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QEMEENTEfiULLETINyORDEN
• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.

• Het gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
& 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.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

IETSPAD VORDENRUURLO
Het bericht van Omroep Gelderland
op 5 juni jongstleden over defietsverbinding tussen Vorden en Ruurlo is
onjuist gebleken.
Volgens dit bericht zou blijkens een
brief van de minister van Verkeer en
Waterstaat aan de Tweede Kamer, de
aanleg van fietspaden langs de weg tussen Vorden en Ruurlo geheel volgens
plan voor het einde van het volgend
jaar zijn voltooid.
Voor zover echter kan worden nagegaan heeft deze mededeling niets te
maken met een veiligeJïetsverbinding
tussen Vorden en Ruurlo, maar betrekking op een ander project elders in
Gelderland.

^VERVOLG OPHALEN
KLEIN CHEMISCH
"ï COLLECTEAFVAL HUIS AAN HUIS
VERGUNNING
OP 8 EN 9JULI
Burgemeester en wethouders hebben
AANSTAANDE
aan het Prins Bernhard Fonds vergunHet ophalen van klein chemisch afval
huis aan huis is een groot succes. Er
werd zoveel afval aangeboden dat de
chemokar dit onmogelijk binnen de
geplande tijd op kon halen. De wijk
Addinkhof en een gedeelte van het
buitengebied zij nog niet aan de beurt
geweest.

ning verleend voor het houden van een
collecte van 17 tot en met 29 juni 1991.

In Addinkhof vindt daarom op maandagmorgen 8 juli een vervolg-inzamelaktie plaats. Aansluitend daaraan
vindt het vervolg van de inzameling in
het buitengebied plaats. Aangezien
het buitengebied niet in een dag kan
plaatsvinden krijgt iedereen die zich
heeft aangemeld persoonlijk bericht
wanneer het klein chemisch afval
wordt opgehaald.

Wie heeft de gasmeter nog niet geplaatst en zich daarvoor wel opgegeven?

^BOUWVERGUNNINGEN
Op 4 j u n i jongstleden hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
de heer GJ. ten Bokkel, Wilhelminalaan 15 te Vorden, voor het bouwen van een berging op het perceel
Wilhelminalaan 15 te Vorden.
— de heer A. Wentink, de Hanekamp
3 te Vorden, voor het bouwen van
een hal/entree op het perceel de
I lanekamp 3 te Vorden;
— de heer J.W. Bloemendaal, /utphenseweg 53 te Vorden, voor het
verbouwen van een woning op het
perceel Zutphenseweg 53 te Vorden.
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.

NTEGRAAL GASPLAN WARNSVELDZUTPHEN- VORDEN

Het integrale gasplan voormalig- en
huidig buitengebied van de gemeente
Warnsveld is per l januari 1991 gerealiseerd en afgerekend door de gemeente Warnsveld met de (lamog.
Er dienen per begin mei nog een 43-tal
bewoners/eigenaren van percelen een
verzoek te richten aan de Garnog voor
de gasmeter plaatsing. Contractueel
hebben zij zich verplicht om binnen
achttien maanden na voltooiing van de
hoofdlcidingaanleg de meter af te nemen.
De voltooiingsdatum hoofdleiding is
geworden l januari 1991.
Wij verzoeken u nu om zo spoedig mogelijk aktie te ondernemen, zodat het
integrale gasprojekt dat is uitgevoerd
voor het totale buitengebied volgens
plan financieel kan worden afgerond.
De gemeente Warnsveld financiert namelijk per perceel waar de meter nog

niet is geplaatst, een bedrag voor van
f 2.500,--, als bijdrage in het hoofleidingnet. Zodra u uw meter heeft geplaatst wordt dit bedrag, per perceel,
door de Gamog als een subsidie aan de
gemeente uitgekeerd.
Teneinde nu dit voor het buitengebied
zo belangrijke projekt af te kunnen
ronden binnen de raming, rekenen wij
op uw medewerking. Behoort u dus
nog tot de 43 bewoners die de meter
nog dienen te plaatsen, dan rekenen
wij op uw spoedige medewerking!

•TER VISIE LEGGING
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
'VORDEN WEST EN
ZUID 1991'
Voor de bebouwde kom van Vorden
zijn in de loop ter tijd diverse bestemmingsplannen opgesteld. Deze plannen waren grotendeels gebaseerd op
de uitgangspunten ingevolge de
(oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening.en waren gedetailleerd van aard.
Gewij/igde maatschappelijke inzichten, alsmede de wens tot deregulering
(o.a. voortvloeiende uit de wijziging
van de wet op de Ruimtelijke Ordening,welke per l juli 1986 in werking is
getreden )^^reisen een slagvaardig en
praktisch^ptrument ter bevordering
van een goed ruimtelijk ordeningsproces. De verschillende regelingen in de
diverse plannen voor het dorp leiden
nu in enkele gevallen tot rechtsongelijkheid tu^en burgers. De gemeenteraad hec^Bm ook gevraagd om voor
de bebouwue kom van Vorden nieuwe
bestemmingsplannen op te stellen.
Daarbij is een duidelijk keuze gemaakt
voor meer flexibiliteit in het plan zelf,
zodat deze niet langer als star en negatief instrument hoeven over te komen.
Voorkomen dient te worden dat voor
elke kleinigheid het bestemmingsplan
weer (via de vrij lange weg van een herziening met een in de Wet voorgeschreven procedure) aangepast dient
te worden. Het dorp is voor dit doel in
een aantal delen 'geknipt'. Voor het
eerste deel is inmiddels een voorontwerp-bestemmingsplan gereed,
/oals U in de advertentie elders in dit
blad kunt lezen, ligt dit voorontwerp
bestemmingsplan vanaf a.s. maandag
ter inzage. De begrenzing van het
plangebied is op de schets onderaan
dit stuk aangegeven.
Over dit voorontwerp heeft op 23 mei
jl. reeds een inspraakavond plaatsgevonden in het dorpscentrum.

Natuur- en Milieumarkt
Op /aterdag 29 juni a.s. zal in Vorden
een grote Natuur- en Milieumarkt worden gehouden. Een twintigtal organisaties hebben inmiddels hun medewerking aan de/e markt toege/.egd. De organisatie van de markt is in handen van
de Bijenvereniging Vorden, die eveneens het initiatief tot de markt heeft genomen. De deelnemende organisaties
variëren van specifieke milieuorganisaties als het IVN en Natuurmonumenten tot de landbouworganisaties, de
Wereldwinkel en de Gemeente Vorden.
Als centraal thema voor de markt is gekozen DE WEGBERM. Voor /.over mogelijk zullen de deelnemende organisaties in de door hen in te richten kramen aandacht aan dit thema besteden.
De organisatie van de markt verzorgt
centraal op het Marktplein een zandweg met bermen, waarvan er één zal
zijn uitgevoerd als ruige wegberm en
één als mooie wegberm. Dit om de bezoekers duidelijk te maken dat het onderhoud van bermen ook anders kan
dan nu veelal door de wegbeheerders
wordt gedaan.

Fietstocht
Kranenburgs
Belang
In verband met het slechte weer is de
fietstocht afgelopen zondag niet doorgegaan. Deze is nu verplaatst naar
zondagmiddag 23 juni.

Vaderdagverr^ing
Unieke samenwerking tussen Ponypark Slagharen en Vordcn.se Bloemist
Dijkerman.
Als Vaderdagverrassing krij^u bij een
bepaalde aankoop een
kaart voor het hele ge/in!!
Deze kaart is geldig voor de komende
weekenden in juni. U kunt met uw hele
gezin gratis naar de spektakulaire Westernshow, gratis zwemmen in het unieke Fuji-bergbad, gratis gebruik maken
van de meer dan 40 fantastische attrakties. Zie verder de advertentie in dit blad!
Fam. Dijkerman en medewerkers wenst
u alvast veel plezier.

Muziekschool
Regio Zutphen
Programma van de uitvoering
op zaterdagavond 15juni a. s.
in de Hanzehof te Zutphen
1. Junior blaasorkest o.l.v. Frederike
Wierda; 2. Schakelklassen o.l.v. Sietze
Wierda en met begeleiding van een
combo; 3. Zangsolisten en koor o.l.v.
Joop Gietema; 4. Jonge leden van muziekverenigingen presenteren hun
examenstukken: a. Mark Heuvelink,
bariton (C-examen); b. Pim Kale,
trompet (C-examen); c. Paul Vinkenvleugel, trompet (C-examen); d. Gerdien Kale, klarinet (D-examen); e. Pim
Kale en Paul Vinkenvleugel; f. Gerdien
Kale, Concertpiece in f voor 2 klarinetten en piano; 5. Diploma-uitreiking.
Om de kosten van deze uitvoering te
bestrijden vraagt men een vrijwillige
bijdrage.

Amnesty groep
j» STREMMING BROEKWEG IN VERBAND
MET VERNIEUWING
BRUG
De brug in de Broekweg over de Baakse
Beek te Wichmond verkeert in een
slechte constructieve staat. Deze brug
wordt daarom binnenkort gesloopt en
veivangen door een nieuw te bouwen
betonbrug.
De uitvoering van het werk is gepland
in de maanden j u n i tot en met oktober
1991. Gedurende de periode dat de
brug niet beschikbaar is voor het verkeer, zal naast de huidige brug een tijdelijke brug voor voetgangers worden
gelegd die mede geschikt is voor het
aan de hand meevoeren van fietsen en
bromfietsen. Het overige verkeer komende uit de richting Wichmond zal
worden omgeleid via Baak.
De stremming zal naar verwachting ingaan op maandag 24 juni en duren tot
medio oktober 1991.

De groep Vorden van Amnesty International heeft het afgelopen seizoen in
totaal 765 brieven geschreven, te weten: 477 in Vorden, 135 in Hengelo en
15!5 in Steenderen.
In Vorden wordt behalve op de eerste
maandag van de maand, t h a n s ook op
de dinsdagmorgen, na de maandagavond gelegenheid geboden om te
schrijven.
Ook is het mogelijk om één of meer
voorbeeldbrieven thuis te ontvangen
en te schrijven. Hoogtepunt in het afgelopen jaar was het tienjarig jubileum
dat gevierd werd met muziek en een
diapresentatie over het werk van Amnesty International.
Overigens kampt de groep Vorden met
een probleem. In totaal bestaat de
werkgroep uit 8 mensen: l uit Steenderen, l uit l lengelo en 5 uit Vorden. Volgens de groep te weinig. Men zou dan
ook gaarne zien dat zich nieuwe leden
aanmelden.
Informatie hierover kan men verkrijgen bij Annevan Burk, tel. 1732.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 16 juni 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, bediening van de Doop. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Geref. kerk Vorden
Zondag 16 juni 9.30 uur ds. P.W. Dekker
m.m.v. koor Interchrist; 19.00 uur ds. P.W. Dek-

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 t/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.

ker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 16 juni 10.00 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 15 juni 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 16-17 juni Pastor C.
van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.
Huisarts 15 en 16 juni dr. Haas.
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. 1678.
Adres: Christinalaan 18.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur.

Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op
deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenartsen van zaterdag 15 juni 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 15 en 16 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.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekjeyun/ 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.
Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldlngsnummer 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.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 juir 10.00 uur ds. C. Bochanen,
dienst voor jong en oud, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 15 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 16 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 16-17 juni Pastor
van Zanten, tel. 05753-1314.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag
en
nacht
bereikbaar,
tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

Fototentoonstelling
Als aanloop op de Natuur- en milieumarkt op zaterdag 29 juni a.s. te Vorden, organiseert de Werkgroep Wereldwinkel Vorden van 4-29 j u n i in de
plaatselijke bibliotheek een fototentoonstelling onder de titel:
Milieu een wereldzaak
De foto-expositie laat zien hoe onze
manier van konsumeren het milieu in
de Derde Wereld beïnvloedt. Vaak zonder het te weten zijn we — direkt of

lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de-hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

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
\ ; m de ooi/aken van het probleem, ofwel we worden een deel van de oplossing. De keus is aan ons.
De tentoonstelling is geschikt voor iedereen vanaf l O jaar.
De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 3 te Vorden.

Contactjes

Voor
VADER

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 gr.itis herplaatst: de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
garage-kanteldeur, 4 m br.
met inloopdeur.
Th. Leisink, tel. 05752-3789.
• Dinsdag 18 juni a.s. wordt
Henk Berenpas 50 jaar
(de koffie is klaar).
Vorden, Strodijk 17.
• Inboedelgoederen, tafels,
stoelen, bedden, lampen,
keukentoebehoor enz.
Zutphenseweg 55.
Tel. 1400 of 1686.

Uw Echte Bakker heeft voor alle
vaders weer smakelijke vaderdagspecialiteiten gebakken.
Dat is echt smullen.

ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHT-JE PROEFT T !

Denk aan de

AVONDVIERDAAGSE
Ook voor Vader:
SPECIALE
AANBIEDING

AppelSpijstaartjes
DIT WEEKEND:

f5Zie ook onze
dagaanbiedingen.
) 't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Voor reparaties
van
alle
merken

<X>

7lh
Zutphenseweg
5

vanaf %J j «7 O bij uw

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

x

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt uio11,50
Speklapjes 1 RHO 7,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING

Telefoon 1505

Boterhamworst

Bami Ot Nasi

100 gram 0,98

Babi Pangang

Schouderham

500 gram 6,25

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

100 gram 1,95
SPECIALITEITEN

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Roomsnitzels of
Slavinken

GEWONE

Biefstuk

4 betalen

DEZE WEEK:

Een stropdas van gebak

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 kno 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Schouderkarbonades 1 KÜO 7,95

VORDEN

ongewoon lekker 250 gram 0,25

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

BUGGY's
d/V. modellen
al vanaf

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-18.00 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

Haas Rib karbonades 1 KNO 10,45
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR.

79,

groenten en fruit
kaas en noten

textiel en babymode
woninginrichting zonwering

mullcr-vorden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

extra voordelig:

DISBERGEN

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

GROEN
Fam.J. Huitink

Ruurloseweg 1 7 - 7 2 5 5 DE Hengelo Gld

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 13 -14 -15 juni

Bij ons zorgen

• TE KOOP:
Opel Kadett 1.3 3-drs, LPG +
trekhaak, nov! '88,80.000 km.
Tel. 05755-2084.

NOG </2 WEEK!!!

THE WORLD-S FINEST SUNGLASSES

Oö juwelier

• TE KOOP:
80 grindtegels kleur groen,
60 x 40 x 5 cm, f 2,50 per stuk.
Tel. 05752-3233.

• TE KOOP:
koolplanten.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 6876.

99,-

v.a.

• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp in gezin
zonder kinderen, voor de
maandag en donderdag n.m.
Brieven onder no. 11-1.
Buro Contact, Postbus 22,
7250AAVorden.

• TE KOOP:
wegens beëindiging sport
Honda crossmotor 125, bj.
'86. Vraagprijs f 1.750,-.
Astrid Dostal, Industrieweg 4,
Vorden.
Tel. 05752-2665 (na 17.30
uur).

OORDELIG
ERRASSEND LEKKER

diverse
modellen

• TE KOOP:
Zündapp KS 50 bj. '81, zeer
goed.
DeStroet4. Tel. 2068.

• GEVRAAGD:
goederen voor
rommelmarkt.
P.V. Vorden.
Tel. 05752-2068/1871.

ARKENSVLEES
ERS

SERVIC&ENVAKMANSCHAP L

steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

\

schildersbedn jf
~V'5NUfJ8| B~~S
S DER WIS l» V SSSS
Leo Westerhof:

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

Telefoon 05752-1208

Katjan Pedis
SCHERPE NOOTJES

FONKELENDE
MEUBELIDEEËN

beter complete

' 250 gram

1,95

maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 juni:

NIEUWE OOGST geschrapte WORTELTJES cogam 1,50
Buffetkast

2275

Dressoir

1495
795

Aanstaande zondag VADERDAG
Geef vader een TAART, daar is hij gek op!
We maken ze in vele soorten en smaken

AANBIEDING

Weekend taartje van 7,75voor
Appelf lappen 6haa

7,25

HAZELNOOTKOEK 1paKvan4

DEEMQEECHrc Vordense Mik

van 5,50 voor

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

S WARME BAKKER

5 betalen
voor
3,50
TELEFOON 1373

G?

w

l

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!
SPECIALITEIT: VORDENSE MIKEN VORDENSE KRUIDKOEK

" 'i:

l

BEELD E N GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

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

Mijn papa en mama
Gerrit-Jan Kroese

t
-*-*-

en
Yvonne Bultman
gaan trouwen
op donderdag 13 juni 1991
om 14.30 uur in het
Gemeentehuis te Vorden.
Stephan
H. K. van Gelreweg 35
7251 XK Vorden
Steef en Joke Fierens
danken familie, vrienden en
kennissen voor de grote
belangstelling en de vele
mooie geschenken ter
gelegenheid van hun huwelijk.
Het was onvergetelijk!
Veenendaal, juni 1991
Zuiderkruis 177
Met ons vertrek uit Vorden
willen we langs deze weg alle
bekenden hartelijk groeten.

*-?'-

f

Het was gezellig op onze receptie
die we gaven op zondag 9 juni,
de dag dat we 30 jaar waren getrouwd.

*

i
*
•;•'-

-x-

$

'fc

Ook op zaterdag 15 juni geven wij
receptie van 15.30 tot 17.00 uur
in café-restaurant „De Herberg",
Dorpsstraat 10, Vorden,
waarbij U van harte welkom bent.

*
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Op zaterdag 22 juni a.s.
zijn wij

Gerrit en Dine Kornegoor
-**
-#*
-*-

ï

40 jaar getrouwd.
Wilt u ons hiermee gelukwensen,
dan ontvangen wij u graag die dag
tussen 15.00 en 16.30 uur
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.
Vorden, juni 1991.
Kostedeweg10,7251 MZ

Door de steeds toenemende vraag naar onze
dienstverlening bestaat dringend behoefte aan een:

(of die hiervoor opgeleid wil worden)

l

DeStroet32
7251 CR Vorden.

HARMSEN VAKSCHILDERS is, het woord zegt het
al, een onderneming waarin vakkennis de
boventoon voert. Kwaliteit door vakmanschap. Ons
bedrijf koncentreert zich op utiliteits- en
onderhoudswerk.

VAKSCHILDER m/v

Jo en Jannie Westerveld

f
#

M. Groen
A. Groen-Pijlman
Ons nieuwe adres luidt:
Minckelersstate26
8442 PL Heerenveen
Tel. 05130-21371

In plaats van kaarten

*

t

*

Wij denken aan een gemotiveerd, klantvriendelijk
persoon die iedere dag zijn werk met plezier doet.
Het spreekt voor zich dat voor ons een gedegen
genoten vakopleiding een belangrijk aspekt is.
Denkt U, dat U de juiste man of vrouw bent voor
deze baan, neem dan snel kontakt op (tel.
05753-1292); een afspraak is dan snel gemaakt.

IB HARMSEN
VAKSCHILDERS

ALS VADER T VOOR
HET ZEGGEN HEEFT

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram i3,ifO

BIEFSTUK ,oo9OT 2,79

DINSDAG:

natuurlijk van limousine kwaliteit!

VERSE WORST

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

KIP NAPOLU™ 1,39

500 gram 4j9O

heerlijk bij rijst e.d.!

HAMLAPPEN

HENGELO GLD. TEL 05753-1292
ZELHEM, TEL. 08342-1998 GERBERT ABBINK

TIP VOOR DE BOTERHAM:

500 gram 5,98

S NIJ WORST
#
*
i

l
-*-**

i
-**
-*-

„1,79

WOENSDAG:

KOOKWORST,00 gram 0,98

GEHAKT h.o.h.

Zaterdag 22 juni a.s.

500 gram 4,98

Openbare les

RUNDERGEHAKT
500 gram 5,98

van de

Van 17-6 t/m 7-7 heeft

DR. DAGEVOS
geen praktijk
Patiënten wier achternaam
begint met A t/m K kunnen
terecht bij Dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 1255 en
L t/mZ bij Dr. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678.
Wij zoeken iemand, die ons
2 dagen in de week, en 1 x in
de 2 weken een weekend wil
helpen bij alle voorkomende

werkzaamheden
op het pluimveebedrijf

AVONDVIERDAAGSE
aanvang 18.30 uur

DAGTOCHT
17 juli a.s.
naar Kasteeltuin Arcen
Kosten f 85,(leden KMTPf 75,-)
Deelnameformulier
verkrijgbaar bij:
mevr. R. Pelgrum,
Geurkenweg 2 en mevr. F.
Lenselink, Zutphenseweg 68a.

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

MOTORRIJDERS(STERS)!

Dagtocht
naar Giethoorn
23 JUNI
Na het succes van vorig jaar,
organiseren wij wederom een
dagtocht.
9.00 uur:
Ontvangst bij bodega 't Pantoffeltje
met koffie.
9.30 uur: Vertrek.
75.30 uur:
Terugreis alwaar bij 't Pantoffeltje
een stevige hap te wachten staat.
Kosten voor deze dag incl. koffie
en diner Hfl. 25,-.
Opgave/inlichtingen:
Willem Peters, tel. 2196 of
Wouter Memelink, tel. 1846.

Het Bestuur.

ORANJEFEEST
Leesten/Warken 1991
in en rond Café-Restaurant
„de Boggelaar"
Vordenseweg 32, Warnsveld
19.00 uur: Zaal open.
19.30 uur: Opening door de voorzitter dhr.
E.J. Gotink en door de
Burgemeester van Warnsveld,
Mr. W.W. Hopperus Buma.
Daarna zal toneelver. KRATO het blijspel
„Oma's wil is wet" opvoeren. In de pauze een
grote verloting met een mooie hoofdprijs. Na
afloop tot 1.00 uur dansen onder leiding van
Duo Bé Duyn. Kaartverkoop aan de zaal (voor
leden zijn er kaarten in de voorverkoop te
verkrijgen bij de bestuursleden).
ZATERDAG 15 JUNI:

10.00 uur: Opstellen voor de
gekostumeerde optocht bij de
Leestenseschool, het Horseier 1,
Warnsveld.
10.00 tot
10.15 uur: Vertrek naar het Groot Graffel
voor een aubade aan de
bewoners aldaar m.m.v.
Muziekver. Sursum Corda uit
Vorden.
13.00 uur: Start van de kinderspelen achter
Café ,,de Boggelaar"
13.30 uur: Trekker behendigheidsrit.
14.00 uur: Start van het vogelschieten,
vogelgooien, ringsteken en
schijfschieten.
Verder op het terrein aanwezig zijn een
ouderwetse draaimolen, mini-scooters,
sminktafels en mogelijkheden tot ponyrijden.
20.00 uur: Dansen onder leiding van
„Bianco" uitEmmen.
Dus al met al een bezoek waard!!!

Ie Herberg"

MONUTA

LOGA
bellen.

zonder meer 'n zorg minder

a.s. VRIJDAG 14 JUNI
v.a. 22.00 uur

05700 - 1 43 32
Of

06 - 8 2' 22 40
Monuta: dag en nacht bereikbaar

GESLAAGD!!!
Geef een pen cadeau

AUTOSCHADE
HEPSTELBEDRIJF
NIJVERHEIDSSTRAAT

3

RUURLO

NU GRATIS GRAVEREN

LOGA
Raadhuisstraat 22 - Vorden
Tel. 3100

05735-1161

de Lochemse blues-formatie

IDESOFMAY

SPECIAAL

entree gratis

(voor vaderdag)
HEREN
OVERHEMDEN

Brood,
'n gezonde voeding

gedessineerd
normaal 59,50 en 49,95

Wij hebben een grote sortering, van grof tot
fijn volkoren, waaronder vele nieuwe
soorten.
Elke dag vers van de Warme Bakker;
dat proeft U!

alleen dit weekend

95

't winkeltje in vers brood en banket

mei

mode

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

BORGOQJEn
PAARDEBROKKEN
SCHAPENKORRELS
GEITENBROKKEN
KONIJNENKORRELS
GEMENGD KONIJNENVOER
GEMENGD GRAAN
OCHTENDVOER
LEGKORRELS
HONDEBROKKEN, versch. soorten
KATTEVOER
VOGELZADEN
GrootverpsKkingen worden gratis bij u
thuisbezorgd.

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

Tonny Jurriëns

Dorpsstraat 10 - Vorden

Ook uw adres voor grootverpakkingen voor o. a.

UITVAARTUITVAARTVERZORG1NGII VERZEKERING

Jan ter Beek
05752-1807

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

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

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Schoolboeken
bestellen?

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

9.45 tot

DRUMLES

Iedereen is van harte welkom.

Fa. Wiltink

VRIJDAG 14 JUNI:

Werkgroep Tuinkeuring

VLOGMAN

MONCHOUROLLETJES
1 00 GRAM

in het Dorpscentrum
aanvang 19.30 uur.

Erkend gas en waterinstallateur

Tel. 05754-1421

De

*****+**
!SPECIAL

Nuts Blokfluit en Melodica club
Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

KEURSIAGER

GAAT IE NAAR DE
KEURSLAGER VOOR:

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden
Tel. 05752-3700
Depot: Joke Jansen
Landlustweg 9 - Steenderen
Tel. 05755-1658

39,

burg. galleestraat 9 - vorden

OPHEFFINGSUITVERKOOP
Speciaal voor Vaderdag:
E-

+

A-milïlen van f 39,95 voor

Heren Skai-muilen van 129,95 voor 19,—
Romika-muilen van 184,95 voor
59,'"
Corduroy-muilen v.a.
15,—

Op alle niet-afgeprijsde schoenen
en lederwaren

nu 20% KORTING
W U L L I N K Vorden
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

aguAsport

TAPIJTCOUPONNEN

regenpakken

MEER DAN 250
VAN 2.00 TOT 14.00 METER IN 400 EN 500 BREED. MEET SNEL UW
KAMER, GANG, SLAAPKAMER e.d. EN KOM NAAR ONS TOE.
UW MAAT IS ER VAST BIJ!

BIJ ONS IN
DE ETALAGE
VELE

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

Marten:
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

TAPIJTCOUPONNEN

Bus bestellen?
Harren bellen!

VOl

OOK AAN DE

ROl

VELE SPECIALE AANBIEDINGEN!

.cnnnu
NIJLON TAPIJT 'PALERMO'
400 breed op legklare rug
/ in 4 moderne kleuren:
f groen - pink - violet - antraciet
en GRATIS LEGGEN
ZUIVER SCHEERWOL
:riwui- TAPIJT
iMn
merk: DESSO
400 breed op jute rug
OP= OP
en GRATIS LEGGEN
H E L M l N K

Busgrootte: 9, 20,40, 50, 54,
58 en 63 personen.

/
l

59,-

/

50

99,

M A A K T

MODERN SHAGTAPIJT
IIMrkJI
400 breed op jute rug
kleur ANTRACIET

^Jd |U|||L|ftf
VORDEN / TEL. 05752 1 5 1 4
• • C L 1*1 INlV
ZUTPHENSEWEG 24

meubelen

HET

M O O l 'E R

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Havi voorheen GTW-reizen

DROGISTERIJ
TEN KATE

2 Komkommers
Zomerbieten

KOLDENHOF's Versmarkt

VADERDAG
KADO'S
Evangelische
Boekhandel
'De Vonk'
Warnsveldseweg 98
Zutphen-Tel. 14569

VOLOP WINTERKOOLPLANTEN

2 BOS
BLOEMEN
8,95

ADVERTEREN KOST GELD...

24 1 -JARIGE
TUINPLANTEN van
13,75 voor 12,75
Advertentie

meebrengen.

DE VALEWEILt bloemen

NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.
De redactie
f «MI. v.d. Staaij, het Hoge 60, lel. 2296
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

Fam. Schaafsma, Het Wiemelink 2, tel. 3352
De Doeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijk l t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Strodijk 2

FaiiLjurnens, Hoetinkhof 159, tel. 2145
B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaarr--^.
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulders kamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

f«w. Besselink, Hoetinkhof68, tel. 2638
Horsterkamp
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweo,
Zutphenseweg
Groeneweg

ram. Golstcin, De Bongerd 7, tel. 2608
Hetjebbink
Boonk
Elshof
de Haar
De Stee ge
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

T H U I S

Keuze uit vele smaken en variaties en
natuurlijk vers van de Warme Bakker.

VADERDAGVERRASSJJVG

't winkeltje in vers brood en banket

Een gratis toegangskaart voor Uw hele
gezin voor een fijne dag in Ponypark >
Slagharen.

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

Bestaat dat???
Jazeker.
T/m zaterdag krijgt U een gratis
toegangskaart voor Uw hele gezin bij een
minimale aankoop van f. 30,00.
Deze kaart is geldig voor de komende 3
weekenden in juni en geldt voor Uw hele
gezin. De waarJ^oor b. v. 5 personen is
maar liefst f. 8^0.
Maximaal één per klant, zolang de
voorraad strekt.

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig
Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

Verras Vader dit Jacu^fus met een mooie plant,
plantenbak ofeen^Bfg boeket en beleef samen een
plezierige dag in Ponypark Slagharen.

Wie bezorgt Contact?

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

U

TAARTEN

Tuinbonen
Verse Champignons

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

BIJ

Speciale
Vaderverwendag

Tel. 05758-1334
De groentespecialist op
de markt te
Vorden

EIBERGEN / TEL. 05454 74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

16 juni wordt een lekker
dagje voor Vader

J.L HARREN
Kunstgebittenreparatie

98^°5

OP= OP

en GRATIS LEGGEN

JUNI:
12 Uitvoering Muziekschool
Dorpscentrum
14 Moonlightswimming zwembad
14 Open Tafel SWOV
15 Veebeoordelingswedstrijdjong
Gelre Warnsveld
18 Soosmiddag Kranenburg
18 Open Tafel SWOV
17-18-19-20 Avondvierdaagse Sparta
19 Welfare, handwerken
20 Plattelandsvrouwen, fietstocht
21 Open Tafel SWOV
22 de Snoekbaars, jeugdwedstrijd
22 Rommelmarkt, PVVorden
23 de Snoekbaars, sen. wedstrijd
23 Klootschietmarathon Buurtver.
Delden, café 't Zwaantje
23 Wampexjong Gelre Warnsveld
25 Open Tafel SWOV
26 Bejaardensoos VierakkerWichmond, reisje
26 Recordjacht zwembad
26 Prestatie zwemming zwembad
27 Excursie Enterjong Gelre
Warnsveld A.C.C.
28 LR en PC de Graafschap, barbecue
en klootschieten bij Winkel
28 Open Tafel SWOV
JULI:
1 t/m 4 Zwemvierdaagse
2 de Snoekbaars, jeugdwedstrijd
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 rafel SWOV
16 Soosmiddag Kranenburg
Eindmiddag
17 Welfare Wehme werk indelen
19 Open Tafel SWOV
21 Zomertocht VRTC, de Herberg en
Ras
'J ! Wadlopen Jong Gelre Warnsveld
53 Open Tafel SWOV
26 Midsummernightswimming'In de
Dennen'
26 Open Tafel SWOV
30 Open Tafel SWOV

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

interieuradviseur

dijtrman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1 334

Nationale Collecte Gehandicapten
Giro 625 000 - Amersfoort
9 t/m 15 juni
i0 \even

6*0°
Telefoon:
INTEGRATIE
(033)75.33.44 GEHANDICAPTEN

Uw briefpapier
komt overal...
Hoc zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

CERTIFICAATHOUDER

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 13 juni 1991
53e jaargang nr. 11

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Koor Interchrist
sluit druk seizoen af

Nieuwe WV-kantoor officieel
in gebruik genomen

Lijst van geslaagde
eindexamenkandidaten LBO
1991, opgeleid aan de
A.S. zondagmorgen 16 juni sluit het Vordense koor Interchrist Chr. Scholengemeenschap
haar seizoen af met een muzikale bijdrage aan een doopdienst in 't Beeckland te Vorden
de Gereformeerde Kerk.
Het koor heeft een zeer drukke periode
achter de rug. Vanaf augustus vorig
jaar stonden per maand gemiddeld
twee optredens op het programma.
Men trad op in diverse plaatsen in de
wijde omtrek, van KJarenbeek tot Silvolde.
Vooral in de tijd rond Fasen werd er
intensief gerepeteerd en ge/.ongen.
Toen werd immers drie maal in twee
weken tijds de Vesperpassie van Willem
Vogel uitgevoerd. Maar ook de laatste
maand was bijzonder druk voor de
twintig koorleden: op vijf achtereenvolgende zondagen werd men gevraagd ergens te komen zingen. Afge-

lopen zondagavond /.on g het koor bijvoorbeeld een groot aantal liederen,
begeleid door piano, trompet en
dwarsfluit, in de Hervormde Kerk te
Aalten.
Aanstaande zondagmorgen zal het
koor dus nog eenmaal voor de zomervakantie te horen zijn in Vorden. Voor
de doopdienst in de Gereformeerde
Kerk heeft het koor zelfs speciaal nog
een nieuw lied ingestudeerd, met een
zetting van dirigente Lucian Venderink-Smeenk zelf.
De repetities van Interchrist beginnen
na de vakantie weer op vrijdagavond 23
augustus in 'de Voorde,'.

Zwemvierdaagse voor goed doel:

'Maak een plons...'
Voor een gezond kind is het zo vanzelfsprekend een duik te nemen in het mooie natuurzwembad 'In de Dennen'. Maar helaas is
dat niet voor alle kinderen weggelegd. Heel veel kinderen zijn
ziek. Ernstig ziek.

Zondag werd het nieuwe WV-kantoor te Vorden officieel in gebruik genomen. Dit gebeuren werd
feestelijk opgeluisterd door het Vordens Mannenkoor en de muziekvereniging 'Concordia'.
Helaas gooide de minder gunstige weersomstandigheden wat roet in het eten, waardoor het optreden van zowel het koor als het korps ingekort moest worden.

En dan moeten ze vaak naar een ziekenhuis dat nu niet direkt naast de
deur is. Maar dan is daar het Ronald
McDonald-huis. Ouders van deze zieke
kinderen (het hele gezin zelfs) kan
daar zolang als nodig is wonen. Dat is
heel erg belangrijk voor deze kinderen.
Maar het is ook duur.

WV-vooi/itlei J. Honig noemde de
nieuwe aanwinst vooral voor de promotie van de gemeente Vorden van
groot belang. Hij ging nog even in op
de geschiedenis waarbij hij memoreerde dat de VW geruime tijd op zoek is
geweest naar een eigen lokatie. Hij bedankte een ieder bij de totstandkoming
van het nieuwe gebouw r waaiondei de
heer (.. Harimen en zijn assistenten
die het kantoor in een maand tijds hebben neergezet.
De officiële opening werd verricht

door de heer ti.W. Eyerkamp onder
toeziend oog van oud-erevooi/ittei
A.K. van Arkel. (Tussen twee haakjes,
de heer Eyerkamp heeft gedurende 37
jaar het VVV-gebeuren vanuit zijn sigarenzaak behartigd.) Wethouder mevrouw Aartsen bedankte in haar toespraak ook de inbreng van de VOV
(Vordense Ondernemers Vereniging)
bij de totstandkoming van het gebouw.
De heer W. Polman, voorzitter van de
VOV toonde zich eveneens verheugd
over het nieuwe kantoor.

Welnu, Vorden '64 wil met de komende
zwemvierdaagse proberen een heel
klein beetje in deze kosten bij te dragen
door iedere Vordenaar de gelegenheid
te geven (groot en klein) (jongen oud)
om tijdens de/e /wemvie^^agse het
Ronald McDonald-huis te^jrmsoren.
Men zwemt dan niet alleen voor de
bronzen, zilveren of zoveelste gouden
medaille maar ook, via een sponsorkaart, voor de zieke medemens.
Een week voor de aanvJ^k van de
zwemvierdaagse, maandag^r juli, lig-

Bibliotheek

sen in Nederland; Truus van der Roest
- Luister naar de liefde; Saskia van der
Stoel - Ouders over MBD; De Volksverhuizingen: 1500-1600 voor Chr.; Pieter
van dei Wolk- Hartewensen: G eenvoudige technieken voor het maken van
wenskaarten.

Keuze uit de aanwinsten van
de Openbare Bibliotheek
Virginia Andrews - De droom van een
engel; Basisbeurs, reken maar; W.J. van
B l i n k - Gelderslui; Hajo Duchting Wassily Kadinsky, 1866-1944; lan Fleming - James Bond, de man met de
gouden vingers; Tony Hare - De ozonlaag; Suzanne Huisman - De witte
mummie; Reisgids Indonesië; Literatoer: literaire zwerftochten door Achterhoeken Liemers; Kathedialen^honderd wonderen van het avondland;
Stephen King - Tweeduister; Milan
Kundera - Onsterfelijkheid; Hubert
Lainpo - De verdwaalde carnavalsvierder; Doeschka Meijsing - De beproeving; Jinke Obbema - Neem nou Barcelona; Oog voor het dove kind: wenken
voor ouders; W. Roebroeks - Oermen-

v
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S L A G E R IJ
Basisbereiding grillen:
Grillapparatuur, in welke vorm dan ook,
goed voorverwarmen
(gas, electra of de
barbecue). Kruid het
vlees, maar zout het niet,
want dat gebeurt
achteraf. Plaats het vlees
op of tussen de grill. Keer
het vooral niet te vlug. In
eerste instantie plakt het
vlees vast maar het laat
later vanzelf los.
Afhankelijk van de vleessoort wordt hoogte
en/of temperatuur en tijdsduur bepaald.

De tocht naar de kasteeltuin in Arcen
gaat door op woensdag 17 juli a.s.
Verzorging onderweg en diner.
Deelnaniefoimulieren met nadere inlichtingen verkrijgbaar bij: mevr. R.
Pelgrum, Geurkenweg 2 en mevr. F.
Lenselink, Zutphenseweg 68a.
Opgave zo spoedig mogelijk bij dhr.
Slagman (zie het deelnamcfonmilier).
'/AC advi'rtt'iitic in dit nummer.

K

V L O G M A N
Bereiding:
Voor de bereiding van de saus de prei wassen
en in zo klein mogelijke
ringetjes snijden. Was de
peterselie en hak deze
fijn. Roer alle
ingrediënten door de
yoghurt en laat het ten
minste twee uur
intrekken. Breng de saus
op smaak met peper en
zout en een paar
druppeltjes
worchestersaus. Voeg eventueel nog wat
kerriepoeder toe.
Bestrooi de biefstukjes met peper. Verwarm
grill en/of contactgrill goed voor. Grilleer de
biefstukjes aan elke kant in twee a drie
minuten rosé. Leg de biefstukjes op een
voorverwarmde schaal. Zout daarna de
biefstukjes.
Serveer de saus apart in een sauskom.

Biefstuk
met kruidenyoghuitsaus

U heeft nodig voor 4 personen:
4 biefstukjes a 125 gram
Voor de saus:
V4 liter magere yoghurt
l eetlepel gembervocht
4 bolletjes fijngehakte gember
l theelepel thijm
^ bosje peterselie
l preitje of bosuitje
worchestersaus
zout
peper

Hij wees erop dat na een gezamenlijke
vergadering van de VW en de VOV de
trein op 10 april is gaan rijden. Nu
blijkt dat er niemand op het perron is
achtergebleven of bij het volgende station is uu^fcstapt. Laten we ons best
doen de^^f'ie samenwerking tussen
gemeente, VW en VOV vast te houden', aldus Polman.
Het nieuwe kantoor /al worden bemand door een part-time informatrice
in vaste d^|st en een aantal vrijwilligers.

gen de sponsorkaarten klaar bij het
bad. En tot op de eerste dag van de
vierdaagse kan men zich hiervoor opgeven. Maar ook als men niet wil sponsoren kan er natuurlijk voorde medailles gezwommen worden. Niemand is
iets verplicht.
Voor kinderen tussen de 4 en 15 liggen
er na afloop van de sponsoring certificaten klaar waarop heerlijke verrassingen staan.
Er moet 250 m of 500 m worden gezwommen (10 of 20 banen) en er
wordt in banen gezwommen. Bijv. voor
elke baan een kwartje (of meer mag
ook natuurlijk) of een bedrag ineens is
ook goed. Wat men ook bijeen kan
sprokkelen, alles is welkom. Alle ernst ig/ieke kinderen zullen dankbaar
zijn. Namens hen alvast heel veel dank.
Tot ziens op de zwemvierdaagse, l t/m
4 juli (5juli inhaaldag).

Werkgroep
Tuinkeuring

W

Tip: Heerlijk in combinatie met Chinese kool
bestrooid met kerrie en aardappelkoekjes of
kroketjes.
Voedingswaarde per portie:
Energie: 743 kj (178 kcal)
Eiwit: 31 gram
Vet: 4 gram
Koolhydraten: 5 gram

Geslaagd

Afdeling L.H.N.O.:
Karin Assink, Hengelo (lid.; Kim Baillie, Hengelo (lid.; Berdy Berenpas,
Hengelo (lid.; Erwin Bleumink, Vorden; Corrie Boersbroek, Wamsveld;
Paula Bolwiender, Hengelo (lid.; Ursula Brummelman, Warnsveld; Marion
Dijkman, Vorden; Bianca Eenink, Hengelo (lid.; Monique Engberts, Eefde;
Susan (liesen, Baak; Kirsten doorman,
Warnsveld; Nynke (lotink, Vorden; Jannet Groot Enzerink, Vorden; Wilja
Harmsen, Vorden; Joanne Hendriksen, Hengelo (lid.; Ester ter Horst,
Baak; Diana Hukker, Hengelo Gld.; Sabine Koers, Hengelo Gld.; José Koerts,
Eefde; Ria Lijftogt, Hengelo Gld.; Annet van der Meij, Zutphen; Nanda
Mombarg, Vorden; Heleen Mooiman,
Warnsveld; Wendy Ter Mul, Eefde; Ester Nijk, Warnsveld; Bianca Pelskamp,
Hengelo Gld.; Marian Ruiterkamp,
Vorden; Belinda Schrijver, Zutphen;
Karin Siebelink, Vorden; Daniëlle
Steenbreker, Vorden; Femke Sueters,
Hengelo Gld.; Mireille Veenhuizen,
Hengelo Gld.; Miranda Vredegoor,
Bronkhorst; Jarien de Vries, Vorden;
Lucya Vrossink, Zutphen; Bianca ter
Vrugt, Toldijk; Evelien Walgemoet,
Hengelo Gld.; Judith Wolbrink, Baak;
Dorothy Wolsheimer, Vorden; Bianca
Zweverink, Vorden. l Leerling afgewe-

Afdel ing L.A.S.:
Jan Berendsen, Hengelo Gld.; Erik
Bloemendaal, Hengelo Gld.; Edwin
Bosman, Halle; Remco Bosman, Halle;
Jos Breukink, Zutphen; Arno Breukink, Brummen; (Iregory Brinken,
Zutphen; Nathalie Degens, Harfsen;
Natasja Fuchs, Harfsen; Geert Groot
Nuelendi Vorden; André Harmsen,
Vorden; Martijn Hendriksen, Warnsveld; Inge Hulshof, Zutphen; Albert
Jansen, Brummen; Andres Jansen,
Zutphen; Dennyjolink, Hengelo Gld.;
Jannic Keune, Vorden; Jaap Knoops,
Vorden; Norbert v.d. Kolk, Warnsveld;
Claudia Lagerwey, Zutphen; Minno
Looyaard, Zutphen; Richard Menkhorst, Zutphen; Anja Nagtegaal, Zutphen; Matthieu Nieuwenhuis, Warnsveld; Pascal Nobel, Vorden; Mark Peters, Zutphen; Marine Pijpers, Vorden;
Paul Rietman, Warnsveld; Matthieu
Schonewille, Hengelo Gld.; Leon
Schrammeijer, Zutphen; André Schuerink, Hengelo Gld.; Miranda Schut,
Zutphen; Ronald Stoelhorst, Vorden;
Daniël Veltmaat, Tonden; Jan Vink,
Hengelo Gld.; Egbert Winkels, Vorden;
Mare Wissink, Zutphen; Johan Wijnbergen, Warnsveld; André Zweverink,
Vorden.
81 Leerlingen hebben eindexamen gedaan,

Bejaardensoos
Deze middag zou de heer Krauts dia's
vertonen, doch door ziekte was hij verhinderd. In zijn plaats nam mejuffrouw Markens de dames met prachtige dia's mee door mooie dreven van
Wichmond en Vorden.
Ook beleefden zij het Kranenburgs festival nog even in het kort weer.
Een mooie middag.

Ook als u geen
klant bent kunt u geld
ons opnemen.
VIA DÉ-* Hebt u een bankpas met daarop een van de hiernaast
afgebeelde vignetten en een
PIN-code, dan staan onze
geldautomaten gastvrij voor u
open.
U kunt bij ons 24 uur per dag,

7 dagen per week contant
geld opnemen, ook als u
toevallig bij een andere bank
bankiert.
Makkelijk, want er is altijd
wel een geldautomaat van de
Spaarbank bij u in de buurt.

De Bondsspaarbank doet meer voor betaalgemak,
ook buiten kantooruren.
I\' Bondsspaarbank m a a k t sinds l j a n u a r i l c ' ^ l ilrrl uit van de SNS Kink.

Opbrengst collecte
'Alarma Mexico'
Van 5 tot en met 11 mei hebben Novib
en het Unesco Centrum Nederland gecollecteerd voor de actie 'Alarma Mexico - Haal de moeders van Mexico uit
het slop'. In Vorden hebben vrijwillig(st)ers huis-aan-huis f 1.294,10 opgehaald!
De opbrengst komt ten goede aan de
armste bewoners van Mexico-Stad. Zij
leven in sloppenwijken onder erbarmelijke omstandigheden. Honger, ondervoeding, vervuild drinkwater en een
vieze, dikke smog-laag boven de stad.
De moeders van Mexico-Stad hebben
het initiatief genomen en de problemen aangepakt. Er wordt gewerkt aan
goede huisvesting, aanleg van riolering, betaalbaar voedsel en werk. De
eerste volkswinkels zijn opgericht. Hier
zijn levensmiddelen tegen vaste, lage
prijzen verkrijgbaar. Voor een paar
duizend ge/innen worden nieuwe huizen gebouwd. Met uw steun werken de
Mexicaanse moeders aan een betere
toekomst.

Geslaagd
Aan de Stichting Yoga en Vedanta te
Amsterdam behaalde M. van BiljouwSmit het diploma yoga-docente.

MAGAZIJN VERKOOP

Voor Vader!

Boezewind en Jachtsnee

l

Achterhoeks Weerboek

DONDERDAG 13 JUNI - VRIJDAG 14 JUNI - ZATERDAG 15 JUNI
in ons magazijn op de 1e etage
modemerken met ONGEKEND LAGE PRIJZEN!
dames
japonnen
pakjes
rokken
mantels
blazers
enz.

heren
colberts
costuums
overhemden
truien
enz.

nachtkleding
kinder pyjama's
nachthemden
pyjama's
shortama's

ondergoed/lingerie
bh's
slips
t-shirts
•
•
•
•
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MODECENTRUM

hete zomers en strenge winters
zware stormen • donder en bliksem
spreuken en gezegden over het weer
en nog 'volle meer' ....
paperback 14,90

LOGA

Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel. 3IOO

RUURLO
05735-1438

Alles voor de schietsport

I^^^M^HBH^H

NU 5,- KORTING OP
3 SLOGGI SLIPS
(en 3,- korting op 2 Sloggi slips for Men)

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

met 1 juli 1991 .C'
of zolang de
voorraad strekt.
Verkrijgbaar bij:

* Gedep handelsmerk van Du Pont

mode

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

Huur
Mister Steam

WEGENBOUW
Wordt VAKMAN WEGENBOUW of STRAATMAKER
Leerarbeidsplaatsen beschikbaar bij:

05752-2665

VORDEN

Heeft u nog spulletjes,
bel dan naar:
Fam.Oonk, tel. 2920.
(gewijzigd!)
En wij halen het op!
(eens in de twee maanden)

Gewenste opleiding:
(aankruisen s. v.p.)

TL-LICH1BAK
"MASSIVE"

Inclusief 2 TL-buizen, 8 Watt,
2 starters en een plexiglas
afdekkap.
Afmeting 630 x 175 K 80 mm
Kleur wit.

Geboortedatum:
. ..
G vakman wegenbouw
D straatmaker

* Bosrijke omgeving
* Verlichte
buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en
redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

Kompakte handzame staafvorm om
op moeilijk bereikbare plaatsen te
werken. Rechts/linksdraaiend.
Kompleet met wandhouder
en oplaadapparaat.

DOE KADO DOOS
Fraaie geschenkdoos met
maar liefs 8 verschillende
lijmen en handige lijmtipfolder.

Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410 •

AVONDVIERDAAGSE

SCHROEVEDRAAIER

69;

DE WILD

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

Postcode + Woonplaats:

Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

DE KLERK

'Peppelenbosch'

Adres:

Wapen- en sporthandel

Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Ben & Eefke Wagenvoort

Naam:

éotltrtfftndl

REPARATIEBEDRIJF

Paardenpension

Stuur onderstaande bon op naar:
ATV, Industrieweg 4,7251 JT Vorden.

ttttdt

tv-reparatie

stort de

Genoten vooropleiding:

installatiebedrijf

Marten

Video- en

17JUNIA.S.

.

fons Jansen

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

heet.

Telefoonnummer:

werkzaamheden

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

PRETTYMARKT
Wil je wel eens
iets anders?
Stap dan in de wereld die

electra-

Alles onder één dak bij

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

Sloggi slips zijn gemaakt van
fijn katoen met Lycra*. Ook na
eindeloos wassen blijven ze perfect
in vorm. Op Sloggi slips (ze zijn er
voor dames en heren) krijgt u nu
een bijzonder aantrekkelijke korting.
Dat geldt tot en
f

R

keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sporten wedstrijdbogen.

Voor al uw

HOBBYLAMP
"MASSIVE"

Verstelbaar in zeer veel standen:
Inclusief wand- en tafelklem.
Leverbaar in wit en zwart.

SCHOFFEL *GARDENA
"GARDENA" combisysteem
Halfronde schoffel.
Werkbreedte 12 cm, met
hardhout en steel van 150 cm.

23,95
BAREIMDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

ZONDAG 16 JUNI VADERDAG

GEMEENTE
VORDEN

Verwen vader deze dag met een
Hartman rollig bed of anders met
een prachtige tuinstoel-relaxstoel
Weber Barbecue.

Burgemeester en wethouders van Vorden, maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverordening ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 17 juni 1991, gedurende 14 dagen, ter gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a.
(Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp bestemmingsplan 'Kranenburg 1991, no. 1'.
Genoemd plan heeft betrekking op de voormalige
school in Kranenburg (verhoging van het aantal toegestane woningen van 1 tot 3).
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken.ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverordening ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 17 juni 1991, gedurende 2 weken, ter gemeente-secretarie ter inzage ligt het voorontwerp-bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1991'.
Genoemd plan heeft betrekking op globaal de volgende wijken:
— Zuid (inclusief drukkerij Weevers, de Wehme en
garage Groot Jebbink, maar NIET de eventuele uitbreiding van de Nedac Sorbo, welke in het plan
'Vorden West en Zuid 1990, no.1' geregeld wordt;
- Brinkerhof;
— Hoetinkhof;
— Addinkhof;
— het Molenplan, alsmede de bebouwing tussen de
Schoolstraat en de Dr. C. Lulofsweg, alsmede een
beperkt gedeelte ten zuiden van Het Hoge;
— plan de Boonk, voorzover gelegen tusen de Boonk
en de Mispelkampdijk.

Verder volop
keuze in

Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van gedachten te .wisselen met daartoe door ons aangewezen ambtenaren.
Vorden, 13 juni 1991
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.

barbecues

Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van gedachten te wisselen met daartoe door ons aangewezen ambtenaren.

2

VAKANTIE
HULPJES

AANBIEDING !

't Wapen
van'tMedler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

HENZO Fotoalbum

Wasserij
SIEBELINK

100 blz. voor max. 500 foto's
Van 39,95

Nu

LOGA
D E

Voor vakwerk in

Industrieweg 3, Vorden
Tel. 05752-1465

Raadhuisstraat 22

Vorden-Tel. 3100

V O O R K E U R

E R K E N S H O P

«- VOORKEUR GEEFT
tMÉUIS EEN EIGEN GEACHT
Of u nou wilt wonen in een romantisch aquarel, bewust kiest
voor een modern interieur, het leven versiert rngt klassiek
gedrapeerde details, of wég bent van trendy c^htry colors...
met de Voorkeur Collectie geeft u uw huis een eigen gezicht.

Vorden - Telefoon 05752-1261

Vaderdag
Aanbiedingen

Café-Restaurant

in de periode van
22 juli t/m 9 augustus.

VOOR VADER

BARENDSEN
Zutphenseweg 15

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Wij hebben nog plaats voor

Vorden, 13 juni 1991
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C.Kamerling.

KUSSENS
PARASOLS

Erkend
Uneto
Beveiligingsinstallateur

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

Bloemenkas
2x2x2'/2m

175,-

Futura 1200
Vijverpomp

I09j™

Goudvis

l j™

Vijverfolie

S.9S

per m2

Tuinbeelden en soorten.
Perkplanten nog volop aanwezig.
Tot ziens bij:

Technisch In^^llatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - UÜRDEN - Telefoon 1511
- ^F

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. 05752-3671

r

WERELDONTVANGER

M A D E BY

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

GRU N D I G

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

i .

Wereldontvanger
met cassetterecorder en LCD wekker
* 9 banden: FM, MG en 7 x KG.
- 49, 41, 31, 25, 22, 19, IOmeter.
%

In de Voorkeur Merkenshop komt u ogen tekort en vindt u alles voor een huis
dat zichzelf wil zijn. Naast 500 - altijd nieuwe - kwaliteiten tapijt van gerenommeerde leveranciers, bijna even zoveel mooie gordijnstoffen. Met losse kleden
op een vloer van vinyl volgt Voorkeur de binnenhuismode op de voet. Net als
met modieuze snufjes voor het 'anders' hangen of draoeren van gordijnen. En
de keuze in lamellen en raamdecoratie is compN?et. Dat allemaal elk voor- en
najaar opnieuw. Samen met ons graag gegeve.i advies.
INTERIEUR

Cassetterecorder
One touch recording.
- Ingebouwde condensor microfoon.
- LED opname aanduiding.
- Bandteller

* LCD klok-wèkker
- Dynamic buzzer.
- Spraaksynthesizer voor de uren en
alarmtijd (Engels).
- Sleeptimer.

WAARBORG

VOORKEUR

Ontdek de Zonnesioet KIMI nieuw, krakend vers brood van
uw Kchtc Bakker. Het lijkt op de zon en /it boordevol knapperiye zonnebloempitten en /cmgerijpte maïs. Over 'zonnebloem'

% Inclusief opbergtasje.

gesproken: voor elke /.oimestoet - die u vanaf !i juni kunt kopen - legt de
Ecbte Bakker ƒ 0,20 opzij. Van de opbrengst worden nieuwe bedden voor

Vakantie
voordeelprijs

r lubbers

De Zonnebloem heeft
u broodnodig

279
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEI1HAVE

de Zonnebloem gekocht, want die hebben u- hard nodig. Dus zo'n /.onnestoet is niet alleen lekker, maar u helpt er ook nog uw /irke medemens mee.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

i .at 61 7201 CBZutpheti Service adressen.
.'50 18381 • W.chmond 05754 - l 755 • Steenderen 05755 - 2071

raadhuisstraat 45
f

f

f

f

f

f®

hengelo gld.

telefoon 05753-1286

GRURDIG

ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHT... JE PROEFT T

VOOR VADER'S
JAARLIJKSE
VERWENDAG
Zo zijn er superluie relaxfauteuils in allerlei
stijlen, voor vermoeide vaders.
Het moderne type'thuiswerker' verrast u beslist
met een nieuw buro waarop de computer met
toebehoren een handzaam plaatsje vindt.
Overigens hebben we voor zo'n
kantoor-aan-huis nog veel méér ideeën. Zoals
beknopte zitmeubelen, kapstok en spiegel,
kasten en tafels...
INTERIEUR

Investeer in uw eigen toekomst!
café"- restaurant

Dat kan met het

•
zondag 23 juni van 17.00-19.30 u.

Achterhoeks Boerenbuffet

f 25,- pp
onbeperkt genieten van vele gerechten
(warme/koude) waaronder streekgerechten
65+ 21,- kinderent/m l O jaar 12,50
- o.u.ó. reserveren -

ruifgröeijK i

muzikale omlijsting: "de Trekzakman"!

BELASTINGVRiJ! 1

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

Een inleg van 250 gulden per maand,
kan in 30 jaar uitgroeien tot..,

856.25O,-

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

Geïnteresseerd? Vu de bon in voor eört wïyivért^ offerte

BENNIE WENTING

BELASTlNGVRtJ!

WAARBORG
Met uw Ginkgo Woonspecialist heeft u op
16 juni altijd een welkom kado achter de hand!

Naam:

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

(HENGELOGId.)

Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

'

Adres:
Plaats:
Leeftijd:

Voor een parketvloer groot of klein
of om te renoveren?!

Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

Bij de Woodboy-vakman informeren!

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN
Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

mode voor
het héle gezin
JL
WINTERSWIJf«f/VIERDEN
\A
- VORDEN
d
(Dij
d
\Ê MtMHifmi& DOETINCHEMl5ij de Torro) - TERBORG - DIDAM

fashion

@

05735- 1661

^

RUURLO BV

Garvelinkplein20

J.G. Pannekoek

NEDAC SORBO GROEP B.V.
De werkmaatschappijen van de Nedac Sorbo Groep B.V.
houden zich via toonaangevende dynamische distributievormen en moderne produktietechnieken bezig met het distribueren en fabriceren van non-food produkten.
Voor onze produktie-afdeling en
technische dienst zoeken wij een:

Onderhoudsmonteur (m/v)
Voor deze funktie gaan onze gedachten uit naar een technische
medewerker met een meer uitgebreide technische opleiding.
De werkzaamheden binnen onze onderneming zijn zeer gevarieerd, zodat technische handvaardigheid noodzakelijk is.

KLEPING

De salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het nivo van de funktie.

Kandidaten die zich in bovenstaande omschrijving herkennen, verzoeken wij binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te solliciteren.
Uw schriftelijke sollicitaties, evt. met pasfoto, kunt u richten aan
dhr. T. Haverkamp.
NEDAC SORBO GROEP B.V. Postbus 12, 7250 AA Vorden. tel. 05752-7222.

OVERHEMDEN
met korte mouw in verschillende dessins en kleuren
De Tuunteprijs is normaal 24.95
Speciale vaderdagprijs
2 stuks slechts

JUNIMAAND

FLOPHOUSE MAAND
SPIJKERBROEKEN
in diverse modellen in licht of donkere stone washed
De Tuunteprijs is normaal 49.95 en 45,Speciale vaderdagprijs
is slechts

*V*vt,

D Dubbel TUINFEEST
vrijdag 14 juni:

CE PAGE
JUMPIN' ARNOLD & THE BLACK JACKS

zondagmiddag 16 juni:

BOH FOI TOCH

UNI T-SHIRTS
DEZE WEEK verkopen wij alle uni T-shirts, ook alle
kindermaten, speciaal voor vaderdag

3 HALEN
V.l.n.r. Jan Manschot, Willlem te Molder, Hans Keuper en Ferdy Jolij.
ER VALT VOOR VADER WEER VEEL GELD TE VERDIENEN
DEZE WEEK. LOOP DAAROM EVEN BINNEN WANT
HET LOONT WEER DE MOEITE.

Internationaal Folkloristisch Festival
Op 20, 21, 22 en 23 juni. Donderdag (20) en zondag (23) gratis.
Vrijdag (21) en zaterdag (22) kaarten in voorverkoop.

15 Joar Hoken in Toldiek UITVERKOCHT!!!
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Jong Gelre
Fietsveilige route Ruurloseweg in commissies Financiën en
Algemeen Bestuur:

Politieke druk uitoefenen op
Provincie
'Er moet een politieke druk komen op de toekomstige wegbeheerder (na 1993 is dat de Provincie Gelderland), we zitten hier
in Vorden met een geweldig knelpunt'. Met deze woorden maakte
CDA-fraktievoorzitter A.H. Boers dinsdagavond in de commissie
Algemeen Bestuur duidelijk dat zijn fraktie het collegevoorstel
ondersteunt om f 57.500,- uit te trekken voor een onderzoek dat
het college het adviesbureau Gront.Mij N.V. wil laten verrichten
voor een veilige route voor fietsers langs de Ruurloseweg.
Het College wil daarbij de nodige argumenten op tafel krijgen om de Provincie te overtuigen van de noodzaak
van een dergelijke route. Momenteel is
Rijkswaterstaat nog de beheerder van
de weg. Zowel in de commissie Financiën (waar het voorstel eveneens behandeld werd) als in Algemeen Bestuur liet men duidelijk blijken dat
men van de zijde van Rijkswaterstaat
niets meer behoeft te verwachten.
De heren K. Brandenbarg (WD) en
A.H. Boers (CDA) waren van mening
dat in feite een onder/.oek niet nodig
/.ou moeten zijn. 'Het is toch te gek dat
wij nog aan moeten tonen dat de Ruurloseweg verkeersonveilig is', /o sprak
Brandenbarg.
In beide commissies vond men het
van de gekke, dat Rijkswaterstaat bepaalde onderzoekgegevens die zij
reeds heeft, niet wil prijsgeven. Inmiddels heeft R.W. toegezegd de gemeente Vorden de gegevens beschikbaar te zullen stellen, zo lieten zowel
wethouder Voorman en burgemeester
Kamerling de commissies weten.
Het onderzoek dat de gemeente nu wil
laten verrichten is voorgevloeid uit een
destijds door het CDA ingediende motie. Ken onder/.oek op alle fronten,
waarbij alle varianten worden meegenomen /oals bijv. twee aparte fietspaden aan beide zijden van de weg, een
dubbel fietspad aan één zijde van de
weg, een parallelweg en fietsslroken
langs de weg. 'Het College speelt alert
in op de gevoelens van de Raad', /o
complimenteerde CDA-er Boers. 'Wat
we willen is een fietsveilige route. We
gaan zeker politieke druk uitoefenen
op de Provincie. Zodra de resultaten
van bet onder/.oek binnen zijn, willen
we gesprekken hebben met de Provincie', zo sprak burgemeester Kamerling.

Subsidie Streek-VW
Beide commissies adviseerden deze
avond eveneens positief om de Streek-

VW Achterhoek voor de komende jaren resp. 58 cent per inwoner (1991),
70 cent (1992), 80 cent (1993) en
90 cent per inwoner voor 1994 te verlenen. Wel onder de voorwaarden dat
alle betrokken gemeentes eveneens
zullen meedoen.
Dhr. Brandenbarg kreeg desgevraagd
van burgemeester Kamerling te horen
dat landelijke eisen tot op dit moment
nog niet worden doorgesluisd naar
Slreek-VW's.

Mini-container
In de commissie Financiën wenslen
mevr. H.A. Horsling (PvdA) en R. Pelgrum (WD) geen advies uil Ie brengen inzake de financiële konsekwenlies
len gevolge van de invoering van hel
mini-conlainersysleem.
Hel College vraagl een aanvullend krediel van 239.829-, waarvan 194.375,toe te rekenen valt aan de invoering
van het mini-conlainersysteem.
Het CDA ging bij monde van dhr. J.W.
Regelink wel akkoord. Regelink zei
overigens wel dat zijn fraktie zich ernstig zorgen maakt over de gestegen
kosten.
Met name de afvalstoffenheffing zal in
de toekomsl omhoog gaan. Weihouder
Voorlman: 'Deze zorg kan ik niel wegnemen.'
Mevr. Horsling (PvdA) vond dal bij de
invoering van de conlainers alleen
maar rekening wordl gehouden mei
hel 'gemak' van de gemeenle. 'Er wordl
wel rekening gehouden mei bejaardenhuizen, maar niel mei bejaarden
die in gewone huizen wonen', zo sprak
zij. Dhr. Pelgmm (WD) haalde fel uil
richting College: 'Mensen die voor eigen GTF-afval zorgen moeten nu
meebetalen. Krg onbillijk en onredelijk', aldus Pelgrum.
Wethouder Voort man wees erop dat
een dergelijke discussie in een andere
commissie thuishoort. 'Hier gaat het
om de financiering', aldus de wethouder.

Ruurlose doolhof viert
eeuwfeest

Hoewel de zon niel van plan leek op
welke wijze dan ook een posilieve bijdrage ie leveren, verzamelden zich bij
hel Dorpscenlrum 42 leden en aspiranl-leden van Jong Gelre voor hel
jaarlijkse dagje uil. Dal was op zondag
9 juni j.1. Per luxe touringcar werd er
vertrokken richling Slagharen. Hoewel
de siemming er onderweg al goed in
zat, was het allrakliepark zelf helemaal
een feest
De pony's zijn tegenwoordig.wal moeilijk te vinden, maar de andere vermakelijkheden, waaronder het Piralenschip,
waren ook zeker de moeite waard. Voor
de jongelui die niet nat werden van de
regen, was de Wildwaterbaan een
mooie gelegenheid om alsnog een nat
pak te halen.
Ondanks het niet te mooie weer kon er
toch worden teruggekeken op een geslaagd dagje uil.
Jong Gelre heeft de komende maanden de volgende aktiviteiten op het
programma staan:

23 juni - Wampex. Een sportieve en recrealieve survival-tocht door de bosrijke omgeving van Almen en Vorden.
Deze spannende tocht wordt afgesloten mei een veeslavond bij „De Aanleg" in Almen.
12juli- Barbecue.Jaarlijks terugkerend
hoogtepunt Samen met de aspiranlleden zal er bij fam. Knoef aan de Onsleinseweg weer een aanval worden gedaan op de diverse vleessoorten.
4 augustus - D'n Oos'n rit. Puzzellochl
door hel ooslen van Nederland voor
auto en fiels. Men kan een keuze maken uil vier verschillende roules.
13-16 augustus - Fietsvierdaagse. Nel als
voorgaande jaren organiseert Jong
Gelre ook dil jaar weer een fietsvierdaagse. De mei zorg uilgekozen roules
leiden de deelnemers langs de mooisie
plekjes van Vorden en aangrenzende
gemeenlen.
7 spetember - Klootschiettournooi. Voor
bedrijven, buurten, families enz. beslaal er weer de mogelijkheid om de
klooi zo succesvol mogelijk ie schielen.
Inzel is hel Kampioenschap van Vorden.

itievaria
Op 6 juni werden bij een plaalselijk
lankstation twee jeugdigen betrapl bij
hel wegnemen van snoepgoed. Schade
werd door hen vergoed.
Op 7 juni werd gelrachl in ie breken bij
een winkel aan de Zulphenseweg. Bij
een raam werden de sponning-lallen
verwijderd, waarna vermoedelijk geprobeerd is de ruil uil ie nemen, wat
niel is gelukt
7 juni. Meldingen ontvangen van glad
wegdek Koekoekstraat/IJsselweg lol
Den Ellerweg. Wegdek bleek besmeurd
te zijn met hydraulische olie. Wegdek
werd schoongemaakt door gemeentewerken en brandweer Vorden. In verband met deze gladheid werden de wen tot 8 juni.
danwei getuigen, worden
verzocht contact op te nemen met de politie te Vorden.
9 juni -Ju: vond er een vechtpartij
plaats H'^B zeven jeugdigen op de
Zutphenseweg te Vorden. Eerder die
avond hadden beide partijen al wat meningsverschillen gehad op de HAMparly. Twee betrokkenen moesien zich
in verband mei verwondingen lalen behandelen bij EHBO van Hel Nieuwe
Sp i Haal, waarna allen huiswaarts gingen.
- Ook werden 's nachls meerdere vernielingen aangericht op de kruising
Baakseweg-Rondweg, kruising Baakseweg-Strodijk, Baakseweg en de Vordenseweg. Met name verkeersborden en
l*TT-brievenbussen moesten het ontgelden. De politie heeft de vernielingen nog in onder/.oek. Getuigen worden
verzocht contact op te nemen met de politie Vorden.

Het honderdjarig bestaan van de
(Iwaaltuin wordt groots aangepakt. Op
zaterdag () j u l i viert bet hele dorp groot
feest. Met name voor de jeugd zijn er
veel aklivileilen. Niel alleen de kinderen uil het dorp, maar ook de kinderen
die in die tijd op de Ruurlose campings
verblijven kunnen hiervan profiteren.
Natuurlijk is de doolhof die dag gratis
toegankelijk. Bovendien rijden er die
dag een treintje en een huifkar van bet
centrum naar bet doolhof.

- Er vond op de kruising Wiersebroekweg/Mosselseweg een aanrijding
plaats. Een besluurder uil Vorden die
in een personenauto reed, wilde vanaf
de Wiersebroekweg de Mosselseweg
oprijden; hierbij kreeg hij geen voorrang van een besluurder uil Lochem,
die eveneens in een personenauto reed
en over de Mosselseweg deze kruising
naderde. De personenauto van de besluurder uil Lochem botsie via de personenauto van de besluurder uil Vorden legen een links van de weg slaande
boom.
Drie van de inzillenden van de auto uil
Lochem zalen bekneld in hel voertuig
en moesien door de brandweerd worden bevrijd. Alle belrokkenen werden
per ambulance afgevoerd naar hel ziekenhuis.
^^
10 juni deed een inwoner uil Vorden
aangifte van diefstal van haar portemonnee en misbruik van haar bankpas. De portemonnee V^BÜ op de
school van de benadeel^^geslolen.
Door middel van hel vervalsen van de
handtekening heeft een onbekende
vervolgens geld van de rekening van
benadeelde gehaald.
11 juni - Er deed een inwoner uil Vorden aangifte van diefslal van zijn fiels.
De fiels werd gestolen bij de bushalle
„de Boonk" te Vorden.
- Er werd door een inwoner uil Vorden
aangifte gedaan van diefstal van een
autoradio-cassellerecorder, rij- en kentekenbewijs, paspoort en een registratiebewijs uit zijn auto.
— Tevens vond een auto-inbraak plaats
op bet terrein van een plaatselijke,garagehouder. Uil de auto werd de krik
en een kruissleutel ontvreemd.

Moonlight Swimming

's Middags is er een kinderrebusUu ht
door de Ruurlose winkelstraten. De
deelnemertjes moeten letters verzamelen en op een kaart plakken en met een
toegangskaartje van de doolhof op het
Julianaplein inleveren.
Na een gratis (eigen gebakken) pannekoek worden de prijswinnaars bekend
gemaakt. Zij maken dan een tocht per
heteluchtballon, 's Avonds zijn er op
het Marktplein diverse optredens van
boeiendansgroepen en muziekgroepen. Er is een rad van avontuur, een

afd. LMO: Esther van Burk, Susan Calot, Annet van Ginkel, Henry Keijzer,
Vincent Manders, Johan Marlens, RogierOonk, Malheu Ordelman, Jurgen
Riethorst, Wendy Rits, Hananja Roering, Mariël Scholten, Lennert Sesink,
Maarlen v.d. Slar, Eelco v.d. Sleeg, André Terink, Marlin Veenendaal, Marous de Vrij, Margreel Wolsink.

Mei een aantal kandidaten wordt het
examen voort gevet.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

afd. LEAO: Palrick van Alen, Marjolijn
Baslein, Jolanda Beekman, Masja de
Beer, Semanlha Bellmann, Manda de
Beus, Michiel Brekveld, Danny Brink-

De Stichting 'Openluchtspel De Witte Wieven' voert op woensdag
10 en 17 juli en donderdag 11 en 18 juli a.s. in de openlucht bij
Uitspanning de Witte Wieven in Zwiep bij Lochem de legende van
de Witte Wieven op.
De Witte Wieven zijn in deze streek en
ook landelijk erg bekend o.a. door de
'Witle Wievenlochten' 's avonds in het
donker op de Lochemse Berg, deze
tochlen trekken jaarlijks duizenden bezoekers.
De leiding van de opvoering van het
openluchtspel is in handen van de
Stichting 'Openluchlspel De Wilte
Wieven', aan het spel verlenen ca. .-?()
amaleurloneelspelers hun medewerking waaronder in het eerste bedrijf
kinderen. Het tweede bedrijf speelt K)
jaar later zodat dan de rollen worden
overgenomen dooi volwassenen. Maar
ook paarden en ruiters verlenen hun
medewerking en dit alles in het prachtige dekor van hel heuvellandschap in
Zwiep bij Lochem.

Hel spel wordt opgevoerd op 10, 11, 17
en 18 juli in de openluchl bij Uitspanning De Witte Wieven te Zwiep. De
voorstellingen beginnen 's avonds laat;
dil omdal hel eerst schemerig/donker
moet zijn voordat hel spel van de Wille
Wieven lol zijn rechl koml.
Er worden iribunes geplaalsl voor 400
personen; deze zijn niel overdekl zodal
er bij erg slechl weer naar een andere
dalum zal worden uilgeweken. De
kaarten zijn vanaf 10 juni a.s. in voorverkoop bij hel WV-kanloor te Lochem.
Voor alle overige vragen en informatiekunt u contact opnemen met de VW
ie Lochem, Markl 24, 7241 AA Lochem. Tel. 05730-

dat in Nederland maar
zo weinig herinnert aan
de 102.000 joodse
landgenoten, die in de
Duitse concentratie- en
vern ietig ingska mpen
werden vermoord.
V(x>r de/e 102.000 omgekome-

voormalig kampterrein een
ereveld inrichten. Naamloos

kwamen zij om.
Hven/ovele naamlo/e stenen
zullen een blijvende herinne-

ring vormen aan elk der
slachtoffers.

U kunt cc n 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 tiet aantal stenen waarvoor u
ƒ 25,0(^per stuk heeft voldaan.
Bank: NMB Bank Nijmegen nr. 6H.l<4."-4.-4()K, Giro: NMB Bank Nijmegen
nr. 82.63.19. met vermelding van Westerbork 102.000 Actie Kamp Wersterbork

De doolhof

De Engelsen beweren, dat de- grootste
doolhof ter wereld ligt bij Longleat
House, maar die is echter maar (il85
vierkante nieter groot. Het Engelse
themajaar van l'.»91 'Jaar van de doolhof krijgt hiermee wat minder glans.
De Ruurlose dwaaltuin werd halvenvege de zeventiger jaren overgenomen
door Staats Bosbeheer. De hele aanplant werd toen vernieuwd, de paden
opnieuw aangelegd en de taluds hersteld.
In 1985 kon de doolhof voor het publiek worden opengesteld. De tuin is
nu een toeristische trekker van de eerste orde met meer dan 20.000 bezoekers per jaar.

Aan de Stedelijke Scholengemeenschap te Zutphen slaagden voor:

nen wil een aantal overlevenden op de appèlplaats van het

groot terras en de mogelijkheid voor
een barbecue in de openlucht.

Met een oppervlakte van bijna 10.000
vierkanie meier en een padlengte van
1188 meter is de Ruurlose doolhof
waarschijnlijk de grootsle (heggen)dwaalluin in Europa.

Geslaagden

horst, VVihna Denkers, Jennie Doldersuin, Diana Klzebroek, Daniëlle Caikhorst, Natasja Gerritsen, Kstbei Granneman, Patrick Crevel, Marcel Groot
Roessink, Bianca Giouwstra, Robert
Hulshof, Th ijs te Kampe, Stefan Lochs,
Kim Meerdinkveldboom, Marcel Piepenbroek, Brigida Putz.u, Natasja Rigliatd. Dennis Ronk, Susan van Rooy,
I-Yeddy Stravers, Irma Tekelenbtirg,
Anloinette Tennissen, Yvonne Timmermans, Sjef Verhaegh, Wilco Voskamp, Hanke Wernpe, Natasja Wijgiii.m, Jeanetle Zaniema, Barbara
Zwiers, Sandra Zwolle.

GROEP VORDEN

Dit jaar is het honderd jaar geleden, dat bij Kasteel Ruurlo een
doolhof werd aangelegd. Dit gebeurde toen in opdracht van de
toenmalige eigenaar, de familie Van Heeckeren van Keil, als tuin
voor het spel en het vermaak van de freules en de adellijke familie. Als voorbeeld diende de doolhof van Hampton Court in Engeland, die in 1690 in opdracht van koning/stadhouder Willem III
werd aangelegd naar een voorbeeld van de doolhof van paleis 't
Loo in Apeldoorn.
Groot feest op zaterdag 6juli

1-8-9 november Revue. Ook dit jaar zal
Jong Gelre Vorden weer een revue op
de planken van het Dorpscentrum
brengen. Nadere bijzonderheden hierover volgen nog maar dat het evenals
voorgaande jaren mooi wordt, staat al
vast!

Voor meer informatie:
Werkgroep Westerbork 102.000. Postbus 131. >»30 AC C u i j k .

CK-VELVET
Vrijdagavond 14 juni zal in het Vordense zwembad „In de Dennen" het traditionele MOONLIGHT SWIMMING plaatsvinden.
l l"t IKK! zal voor die gelegenbo'd sfeervoi worden verlicht mei daarbfj ook onderwater verlichting. O >k de barbecue
en het kampvuur /uilen niet ontbreken.
Het zwemwater bedraagt die avond 25
graden. Chef-badmeester Martin Westerik stelt nadrukkelijk dat de weersomstandigheden de komende dagen
wel moeten verbeteren. 'Anders kun je
het wel vergeten om een dergelijk evenement op touw te zetten', aldus Westerik die de moed er gewoon in blijft

houden. 'F.ens zal de zon ongetwijfeld
doorbreken', zo zegt hij optimistisch.
De Doetinchemse formatie DE BLACK
Y1-.I A KT BAND zal deze avond een optreden verzorgen. Hun optreden beslaat uit countiy muziek en Ierse folk
en zal de bezoekers ongetwijfeld aanspreken. Voor deze avond gelde de
normale toegangsprijzen. De organisatie van „Moonlight Swimming" berust bij hel besluur en personeel van
,,In de Dennen". Voor nadere infoi malie kan men bellen 05752-1203.

••§<•

Ja,

ik doe mee,
ik plaats

stenen a ƒ 25,00

Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Ik betaal per

Bank c.iru Cheque*

Datum:

Handtekening:

totaal ƒ.

•Doorhalen wat niet van toepassing is.
Zonder postzegel in envelop zenden aan: Werkgroep Westerbork 102000.
Antwoordnummer 102. v-»00 VK Cuijk.

Dubbel tuinfeest bij Flophouse
Jaarlijks wordt er bij jeugdsoos Flophouse in Toldijk een groot tuinfeest gehouden. Als aanloop op
het Normaal-spektakel zal dit plaatsvinden op vrijdag 14 en zondagmiddag 16 juni. Nu leent zich
het terrein rond Flophouse zich uitstekend voor een gezellig buitengebeuren. Middels een tent is
het tuinfeest gedeeltelijk overkapt en verder kan men terecht op het barbeque-terras en rond het
kampvuur bij de grote zitkuil. Voor de muziek zorgen behalve discjockey 'Gait Jan van den Schielijken Draai' drie voortreffelijke popgroepen: Ce Page, Jumpin' Arnold & The Black Jacks en BohFoi-Toch.
Vrijdag 14 juni:
op deze avond treden er twee groepen
op, en er wordt dus vroeg begonnen.
Veel covers, stevige rock, een kleurrijk
circus. De jongens van Ce Page hebben
uitstekend begrepen dat er op het toneel meer aan de hand moet zijn dan
alleen goede muziek maken.
Datzelfde geldt voor de tweede band
van deze avond:
Jumpin' Arnold & The Blackjacks. Arnold c.s. swingt de pan uit en is het beluisteren (en bekijken) dubbel en
dwars waard. Een vrolijke happening.
Na deze avond heeft men zeker een
dagje nodig om bij te komen en daarom wordt het Tuinfeest op zondagmiddag hervat.
Zondagmiddag 16 juni:
Net als vorig jaar zijn dan de heren van
Boh Foi Toch weer te gast.
'Boh Foi Toch' zegt de Achterhoeker
die iets te horen krijgt wat hij niet had
verwacht. De band promoot dan ook

het Achterhoekse dialect in woord en
muziek. Jan Manschot, Ferdijolij, Willem te Molder en niet in de laatste
plaats Hans Keuper staan garant voor
kwaliteit.

Normaal uitverkocht
En zo zijn we gelijk weer terug bij Normaal, die op 28 juni weer zijn thuiswedstrijd speelt bij Flophouse. De belangstelling is ditjaar zo gigantisch, dat
de happening nu reeds anderhalve
week totaal is uitverkocht. Voorverkoopadressen hoeven niet meer benaderd te worden, want alle kaarten zijn
weg. Ook voor het koffieconcert.
Ook heeft het geen zin om zonder
kaartje naar de hokeri'je in Toldijk te
komen, want voor niet-kaartjesbezitters moet helaas de poort gesloten blijven. Dit zal voor een aantal mensen erg
sneu zijn. Aan de andere 'kant heeft
men in deze regio ruimschoots de tijd
gehad om een toegangsbewijs te bemachtigen.

Handige tips voor lekker en
gezellig barbecuen
Als u een dezer dagen gaat barbecuen wilt u er vanzelfsprekend
ook optimaal van genieten. Daarom geven we u hier een aantal
praktische en handige tips die u prima van pas komen.
* Als u gaat barbecuen zorg er dan
voor dat de barbecue goed op temperatuur is voordat u het vlees erop
legt. Maak hem daarom ongeveer
een uur van te voren aan zodat hij
goed heet is. Pas als de briketten of
het houtskool grijs van kleur zijn en
de vlammen zijn gedoofd, is de barbecue gebruiksklaar. Bij het aanmaken kunt u het beste aanmaakblokjes
of aanmaakvloeistof gebruiken.
Gebruik nooit petroleum, spiritus of
wasbenzine, omdat die bij verbranding schadelijke stoffen achterlaten.
* Plaats het rooster, afhankelijk van het
soort vlees dat u kiest, ongeveer 25 a
40 cm boven het vuur. Vlees met een
korte bereidingstijd kunt u iets dichter boven het vuur plaatsen dan vlees
meteen langere bereidingstijd.
Door de grotere hitte schroeit het
dan snel dicht en blijven alle vleessappen in het vlees bewaard.
* Het is raadzaam om het vlees te verdelen over meerdere schalen. U kunt
het vlees dan langer in de koelkast
laten staan en haalt het er pas dan uit
wanneer u het nodig hebt. Zorg er
ook voor dat u rauw vlees nooit in
contact laat komen met bereid vlees.
De mogelijkheid bestaat dan namelijk dat bacteriën van het onbereide
op het bereide vlees terechtkomen.
Door de verhitting worden bij het
rauwe vlees de eventueel aanwezige
bacteriën namelijk vernietigd. Gebruik daarom bij bereid vlees een
schoon bord en schoon bestek.
* Tal van lekkere vleessoorten zijn geschikt om op de barbecue te leggen.
Alle malse vleessoorten, zoals varkens- of kalfsschnitzel, entrecöte en
biefstuk, maar ook gehaktballetjes,
krabbetjes, en dikkere plakken vleeswaren (bijvoorbeeld casselerrib) zijn
heerlijk om te grillen op de barbecue.

Vleessoorten met een langere bereidingstijd, zoals spare ribs, lever of
schouderkarbonade, kunt u het beste
eerst even kort voorkoken in bouillon. Het vlees is dan al gaar en krijgt
op de barbecue een knapperig korstje en een lekkere smaak.
Datzelfde kunt u doen met gehaktballetjes en hamburgers. Als u deze
even kort kookt of voorbraadt, dan
vallen ze op de barbecue niet uit elkaar. Dep ze even droog, smeer ze
lichtjes in met wat olie en leg ze daarna op het rooster.
* Neem bij het barbecuen niet te grote
stukken vlees, dat is vaak onpraktisch
en het duurt te lang voordat ze gaar
zijn. Ook te vette vleessoorten zijn
minder geschikt.
Tijdens het barbecuen druipt het
overtollig vet op het hete vuur en kan
door verbranding schadelijke stoffen
veroorzaken, die vervolgens weer op
het vlees kunnen komen.
* Rijgt u het vlees aan spiezen, houd er
dan rekening mee dat verschillende
vleessoorten verschillende bereidingstijden nodig hebben. Gebruikt
u bijvoorbeeld varkensvlees, dat altijd
gaar gegeten moet worden en rundvlees, dat ook rosé gegeten kan worden, snijd dan het rundvlees in grotere blokjes dan het varkensvlees.
Op die manier heft u het verschil in
bereidingstijd op. Bij het maken van
spiezen kunt u ijzeren pennen of
houten satéstokjes gebruiken. Leg de
houten stokjes eerst een uur in het
water in de koelkast. Dat voorkomt
dat ze op de barbecue verbranden.
* Tenslotte nog een handige tip: draai
het vlees pas om als het vanzelf gemakkelijk van het rooster loslaat.
Wij wensen u een zonnige en gezellige barbecue toe!

De nieuwe King Atlas is uit
Maandag 17 juni 1991 verschijnt de nieuwe King Atlas. In deze
editie van de bekende atlas zijn de kaarten geheel aangepast.
Verder bevat de atlas nieuwe, handige informatie op het gebied
van verkeer en toerisme. De omslag is ontworpen door de bekende illustrator Joost Swarte.
Nieuwe King Atlas
Op maandag 17 juni verschijnt de
nieuwe King Atlas van Nederland, die
nu een heel modern gezicht heeft gekregen. De King Atlas, die voor het
eerst in 1936 verscheen, is door de jaren heen een waar fenomeen geworden. Niet alleen door de vriendelijke
prijs, maar ook door de goede kwaliteit
van deze typisch Nederlandse atlas. De
nieuwe King Atlas is geheel aangepast
aan de maatstaven van de jaren negentig. Alle kaarten zijn bijgewerkt en laten Nederland anno 1991 zien. De
kaarten xijn overlappend gemaakt, zodat ze nog gemakkelijker af te lezen
/ijn. De kwaliteitvan de atlas is dus nog
beter geworden!

ven en is er een gemakkelijke reistijdentabel voor de trein bijgevoegd. De
King Atlas verleent ook service voor
een fijn dagje uit in eigen land: alle
VW-i-kantoren van Nederland zijn opgenomen; dit zijn de grote WV-kantoren die landelijke informatie geven. En
de adressen van alle dierenparken in
Nederland staan nu in de atlas, inclusief de openingstijden.

Nieuw omslag
De King Atlas heeft ook een nieuw jasje. De bekende illustrator Joost Swarte
heeft een nieuwe, vrolijke en moderne
omslag voor de atlas gemaakt.

Bestellen
Toevoegingen

De nieuwe King Atlas is te bestellen
door de bon op de King pepermunt
De nieuwe King Atlas heeft bovendien
veel handige extra's. Zo zijn alle car- actierol. King pepermunt is overal in
Nederland te koop.
pool-plaatsen in Nederland aangege-

Echte Bakkersactie
voor De
Zonnebloem
De Zonnebloem heeft u broodnodig.
Onder dit motto voert het Echte Bakkersgilde met ruim 600 Echte Bakkerswinkels in heel Nederland een actie
voor de Nationale Vereniging ,,De
Zonnebloem". Speciaal voor ,,De Zonnebloem" ontwikkelden de Echte Bakkers een nieuw en toepasselijk brood:
de Zonnestoet. Een rond brood, wit of
bruin, met maïs, zonnepitten en eerlijke granen. Smakelijk en fraai gedecoreerd met een stralende zon. Voor iedere verkochte Zonnestoet levert de Echte Bakker een bijdrage van f 0,20 aan
de actie. De speciaal voor de actie ontwikkelde en door de bakker aangeschafte verpakking vormt hiervoor de
garantie.
Doel van de actie is het bekostigen van
50 bedden voor de Nationale Vereniging „De Zonnebloem". Zij zet zich al
tientallen jaren in voor langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en
hulpbehoevende ouderen, met een
tweeledig doel: de gezonde mens attent
maken op de zieken in zijn omgeving
én deze laatste groep laten merken dat
zij er bij horen. „De Zonnebloem"
doet dit door allerlei activiteiten te organiseren, zoals de bekende dagboottochten,
ontspanningsmiddagen,
maar ook bijvoorbeeld winkeldagen,
waarbij ook bedlegerigen - met bed en
al — gezellig kunnen winkelen. Bij alle
evenementen maakt „De Zonnebloem" gebruik van eigen materialen,
zoals rolstoelen en speciale bedden.
Nieuwe bedden zijn broodnodig - de
huidige zijn na 24 jaar intensief gebruik aan vervanging toe.
De Zonn^tfpet is nu te koop bij de
Echte B^Brs, die te herkennen zijn
aan het embleem van het gele bakkertje, met in z'n ene hand een brood en
in z'n andere hand een oventje; in
Vorden bakkt
bakkerij Van Asselt.

SPOWT-nietwvs
L.RenP.C.
'De Graafschap'
In het weekeinde van 8 en 9 juni zijn de
ponies en paarden naar het concours
in Lochem geweest.
De volgende prijzen gingen mee naar
Vorden:
Ponies:
Ilse Mokkink met Fury l e prijs L l -dressuur cat. A met 122 punten; Rinie
Heuvelink met Sarah 3e prijs L l-dressuur met 124 punten; Helene Garssen
met Fiury Ie prijs B-dressuur met 129
punten; Rob Mokkink met Standy 4e
prijs B-dressuur met 126 punten; Patrick Buunk met Simone 5e prijs
B-dressuur met 123 punten.

Paarden:
Heleen Klein Breteler met Bliksum 6e
prijs L-springen; Martine Rutting met
Erasmus 5e prijs B-springen; Rob Havenaar met Willemijn Ie prijs B-dressuur met 130 punten;Janet Zomer met
Amon 5e prijs L l-dressuur met 123
punten; Mariëlle Kamphorst met Ebony 3e prijs met 127 punten, L2-dressuur; Brenda Groenendal met Valentina 3e prijs met 123 punten, L2-dressuur; Irma Wormgoor met Tosca ging
9 juni naar Steenderen en won daar de
6e prijs B-dressuur met 120 punten.

Peter Makkink
(R.TV.)2einde
Nacht vanHengelo
Peter Makkink (R.T.V.) is afgelopen
vrijdag 2e geworden in de Nacht van
Hengelo (Ov.) voor A-amateurs.
Al in het begin van de wedstrijd reed
hij met Freddie Wolsink weg van het
peloton. Peter en Freddie zetten het
gehele peloton op een ronden en besliste de wedstrijd met een sprint.
Zaterdag fietste Peter Makkink in Nijverdal waar hij zich wederom in de kopgroep nestelde. Een 9e plek was zijn
deel.
Rudie Peters en John Schoenaker reden zaterdag het Nederlands kampioenschap voor B-amateurs. Het zeer
vlakke parcours onder in Limburg kon
er niet voor zorgen dat er ook maar
iemand weg kwam. Het volledige peloton stormde op de finish aan. Rudy Peters werd door veel trek- en duwwerk
toch nog 14e. John Schoenaker zat in
de laatste honderden meters achter
een valpartij.
Mano Lubbers reed zondag als enigste
renner van de R.T.V. de zware klassieker van het Gelders eiland uit bij de
A-amateurs J)e andere renners van de
R.T.V. moesten opgeven door toedoen
van het slechte weer.
A.s. zondag 16 juni Ronde van Steenderen met:
Amateurs C: Martin Wijers; Amateurs B:
Rudie Peters, Bennie Peters, John
Schoenaker; Amateurs A: Peter Makkink, Jan Weevers, Mano Lubbers.
Kom kijken, de winnaar ontkurkt een
fles champagne.

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

Touwtrekken om
het kampioenschap
van Vorden
Op woensdagavond 3 juli zal de strijd
weer losbarsten om het kampioenschap van Vorden.
Touwtrekploegen bestaande uit zes leden én een wisselspeler zullen dan onder aanmoedigingen van hun leideren
het publiek bepalen wie er aan het
langste eind trekt. De uiteindelijke winnaar gaat met de titel én de wisselbeker
naar huis. Deze is nu nog in handen
van de Lindese Boys.
De organisatie van dit kampioenschap
is in handen van TTV Vorden, die daarvoor haar terrein aan de Ruurloseweg
110 beschikbaar stelt. Bovendien wordt
daar de ploegen gelegenheid gegeven
om op dinsdagavond te trainen.
Ploegen die zich willen opgeven voor
dit kampioenschap kunnen zich aanmelden bij M. Engel, tel. 2836.
De inschrijving is gratis, en gezien het
aantal opgegeven ploegen gaat het
toernooi zeker door!

Touwtrekken

Nat, glad, en vooral keihard was de
kleigrond van het Ulftse terrein waar
afgelopen zondag het vijfde toernooi
van de zomercompetitie werd afgewerkt.
Een terrein waarop de organiserende
Dat niet iedereen gelukkl^is met de
vereniging Oosterwij k een vierde
weersgesteldheid van de laatste weken
plaats in de 640 A-klasse wist te behamogen bij een ieder duidelijk zijn.
len. Met dit resultaat blijven ze voorloZo ook bij de organisatoren van de
pig een dreigende degradatie naar de
avondfietsvierdaagse van d^VRTC, afB-klasse vrij.
gelopen week.
^B
OKIA uit Holten gaat met 69 punten
Toch mocht men iedere avond nog
aan de leiding in de A-klasse, al moesruim 90 deelnemers begroeten bij de
ten ze zondag genoegen nemen met
start die als vanouds plaatsvond bij
een derde plaats. Heure en Eibergen,
café-restaurant 'de Herberg' in Vor- die samen de dagoverwinning behaalden.
den, volgen nu OKIA met slechts 8 en
De deelnemers al dan niet vergezeld
5 punten achterstand.
van Pluvius kregen iedere avond een
De Vordense touwtrekkers wisten
andere route voorgeschoteld met daar- slechts een zesde plaats te behalen. In
in ook een hapje en één drankje aange- het tussenklassement staan ze nog vierboden door diverse middenstanders uit de.
Vorden.
Voor de zware mannen van Vorden was
Om voor een herinnering in aanmer- er wel succes, 's Morgens behaalden ze
king te komen diende men 3 van de 4 een eerste plaats in de 680 B-klasse.
avonden mee te fietsen.
Goed gemotiveerd door dit resultaat
Opvallend was, aldus een bestuurslid besloten ze om ook 's middags mee te
van de VRTC, dat voor al de jeugd en
doen in de 'vrije' klasse. In deze klasse
de mannelijke fietsers het ditjaar lieten waar met zestallen wordt getrokken
afweten, misschien wel door de voetbal
/onder gewichtslimiet legden de Vorvan woensdagavond, maar die gaf ook denaren beslag op een tweede plaats.
geen garantie voor een heerlijk avond- De eerste prijs werd door Gasteel in de
je binnen zitten.
wacht gesleept.
Het volgende evenement van de VRTC
is de zomertocht op 21 juli. Hopelijk is
het dan echt voorjaar.

VRTC-nieuw

Voor de zomercompetitie wordt op IS
augustus in TilligtC het touw weer opgepakt. Eerst wordt nu de strijd gestreden om het Nederlands kampioenschap. Ook ITV Vorden heeft zich
voor dit kampioenschap weten te plaatsen.
Naast wedstrijden in het uiterste Noorden, Westen en Zuiden van Nederland,
/al ook in Vorden strijd geleverd worden om dit kampioenschap. Dit is op
/omlag 7 juli aan de Ruurloseweg op 't
Medler.

De Snoekbaars
De Vordense hengelaarsvereniging 'De
Snoekbaars' organiseerde in het Twentekanaal voor de derde keer in dit seizoen een wedstrijd voor senior-leden.
Er waren 29 deelnemers die 41 vissen
vingen met een totale lengte van 12
meter 75.
De uitslagen waren: 1. H.J. Fleming 6
stuks, 215 cm; 2. J. Besselink 5 stuks,
136 cm; 3.J. Grootjebbink4 stuks, 122
cm.
De volgende wedstrijd vindt plaats op
23juni.
Ook werd een wedstrijd voor de jeugd
gehouden. Hier vingen de twaalf deelnemers 35 vissen met een totale lengte
van 515 cm.
De uitslagen waren: 1. H. Nijenhuis H
stuks, 114 cm; 2. R. Nijenhuis 7 stuks,
86 cm; 3. D. Visser 5 stuks, 84 cm.
Op 22 juni wordt wederom een jeugdwedstrijd georganiseerd.

De
Graafschaprijders
De VAMG 'De Graafschaprijders' organiseerde op het Delden-circuit de
tweede onderlinge clubwedsti ijd motorcross.
Deze werd gewonnen door Peter Lenselink uit Eefde, 34 punten; 2. Marcel
Bulten, Vorden 33 punten; 3. Gerben
Vruggink, Vorden 33 punten.

CONTACT

een goed en
graag gelezen
blad

Tweede druk Openbaar Vervoer gids Oost-Gelderland nodig:

Volop belangstelling voor
NS/GSM informatiewagen
Voor de gezamenlijke informatiewagen van de Nederlandse
Spoorwegen en de GSM bestaat veel belangstelling. In de afgelopen weken verstrekten de medewerkers van de GSM en de NS aan
vele honderden belangstellenden informatie over het vernieuwde
openbaar vervoer in Oost-Gelderland.
De nieuwe Openbaar Vervoergids
Oost-Gelderland, met bus- en treininformatie 1991/'92, is bij de infowagen
verkrijgbaar. Voor de gids blijkt zo'n
grote belangstelling te bestaan, dat de
GSM en de NS nu al met de tweede
druk (5.000 ex.) bezig zijn.
De eerste oplage bedroeg 17.000
exemplaren. De gidsjes zijn verder zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij
de ch-iuffe.urs, de NS en de bekende
verkooppunten in de regio.
Er telijken veel vragen te zijn over de
(landelijke) unieke tarief-integratie
van de GSM en de NS: treinkaartjes zijn
geldig in de bus en buskaartjes in de
trein. Reizigers kunnen in de trein tussen Arnhem en Winterswijk en tussen
Zutphen en Winterswijk een strippenkaart of sterabonnement gebruiken.
Alle NS-kaartjes, met uitzondering van
internationale treintickets, de Holland
Rail Pass en kaarten voor NS-personeel, zijn geldig in de volgende bussen:

- Lijnen 20, 22, 25,26 en 29
Dieren — Doesburg— Doetinchem —
Zelhem - - Ruurlo - - Borculo Neede - Haaksbergen v.v.
- Lijnen 20, 21, 25, 26, 27 en 29
Dieren — Doesburg — Doetinchem —
Varsseveld — Lichtenvoorde — Groenlo - Eibergen — Haaksbergen v.v.
- Lijnen 28 en 29
Doetinchem — Terborg — Gendringen v. v.
- Lijn 24
Doetinchem — 's Heerenberg v.v.
- Lijnen 21, 23, 50, 51 en 57
Winterswijk — Groen lo — Ruurlo —
Vorden — Zutphen v.v.
Wil men meer weten over de vernieuwingvan het openbaar vervoer in OostGelderland, dan kan men op de volgende data terecht bij de medewerkers
van de NS en de GSM:
Op 14 juni in Vorden bij de NH Kerk
's morgens en in Warnsveld, Scheperkamp, 's middags.

Geeft u dat briefje
maar aan de politie,
Als u een écht prettige vakantie wilt, tref dan vooraf uw maatregelen tegen
inbraak. En laat geen briefje achter dat u op vakantie bent. Want inbrekers kunnen
^jjk^
óók lezen. Geeft u dat briefje maar aan de politie. Of liever
Ji^ g%%
gezegd: haal op het politiebureau even een 'vakantiekaart',
<^% irrt ~> waar°P u invult wanneer u precies weg bent. Dan kan de
^^ifljj^ir
politie tijdens uw vakantie een extra oogje in het zeil houden.
cxi^jjW&Xi
Dat kost niets en bespaart u misschien een minder prettige
/•r
thuiskomst.

Voorkoming
misdrijven

'n Zaak van de politie én u

