woensdagavond 19 juni 1991 om 19.30 uur in het
gebouw IJsseluwe, Schurenstraat 8a te
Deventer. Deze vergadering is openbaar.

RAADSCOMMISSIES
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 naar aanleiding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden,
de leden van de commissies zijn tevens
raadslid.
De commissie voor financiën en openbare werken vergadert op dinsdag 11
juni 1991 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— onderzoek naar parallelvoorzieningen langs de Ruurloseweg in de gemeen te Vorden;
— subsidie Streek V.V.V. Achterhoek
voor 1991-1994;
— verzoek om medewerking voor vervangingvan een geyser en buisisolatiein 'De Klimop';
— verlenen krediet voor een bouwkundige aanpassing van de kleuterlokalen in de openbare basisschool 'De
Dorpsschool';
— verlenen krediet voor bouwkundige
aanpassingen i.v.m. constructiefouten in de bijzondere basisschool 'De
Vordering';
— aanschaf van 3 alarmeringstoestellen t.b.v. de Stichting Welzijn Ouderen;
— invoering mini-containersysteem;
^--notitie reserves en voorzieningen.
De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 11 juni 1991 om
20.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwerpen:- onderzoek naar parallelvoorzieningen langs de Ruurloseweg in de gemeente Vorden;
subsidie Streek V.V.V. Achterhoek voor
1991-1994;
benoeming lid gemeentelijke monumentencommissie;
aanvulling meerjarenprogramma Restauratie Rijksmonumenten 1996 en
1997;
afsluiting van een gedeelte van de
Kerkstraat;
instellen invalidenparkeerplaats nabij
de woning Hoetinkhof 40;
planningslijsten nieuwbouw en woningverbetering 1992-1995
De commissie voor milieu, welzijn en
personeelszaken vergadert op woensdag 12 juni 1991 om 19.30 uur in het

gemeentehuis. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
— verzoek om medewerking voor vervangingvan een geyser en buisisolatie in 'de Klimop';
— verlenen krediet voor bouwkundige
aanpassing van de kleuterlokalen in
de openbare basisschool 'de Dorpsschool';
— verlenen krediet voor bouwkundige
aanpassingen in verband met constructiefouten in de bijzondere basisschool 'De Vordering';
— aanschaf van 3 alarmeringstoestellen ten behoeve van de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden;
— invoering mini-containersysteem;
— besluit op grond van de Wet Geluidhinder in verband met de voorgenomen bouw van twee woningen
aan de Stationsweg, alsmede in verband met de verbouw van de voormalige Rabobank in Kranenburg
tot woning;
— nota toepassing ecologische richtlijnen.
Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voorziter of de secretaris van de
commissi^fce'edelen. De mogelijkheid
om in te sjRken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende
agendapunt begint. De mogelijkheid
bestaat dat de commissieleden u tijdens de behandeling van het agendapunt vraowa stellen. Tevens kan de
voorzitter^pn tweede inspraakronde
invoegen.

I- OPHALEN KLEIN
CHEMISCH AFVAL
Vanwege het grote aanbod is het voor
de inzamelaar niet mogelijk om de wijk
Addinkhof en een deel van de opgegeven adressen in het buitengebied van
Vorden deze week nog te bezoeken
voor het inzamelen van klein chemisch
afval.
Op een later te bepalen tijdstip zal op
bovengenoemde adressen worden ingezameld. U wordt op de hoogte gehouden wanneer de inzamelaar bij u
langs komt. Wilt u het klein chemisch
afval a.u.b. zolang bewaren.

FSLUITING
MARKTPLEIN
Op zondag 9 juni a.s. zal het marktplein, in verband met WV-aktiviteiten
ten gevolge van de opening van de
kiosk, van 11.30 uur tot 13.30 uur zijn
afgesloten.

Open Dag
De therapeutische leef/werkgemeenschap en het biologisch-dynamisch bedrijf De Vijfsprong houden op zaterdag
15 juni a.s. de Open Dag.
De gemeenschap presenteert zich die
dag in haar huidige vorm op en om het
terrein aan de Reeoordweg 2.
Vlakbij het nieuw gebouwde woonhuis
wordt een 'demonstratie-erf ingericht
met daarop onder meer kramen (met
produkten) van:
— De Vijfsprong zelf;
— De stichting Urtica;
- De landelijke biologisch-dynamische
vereniging.
In een deel van de kas wordt een videofilm vertoond over de biologisch-dynamische landbouw in Nederland. Zoals
bekend groeit — mede onder invloed
van de milieu-problematiek — de belangstelling voor de 'schone' b.d.-landbouw — met sprongen.

Rondleidingen
Er worden rondleidingen verzorgd die
de belangstellenden voeren langs alle

onderdelen van het bedrijf, inclusief de
twee hectare pas aangekochte gronden
aan de Enzerinckweg.
Die twee hectare kon De Vijfsprong dit
voorjaar aankopen dankzij een uitzonderlijke actie waarbij enthousiaste deelnemers uit het hele land in nauwelijks
twee maanden tijd honderden 'grondcertificaten' kochten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Groei
Biologisch-dynamisch bedrijf De Vijfsprong werd zeven jaar geleden gesticht
na een initiatief van Derk en Ria Klein
Bramel en Jan en Annet Weijsenfeld.
Zij kregen kort daarna steun van Jelle
Meindertsma en Tanne Verhulst. Het
bedrijf is sindsdien steeds verder uitgebouwd. Drie jaar geleden werd een
nieuw woonhuis geopend, vorig jaar een
nieuwe kapschuur; dit jaar werd het bedrijf (nu 17 hectare) uitgebreid met een
maalderij.

Therapie
Op De Vijfsprong wordt werk en therapie geboden aan twee doelgroepen: vijf
mensen met een verstandelijke handicap die permanent op het bedrijf wonen
en een steeds wisselende groep van zeven personen die tijdelijk met een
psycho-sociale problematiek te kampen
hebben. De twee doelgroepen worden
begeleid door een team van professionele hulpverleners.
Voor het ondersteunen van het therapeutisch werk is de stichting Urtica opgericht, met mr. K. Kuiken uit Zutphen
als voorzitter.
Een orkest o.l.v. Zutphenaar Bram van
Es zorgt tijdens de open dag op 15 juni
voor de muzikale ondersteuning.
De open dag van zaterdag 15 juni is voor
iedereen toegankelijk. Het is de tweede
keer dat De Vijfsprong een Open Dag
houdt.
£
Nadere informatie: De Vij^^ong, tel.
05752-3459 (Derk Klein Bramel).

VW
Het gebruikelijke concl^Pvaarmee het Vordens Mannenkoor en
Concordia het zomerseizoen openen zal dit jaar plaatsvinden op
zondagmorgen 9 juni.
Het concert zal de opening markeren van het nieuwe WV-kantoor en gehouden worden op het
Marktplein. Bij slecht weer wordt
er uitgeweken naar hotel Bakker.

Voorlichting starten
eigen bedrijf
Op donderdag 13 juni organiseert hei
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf in samenwerking met de Kamer
van Koophandel in het Ondememingshuis, Burg. Dijckmeesterweg 12
te Zutphen een voorlichtingsbijeenkomst over het beginnen van een eigen
bedrijf.
Deze voorlichting is specifiek bestemd
voor mensen die zich willen laten informeren over wat er zoal komt kijken
bij het opzetten van een eigen bedrijf. Aandachtspunten zijn o.a.:
vergunningen/wettelijke regelingen,
ondernemingsvormen, aanpak bij het
opstellen van een ondernemingsplan
en hoe en waar men de daarvoor benodigde (markt)gegevens kan verzamelen, investeringsplan, fïnancieringsmogelijkheden en exploitatiebegroting.
De deelnemers aan deze oriëntatiemiddag krijgen een documentatiemap
uitgereikt met daarin o.a. het werkboek
'Handleiding voor de startende ondernemer'.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het Instituut voor het Middenen Kleinbedrijf, telefoonnummer
05750-14203.

Excelsior
Tijdens de eredienst die zondagmorgen
9 juni om in de Ned. Herv. Kerk zal
worden gehouden, zal het gemengd
koor 'Excelsior' vocale medewerking
verlenen.
TJitStclDIG
*•'
De Hervormde vrouwengroep uit het
buurtschap Linde maakt donderdag 6
juni een reisje naar Denekamp waar
o.m. kasteel Singraven zal worden bezocht.
De Vrouwengroep uit de Wildenborch
maakt op donderdag 20 juni een uitstapje naar het Beiaardmuseum in Asten en
de kasteeltuinen in Arcen.

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 9 juni 10.00 uur Ds. H. Westerink,
m.m.v. koor Excelsior. Er is zondagsschool.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 juni 10.00 uur Ds. K.H.W. Klaassens.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

Geref. kerk Vorden
Zondag 9 juni 9.30 uur evang. N. Esmeijer,
Hoenderloo; 19.00 uur ds. A.C. Scherpnisse,
Ede.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 8 juni 18.30 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Zondag 9 juni 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 juni Pastor
Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.
Huisarts 8 en 9 juni dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00
uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan
opbellen, (zonder afspraak) komen óf een
dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg. Tel. 2432.
Adres: Het Vaarwerk 1.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de 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 10.1 5 uur en 17.15 tot
1 7.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit
haar. Tel. 05754-1351.
Dierenartsen van zaterdag 8 juni 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 1 9.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 8 en 9 juni J.H. de Lange, Lochem,
tel. 05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.0012.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.

VIERAKKER Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 juni 10.00 uur ds. Hakoyoku, Zutphen.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 8 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9 juni 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 juni Pastor
Lammers, Hengelo Gld., tel. 05753-1275.
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.

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136.
Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap', G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag ^/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 1 5,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van
verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van
13.0014.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 0575029666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750 29666.
Wichmond/V/erakker
T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje juni mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór half 9.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 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.
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. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'

tel. 05750-28782.

WICHMOND
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
15.1516.15
en
19.30-20.30
uur; zondag
11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

TECHNISCHE STORING
Als gevolg van een technische storing aan ons teksrverwerkings-systeem,
/ijn wij niet in staat geweest correcties uit te voeren in het tekstgedeelte.
Onze verontschuldigingen hiervoor.
De Directie

Uniek! Steeds voorradig ca.
300 keuken- en
eethoekstoelen met bijp.
tafels. Voordelig.
KUIJK'S MEUBELBEURS
HulshofstraatS,
Lichtenvoorde, tel.
05443-71256

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in rekening 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
plaatsing.

• TE KOOP:
Spoorbiels 5 kwaliteiten,
vanaf f 13,-. Op maat zagen
op af spraak.
Grindtegels 40x60 a f 3,95.
Oortgiesen, Buitenvelderweg
I.Ruurlo, tel. 05736-1577.

DEZE WEEK:

Voor een LANGE ZOMER
tuinplezier
KLEURRIJKE aanbiedingen
van uw kweker

Appelflappen of
Kersenflappen
6 halen

5 betalen

Set met 20 st. Salvia - Ageratum Afrikanen - Margriet enz, voor f 8,Set met 20 st. Vlijtig liesjes - in
diverse kleuren
voor f 10,GERANIUMS rood - rose - lila
10 stuks voor f 15,Verder alle soorten perkplanten en
sn//D/oem-planten in de bekende
zware kwaliteit!

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Komt en ziet wat Hubers u biedt!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

KWEKERIJ-TUINCENTRUM

HUBERS BAAK

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

BIJ DE KERK

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Ons
Rundvlees
een klasse
Apart!!
MAANDAG + DINSDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

Fijne verse worst i kiio 7,95
Grove verse worst 1 y„ 9,90
Magere Varkenslapjes 1 y0 8,95

H.o.h. Gehakt 1 KIK, 7,95
Rundergehakt 1 kik. 11,50
Hamburgers per stuk \-

MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi i M.. 6,25

Gebraden gehakt
100 gram 0,98

Gevulde Filet

Gebr. Fricando

100 gram 1,49

100 gram 1,89

SPECIALITEITEN

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Runder Rollen of
Hamburgers Speciaal

GEWONE

Biefstuk

5 haien 4 betalen

ongewoon lekker 250 gram U, / U

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS
• GEVRAAGD t.b.v.
boekhouding: Vutter of 60+er
voor ca. 16 uur per week.
Bekendheid met bouwbranche
vereist. Brieven onder
nummer 1 -1, Buro Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.
• GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding. 2
Ochtenden per week. P.R.A.
Zents, tel. 05752-6723.

nu extra voordelig:

BINGO

Tonny Jurriëns

T.B.V. MAJORETTEVER. E.M.M.
VRIJDAG 7 JUNI
in zaal WOLBRINK, Bleekstraat 3, Hengelo-G.
AANVANG 20.00 UUR

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

HOOFDPRIJS F 200-

• Heeft u nog spulletjes voor
de rommelmarkt van Jubal?
Wij komen dit graag bij u
ophalen. Bel 05753-2096 of
05750-29610.
• GEVRAAGD:
op varkensfokbedrijf hulp, 1
dag per week leeftijd ca. 15
tot 18 jaar. Rossel, tel.
05752-3015.
• TE KOOP:
bankstel en hanglamp (Oud
Holl.) Tel. 05752-2187.
• TE HUUR:
Toercaravan 5-pers., met
voortent f 200,- p.w. vanaf
8-6-'91. Kan evt. tegen verg.
naar plaats van bestemming in
Nederland gebracht worden.
Tel. 05750-22792.

RUURLO 05735-1161

groenten en fruit
as en noten

Geslaagd!

Klootschiettournooi

„Praothuus"

Fam.J.Huitink

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 6 - 7 - 8 juni

FEESTELIJK GEBAK in wel 10

in Linde op

verschillende smaken.

zondag 16 juni
aanvang 13.00 uur

Dat wordt een geslaagd feestje.
Proficiat!
't winkeltje in vers brood en banket

Inschrijving gaarne voor 12 juni a.s.
bij 't Praothuus
Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

IEDEREEN KAN MEEDOEN!

UITDENOTENBAR:

Diverse soorten
Gekruide Pinda's
b e i e r c o m p l e 11 f

mode voor
het héle gezin

maandag 10, dinsdag 11
en woensdag 12 juni:

ïntc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DOETINCHEM (bij de Torro) - TERBORG - DIDAM

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra'3. In vijf modische kleuren.

Martens

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

aktueei ooic in
betaalbare shorts

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

een uni short me. steekzakken
en elastiek ir, de boord
eenkwaliteitsproduM
normale tuuntepnis .s 15,
alteen deze week slechts

KUIJK'S MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde, tel.
05443-71256

panklare RAAPSTELEN 5oo,™ 1,50

Slagroom of Mokka Snit va n6,75
V00r 6,25
Aardbeien Schelpen NU
1,70
Krenten of Rozijnen brood
NU 4,50
Kokos Strips of Makronen 1 P akvan4,V00r 3,50
Tafelkóekje 1 P akvan4,V00r 3,50
Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

X WARME BAKKER

r^^
\
— ^

TELEFOON 1373

JS^ Ji

OPLAAT^

een sportief short
bermuda model

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

prachtige bedrukking

normale tuuntepnis s 1J.5C
SPECIALITEIT: VORDENSE MIK EN VORDENSEKRUIDKOEK

KINDER
ind e

KANTOORMEUBELS:
Gebruikt en nieuw steeds
enorme voorraad tegen
bodemprijzen.

3,95

AANBIEDING

alleen deze week slechts

Tel. 05758-1334

500 gram

Wij bakken elke dag zelf ons brood: zo uit de
oven in de winkel! Verser kan niet!
N/EU W in ons assortiment is
Elfzaden Brood Lekker gezond en Voedzaam.
Probeer het ook eens!

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN

GR&ENT
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

Wij hebben heerlijke TAARTEN voor
geslaagde doorbijters.
Zet daar nu je tanden maar eens in!

bij het

regenpakken

W

16,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR.

aguAsport

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Pe rk,io

VERDER GELD- EN ANDEREPRIJZEN.

• GEZOCHT:
Goed tehuis voor een jonge
poes (91/2 mnd.) Wegens
allergie. Gratis af te halen. Tel.
05752-1759.
• GEZOCHT:
Hulp voor zaterdags. Jongen
leeftijd ca. 16/18 jaar. Alle
voorkomende
werkzaamheden (liefst
boerenzoon). Tel. 6538.

Magere Priklapjes

AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF

maten 104 t/m 176
leuke bedrukkingen
in vele kleuren en dessins
normale tuuntepnis is 1^
alleen deze week s.echts

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

EN BINNEN

WANT HET LOONT
DE MOEITE

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

Tijd voor het harsen van uw benen.

Onderbenen harsen f 18,HUIDVERZORGING

OP ONS
KANTOOR!/

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

B7^B7B7BTBIBIB7B7B7B7BTB7B7B7B^

Blij laten wij weten dat

;if

Appie Rouwenhorst
en

Riek
geboren is op 03-06-1991 om
02.26 uur.
Ron en Joke
de Jong-Kettelarij
Het Hoge 82
7251 XZVorden
Wij zijn heel erg dankbaar en
blij met de geboorte van onze
zoon

-X-X-X-X-.-

„Zonder herinneringen kun je alleen
maar kijken "

trouwen op 7 juni a.s.
om 10.45 uur in het gemeentehuis
teVorden.

Ons adres blijft:
Rozenhoflaan 13,7255 AS Hengelo (Gld.)

MAANDAG:

HERMANUS EVERHARDUS
REINIERUS JANSEN

$*
31-7-1910 te Wichmond

In plaats van kaarten.

Jan en Elisabeth
Groot Jebbink-van Welzenis
2 juni 1991.
Rondweg 2, 7251 R Worden

Rustuurtje van 13.00 tot 15.00
uur.
Voor de vele blijken van belangstelling bij ons 40-jarig huwelijk ondervonden, zeggen
we u heel hartelijk dank.

¥
-'T'-

De tijd vliegt voorbij,
want op zondag 9 juni zijn wij
30 jaar getrouwd.

i
*
l
t

Ter gelegenheid hiervan geven wij
receptie van 1 5.30 tot 1 7.00 uur
in café-restaurant „De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden,
waarbij u van harte welkom bent.

-•'-

*

Hilversum:

*

f

i

Jo en Jannie Westerveld

Bernardus
Hendrikus Breuker

l

Op donderdag 13 juni a.s.
hopen wij D.V. ons 40-jafig
huwelijk te herdenken.

Receptie 1 5.00-1 6.30 uur
in Bodega „'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

"'T"
*

-*-*-*-

bellen.

-x-

Op 6 april j. I.
waren wij 40 jaar getrouwd

-X-

Knap geknipt ?

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00-16.00 uur
in ,,de Herberg", Dorpsstraat 10
teVorden.

*

Juni 1991.
Ouweleen 17,7255 WB Hengelo (Gld.)

#

J I M H E E R S IN K
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Z U Ï I'HENSEWEG 2 1 . VORDEN
TEL 0 5 7 5 2 - 1 2 1 5

DRUMLES
door gediplomeerd
slagwerker. Ook
muziektheorie en solfège.
Tel.: 05750-42280
RONALD BUITING

^

*

0p donderdag 13 juni 7997 hopen wij met on%e
kinderen en kleinkinderen ons ^o-jarig huwelijkte

T

gedenken.

1

i-:•:-

13 Juli

Heeft u spullen t.b.v.
Vorden '64, tel. 3655.

.-:--

i*
1

1U kunt ons hiermee feliciteren van 79.00 tot 22.00

X

uur in hfotel Tïaföcr, ^Dorpsstraat 24 te Vorden.

Huishofstraat 8,
Lichtenvoorde, tel.
05443-71256

jQndeseweg 22,

•'V
,!^

/2j7!7^5 Borden.
1
-"•'--'"l
1*

'

j^j^l^^j^^l^l^l^^

-X-

$
-:•;ï
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Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

w
\
-.:-1
*
i
•X'

*

Volwassenen Onderwijs
VAKANTIE
GESLOTEN
van
10 t/m 24 juni
KAPSALON

BEERNING
Raadhuisstraat 11
Telefoon 1462

Bloemen zijn erg fijn,
maar ons plekje is erg klein.

W&l&fcH^^

OPEN DAG
MAVO - HAVO
Leeuweriklaan 17a, Zutphen

Tijd: van 09.00 tot 13.00 uur en
van 19.00 tot 21.00 uur
Kennismaking met docenten, studiemateriaal aanwezig
Inlichtingen MAVO - Telefoon 05750-17736
Inlichtingen HAVO - Telefoon 05750-18862

REORGANISATIE VERKOOP

UITVAARTUnVAAKP
VERZDRGlNGirVERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Wichmond, juni 1991.
Hackforterweg 33, 7234 SH

Durea damesschoenen
Picardi damesschoenen
alle Rieker
dames- en herenschoenen

*

$*i

05700 - 1 43 32
Of

06 - 8 21 22 40
Monuta: dag en nacht bereikbaar

NU

NU

149,119-

Nu

99-

OP ALLE NIET-AFGEPRIJSDE SCHOENEN EN LEDER WAREN

20% KORTING
Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

i

Donderdag
13 juni

i

Receptie van 1 5.00-1 6.30 uur
in Bodega „'t Pantoffeltje"
te Vorden.

Mooi Horloge

ZUTPHEN

4Ï

Gert en Zwen Bloemendaal

of een

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

05753-3002

$

-#-

Herenkettingen
Armbanden
Dasspelden

Dorpsstraat 17, Vorden

INDELING: woonkamer, keuken, berging,
kelder, 3 slaapkamers, badkamer, CV,
garage, een grote tuin. blijvend vrij
uitzicht, vrij te aanvaarden.

i

-x-

f

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u
| geld oplevert. Stap eens bij ons
"/^binnen. We vertellen m^ E E l T
u er graag meer over!

%

Op 12 juni a.s.
hopen we met onze kinderen en
kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijksfeest te vieren.

t

Demi Byou

VORDEN

In plaats van kaarten.

*

VADERDAG
KADO'S

2

Varkensschnitzel gevuld met
andijvie, asperges en
Monchoukaas, omwikkeld met
ontbijtspek.

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

1941

f

Zutphenseweg 1 6 - Vorden
Tel. 05752-1321

25

*
*
*
t
#

•-:•"

i
{k

'

Ook voor massief grenen
meubels is KUIJK'S
MEUBELBEURS het
voordeligste adres!

'tZwaantje

INLICHTINGEN:
TEL 05752-3590

1
*

j r f~t CTI • i
n.
i. Ryiter^amp
n. Ttyitertyimp-Qroot Jtyelend

*

*

Pretty Markt

km

VLOGMAN

MONCHOUROLLETJES
1 00 GRAM

Prijs n.o.t.k.

*

A

RUNDERGEHAKT

RUURLOSEWEG 9

~7> '7- 'T" 'T" 'T" 'T^"T""'T"~'T""'V"'T""^T""X-v7B7B7B7BïB7B7B7B7B7c

A

3e Vordense
KLOOTSCHIETMARATHON10

TE KOOP

Wij hopen dit
op vrijdag 14 juni a.s. te vieren
met onze kinderen en kleinkinderen.

-x-

GEHAKT h.o.h.

SPECIAL

-*-

Henk Bosch
Hanna Bosch-Radstaak

-X-X-

WOENSDAG:

500 gram 4,98

HALFVRIJSTAAND WOONHUIS.

Schoolboeken
bestellen?

500 gram 0,98

OPGAVE EN INFO liefst voor 21 juni:
DickRegelink 05752-1328
Harry Flamma 05752-1942 (12.00-12.30 uur)

Vorden.juni 1991

LOGA

TIP VOOR DE BOTERHAM:

\ '*•* '*\ '*\ '*\ '*\ *,* '*\ '*^ '** *|\ '*\ '*^ *•*>. '** '*x <-,\ ^,»

#

HAMLAPPEN

per kilo D,98

AALRAUCHSCHINKEN 100 gram 1,98

Hengeloseweg 14, Vorden.
Klasse: Heren 10.00 uur; Dames 10.30 uur; Mixed
(max. 2 heren) 10.30 uur. Max. l bondslid per team.

'~L'^

J.C. Breuker-Jansen
Fam. J. Klein Gotink-Breuker

500 gram 4,98

KIPPEBOUTEN

Zaterdag 8 juni om 10.30 uur is de uitvaart, waarna
de begrafenis op het Parochie Kerkhof volgt.

23 JUNI - café

Vorden, juni 1991.
Weidemanweg 1, 7251 RN

willen wij u hartelijk danken.

VERSE WORST

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

voor families, bedrijven, buurtver., etc.

E.J. Kornegoor
J.M. Kornegoor-ter Maten

Voor de vele blijken van medeleven die wij, zowel persoonlijk
als schriftelijk van u mochten
ontvangen tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve
zorgzame man, vader en opa

500 gram u,98

500 gram U,98

In plaats van kaarten.

Erik en Hennie
Pardijs

DINSDAG:

Avondwake en afscheid nemen in zijn Parochiekerk
H. Antoniüs van Padua, Ruurloseweg 101, Kranenburg op vrijdag 7 juni om 19.00 uur.

'. v*7"
l' "I'
\1' "I' "I' *•!' vi' "l' "l' *•!<_?•<.
*T\ /f" **\ *,\ *7" ^7" ^ /7s ^7-. ^7»

Beter laat dan
Bedankt
voor de onvergetelijke dag die
we hebben gehad.

500 gram 3,98

RUNDERSTOOFLAPPEN

BERLINER LEVERWORST 100 gram 0,69

Correspondentieadres:
Joh. Geradtsweg 34, 1 222 PV Hilversum.

Buurtvereniging Delden organiseert

Kapelweg 2A, Vierakker

H

Trees Meijssen-Jansen
Ton Meijssen
Mirjam
Thijs

SPEKLAPPEN

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in zaal
„Schoenaker".

De Stroet 32,
7251 CR Vorden.

Derk en Maatje
Tjoonk

t 4-6-1991 teAlmen

Wij zijn verdrietig dat wij hem nu moeten missen,
maar dankbaar dat aan het lang afscheid nemen een
einde gekomen is.

^BiBTBTBïHTB-HTHTHïH^^

Jochem

KEURSLAGER

Vandaag is onze lieve zorgzame vader en opa overleden

U kunt ons feliciteren
van 14.30 tot 16.00 uur
in zaal De Engel, Dr. A. Ariënstraat 1
teSteenderen.

$
t-#$

Ooit monchou op
rolletjes zien lopen?

t

Sylvia Mellendijk

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4

Tel. 1342

's maandags gesloten

Organist Bert
Matter in Warnsveld

REIN EN BUS OK?
NU NOG EEN FIETSPAD!

In het kader van de serie openkerkconcerten Warnsveld in de fraaie historische St. Martinuskerk zal op zondagavond 16 juni de bekende Zutphense
organist Bert Matter m.m.v. Caecilia de
Leeuw (blokfluit) een concert geven.
Bert Matter geniet als organist grote
bekendheid in binnen- en buitenland.
Als vaste bespeler van het beroemde
17e eeuwse Baeder-orgel in de St. Jan
te Zutphen maakte hij vele radio, t.v.,
l.p.'s en cassette-opnames. Naast een
drukke internationale concertpraktijk
is hij hoofdvakleraar orgel aan het Koninklijk Haags Conservatorium en het
Arnhems Conservatorium. Verder
wordt Matter algemeen beschouwd als
een toonaangevende improvisator en
trekt het vele studenten. In Warnsveld
zal hij — uiteraard naast improvisatie
- werken vertolken van Sweelinck,
Sus. van Soldt en enige anonieme 17e
eeuwse werken.
Caecilia de Leeuw studeerde aan het
Utrechts Conservatorium bij Leo Meilink en Marion Verbruggen. Zij geeft
les aan de Doetinchemse muziekschool, treedt op in diverse ensembles
en is woonachtig in Warnsveld. Zij
speelt werken van Van Eyck, Cima en
Bach, zowel solistisch als met begeleiding van orgel.

Jong Gelre naar
Slagharen
Kinderen van Kranenburg en het Medler wijzen bij het Vordense station de officials op de noodzaak van eenfietsveilige verbinding
tussen Ruurlo en Vorden,

Verkeersminister May-Weggen zou zaterdag l juni persoonlijk per bus de route Ruurlo-Vorden
rijden om de nauwe vorm van samenwerking van de busdiensten en de trein in de Achterhoek
officieel te starten. Dat was een ideale gelegenheid haar en alle officials die haar begeleiden te
wijzen op de noodzaak dat er tussen Ruurlo en Vorden een fietspad moet komen. Zo dacht de
Werkgroep FVKM die zich, zoals bekend, inzet voor de realisering van een fietsveilige verbinding
tussen Ruurlo en Vorden. De plannen werden gemaakt en toen de voorbereidingen gereed waren,
kwam het bericht dat de minister verhinderd was. Jammer, maar de plannen werden uitgevoerd en
dat was verstandig want de aktie kreeg ook in de regionale pers veel aandacht.
Het fietspad werd op twee manieren
onder de aandacht gebracht van de officiële personen die per bus van Ruurlo
naar Vorden reden. Onderweg werden
op vijf plaatsen langs de route spandoeken getoond met de tekst 'Nu nog
een fietspad'. En op het station in Vorden stond een groep kinderen van de
Kranenburg en het Medler die elk een
bord omhoog hielden met in grote letters de tekst: 'Trein en bus in orde? Nu
-nog een fietspad van Ruurlo naar Vorden'.
De boodschap werd op deze manier
duidelijk overgebracht. De borden waren beschilderd door enkele oud-leerlingen van de basisschool 'de Kraanvo-

gel' die nu regelmatig langs deze weg
naar de scholen voor voortgezet onderwijs in Vorden, Borculo en Zutphen
fietsen en dus bijna dagelijks en persoonlijkervaren hoe nodig een fietsveilige verbinding tussen Vorden en
Ruurlo is.

Veel foto1 s
Vooral de aktie van de kinderen bij het
station kreeg veel positieve aandacht
ook van de fotografen. Het was een
goede mogelijkheid belangstelling te
verkrijgen voor dit probleem dat gelukkig ook op gemeentelijk en provinciaal niveau steeds aktueler wordt. Zo
wordt bijvoorbeeld deze maand een

Geslaagd
Hoera

uitvoerige nota verwacht van het Vordense gemeentebestuur, waarin aandacht wordt besteed aan dit project. De
Werkgroep FVKM was verheugd dat
ook leden van het Ruurlose college van
B 8c W deel uitmaakten van de groep
personen die deze officiële start van de
bus/treinïsamenwejking begeleidden.
Want oo^fcnuit Ruurlo zal positieve
medewerW% aan het totstand komen
van dit fietspad dringend nodig zijn
wanneer op l januari 1993 het beheer
over deze drukke verkeersweg door
Rijkswaterstaat zal worden overgedragen aan dMarovincie. Want op dat moment is o^Pknleg van een fietspad een
zaak die wel degelijk ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

Jong Gelre Vorden gaat zondag 9 juni
met haar leden en aspirantleden naar
het pony- en pretpark in Slagharen. Het
vertrek is 's morgens per luxe touringcar
vanaf het Dorpscentrum.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten:
Isabel Allende: Het goud van Tomas
Vargas; Marjan Berk: Oud is in; A. Bicker Caarten: Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland; Boudewijn
Büch: Rock & Roll; Job Creyghton: Effectief en creatief schrijven; Adriaan
van Dis: In Afrika; Margaret Drabble:
Van nature nieuwsgierig; Annerieke
Freeman-Smulders: Leren lezen is niet
genoeg; Hans van Eek: Interieurs voor
poppenkamers; Martin van den Heuvel:
David versus Goliath; Cor Hoppenbrouwers: Het regiolect; van dialect tot
Algemeen Nederlands; IdÉfenatie in
woord en beeld over alle Wretten van
het jagen; Marilyn Monroe autobiografisch; Truus van der Roest: Als door een
wonder; P.F. Thomese: Zuidland (winnaar AKO-literatuurprijs); Redbad
Veenbaas: Jongerenwerk oMhet platte
land; Fay Weldon: Het utc^BPvan Darcy; Belle van Zuylen: Je bent een allerbeminnelijkste dwaas.

Gezelligheid troef
bij Midpoint
Meeting
De ruim 40 buitenlandse jongelui die de
afgelopen dagen een weekend in Vorden hebben doorgebracht zijn in de
loop van zondagmiddag weer naar hun
stage-adressen in Nederland teruggekeerd.
De jongens en meisjes waren hier te
gast op uitnodiging van Jong Gelre regio West-Achterhoek. Zij werken tenminste drie maanden op een landbouwen tuinbouwbedrijf met de bedoeling
daar werkervaring op te doen. Sommigen verblijven zelfs een jaar in Nederland.
Zaterdag is het gezelschap naar Giethoorn geweest om een dagje te punteren hetgeen zeer in de smaak viel. 's Avonds was er in de Uitrusting in Eefde
een 'verbroederingsfeest' waar de buitenlandse stagiaires onder meer kennis
konden maken met playback- en soundmixwedstrijden. Ook een stukje typisch
Hollands ontbrak niet. Er stond nl. ook
boerendansen op het programma. Na
afloop van de koffietafel, zondagmorgen in het Dorpscentrum te Vorden,
werd afscheid genomen.
Gedurende deze periode werden de stagiaires bij gastgezinnen in Vorden en
omliggende plaatsen ondergebracht.

Reisje Vrouwenclub
Medler
Dinsdag 28 mei vertrok men met 51 dames, leden en gasten. Via Vorden, Almen, Laren, ging de tocht over de Holterberg, Lemelerberg richting Ommen,
waar de koffie met gebak klaar stond bij
restaurant De Haven.
Vervolgens ging men richting Hardenberg naar de glasblazerij 'De Drentse
Glasblaozer' in Dalen, waar men ging
kijken naar het blazen van glas, ook
werd er verteld over het bewerken hiervan. Na deze prachtige demonstratie
ging de reis via Benneveld, Zweelo naar
Old-Aalden. Daar stond de koffietafel
bij Rest. "t Hoes van Hol-an' klaar, wat
men zich goed liet smaken.
Daarna ging men naar het Noorder Dierenpark Zoo in Emmen, een kleine,
maar wel bijzonder mooie dierentuin
met een prachtige vlindertuin. Hier had
men enkele uren de tijd.
Om zes uur hadden alle dames de bus
weer opgezocht en ging men op het laatste doel af en dat was Rest. Reimink in
Lemelerveld, waar een heerlijk diner
wachtte. Zo kwam aan deze dag een einde en ging men voldaan weer richting
Medler.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

AUTO en MOTOR

DIT WEEKEND voor U,011
't is gewoon GEWELDIG LEKKER!
VERS VAN DE WARME BAKKER
't winkeltje in vers brood en banket

Tel. 1750

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

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

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Op 23 mei hield de P.C.O.B. haar laatste
bijeenkomst voor de vakantietijd. Spreker was de heer Triemstra uit Hardenberg. Het onderwerp: Het Zeister zendingsgenootschap van de Evangelische
Broedergemeente, ook bekend onder de
naam: 'de Hernhutters'.
Ruim 200 jaar geleden stelde de Graaf
von Zinzendorf in Hernhut, een dorpje
in Oost-Europa, zijn slot beschikbaar
voor de opvang van verjaagden, statenen rechtlozen, slaven. Getroffen door
hun wanhopige situatie begon hij daar,
waar de kerk ontbrak, zendingswerk.
Het doel was, werkend met je handen
het evangelie verkondigen, maar vooral
ook, de mensen voorbereiden op een
beroep. Dit werk breidde zich snel uit,
overal werden nieuwe Broedergemeenten gesticht, men pionierde tot bij de
Eskimo's. Ook Nederland kreeg Broedergemeenten, de bekendste, nu nog
overgebleven is in Zeist. In de loop van
vele jaren zijn hier vandaan ca. 800 zendelingen naar Suriname gezonden, waar
o.a. werd gewerkt onder de Bosnegers.
De Hernhuttergemeente in Paramaribo
e.o. telt op het ogenblik 68.000 kerkleden. Ze beheert een opleidingsinstituut
voor evangelisten, 17 internaten, 10
landbouwprojekten, scholen en een ziekenhuis. Het werk vanuit het kleine
Hernhut beginnen is nu wereldwijd.
Zo vlak na Pinksteren was dit een
boeiende middag. Het werk van de uitgestorte Geest was 'haast' zichtbaar. De
tijd ging te snel, er bleven ongetwijfeld
nog vele vragen over! De zaal was vol,
fijn! 6 Nieuwe leden gaven zich op. In
juni gaat de P.C.O.B. een middag uit,
dat is ook fijn! Wordt maar lid!!!

Burgemeester en wethouders maken bekend voornemens te zijn om met toepasing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo.
artikel 50, lid 8 der Woningwet, medewerking te verlenen aan het bouwplan van Maatschap G.J. Wunderink-Gotink, Strodijk 23 alhier, voor het bouwen van
een ligboxenstal op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, no. 213.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw— en
situatietekeningen liggen tot 21 juni 1991 voor eenieder ter gemeente-secretarie (koetshuis) ter inzage,
met de mogelijkheid voor eenieder om hiertegen gedurende die periode schriftelijk bezwaren in te dienen
bij hun college.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten
E.J.C. Kamerling.

OORTGIESEN

TAPIJT NODIG?
Daarnaast stalen materiaal van ALLE BEKENDE
TAPIJTMERKEN
En ... een vertrouwd adres met prettige verkopers, daar
voelt u zich vast thuis. De vakbekwame stoffeerders zorgen
voor vakkundig leggen voor jarenlang TAPIJTPLEZIER.

P.C.O.B.

Vorden, 6 juni 1991,

AUTO EN MOTOR

Keuze maken een probleem? Nee toch!
Bij de SPANNEVOGEL hebt u keuze uit 110 ROL
KAMERBREED TAPIJT aan de rol geshowd, zodat u ziet
wat u koopt.

De foto-expositie laat zien hoe onze
manier van consumeren het milieu in
de Derde Wereld beïnvloedt. Vaak zonder het te weten zijn we — direkt of indirekt — medeverantwoordelijk voor veel
grote milieuproblemen in de Derde
Wereld. De tentoonstelling maakt duidelijk dat wij kunnen kiezen tussen twee
mogelijkheden: Wij zijn ofwel één van
de oorzaken van het probleem, ofwel we
worden een deel van de oplossing. De
keus is aan ons. De tentoonstelling is
geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar.
De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 3 te Vorden.

ROYAAL GEVULD met noten en rozijnen

Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Banketbakkerij
J. Wiekart

Als aanloop op de natuur- en milieumarkt op zaterdag 29 juni a.s. te Vorden,
organiseert de Werkgroep Wereldwinkel Vorden van 4-29 juni in de plaatselijke bibliotheek een fototentoonstelling
onderde titel:
Milieu — een wereldzaak

GEMEENTE
VORDEN

... MUESLI KRUIDKOEK

RIJSCHOOL
HORSTMAN

Natuur- en
milieumarkt

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Centrale Volksbank

RKÜ
Daar voelt u zich thuis
Privé(Salaris)rekeningen
Hypotheken - Leningen
Diverse Spaarrekeningen
Beheerder: G.J. Albrecht
Zuivelhof 11 -7251 EH VORDEN
Kasuren: maandag en woensdag
van 19.00-20.00 uur
vrijdag van 18.00-20.00 uur
Telefoon: 05752-3649

VOLOP KERSVERSE SNIJBLOEMEN
4 GERANIUMS

of
FUCHSIA's 9,95

v

Setje 32 st. f 13,75:
AFRIKANEN of LOBELIA of
ALYSSUM of ZILVERBLAD

DE VALEWEIDE-bloemen

TWEEDE BLAD

CONTACT
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NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Integratie Openbaar Vervoer Gelderland Oost

Pers zat vorige week zaterdag in
verkeerde bus

Korte overstap met nieuwe
dienstregeling
Het projekt werd inhoudelijk toegelicht door de heer HJ. van Dijk, stafmedewerker Marketing, NS exploitatie
regio Oost en de heer F.M. van Setten,
hoofd vervoersdienst GSM. Beide heren ging in op het ontstaan van het integratieprojekt. De problemen die er
in het begin waren en hoe door samenwerkingsvoorstellen er een sfeer van
wederzijds respekt ontstond, het geen
resulteerde in een totaal openbaar vervoersplan voor Oost Gelderland. Zij
schetsten onder andere de oude situatie van de NS lijnen Zutphen-Winterswijk en Winterswijk-Doetinchem. De
voorzieningen die aanwezig waren dateerden van ruim voor de oorlog. Alleen de aller noodzakelijkste voorzieningen of vervangingen zijn aangebracht. Dit resulteerde in een groot
achterstallig onderhoud en NS-zaken
die niet meer vergelijkbaar waren met
elders in Nederland. Als voorbeeld werden genoemd perrons van 33 cm
hoogte, geen omroep, geen klokken en
armetierige wachtruimten. Vandaag

stapplaatsen Vorden, Ruurlo, I.ichtenVOOrde-Grocnlo, Varsseveld en Terborg worden op korte termijn videocamera's opgehangen.

kan men rustig zeggen dat Terborg en
Winterswijk in augustus van dit jaar gereed zullen zijn, Varsseveld eind juni.
De andere stations zullen in de tweede
week van j u n i volledig klaar zijn.Een
uitzondering vormt de videobewaking.
Het uiteindelijke plaatje van elk station
heeft men zaterdag reeds gezien in
Ruurlo en in Vorden. Om een korte
overstap te realiseren in Vorden, Ruurlo, Lichtenvoorde-Groenlo, Varsseveld
en Doetinchem heeft de GSM haar
dienstregeling geheel moeten omgooien. Er is een nieuw aansluitingsschema opgezet. Waar het mogelij k was
heeft men de aansluiting proberen terug te brengen tot onder de 5 minuten.

Informatie over trein en bus is op één
informatie-bord te lezen. In de treinen
tussen Winterswijk en Zutphen en
Winterswijk en Arnhem zijn strippenkaarten en ster-abonnementen geldig.

Ten opzichte van de dienstregelingstijden in de openbaar vervoersgids Oost
Gelderland wacht een buschauffeur
maximaal 5 minuten op een vertraagde trein en de machinist maximaal 2
minuten op een vertraagde bus. Ook in
Duitsland werden Vie aansluitingen tussen GSM bussen en Eurocity en Duitse
treinen verbeterd. Een reële stap op
weg naar een geïntegreerd systeem in
het Europa van na 1992. Op de over-

De vernieuwde stations zijn voorzien
van gemeenschappelijke voorzieningen voor bus en treinrei/igers. Er is bijvoorbeeld een wacht gebouw en een
omroepinstallatie met berichtgeving
voor zowel trein- als busreizigers. In
Ruurlo kunnen busrei/igers van de buslijn 20 (Dieren-Enschede) en 22
(Doetinchem-Eibergen) overstappen
op trein en bus naar Zutphen en Groenlo/Winterswijk.

Station Ruurlo
Het Ruurlose station is vernieuwd.
Door het hoge perron kan een ieder
gemakkelijk in en uit de trein stappen.

Vorige week zaterdagmiddag werd in Ruurlo het officiële startsein gegeven van de integratie openbaar vervoer in Gelderland Oost. Het programma startte bij het gemeentehuis waar de bussen
klaarstonden voor een rit naar Vorden. In Vorden zou worden overgestapt op de trein richting
Ruurlo, waar de officiële handeling ter symbolizering van het samenwerkingsverband zou plaatsvinden.
Wat een groep verslaggevers niet wist
was, dat de groep bussen was verdeeld'
in een ofïïciële bus en twee informele
bussen. De verslaggevers /.aten in de
informele bus en /.agen tot him grootste verba/ing dat. de oUïdële bus doorreed naar Vorden en de informele bus
de route naar Doetinchem insloeg. Na
overleg met de buschauffeur konden
de verslaggevers uitstappen bij Café
Veldhóek Ken van de gasten op het terras, de heer Jan Dekkers, was bereid de
verslaggevers terug te rijden naar
Ruurlo. Natuurlijk hadden de verslaggevers best /.in in een rondrit door de
prachtige omgeving van Ruurlo, maar
dan hadden /.ij de officiële openigshandeling gemist.

en het SEO (Sociaal Economisch Overleg). 'In de toekomst zult u wat de/e
rijksweg 15 betreft van ons horen'. Nu
het bus- en treinstation gecombineerd
is en het Kerkplein ontlast moet worden van de/e terugkerende bedrijvigheid, komt de inrichting van het Kerkplein in beeld. Hij deed een dringend
beroep op de Ruurlose politiek ervoor
te zorgen dat het Kerkplein ook per
auto bereikbaar blijft en mede daardoor een levendig karakter behoudt.

Volgens hem wordt het voorliggende
plan betreffende het Kerkplein vrijwel
geheel ondersteund door bijna de gehele Ruurlose gemeenschap. 'Dus mag
het politiek gezien niet moeilijk /ijn dit
plan te steunen'. Hij merkte ook op dat
bij hem hoog in het vaandel staat 'afspraak is afspraak'. Mede namens de
Bus/'trein integratieproject
ROV bood hij een viertal banken aan
uniek in Nederland
met de hoop dat de/e goed worden geVoor dit unieke projekt werd vorige bruikt. 'Hopelijk om even uit te rusten
week zaterdagmiddag in Ruurlo aan en niet om te wachten op het openbaar
het station het startsein gegeven. He- vervoer'. De banken werden later op de
laas niet door de Minister van Verkeer middag reeds veelvuldig gebruikt, /o is
en Waterstaat, mevrouw J.R.H. Maij- gebleken.
Weggen, maar door de Directeur Ge- De officiële handeling ter symbolizeneraal voor het vervoer, ir. B. Wester- ring van het samenwerkingsverband
duin.
NS en de GSM bestond uit het planten
Met het programma werd gestart bij van een boom. De schop hiervoor werd
het gemeentehuis. De genodigden overhandigd aan de heer ir. B. Westerwerden per bussen vervoerd. De offi- duin , de heer ing. Th.(i.M. Egberts
ciële bus reed richting Vorden waar (direkteur GSM), de heer I'.I.M. Evers,
werd overgestapt in de trein naar Ruur- directeur NS Exploitatie regio Oost en
lo. Daar werd het ge/elschap op het de heer W. Rijkenbarg, wethouder te
perron verwelkomd door de Koninklij- Ruurlo.
ke Muziekvereniging 'Sophia's Lust'.
()ok werd even het woord gevoerd door
rolstoelgebruiker Marco. Hij vertelde
Zitbanken aangeboden door de dat hij met de rolstoel niet in de wagons kon komen wegens de tussenROVenIKR
ruimte station-wagen. 'Zij hebben beNa een korte toespraak door burge- loofd voor een plank te zorgen die rolsmeester J. Ordelman, die een lovend toelgebruikers voor de in- en uitstap
woord sprak over de/e vorm van infra- /ouden kunnen gebruiken. Die plank
struktuur, werd geluisterd naar een heb ik tot vandaag nog niet gezien'.
korte toespraak van de heer A. Schut, Burgemeester Ordelman /ei in zijn
voor/itter van de Industriële Kring toespraak in het gemeentehuis blij te
Ruurlo. Hij voerde tevens het woord /ijn met dit stuk infrastruktuur in dit
namens de ROV. Hij toonde /ich blij gebied. 'De schijnwerpers worden al
dat de strijd voor het behoud van de vaak op de randstad gericht en veel wat
spoorlijn /utphen/Winterswijk gestre- er uit Arnhem komt belandt in de regio
den is en dat men thans kon profiteren Arnhem/Nijmegen'. De afwezigheid
van een verbeterd openbaar vervoer. van cle bewindsvrouw vond hij jammer,
'De/e verbetering kan in de toekomst vooral omdat het in de/e streek al vaker
alleen ook maar x.invol blijven, als ook is voorgekomen dat er door de ambtehet industriële klimaat verbeterd kan naren afwegingen gemaakt moesten
worden', aldus de heer Schut. Hij sprak woiclen.
/ijn ongerustheid uit over de minimale
aandacht die de regio Oost Gelderland
Uitdaging
krijgt van de provincie en de landelijke
overheid. 'Omdat wij min of meer/ijn Direkteur Generaal voor het ven'oer, ir.
ingeklemd tussen aandachtsgebieden B. Westerduin, vond de samenwerking
Arnhem/Nijmegen en Enschede/ van bus en trein een uitdaging. De VerHengelo en ook nog een Duits grens- voersintegratiestudie Gelderland Oost,
gebied hebben met vele lokkertjes uitgevoerd door de NS en de GSM
/oals bijvorbeeld prijzen voor indu- richtte zich aanvankelijk op het vinden
striegebied van f. l (),- tot f. 15,- per m2, van besparingen. Maar door recente
heeft de industrie het moeilijk'. Ook ontwikkelingen is het accent verschohet ontbreken van de volledige auto- ven naar kwaliteitsverbeteringen, verweg 15 noemde hij een enorm gemis. groting van het marktaandeel en een
Met 'volledig' gemis bedoelde de heer grote mate van onderlinge samenwerSchut het gebied Ressen/Babberich en king tussen de verschillende openbaar
omstreken en Varsseveld/Enschede. vervoersbedrijven in Oostelijk Neder'De/e reeds in de jaren '70 door de po- land. Aandacht voor het vervoer, veiliglitiek toege/egde rijksweg 15 dient er heid en comfort, goede toegankelijke
/o spoedig mogelijk te komen'. Dit informatie en korte loopafstanden tusstandpunt is volgens hem ook de me- sen bushalte en station. Volgens de
ning van het Sikog (Samenwerkende heer Westerduin wil de NS en de GSM
Industrie Kringen Oost-Gelderland)
het produkt 'openbaar vervoer' als een

eenheid aan de rei/iger aanbieden. Dat
wil /eggen, dat de strippenkaart en sterabonnement ook geldig is voor de
spoorlijnen en dat de NS-kaartjes omgekeerd ook geldig zijn op de
streekbuslijnen.

Blij me^bote belangstelling
De heer ing. TH.G.M. Egberts, direkteur van de N.V. Gelderse Streekvervoer Maatschappij toonde zich blij met
de integratie openbaar vervoer OostGelderlar^j^n de grote belangstelling
voor de ^B in Ruurlo. Ook de GSM
/iet dit project als een uitdaging. De
GSM wil zich met haar dienstenpakket
zo goed mogelijk presenteren. 'Wij
doen dat omdat wij ervan overtuigd
zijn dat het voor nu en later beter is om
de reizigers in het openbaar vervoer te
lokken dan ze erin te dwingen'. Hij
noemde het project 'een openbaar vervoerssysteem' uniek omdat de voorgeschiedenis ervan bijna 55 jaar bestrijkt.
De heer Egberts moest toegeven, dat
nu het hele lijnnet en de dienstregeling voor deze regio overhoop is gehaald er best schoonheidsfouten in de
nieuwe opzet gevonden zullen worden.

Vordense jeugd massaal naar de
clubkampen
De kinderen van de jongste clubs (leeftijd
groep 3 tot en met 6 basisschool) konden
afgelopen weekend volop genieten. Niet
alleen het mooie voorjaarsweer maar ook
het afwisselende programma zorgde
daarvoor.

Bij de evaluatie zal de GSM samen met
de NS nagaan of het integratiegebied
uitgebreid kan worden. Bijvoorbeeld
rond de spoorlijn Zutphen-Hengelo
(O.), in de Liemers en voor de bussneldiensten tussen Arnhem en Doetinchem.

Vernieuwingen NS
Aan het begin van de toespraak van de
heer P.I.M. Evers, direkteur NS Exploitatie regio Oost maakte ook hij er melding van teleurgesteld te zijn in de
agendawijziging van de minister. Enerzijds om de steun die de NS van het
ministerie heeft gekregen op deze wijze de dag feestelijk te waarderen, anderzijds omdat de produkten van dit
projekt duidelijk maken dat samenwerking tussen overheid en openbaar vervoersbedrijven wel degelijk kan werken. Hij toonde zich blij met de aanwezigheid van de heer Westerduin. Hij
ging in op de historie van de NS in
deze regio. Hij vertelde daarbij dat in
de loop van de tijd de bus een steeds
belangrijker plaats innam en een groot
aantal stoomtramlijnen en grote trajekten van de Grols-lijnen verving.
Maar echte samenwerking tussen bus
en trein was er toen niet. De NS heeft
in haar plan Rail 21 reizigersvervoer,
sporen naar een nieuwe eeuw, Nederland een aanbod gedaan om een groter
aandeel te verwerven in het reizigersveivoer. Dit plan is eind vorig jaar
goedgekeurd door de Rijksoverheid en
NS is nu hard bezig met de voorbereiding van de uitvoering. Naast rail 21
zal cle samenwerking met streek- en
stadsvervoerders in de toekomst bijzonder van belang zijn. Men denkt na
één jaar al 5000 nieuwe in- en uitstappende reizigers erbij te hebben. Dit
komt neer op een stijging van 10%, en
op een reduktie van 5 miljoen autokilometers.

Afgelopen vrijdag tot en met zondag werd het eerste van de twee clubweekenden gehouden en als afsluiting van het clubseizoen van de Gereformeerd/Hervormde Jeugdraad. Niet minder dan negentig kinderen en leiding vertrokken naar 'de Baankreis' in Almen. Aanstaande vrijdag vertrekken ook de tientallen leden van de oudere clubs vooreen gezellig weekend naar dezelfde kampeerboerderij.
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Basisbereiding stoven:
Zout, kruid en bcbloem het vlees. Schroei het
in bruine boter aan
weerszijden dicht en bak
het bruin. Neem het vlees
uit de pan en blus de
braadboter af met water.
Doe het vlees terug in de
brnndpan en stoof het
met gesloten deksel
zachtjes gaar.

W

V L O G M A N
Bereiding:
Bestrooi het vlees met /out, peper en bloem.
Bak de stukjes vlees in de
hete boter in een
braadpan mooi bruin aan
alle kanten. Voeg de
zilveruitjes toe. Bak de/e
even mee. Besmeer de
kruidkoek met de
mosterd en snijd deze in
blokjes. Doe het samen
met het bier bij het vlees
•
en laat dit alles met het
deksel op de pan ca. 90 a 120 minuten
zachtjes stoven. Voeg tussendoor eventueel
nog wat bier toe.
Lekker met een salade van de verschillende
soorten kool, die is vermengd met de kerrie
en gekookte aardappelen.

Gestoofd
rundvlees met
bier

U heeft nodig voor 4
personen:
500 gram hacheevlees
zout
peper
bloem
80 gram boter
3 eetlepels fijne zilveruitjes
l flesje bier (liefst trappist)
takje thijm
blaadje laurier
l dikke plak kruidkoek
mosterd

K

Voedingswaarde per portie:
Energie: 2175 kj (520 kcal)
Eiwit: 23 gram
Vet: 42 gram
Koolhydraten: 10 gram

Na een gezamenlijke fietstocht vanaf
clubgebouw 'het Achterhuus 1 (achter de
Gereformeerde kerk) kwamen de kinderen op 'de Baankreis' waar hen werd uitgelegd waar het tijdens dit weekend om
zou gaan. Centraal stond een spel waarbij
het de bedoeling was het verdwenen geld
van een clown terug te vinden. 's-Avonds
kwamen een clown en een goochelaar
hen dat uitleggen. In het bos moesten
vervolgens allerlei voorwerpen worden
opgezocht.
Op zaterdagmorgen werd er rondom het
thema 'clowns' een uitgebreid programma opgezet. De kinderen mochten elkaar
tot clown schminken, ze gingen tekenen
en knutselen (onder andere bloemen,
muziekinstrumenten en versierde balonnen werden gemaakt) en ze gingen bijvoorbeeld overeen hindernisbaan in het
bos.
's-Middags gingen de groepen kinderclowns op zoek naar de schat van de
clown met behulp van een schatkaart.
Het was een spannend spel omdat de gevonden muntjes ook nog door verborgen
'gemene clowns1 konden worden afgepakt.
Op zondagmorgen werd er een spel in het
bos georganiseerd. Een speciale kinderdienst die werd geleid door een van de
Vordense predikanten, sloot het weekend af.
F'ind deze week gaan de kinderen van de
clubs voor de hogere groepen van de basisschool en de jongelui van de tienerclubs naar 'de Baankreis 1 .
De leden van de Vordense CJV (voor 16
jaar en ouder) hebben hun jaarlijkse weekend gehouden in Millingen tijdens de
Pinksterdagen.
Bijna 170 jongelui en leiding hebben in
totaal cle drie afsluitende weekenden van
het gezamenlijk Vordense Gereformeerd/Hervormde jeugdwerk bezocht.
Dit recordaantal bezoekers is een fantastische afsluiting van een geslaagd clubseizoen.

Bakkerij 'f Stoepje

Brood van de Week:

Reclame deze week:

Spakenburg

3 APPELCARREE'S
1 KLEINTJE NATTE KEEK

-3,-

PS: heeft u onze
ONTBIJTKOEK uit eigen
bakkerij al geproefd?
DEZE WEEK in de reclame

10 GEVULDE KEEKJES

5,50

van 3,-voor

Markt Vorden
Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden
happy to welcome you at the market

1,85

Witrond

5,50

2,50

SPECIALITEITEN: Italiaanse Bollen, Super Krentebollen, Harde Duitse Broodjes

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Witgoed of bruingoed,
bij Oldenhave zit u altijd goed!

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

INSTALLATIEBEDRIJF

fe'J

GJ.OLDEMHAVE

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

HET GAAT ER TENSLOTTE OM
DAT U MEER AAN HAAR OVERHOUDT.
De feiten en cijfers bewijzen dof de Hendrix' klant
een beter saldo per koe behaalt, De Hendrix' klant
verdient meer dan het landelijke gemiddelde. Hij melkt
zijn quotum efficiënter vol. En hij verkrijgt meer melk
per koe. Met het gewenste vetgehalte en een hoger
percentage eiwit. Daarbij gebruikt de Hendrix' klant
minder krachtvoer per 100 kg melk
Dat is het resultaat van een
juiste balans tussen ruwvoer :
en sturend krachtvoer
gekoppeld aan heldere bedrijfsadviezen. Daarom is de
conclusie heel simpel: als u
meer wilt verdienen gaat u met
Hendrix in zee.
WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

KNIKARMSCHERMEN
ELKE TUIN EEN SFEERVOL TERRAS!
Knikarmschermen creëren koelte op
warme zomerdagen en een gezellige
terrassfeer. De hoeveelheid schaduw
regelt u zelf met de uitval. De doorloop
blijft altijd vrij, omdat armen aan de
zijkanten ontbreken.
INFORMEER NAAR DE VELE
MOGELIJKHEDEN!

Wij leveren natuurlijk ook:
UITVALSCHERMEN
MARKIEZEN
SCREENS
ROLLUIKEN
Jk

hendrix' voeders

Zonwering:

BIJ:

4É0DISBERGE
textiel en babymode

Bel vrijblijvend:

H, Vlogman,
Vorden

woninginrichting zonwering

tel. 05752-2959

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling
Jan ter Beek
05752-1807

OPTIMALE BESCHERMING
DEKORATIE
BETAALBAAR

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

Een huis vol cultuur in het hartje van Vorden. Dat is de Openbare
Bibliotheek. U kunt er rustig een boek of uw favoriete muziek uitzoeken.
De krant of een tijdschrift lezen. Soms genieten van een tentoonstelling.
Vragen naar een bijzonder boek voor studie of hobby. Kopieën maken.
Dat kan allemaal in de bibliotheek van Vorden.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

ROKKEN VOORDEEL
Uni rokken

Deze advertentie is aangeboden door BODEGA PANTOFFELTJE - VORDEN

diverse kleuren

BIJ OTTEN IS HET ECHT LENTE
,,Mooie bloemen,
mooie meubels!'

Bonte rokken
diverse dessins ^2Sr-

Lekker genieten , heerlijk in de zon.
Liefst op een OTTEN-bank.
Maar dat wordt misschien een beetje moeilijk.
OTTEN-meubels in huis krijgen is véél
gemakkelijker!

59,l \J j~

Jeans rokken 119,2e keus Rokken

Meubels voor uw kamer.
In de verkoophal van OTTEN staan bankstellen, fauteuils, tafels, stoelen en kasten,
te kust en te keur. Degelijk en mooi.
Bankstellen en stoelen naar keuze bekleed
met stof of leer, in diverse dessins en
kleuren.

& Bermuda'sjL39;-

69-

Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens
eens over met OTTEN, hij adviseert u graag

kopen, als die van uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er
en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke pfijs voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!
Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve zondags, geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219

dorpsstraat 20

Prijzen die passen i
Modecentrum

Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.

Dorpsstraat 22 - 05735-1438 - Ruurlo

Uniek! Alles onder één dak:
Meubels voor huis, kantoor en
kantine voor scherpe p':,_en.

Teneinde de aanhoudende groei het hoofd te kunnen bieden is uitbreiding en versterking van ons personeelsbestand noodzakelijk.

Installatiebedrijf Oldenhave is
een full-service installatiebedrijfmet vestigingen in Wichmond, Zutphen, Steenderen
en Haarlo. Een jonge, snel
groeiende onderneming waar
ca. 40 goed opgeleide vakmensen garant staan voor
hoogwaardige installatietechniek. Het uitgebreide
dienstenpakket omvat o. a.
CV-installaties en gaskachels;
ventilatie- en verwarmingstechniek; elektrische installaties; waterleiding; het plaatsen van sanitair; zink- en dakbedekkingswerk; onderhoud
aan fabrieksinstallaties en
machines; verkoop, plaatsing
en reparatie van radio's, TV's,
video, wasmachines, koelkasten, wasdrogers en klein huishoudelijke apparatuur.

KUIJK'S MEUBELBEURS
HulshofstraatS,
Lichtenvoorde, tel.
05443-71256

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

REPARATIE
was- en afwasa utomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

Derhalve zoeken wij op korte termijn voor projecten op zaterdag

VAKBEKWAME
OPROEPKRACHTEN
Uw Functie.
Wij verwachten een positieve en flexibele instelling. Er wordt een
grote mate van zelfstandigheid verwacht. Goede kennis van machines is een vereiste. Evenals een hoge inzetbaarheid.
Wat wij bieden.
Wij bieden u interessant en zelfstandig werk en een prima beloning.
Voldoet u aan bovenstaande functie-eisen en bent u geïnteresseerd?
Neem dan onmiddellijk kontakt op met dhr. G. J. Oldenhave,
Baakseweg 1 1 , 7234 SJ Wichmond. Telefoon 05754 - 1755.

IK±h
rii

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

WIJ KOCHTEN VAN 'N BEKEND MERK
SPIJKERBROEKEN ADVIESPRIJS F 79.DEZE WORDEN ELDERS AANGEBODEN
VOOR 69.- EN OP SOMMIGE PLAATSEN
VOOR 59.-

l

^^^B^^^HI

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE l
I^H

Baakseweg 1 1 Wichmond • Laarstraat 61 Zutphen
Landlustweg 32 Steenderen • W. Sluyterweg 7 Haarlo

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

:i

GOOSSENS

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Voor reparaties
van

TUIN BAN KEN in nostalgisch bruin en wit
vanaf 89,50
TUIN VERLICHTING zowel in polyester als kunststof

m
•"

TUINMEUBELEN^™™
BIJ AANKOOP VAN 4 STOELEN EN TAFEL

10% KORTING
BIJ 4 KUSSEN, PARASOL en KLEEDJE

1KUSSENTASCADEAU

OP = OP

IN ONZE KLEDING AFDELING:
BODYWARMERS IN VERSCHILLENDE

Bij aankoop van 1 pt&r trouwring*
' " U een briljant van
0.02 c/f. in Uw trouwrino aezet.

DESSINS

VANAF 49,50

TUINMEUBELEN
WORDEN EVENTUEEL GRATIS THUISBEZORGD.

BEELDEN GELUID
Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

TUINMEUBELEN - RIOOL- EN HOGEDRUKBUIZEN
LAND-, TUIN-, BOUW- EN VIJVERFOLIEN
WERKKLEDING
Steenderenseweg 11, Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2139

Op Anjer heeft U levenslange
garantie op materiaal en
fabrikagefouten.

06
juwelier
•
'
• *

Zutphenseweg 5

SfêlTtëririk VORDEN
<X> Opticien Telefoon 1505

REPARATIEBEDRIJF

American Stock

DE KLERK

DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

Video- en

tv-reparatie

fiiif hoe ri\k leer kan
//A kombineren\

AlbertCuypstraat27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Het betere voetenwerk
komt van uw ...
podoloog en voettherapeut
O

C

H

t

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

E M

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730 - 54189

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
tr 05750-22816

BOVAG

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

CALA

i .nn^liii.' Va!'
eerd
MS de strengste eisen en beh.iinIHil
n speciale beschermlaag Dus
vriendelijk in onderhoud, bestand tegen
hcirdnekkige vlekken en duurzaam
life is een kwaliteitsprodukt van lei
erij Valdapone i s.m Leather Masici

staat voor aoea zitten

ORlCilNAL

LongLifë
^_^_O rUi-kUl*»*-

Royale leren zitgroep van
eersteklas Longlife leerkwaliteit.
Zitkussens met interieurvering.
In kombinatie met hoekelementen vormt u een stijlvolle
zithoek. Leverbaar in diverse
leerkleuren of met stoffen
bekleding. Kom kijken en
informeer bij ons naar de vele
mogelijkheden.

3 + 2- zits
Ook met hoekelementen
en als fauteuil

5995.

INTERIEUR

II

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

café'- restaurant

Voor vakwerk in

Erkend
Uneto
Beveiligingsinstallateur

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

SLAGMANb.v.
raadhuisstraat 45

hengelo gld.

telefoon 05753-1286

Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

•

zondag 9 juni van l 7,00-19.30 u.

Achterhoeks Boerenbuffet

f 25,- PP
onbeperkt genieten van vele gerechten
(warme/koude) waaronder streekgerechten
65+21,- kinderen t/m l O jaar 12,50
- o. u. b. reserveren muzikale omlijsting: "d0 Tr0kZQkmcin"!

•

Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)
Tel.:05752-6614

Vordens Tennis Park
Afgelopen woensdag vonden op het Tennis Park de jaarlijkse miniclubkampioenschappen plaats. Dit zijn tennispartijtjes tussen kinderen
die voor het eerste jaar tennisspelen. Onder grote belangstelling van
vele ouders eindigden hierbij in de categorie van 6- t/m 8-jarigen twee
meisjes op de hoogste plaats: 1. Hanneke M ui den je en 2. Claudia
Dekkers.
In de leeftijdsgroep van 9/10-jarigen eindigden als nr. l Vincent ten
Have en als nr. 2 Niels Kuiper.
De laatste competitieweek heeft nu
plaatsgevonden en wederom met veel
succes!
Zoals reeds eerder genoemd waren er
nog twee kanshebbers op het kampioenschap in de race nl. het Ie mixteam van
de zaterdag en het Ie mixteam van de
zondag.
Geen van beide teams liet een steek vallen met het gevolg dat het zaterdagteam
door de 4-1 overwinning op de Stoven
uit Zutphen met invaller Jacques de
Kruif het kampioenschap veilig stelde.
Het Ie zondag mixteam won met de
overtuigende cijfers van 7-1 van Warnsveld en prijkt daardoor met 47 punten
bovenaan in zijn poule.
Nu het competitiespelen zo'n beetje ten
einde is gekomen, m.u.v. de dinsdagdames die 4 juni hun laatste wedstrijd spelen, gaat men zich al weer opmaken
voor het open jeugdtoernooi dat in de
week van 10 t/m 16 juni georganiseerd
zal worden op het Vordens Tennis Park.
Jeugd uit de gehele regio gaan zich met
eikaars krachten meten en wederom
zullen hier wel weer aardige partijen te
zien zijn en daarom is een bezoekje aan
het Vordens Tennis Park beslist de
moeite waard!

Uitslagen
Dinsdag dames:
Dieren dames II — Vorden dames I 3-3;
Vorden dames II — Zutphen dames IV
1-4.
Woensdag junioren:
Ruurlo jun. mix I — Vorden jun. mix I
5-0.
Donderdag dames dubbel:
Vorden dames I — Twello dames III2-2;
Aalten dames II — Vorden dames II2-2.
Zaterdag:
Gaanderen jongens I — Vorden jongens
I 2-4; Vorden jun. mix I — Beltrum jun.
mix I 1-4; Vorden mix I — de Stoven
mix I 4-1 (kampioen!); Vorden mix II Varsseveld mix I 1-4; Vorden mix III —
Ruurlo mix II 2-3; Winterswijk mix vet.
I — Vorden mix vet. I 2-3; Twello heren
I — Vorden heren I 1-5; Lichtenvoorde
heren vet. II — Vorden heren vet. 15-1,
Zondag:
Apeldoorn jun. mix I — Vorden jun. mix
I 2-6; Vorden mix I — Warnsveld mix II
7-1 (kampioen!); Vorden mix II — Enschede mix VI 0-8; Heteren heren I Vorden heren I 3-3 (kampioen!); Duiven heren II — Vorden heren II 6-0;
Vorden heren vet. I — Ulft heren vet. II
5-1.

Ie mix-team zondag kampioen

mannen de aanval konden inzetten,
werden ze overtroffen door dit sterkere
team.
Stand in de 640-A klasse na vier toernooien: 1. OKIA (58); 2. Eibergen (51);
3. Heure (48).
Aanstaande zondag zal het vijfde zomercompetitietoernooi gehouden worden in Ulft.

Vordense
klootschietmarathon
De buurtvereniging 'Delden' organiseert zondag 23 juni voor de derde keer
de Vordense klootschietmarathon.
Deze marathon heeft een lengte van
tien kilometer en is speciaal bedoeld
voor personeelsverenigingen, buurten,
families, straten etc. Men kan starten in
de klassen heren, dames of in een gemengde klasse (max. twee heren). Een
team bestaat uit minimaal vier personen. Er mag maximaal één persoon lid
zijn van de officiële bond. De organisatie verwacht een groot aantal deelnemers. Vandaar dat de herenteams drie
kwartier eerder van start zullen gaan.
Alle deelnemers ontvangen een herinneringsvaantje.
Opgave en inlichtingen kan men krijgen
bij Dick Regelink en Harry Flamma.

Rabo Dash
stratenvolleybaltoernooi
In de sporthal 't Jebbink wordt momenteel het Rabo Dash stratenvolleybaltoernooi gehouden. Hieraan wordt in
totaal door 64 teams deelgenomen.
Inmiddels zijn twaalf van de zestien
poulewinnaars bekend, die dinsdag 11
juni weer in aktie komen. Dit zijn: Run
for Run; de Belbo's; Sound Mixers;
Boetiek 32; Rabobank; Hoogvliegers;
school het Hoge; Harten Zes; de Herberg I; van Gelreweg; PTT; Wolbrink.
Zaterdag 15 juni worden de finalewedstrijden gespeeld.

Uitslagen s.v. Sociï
Jeugdtoernooi 1991

V. l.n.r.:
Ruud Ubink, Natasja Roerdinkveldboom, Marian Sterringa, Cees Voskuilen en Ingrid
Oostenenk.

Dammen

tegen de Groninger Jan Ekke de Vries
(die uiteindelijk winnaar van de barrage
zou worden) en was daardoor al uitgeschakeld. De tweede partij tegen Ferry
Kemperman (Huissen) eindigde in remise.

Zaterdag 18 mei K-pupillen 12 teams: 1.
Ratti Fl; 2. Sociï Fl; 3. Be Quick Fl.
Winnaarjaauftocht Oeken Fl.
Zaterdag^^nei E-pupillen 20 teams: 1.
Sociï El; 2. AZCE2; 3. Be Quick El.
Winnaar speurtocht Angerlo Vooruit
El.
Zaterdag 25 mei D-pupillen 17 teams: 1.
Angerlo ^pruit Dl; 2. TUS Einswarden Dl (^Btsland); 3. Angerlo Vooruit
D2.
Winnaar speurtocht DEO Dl Borculo.
Zaterdag 25 mei B junioren 12 teams: 1.
TUS Einswarden BI (Duitsland); 2.
Reuni BI; 3. Klein Dochteren BI.
Winnaar penalty's schieten Michiel Veringa Sp. Neede.
Zondag 26 mei C junioren 8 teams: 1. Sp.
Brummen Cl; 2. Sociï Cl; 3. V en LC1.
Winnaar penalty's schieten Patrick
Brunsveld v.v. Klein Dochteren.
Zondag 26 mei A junioren 6 teams: 1.
OBW te Zevenaar Al; 2. VIOD Doetinchem A2; 3. Sociï Al.

Bekerwedstrijden

Bertus Wentink gehuldigd

Sociï Tennis

DCV l heeft in het Gelderse bekertoernooi de finale bereikt. In de halve finale
werd WSDV Wageningen in eigen huis
verslagen met 6-2.
Henk Hoekman en Henk Grotenhuis
ten Harkel brachten DCV op een 4-0
voorsprong. Jan Masselink miste in het
late middenspel het beste eindspel en
moest in remise berusten. Hetzelfde resultaat voor Gerrit Wassink, maar die
mocht daar best tevreden over zijn. Zijn
tegenstander miste op een gegeven moment een opgelegde schijfwinst.
De finale is op 13 juni in en tegen
hoofdklasser Huissen.
In het landelijke bekertoernooi heeft
DCV de tweede horde genomen. In Eist
werd Damkring Marknesse met 6-2 verslagen. Marknesse startte met een voorsprong. Henk Grotenhuis ten Harkel
nam een gedurfde afwikkeling naar voren, maar had niet voorzien dat de verre
voorpost opgepeuzeld kon worden. In
een poging om dit te voorkomen liep hij
echter in een klein zetje. Jan Masselink
scoorde tegen: zijn tegenstander stond
de gehele tijd wat gemakkelijker maar
verzuimde de omsingeling door te zetten. In de vreugde om de winst van zijn
teammaat en overigens ook in tijdnood
blunderde hij een schijf weg.
De tegenstander van Gerrit Wassink
was ook bijzonder ondernemend: hij
meende een winstibrcing te zien, maar
in plaats daarvan kreeg hij hel lid op de
neus. Henk Ruesink bekroonde tenslotte een overweldigende aanval met
winst.
De derde ronde is op 15 juni tegen De
Vaste Zet uit Geleen.

Tijdens de feestavond van DCV Vorden, afgelopen vrijdag in De Uitrusting
te Eefde is Bertus Wentink gehuldigd
vanwege 40 jaar lidmaatschap van de
Koninklijke Nederlandse Dambond.
Gedurende al die tijd is hij lid geweest
van DCV Vorden.

Uitslagen 7e en laatste speelweekend Sociï, tennis:
Zaterdag l juni:
jeugd: Beekbergen — Sociï 2-3; vet.: TC
Zuid l — Sociï l 4-2; heren: De Zweepslag — Sociï l 0-6; heren: Sociï 2 — De
Does 2 3-3; mix: Sociï l — De Boerehofstee l 1-4; mix: Gorssel 2 — Sociï 2
5-0.
Zondag 2 juni:
heren: Sociï l — Sociï 2 6-6.

Mike Voskamp mist
juniorenfinale
In een barrage speelde Mike Voskamp
afgelopen weekeinde om een plaats
voor het nationale juniorenkampioenschap. Hij verloor de eerste wedstrijd

Van 1987 tot 1989 maakte Wentink deel
uit van het DCV-bestuur als commissaris.
Op de feestavond is tevens het kampioenschap van DCV l, 2 en 4 gevierd
en werd afscheid genomen van Gerard
Tiemens en Alex Klein.

Touwtrekken
Voor de touwtrekkers van Gewest Oost
werd zondag het vierde toernooi van de
zomercompetitie afgewerkt. Dit gebeurde op een droog en stoffig terrein nabij
het Diekmanstadion in Enschede.
In de 680-B klasse werd goed partij gegeven door de Vordense touwtrekkers.
Zij kwamen als eerste uit de bus, en wisten hun voorsprong op de Buffels te vergroten tot 10 punten.
Het jeugdteam van Vorden was tot zondag nog steeds niet krachtig genoeg om
de concurrentie over de streep te trekken. Ook nu kwamen ze kilo's, en daarmee macht tekort om echte klappen uit
te delen. Ze behaalden een vierde
plaats. De jeugdteams van Eibergen en
Olden Eibergen gaan nu, na de helft van
de competitie, samen aan kop, gevolgd
door Treklust uit Leesten.
N;; een slechte dag in Zieuwent was het
640-A team zondag redelijk in vorm. De
start was nog wat rommelig en daarom
moesten punten tegen Eibergen en Vios
Bison blijven liggen. Het veelal sterkere
Heure uit Borculo werd echter snel
overmeesterd, en daarom begon het
Vordense team ook vol goede moed aan
de laatste wedstrijd tegen OKIA uit
Holten. Echter nog voor de Vordense

L.R. en P.C.
'De Graafschap'
l Juni werd het pony-concours bij P.C.
De Pasruitertjes in Neede gehouden.
Dit was ook een Euregio-concours; er
waren dan ook deelnemers uit Duitsland.
De resultaten voor de Graafschap waren
als volgt:
Nicole Douma met Mixi, 2e prijs
M-springen en 3e prijs Euregio M-springen; Heidi Vruggink met Danny, 2e
prijs B-springen cat. E; Rinie Heuvelink
met Sarah, Ie prijs B-springen cat. D en
3e prijs Euregio B-springen; Ilse Mokkink met Fury, Ie prijs Ll-dressuur cat.
A met 108 punten.

Wielerclub RTV
Jan Weevers van de RTV uitkomend
voor het team van Giant O'Neill is afgelopen weekend winnaar geworden in
een wedstrijd om de Holland ATB-cup
in Holten.
In de twee uur durende wedstrijd, op de
flanken van de Holterberg, is hij na l'/2
uur weg gedemareerd uit een sterke
kopgroep. Hij kreeg onmiddellijk een '/2
minuut voorsprong, die hij vast kon
houden tot de finish.
Jan Weevers bezet nu de eerste plaats in
het klassement van de Holland ATBcup. De RTV-renners reden dit weekend ook weer wegcriteria. Aart van
Leeningen reed zaterdag in Vroomshoop een veteranenwedstrijd. Hij behaalde daar een zeer nette 18e plaats.
De B-amateurs reden zondag in Tiel
een zeer zware wedstrijd over 80 km.
Rudy Peters behaalde daar een lle
plaats. Han Hekkelman klasseerde zich
als 12e in het Brabantse Heesch.
De B-amateurs rijden aankomende zaterdag in Brunssum (Limburg) het Nederlands kampioenschap. De volgende
renners zullen de RTV daar vertegenwoordigen. Als één der kanshebbers de
beresterke Rudy Peters. Hij zal worden
bijgestaan door Tom Schut en John
Schoenaker.
De B-amateurs krijgen een 120 km loodzware wedstrijd voor de kiezen. Bij de
veteranen start Jan Pietersen die 96 km
wedstrijd moet afleggen.

Achtkastelenrit
>nia
De Graafschaprijders
De VAMC 'De Graafschap^pers'
w organiseerde zondagmiddag de Achtkastelenrit (oriënteringsrit) .die was uitgezet
door de heren Jan Luiten en Louis de
Boer. Start en finish waren bij café-restaurant Schoenaker aan d^^uurloseweg. De rit telde tevens ^B voor de
VAMC jaarplaquette 1991.
De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-kJasse: 1. H.J. Cortumme, Toldijk 13 strafpunten; 2. B. Regelink, Vorden 49; 3. W.D. Wisselink, Ruurlo 101.
Auto's B-klasse: 1. W. Fleerkate, Laren
221 strafpunten; 2. L.J.M. Wopereis,
Lichtenvoorde 230; 3. H.B.J. Horsting,
Vorden 230.

C-klasse Leden: 1. H.J. ten Velde, Barchem 8 strafpunten; 2. R. Scheffer,
Zweeloo 65.
C-klasse niet-leden: 1. G. Disselhorst,
Raalte 14 strafpunten; 2. J. Hannink,
Raalte 64; 3. W. Wisselink, Halle 72.

Ruiterroute in regio
Midden IJssel
geopend
Eind mei is een uitgebreid net van bewegwijzerde ruiterroutes in het gebied
tussen Zutphen, Deventer, Raalte en
Lochem geopend. Deze lange-afstandruiterroute heeft een totale lengte van
270 kilomter.
Er zijn zowel lange als korte routes van
één of meer dagen te maken en de ruiter heeft ook de mogelijkheid de langeafstand-route in zijn geheel te rijden.
De route kan eveneens door huifkarren worden gevolgd.
Vanzelfsprekend voert de tocht langs
tal van maneges en andere bedrijven,
waar paarden kunnen worden gestald.
De 14 gemeenten over wiens grondgebied de route loopt, zorgen samen
voorde volledige bewegwijzering.
Voorts is op een punt aan de route, op
de Holterberg, een informatiepaneel
geplaatst.
Streek-VW Achterhoek, Provinciale
VW Overijssel en het Gewest Midden
IJssel hebben een informatiegids voor
de gebruker van de route samengesteld. Behalve alle adressen van maneges en andere paardenstallingen, zijn
tevens adressen voor overnachtingen
voor ruiters opgenomen.
Nuttige informatie voor onderweg,
zoals dierenartsen en toeristische bezienswaardigheden zijn uiteraard ook
vermeld. Een toeristische kaart met de
ingetekende route completeert het geheel.

De informatiegids is verkrijgbaar bij de
VW-i-kantoren in Nederland en bij de
maneges en het toeristisch bedrijfsleven in de regio Midden IJssel.
Het idee voor de ruiterroute, dat is gekomen uit een initiatiefgroep voor toeristische projekten binnen het gewest
Midden IJssel, sluit goed aan bij dr
plannen van het Ministerie van Landbouw en Visserij voor een landelijk ruiterpadenstelsel.
()ok in TROP Gelderland wordt de bevordering van ruiterroutes als aandachtspunt genoemd. Naar aanleiding
van het idee heeft het Gewest Midden
IJssel een uitgebreide studie naar vraag
en aanbod op dit gebied uitgevoerd.
Ook hieruit is gebleken, dat de nieuwe
ruiterroute een welkome aanvulling op
het toeristisch produktvan de regio Intekent. De streek mag deze zomer
dankzij dit nieuwe projekt ongetwijfeld
een grote toename van het aantal ruitervakanties venvachten.

HELP HELPEN

GIRO 6868

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DEN HAAG
OF HET BAHK/GIROnummER Vftfl UW PLAATSELIJKE AFDELIflG

Baby Oh-Oh van Hasbro
Het troetelkind van iedere
poppenmoeder!
Hasbro introduceert dit voorjaar 'Baby Oh-Oh'. Een nieuwe
schattige baby-pop vol verrassingen. Poppenmoeders kunnen
hun hart ophalen, want Baby Oh-Oh vraagt erom vertroetelt te
worden.
Dat Baby Oh-Oh een hele bijzondere
pop is blijkt. Als haar zuigflesje gevuld
is met koud water, is het tijd om haar te
laten drinken. Prompt krijgt ze een vieze luier. Maar net als bij échte
baby's weet je van tevoren niet welke
behoefte ze heeft gedaan.
Dat is juist zo spannend. De luier doet
vies aan, dus is het tijd om Baby Oh-Oh
te verschonen. In een lauwwarm handwasje is de luier snel weer schoon.
Bij het luier verwisselen moet op Baby
Oh-Oh's bips gelet worden. Ziet het er

rood en pukkelig uit? Is het wondje op
haar hand genezen? Dan kan de pleister eraf. Met warm water, liefdevolle
verzorging en een lief kusje verdwijnen
deze narigheden als sneeuw voor de
zon.
Voor iedere poppenmoeder vanaf 3
jaar: Baby Oh-Oh heeft een zuigflesje,
washanddoekje, babypak, haarstrik en
twee luiers die van kleur veranderen bij
zich.
'Baby Oh-Oh' is te verkrijgen in iedere
speelgoedspeciaalzaaken warenhuis.

Afdeling Amsterdam B-kampioen

Klootschieten
Proathoes
Het Proathoes te Linde organiseert zondag 16 juni voor de vijfde keer een
klootschietwedstrijd. Deelname is mogelijk voor iedereen, bedrijven, verenigingen, straten, families etc. etc.
Men kan zich vóór 12 juni opgeven bij 't
Proathoes, tel. 05752-6421.

P.V. Vorden
Op l juni werd door de leden van de
P.V. Vorden met 293 duiven deelgenomen aan de competitievlucht vanuit
Pont St. Maxence. De duiven moesten
een afstand van 408 km overbruggen om
terug te keren op hun hok.
De lossing in Pont St. Maxence vond
plaats om 10.30 uur met een Noordenwind. Om 17.23 uur bereikte een duif
van G. en H. Boesveld als eerste zijn
hok met een gemiddelde snelheid van
59 kilometer per uur. Binnen 75 minuten arriveerde 20% van de 293 duiven
zodat om 18.37 uur de uitslag bepaald
was.
De eerste tien klasseringen waren als
volgt:
G. en H. Boesveld l, 2, 4, 5, 6, 7 en 9; J.
Eulink 3; A.A. Jurriëns 8; G.M. Mullink
10.

Door in de finale met 1-0 te winnen van het team van de afdeling Gelderland is de afdeling Amsterdam zondagmiddag op het Gemeentelijk Sport park Nederlands kampioen geworden voor afdelingsselecties voor jongens
onder 13 jaar. Dit alles onder de noemer 'BIX voetbaltoernooi'. Sponsor
BIX is een onderdeel van de Nedac Sorbo Groep. Manager Henk de Jonge
van de w Vorden is initiatiefnemer van deze kampioenschappen.
Tot dusver bestond er voor deze categorie jeugdvoetballertjes geen Nederlands
kampioenschap. Voor Henk de Jonge
een reden om hierin verandering te brengen. Toen hij met een panklaar voorstel
naar de KNVB stapte was men daar meteen enthousiast. In samenwerking met
de beide andere Vordense clubs Ratti en

Sociï kon dan afgelopen zondag het kampioenschap worden afgewerkt.
Er namen in totaal 17 teams deel die in
vier poules werden ondergebracht. Er
werd zowel op het Sociï-terrein als op het
Vordenterrein gespeeld. De wedstrijden
om de plaatsen l tot en met 8 worden
zondagmiddag in Vorden gespeeld

Voor officials, toeschouwers e.d. was alles pico-bello georganiseerd. ZO kon
men zich via de 'pendeldienst 1 verplaatsen van de velden van Sociï naar Vorden
en vice-versa.
De wedstrijden waren kort van duur:
twee keer tien minuten. In de strijd om
de derde plaats versloeg Den Haag het
team van Drenthe met 1-0. Door een
overwinning met 1-0 op Rotterdam werd
Friesland vijfde. Utrecht werd zevende
door strafschoppen tegen Groningen beter te nemen.
Eindstand: 1. en kampioen van Nederland Amsterdam; 2. Gelderland; 3. Den
Haag.
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Gouden echtpaar Bloemendaal

o
VORDEN
STICHTING
W l: L Z IJ N
OUDEREN
Hieronder een drietal activiteiten waarvoor de SWOV uw aandacht vraagt.

Wist u:

van de muziekvereniging Jubal - en helpt
mee om voor de vereniging oud papier te
verzamelen. Knutselwerkjes behoren
ook tot zijn werkzaamheden. De bruid
heeft als hobbies kaarten en breien. Samen worden er veel fietstochtjes en uit1972 werd er begonnen met het opzetten stapjes gemaakt.
van een camping 'De Kleine Steege' wel- Verder zijn ze ook erg betrokken bij het
ke in 1985 werd overgedaan aan hun kerkeleven o.a. liturgieboekjes bezorgen
dochter en schoonzoon.
in de gemeente, bloemen bezorgen bij
De bruid was voor hun huwelijk 13 jaar zieken en jubilea's en ook zijn ze trouwe
lang in dienst bij de familie Jansen-Ven- bezoekers van de bejaardensoos.
neboer. Het echtpaar heeft hard moeten Daar het een zeer gezien en gastvrij echtwerken om de kost te verdienen voor hun paar is, zal het hen aan belangstelling op
gezin. Zij hebben 7 kinderen en 18 klein- het feest niet ontbreken. Wie de familie
kinderen. Zij vervelen zich niet want als wil Icliciti^fe met hun huwelijksfeest is
grootste hobby heeft Gert de muziek - al er gelegemWd op woensdagmiddag 12
60 jaar speelt hij en is nog steeds actief lid juni in zaal 't Pantoffeltje te Vorden.

Bruidegom Gert, geboren te Vorden in 1915 was in zyn jongere jaren boerenknecht o.a. bij de familie Mulderije te Vierakker en kreeg op het
Koninginnefeest te Wichmond in 1936 kennis aan Zwenneken Greutink,
geboren te Lochem in 1917. Ze gaven elkaar het ja-woord in 1941.
Tijdens de oorlog moest Gert ook werk
verrichten bij de TOT (waar daadwerkelijk niet veel van terecht kwam). Na de
oorlog in 1946 werd hij melkventer voor
de zuivelfabriek te Vorden in de buurtschappen Vierakker-Wichmond met
een oude bakfiets met hulpmotor. Hierdoor werd hij een bekende en geziene
persoonlijkheid (in die dagen waren de liters melk wel groter dan tegenwoordig).
Later werd er melk gereden naar de zuivelfabriek te Vorden met een tractor. In

Jong Gelre
Warnsveld
Het TV-spektakel dat gepland was voor
8 juni wordt verzet naar 24 augustus.
Veebeoordelingswedstrijd
Op zaterdag 8 juni en 15 j u n i zal erdoor
de Jongeren Veeteeltcommissie een
veebeoordelingswedstrijd worden georganiseerd. Voor melkrichting op zaterdag 8 j u n i bij de f a m i l i e Boschloo, Binnenweg 32 te Almen.
Voor dubbeldoel op zaterdag 15 j u n i bij
de familie Woestenenk, Verwoldseweg
43 te Laren. Opgeven tel. 05750-27878.
Wampex

Op 23 j u n i 's morgens zal de Wampex
plaatsvinden. Start bij het voetbalveld in
Almen.
Kxcursie Zoogkoeienbedrijf
Op donderdag 27 j u n i zal er een excursie georganiseerd worden door de Agrarische Contactcommissie naar 'De Elshoeve'
te
Enter. Opgeven tel.
05750-27878.
Wadlopen
Zondag 21 j u l i gaat men wadlopen. Men
kan opgeven bij Martin Rietman, Boshuisweg 3 te Vierakker, tel. 05754-1313.
Let wel, bij opgave gelijk betalen.
Datum om te onthouden
Playbackfestival op vrijdag 13 september
bij de Boggelaar.

PTT verplaatst
brievenbus
De PTT heeft haar brievenbus in
de kom van het dorp, bij de
Amrobank, verplaatst naar het
nieuwe VVV-kantoor op het
Marktplein.

Open Dag
Woensdag 12 j u n i geven muziekschoolleerlingen een uitvoering in het Dorpscentrum. Er zijn optredens van instrumentale leerlingen en de Schakelklasleerlingen uit Steenderen en Vorden.
Gratis toegang.

Junior Survival
opnieuw uitgesteld
'Ik word er treurig van. De koude weersomstandigheden noodzaken mij opnieuw om de junior-survival uit te stellen', aldus sprak Martin Westerik, chefbadmeester in Vorden een tikkeltje aangeslagen. De survival, allerlei wedstrijden voor de jeugd in en rondom het
zwembad was aanvankelijk gepland
voor 29 mei, werd toen verschoven naar
woensdag 5 j u n i en wordt dan nu opn i e u w uitgesteld. Een nieuwe datum is
nog niet ingepland.

VACYorden
opgerrcht
De Stichting Vrouwen Advies Commissie (VAC) voor de woningbouw afdeling Vorden is thans officieel opgericht.
De Stichting heeft als doelstelling het
behartigen van de belangen van de
woonconsument vanuit de visie van de
vrouw. De Stichting bevordert de kwaliteit van het wonen en daarmee de leefbaarheid van zowel bestaande, als toekomstige woningen van hun omgeving
en van al hetgeen daarmee in de ruimste
zin verband houdt.
Voor nadere informatie kan men zich
wenden tot het sekretariaat: Deldenseweg 4, tel. 05752-2433.

Playbackshow in
Wichmond
Tijdens de Ludgermarkt in Wichmond
die gehouden wordt in het weekend van
6 en 7 juli a.s. is er op zondagmiddag
weer de traditionele playbackshow.
Hoofdprijs een walk-man.
Deelnemers voor deze playbackshow
kunnen zich aanmelden bij R. Tijssen,
Vierukkerscstraat 41, 7233 SH Vierakker, tel. 05754-1743.

- dat ouderen iedere dinsdag en vrijdag
gebruik kunnen maken van de Open
Tafel in De Wehme? Twee keer in de
week kan men daar gezamenlijk de
warme maaltijd nuttigen. Gezelligheid staat hierbij voorop. Kosten f6,75
per maaltijd
- dat er verschillende mogelijkheden
zijn om in beweging te blijven, ook
voor ouderen? Zo is er nog plaats bij
de volksdansgroep in het Dorpscentrum en er zijn meerdere mogelijkheden voor gymnastiek
- dat er gewerkt wordt aan een informatiemarkt die met name gericht is op de
onderwerpen hulpverlening en huisvesting. Deze activiteit zal plaatsvinden op vrijdag 13 en zaterdag 14 september
- dat de SWOV enkele werkgroepen
heeft, onder meer de werkgroep 'Wonen' welke zich bezig houdt met de
huisvesting voor ouderen in de gemeente Vorden en de werkgroep
'Toegankelijkheid' die onder andere
advies geeft over toegankelijkheid van
diverse openbare gebouwen en de
conditie van wegen en trottoirs in de
gaten houdt
- dat de SWOV onderzoek wil gaan
doen naar de mogelijkheden van een
vervoersproject in Vorden?

Personenalarmering Vorden
Sinds een aantal jaren kum^Mc ouderen van Vorden gebruik rmTOn van de
mogelijkheid om een alarmeringstoestel
te huren bij de Stichting Welzijn Ouderen Vorden.
Dit alarmeringssysteem is b^peld voor
die mensen die in geval van^Bkd niet bij
de telefoon kunnen komen omnulp in te
roepen. Mensen die aangesloten zijn,
kunnen door middel van een druk op de
knop van een toestel dat de desbetreffende persoon bij zich draagt, hulp inroepen
van buren of familieleden.
Mensen van 65 jaar of ouder kunnen in
aanmerking komen als blijkt dat de situatie daartoe aanleiding geeft. Wanneer er
een aanvraag binnenkomt bij de Stichting Welzijn Ouderen Vorden, dan worden de benodigde gegevens verzameld
en wordt bekeken of iemand ook daad-

Onder bovenstaande titel zal vanaf nu regelmatig informatie verschijnen
die voor ouderen van belang kan
ledere maand zal er een seniorenrubriek verschijnen in Contact. In deze
rubriek wil de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie
geven over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zyn algemeenheid.
werkelijke geholpen is met deze voorziening.
Wanneer men in aanmerking komt dan is
het mogelijk om een toestel te huren. De
kosten bedragen f 15,- per maand.
Doordat ook de Stichting Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk (voorheen de
Maatschappelijke Dienstverlening 'de
Graafschap') met een eigen project van
start is gegaan, o.a. in Vorden, dreigde er
een onduidelijke s i t u a t i e te ontstaan omdat inplaats van één nu twee instellingen
zich met de alarmering bezighouden.
Wij willen u er op attent maken dat de
SWOV nog steeds werkzaam is met het
eigen alarmeringssysteem. Momenteel
hebben wij echter te maken met een
wachtlijst. Hoewel onze mogelijkheden
momenteel beperkt zijn, zullen wij toch
trachten de oudere inwoners van de gemeente Vorden zo goed mogelijk van
dienst te zijn.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
de steunfunctionaris van de SWO Vorden Mannie Slagman, telefoon 3405.
Hier kunt u ook terecht met vragen over
andere voorzieningen voor ouderen.

Dagopvang
Sinds september 1989 is er in Vorden een
project 'Dagopvang voor ouderen'. Dagopvang is bedoeld voor ouderen voor wie

het verblijf thuis door omstandigheden
problemen geeft (of kan gaan geven). Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven
wonen en vaak is dat met ondersteuning
van mensen uit de naaste omgeving ook
nog lange tijd mogelijk. De dagopvang
kan hier een ondersteunende functie in
vervullen waardoor opname in het verzorgings- of verpleeghuis voorkomen of
vertraagd kan worden.
Dit project biedt ouderen een dag gezelligheid en afleiding. Een dag waarin veel
gebeurt. Het programma bestaat o.a. uit
gezamenlijk koffie drinken, samen eten,
knutselen en er worden allerlei gezelschapsspelen gespeeld. Daarnaast is er
ook ruimte voor een aantal andere activiteiten zoals een keer boodschappen doen
en wandelen of een enkele keer een uitstapje.
De dagopvang is elke dinsdag en donderdag geopend en vindt plaats in De Wehme. De kosten die aan de dagopvang verbonden zijn bedragen f 13,75 per dag inclusief koffie, thee en een warme maaltijd. Hebt u belangstelling hiervoor of
vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden, telefoon 3405. U kunt ook bellen
naar de coördinator van de dagopvang.
Zij is iedere dinsdag en donderdag bereikbaar bij De Wehme, telefoon 1448
(vragen naar Christien Vermeulen).

HAM-Party W:

Groot feest in Vorden
De stichting HAM-Party, al jaren bekend van karaktervolle feesten in de omgeving van Vorden, viert dit jaar haar tienjarig bestaan. Dit Grote Gebeuren vindt plaats op zaterdag 8 juni a.s. met
een spectaculair tuinfeest: 'HAM-Party 10'!

Geslaagd
Aan de Hoge School Enschede slaagde
voor het diploma H.B.O. I.W. mej. Joke
Harmsen.

AvondfietsOndanks de slechte weersomstandigheden zijn er maandagavond toch nog 75
personen van start gegaan voor de traditionele fietsvierdaagse van de V.R.T.C.
'De Achtkastelenrijders'. De tocht ging
richting Wichmond, Baak. De mogelijkheid bestond om ook dinsdagavond nog
van start te gaan.

Programma 'HAM-Party 10'
Voetbalvereniging 'Vorden' met de rug tegen de muur: 'Niet tekenen, dan ook niet voetballen!1

Huurovereenkomst Gemeente/w Vorden
'Tekenen we niet, dan hebben we op l augustus aanstaande wel vijftien elftallen, maar hebben we geen velden.'
Deze woorden sprak Vorden-voorzitter Jan Rouwenhorst maandagavond tijdens een buitengewone ledenvergadering van de voetbalclub. De vergadering was eensluidend tijdens de stemming: 'We moeten wel, er blijft ons
geen keus'. Wel werd het bestuur geadviseerd om de nationale ombudsman in te schakelen. Een huurverhoging
van 4.500 gulden in 1990 naar 12.000 gulden in 1993 is op z'n hollands gezegd dan ook beslist geen 'kattepis'.
Voor het lopende jaar dient 'Vorden' 50
procent van de huursom te betalen en in
1992 vijfenzeventig procent, waarna in
1993 het volle huurbedrag op tafel gelegd
moet worden.
De door de gemeente Vorden gehanteerde berekening van de huurprijs heeft in
politiek Vorden onlangs het nodige stof
doen opwaaien. Het college heeft de
huurprijs vastgesteld op basis van het
aantal teams x 2,5 uur x 60% van het huurtarief van een zaal in de sporthal en dat
gedurende 42 weken per jaar. Veel deining in de raad, maar uiteindelijk ging zij
wel accoord met de berekening.

Ook de leden van de voetbalclub vonden
maandagavond de gehanteerde norm
van de gemeente op zijn zachtst gezegd
hij/onder vreemd.

huurcontract op het gemeentehuis zijn
en dan pas zal de subsidie-aanvraag in behandeling worden genomen', zo vertelde
Beek aan de verbouwereerde leden.

Subsidie-aanvraag

Het enige wat het bestuur van 'Vorden'
heeft kunnen bereiken, is dat de gesloten
periode in zal gaan op l j u n i en niet zoals
aanvankelijk door het college was voorgestcld op 15 mei. Op dit onderdeel werd
het college door de raad teruggefloten.

Voorzitter Jan Rouwenhorst deelde de
leden mee dat 'Vorden' bij de gemeente
een aanvraag voor subsidie heelt ingediend. Penningmeester Bert Beek heeft
inmiddels bij de gemeente navraag gedaan welk subsidiebedrag 'Vorden' tegemoet kan zien. 'Dat konden ze mij niet
vertellen. Ferst moet het getekende

Vanuit de vergadering werd een beroep
op het 'Vorden'-bestuur gedaan om zo
spoedig mogelijk de onderhandelingen

met de gemeente te heropenen en te
trachten tot privatisering over te gaan.
'Dan zijn we van een heleboel souza af,
zo werd het voetbalbestuur voorgehouden.

Contributieverhoging
De huurovereenkomst met een looptijd
van vijfjaar heeft inmiddels wel tot gevolg gehad dat 'Vorden' met ingang van
het nieuwe seizoen de contributies gaat
verhogen.

Bij kampeerboerderij Wa^cnvoort aan
dr I H - n t H M i d i j k 12 (U-^VIIOUT ivstaurant De Boggelaat) worden xo'n 700
bezoeken verwacht
Op een hoven hel /wemhad gebouwd
podimn /uilen er de hands 'Boh-Koi'I'o( h' en 'Kasv Kddy K- his Sweetlovers'
optreden evenals /an^eres (iarolien de
W i n d t ( e x - M a i T a i ) en hewejji n ^kunstenaar Pieter /witser.

Lustrumjaar
Drie lustrums heeft de s t i c h t i n g HAMl'arty dit jaar te vieren:
De .r>e \ i e u w j a a r s p a i t y is inmiddels
achter de rug;
de 10e H A M - P a r t y volgende week en
tol slot
op K) a u g u s t u s 'de f>c editie van het
grootste evenement; de Be.u h l'.n tv.

Ondergrond kantine gekocht
De vergadering gaf maandagavond tevens haar fiat aan een bestuursvoorstel
om voor f 10.880,- (kosten koper) de ondergrond van de kantine van de gemeente Vordeq aan te kopen.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Gerard Jolink komt naar
'De Herberg'

Grote artiesten zoals Piet Veerman, Demis Rousos, John Russell, Ria
Valk en anderen traden de afgelopen jaren op tijdens de jaarlijkse kermis/
zomerfeesten in De Herberg te Vorden.
Ook dit jaar is er weer een aantrekkelijk
programma samengesteld. Op donderdagavond tijdens de braderie zal de Belgisch/Nederlandse formatie 'Mannheim' een optreden verzorgen in de grote
zaal. Vrijdagavond zal gevuld worden
met 'Tony Turners Drive-in Show'. En
dan op zaterdagavond 20 juli zal wederom het traditionele openlucht- en zaalfestijn plaatsvinden.
Dit jaar naast het Hdnska-duo, de Omega
showband, rodeo op de mechanisch stier

een ongetwijfeld groots optreden van
Gerard Joling.
Gerard die na de laatste grote hit 'No more boleros' het wat rustiger aan gaat doen,
zal in juli in Vorden één van zijn weinige
optredens verzorgen en gaat daarna op
toernee naar Spanje, Portugal en Italië.
Gezien de grote belangstelling en grote
fanclub zullen kaarten voor dit unieke
optreden binnenkort in de voorverkoop
verkrijgbaar zijn. Via advertenties in dit
blad wordt u op de hoogte gehouden.

Gehandicapt... en toch
gewoon leven
Nationale AVO-collecte 'integratie gehandicapten' van 9 t/m 15 juni.
Leven met een handicap is niet gemakkelijk. Afhankelijk /ijn van anderen, niet kunnen doen wat je eigenlijk zou willen, maar tegelijk de wens
hebben om gewoon te leven. Hopenlijk kent u dat gevoel niet, maar probeert u het zich eens voor te stellen!
De omgeving is niet altijd even begripvol.
Veel mensen denken bijvoorbeeld dat gehandicapten niet gewoon kunnen leven.
Ze vinden het maar vreemd dat iemand
met een handicap tóch van alles wil doen.
AVO is echter van mening dat gehandicapten een gewoon leven moeten kunnen leiden. AVO bevordert de integratie
van gehandicapten in de maatschappij
door financiële h u l p te verstrekken bij
voorzieningen en hulpmiddelen als wettelijke regelingen daarin niet voorzien.

Tevens probeert AVO mensen met een
handicap aan passend werk te helpen en
geeft ondersteuning aan gehandicapten
die een eigen bedrijf willen beginnen.
Dit alles kan AVo echter niet alleen, uw
hulp daarbij is onmisbaar. Geeft u daarom op als collectant in uw woonplaats.
Uw hulp haalt de gehandicapten uit hun
isolement.
U kunt contact opnemen met A. de Vries,
Hoetinkhof 51, telefoon 1941.

Politievaria
Woensdag 29 mei werd er aangifte gedaan van diefstal uit een woning. De
aangeefster, die op de Hoetinkhof
woont, had op dinsdagavond de vooren de achterdeur even opengezet om de
woning te 'luchten'. Vervolgens was / i j
vergeten de voordeur weer af te sluiten.
Uit de woning werd uitsluitend geld
ontvreemd.
Eveneens op woensdag 29 mei rukte de
brandweer Vorden uit voor een
schoorsteenbrandje in een woning aan
de Lindeseweg. De schade bleef hierbij
beperkt.
Vrijdag 31 mei werd er door de verkeersgroep van de rijkspolitie Apeldoorn
een personenauto uit het verkeer genomen die uitsluitend nog geschikt was
voor de sloop. De bestuurder/eigenaar
van de auto werd proces-verbaal aange/egd voor:
— het geheel niet werken van de rem op
de voorwielen;
- gedeeltelijk verrot zijn van het dragende gedeelte van het voertuig;
- niet werken van stoplichten en richtingaanwijzers.
Zaterdag l j u n i werd er aangifte gedaan
van diefstal van huisbrandolie uit een
tank, die bij een zomerhuisje aan het
Schapemeer staat.
In de nacht van zondag 2 op maandag 3
juni werd er in een drietal woningen aan

GROEP VORDEN

de Hoetinkhof ingebroken. Uit de woningen werden o.a. geld, cheques en
een videocamera cntvreemd. Bij twee
andere woningen eveneens op de Hoetinkhof bleef het bij een poging.

Gevonden voorwerpen
fietssleutel aan gele sleutelhanger; sleutel; dames-polshorloge, doublé met
zwart bandje; witte pauw; zwarte sleutelhanger met 2 sleutels; handschoen,
zwart, soort motorhandschoen.

Verloren voorwerpen
portemonnaie, dames, gebloemde stof;
kleine bruine FOX 'Fickie' teef; herenportemonnaie, ouderwetse beugel,
bruin; bruine damesfiets, voorzien van
postcode; groene herenfiets, merk onbekend, wel voorzien.

Weggelopen dieren
4 pauwen ( l mannetje en 3 vrouwtjes).

Aangetroffen

dier

zwart-bruine hond, type herder, reu.

AGENDA
JUNI:
5 Welfare Wehme, handwerken
6 KPO Vierakker-Wichmond, reisje
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
7 Open Tafel SWOV
8 Veebeoordelingswedstrijd Jong
Gelre Warnsveld
8 Tuinfeest HAM-Party
9 Fietstocht, Kranenburgs Belang
9 Klootschieten Buurtvereniging
Delden, café 't Zwaantje
11 Open Tafel SWOV
12 Uitvoering Muziekschool
Dorpscentrum
14 Moonlightswimming zwembad
14 Open Tafel SWOV
15 Veebeoordelingswedstrijd Jong
Gelre Warnsveld
16 Soosmiddag Kranenburg
18 Open Tafel SWOV
17-18-19-20 Avondvierdaagse Sparta
19 Welfare, handwerken
20 Plattelandsvrouwen, fietstocht
21 Open Tafel SWOV
22 Rommelmarkt, PV Vorden
23 Klootschietmarathon Buurtver.
Delden, café 't Zwaantje
23 Wampex Jong Gelre Warnsveld
25 Open Tafel SWOV
26 Bejaardensoos VierakkerWichmond, reisje
26 Recordjacht zwembad
26 Prestatie zwemming zwembad
27 Excursie Enter Jong Gelre
Warnsveld A.C.C.
28 Open Tafel SWOV
JULI:
1 t/m 4 Zwemvierdaagse
2 Soosmiddag Kranenburg
2 Open Tafel SWOV
5 Open Tafel SWOV
5 Toneeluitvoering Buurtvereniging
Delden, Dorpscentrum
6-7 Braderie Wichmond, Ludgermarkt
9 Open Tafel SWOV
12 Open Tafel SWOV
16 Open Tafel SWOV
16 Soosmiddag Kranenburg
Eindmiddag
17 Welfare Wehme werk indelen
19 Open Tafel S WO V
21 Wadlopen Jong Gelre Warnsveld
23 Open Tafel SWOV
26 Midsummernightswimming'Inde
Dennen'
26 Open Tafel SWOV
30 Open Tafel SWOV

sulindelaan,
l.a. Kerkstraat, r.a.
Schoolplein, op schoolplein ontbinding van de avondvierdaagse.
Tijdens de intocht zullen er pamfletten
uitgereikt worden aan de toeschouwers. Dit is een donateursaktie van
Gymnastiekvereniging Sparta voor extra financiële ondersteuning van hun
vereniging.
Men kan zich opgeven bij Wilma
Koers, H. van Bramerenstraat 17 en bij
Mieke Linnenbank, het Kerspel 21.

De biografie van
Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld is in 1938 te Hamburg
geboren. Al op jonge leeftijd interesseert hij zich voor talen en allerlei vormen van kunst. Als hij nog maar net 15
jaar oud is, gaat hij in Parijs wonen en
wint daar tijdens een Concours van h'et
Internationaal Wolsecretariaat meteen
de eerste prijs met een door hem ontworpen mantel.
In 1955 begint hij als assistent van Pierre Balmain en in 1959 wordt hij al tot
directeur bij Patou benoemd, waar hij
tot 1963 werkzaam blijft. Van 1963 tot
1983 werkt Karl Lagerfeld met veel succes als free-lance stylist in Frankrijk,
Italië, Duitsland en Japan.
In die lijd ontwerpt hij niet alleen modekollekties, maar ook accessoires
zoals sieraden, hoeden/ dassen, badmode, stoffen en zelfs bontmode samen met Fendi.
In 1975 wordt 'Parfum Lagerfeld' opgericht en achtereenvolgens verschijnen op de markt:.'Chloé', 'Lagerfeld',
'KL Femme' en tenslotte 'KL Homme'.
In 1983 gaat hij samenwerken met het
modehuis Chanel; hij wordt daar artistiek directeur voor de Haute Couture
Collectie en voor de Prêt-a-Porter
mode.
In 1984 richt hij zijn eigen onderneming 'Karl Lagerfeld' op. Hij lanceert
een kollektie Prê-a-Porter voor de
'vrouw van de wereld', ontwikkelt daarbij accessoires, zoals sieraden, lederwaren, schoenen, shawls, horloges, herenmode, damessportkleding en bontmode.

Sinds kort houdt hij zich ook bezig met
het interieur. Zo vermeldt hij in zijn in
1990 verschenen fotoboek 'Karl Lagerfeld', dat papier zijn grote voorliefde
heeft, omdat papier het begin is van
alle creatieve arbeid.
Karl Lagerfeld, die zich vo^ialle creatieve uitdrukkingsvormen^Hkesscert,
werkt daarnaast tegelijkertijd voor film
en theater. Onlangs heeft hij de kostuums voor 'Festin de Babette' ontworGymnastiekvereniging 'Sparta' Vorden pen, alsook voor de film 'Comédie
organiseert dit jaar weer de jaarlijkse d'Ainour', het levensverha^Uan Leauavondvie^^gse. De avondvierdaagse
taud.
^P
start op nl^ni a.s. vanaf de Openbare
Voor het theater heeft hij aan diverse
basisschool aan de Dorpsstraat te Vorstukken van Arthur Schnitzler meegeden.
werkt. Hij ontwerpt decors voor opeEr zijn vier prachtige routes uitgezet,
ra's en neemt deel aan de voorbereizodat de wandelaars volop kunnen gedingen voor operettes en balletuitvoenieten van de natuur rondom Vorden.
ringen in de Scala in Milaan, het volkDe organisatie van de avondvierdaagse
stheater van Wenen, de opera van
is verheugd over de deelname van een Florence, Zürich en Monte Carlo.
flink aantal deelnemers uit het bejaar- Vier jaar geleden is Karl Lagerfeld ook
dencentrum 'de Wehme' te Vorden. een carrière in de fotografie begonDeze deelnemers zullen alle vier avon- nen. En nu levert hij dan ook nog zijn
den de 5 km-route afleggen met hun
bijdrage aan de decoratie van het intebegeleiders.
rieur. De bijzonder fraaie kollektie beTevens is het mogelijk om op één van
hang met bijpassende randen en intede avonden de route van die dag te lo- rieurstoffen, die hij gecreëerd heeft,
pen. Op het startburo kan hiervoor ademt de sfeer van de 18e eeuw.
worden ingeschreven voor de dagspeld
Kom deze prachtige kollektie eens bevan die dag.
kijken bij Harmsen Vakschilders, SpalDe routebeschrijvingen zijn te verkrijstraat
17,
Hengelo
Gld., tel.
gen op het startburo voor aanvang van
05753-1292. (Zie ook onze etalage.)
elke route.
ledere avond moeten alle kaarten bij
hetstartbureau zijn ingeleverd.
OVER TELEFONISCH
Op de vierde avond komt de route uit
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
bij de basisschool "t Hoge' en zullen de
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.
medailles worden uitgereikt. De deelnemers kunnen zich daar opstellen
VOORKOM FOUTEN,
voor de intocht.
GEEF UW ADVERTENTIE
Muziekverenigingjubal uit Wichmond
SCHRIFTELIJK OP OF
zal op het schoolplein de muziek verKOM EVEN LANGS
zorgen.
OP ONS
Daarna zal de intocht starten met meKANTOOR!/
dewerking van muziekvereniging Concordia en muziekvereniging Sursum
Corda.
De route van de intocht zal zijn: het
Hoge, r.a. Storm van Gravezandestraat,
r.a. Hertog Karel van Gelreweg, l.a. Dr.
Lulofsweg, r.a. Zutphenseweg, l.a. In-

Avondvierdaagse

Hoera, fraterstuin weer open
Ook dit jaar nodigt men weer uit voor de open dagen, op 9 juni en
14 juli a.s. in de tuin van frater Jeroen, achter het fratershuis,
Alexandrinalaan 13, Leo Stichting, Borculo.
Men kan daar lopend, fietsend of met de auto komen (dan wel
parkeren op het grote grasveld aan de Alexandrinalaan omdat
anders de verkeersafwikkeling stagneert). De route is aangegeven.
Kom alstublieft niet zo vroeg. Men zou
de fraters storen in hun zondagse bezigheden.
Men kan terecht om te genieten van de
vele bloeiende, voornamelijk wilde
planten. Frater Willibrord en IVN-gidsen leiden rond, vertellen bijzonderheden over standplaats, bloemvorm, bijbehorende insekten, over onderhoud
en verrassingen.
Als vanouds is er een wilde-planteninarkt, om te voorkomen dat zulke
schoonheden uit de natuur verdwij-

nen. Déze komen uit 'de Ark' — kan
men zich een symbolischer naam
voorstellen? — waar ze met zorg en
liefde worden gezaaid en opgekweekt.
Wil men planten kopen, breng dan een
tas of doos mee. En heeft men lege
plastic potjes over. Brengt ze dan mee,
men gebruikt ze graag weer.
De vlinderwerkgroep is natuurlijk weer
aanwezig met haar lievelingen en informatie over kleine aanpassingen in
de tuin die tot meer vlinders leiden.

Gemeentelijke Dag/Avond
M. A. V.O. voor Volwassenen
Zutphen
De Dag/Avondschool voor volwassenen houdt op donderdag 13
juni 1991 een open dag. U kunt dan 's morgens en 's avonds
inlichtingen krijgen over de studie in één of meer vakken op
MAVO-niveau in het schoolgebouw Leeuweriklaan 17a.
Er hoeft geen volledig studiepakket te worden gekozen (6 vakken) . U kiest het vak of de vakken die voor u belangrijk zijn.
Op de open dagen kunt u kennis maken met docenten, en overleggen welke keu/.e u /.uit maken uit het vakkenpakket en leerboeken inzien.
De lessen worden 's morgens en 's avonds gegeven, per vak 90 minuten per
week.
De leermethoden zijn speciaal voor
volwassenen geschreven. Er is dan ook
geen sprake van een schoolse sfeer. De
leeftijd van de cursisten is zeer uiteenlopend van 16 tot 72jaar.
Een aantal cursussen dat vroeger H-jarig was is door de veranderde vraag
2-jarig geworden.
In het eerste jaar worden er gratis studielessen gegeven, waarbij geleerd
wordt hoe u moet studeren. Dat geeft
mensen die geen studie-ervaring nebben en aan zichzelf twijfelen een enorme steun. Iedereen kan leren!
Op de DAS kunt u ontdekken hoe leuk
het is om nieuwe kennis op te doen.
U kunt kiezen uit de volgende vakken:
Nederlands, Frans, Duits, Engels,
Spaans, Geschiedenis, Aardrijkskunde,
Wiskunde, Natuurkunde, Biologie,
Handelskennis, Textiele Werkvormen
en Kunstgeschiedenis.
Voor leerlingen is er een speciale cursus 'werken met de computer'.
De prijs van de cursus is laag, omdat er

rijkssubsidie verleend wordt. Bovendien is er een mogelijkheid tot tegemoetkoming in de studiekosten.
Dr Scholengemeenschap Midden-IJssel (Volwassenen Onderwijs) in Deventer heeft een nevenvestiging HAVO in
het/elfde gebouw als de Dag/Avondschool vooi Volwassenen.
Na een MAVO-D diploma of een gelijkwaardige vooropleiding kunt u in
twee jaar een H AVO-diploma behalen.
Studeren in één of meer vakken is ook
mogelijk om /o v ia deelcertificaten het
HAV( )-diploma te verkrijgen.
In / i i t p h e n wordt er oven lag op maandag, dinsdag en woensdag en op dinsdagavond les gegeven. Bij voldoende
aanmelding wordt er in september gestart met de lessen Nederlands, Frans,
Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde
en Economie. Voor andere vakken
kunt u terecht op onze hoofdvestiging
Oude Holterweg 4, 7415 WG Deventer.
De coördinator is op de open dag aanwezig om informatie te geven over de
vakken, studiefinanciering, vervolgopleidingen e.d.
Bent u verhinderd op de open dag dan
kunt u elke woensdag van 10..HO-12.00
uur en van 19.00-20.00 uur aan de
Leeuweriklaan 17a terecht. U kunt ook
telefonisch een afspraak maken.
Tel. 05750-18862.

Het is nauwelijks
voorstelbaar,
dat in Nederland maar
zo weinig berinnen aan
de 102.000 joodse
landgenoten, die in de
Duitse concentratie- en
vernietigingskampen
werden vermoord.
V(X)r de/e 102.000 omgekomenen wil een aantal overlevenden op de appèlplaats van het
voormalig kampterrein een
ereveld inrichten. Naamloos
kwamen zij om.
Evenzovele naamloze stenen
zullen een blijvende herinnering vormen aan elk der
slachtoffers.
U kunt één of meer stenen a ƒ 25,00 per stuk laten plaatsen ter
nagedachtenis van dierbare of onbekende landgenoten.
l) ontvangt een certificaat met vermelding van het aantal stenen waarvoor i.
ƒ 25.00 per stuk heeft voldaan.
Bank: NMB Bank Nijmegen nr. M. 1-t,7-j.•<()«, C.iro: NMB Bank Nijmegen
nr. 82.63.19. met vermelding van Westerbork 102.000 Actie Kamp Wersterbork
Voor meer informatie:
Werkgroep Westerbork 102.000, Postbus 131. >tf() AC Cuijk.
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Ja

ik doe mee,
ik plaats

stenen a ƒ 25,00

Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Ik betaal per

Bank/Giro/Cheque'

Datum: -

Handtekening:

totaal ƒ.

'Doorhalen wat niet van toepassing is.
Zonder post/egel in envelop /.enden aan: Werkgroep Westerbork 102.000.

Antwoordnummer 102, 5400 VR Cuijk.

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

DRUKKERIJ

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

