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Locatie nieuwe kazerne WEEKENDDIENSTEN

Het college van Burgemeester en Wet-
houders stelt voor om de nieuwe brand-
weerkazerne te bouwen op de hoek van
de Strodijk en Rondweg. Daarmee lijkt
de kogel eindelijk door de kerk te zijn.
De afgelopen maanden waren er diverse
locaties in beeld geweest voor de nieuw-
bouw van 4? kazerne. Door allerlei rede-
nen kwam er telkens een kink in de ka-
bel. Zo waren er aan het Wiemelink te-
veel bezwaren van buurtbewoners en
kon er geen overeenstemming worden
bereikt met betrekking tot de aankoop
van een stuk grond op de hoek van de
Zutp hens weg en de Strodijk.

Uiteindelijk is het toch weer de Strodijk
geworden. Met de heer L. Gotink van de
Strodijk 2 heeft het college van B en W
overeenstemming kunnen bereiken over
de aankoop van een perceel ter grootte
van ongeveer 3.00C vierkante meter.
Hiermee kort.t het college tegemoet aan
de wens van een stuurgroep van de
brandweer die een onderzoek had inge-
steld naar de meest geschikte locatie. De

voorkeur van de stuurgroep ging sterk uit
naar een locatie in de omgeving van de
Strodijk of de Mispelkampdijk.

Het voorstel van het college van Burge-
meester en Wethouders wordt op dins-
dag 25 juni in de commissie voor bestuur
en ruimtelijke ordening behandeld. Voor
de bewoners van de Strodijk en omge-
ving is op 8 februari een informatieavond
gehouden over het functioneren van de
brandweer en de invloed die de vestiging
van een brandweerkazerne op de omge-
ving heeft. Op het moment van deze bij-
eenkomst was de locatie op de hoek van
de Strodijk en de Zutphensweg het meest
in beeld. De verschuiving naar de locatie
op de hoek van de Strodijk en de
Rondweg vindt het college geen aanlei-
ding om opnieuw een informatieavond te
houden. "De brandweerkazerne komt be-
trekkelijk ver van de bestaande bebou-
wing af. Wij verwachten geen overwe-
gende ruimtelijke bezwaren", aldus het
college. De gemeenteraadsvergadering is
op dinsdag

Laatste trekkingen
van superloterij
op vrijdag 2 8 juni
Sursum Corda houdt op vrijdagavond 28
juni de feestelijke afsluiting van de
Superloterij in zaal de Herberg. Iedereen
die in het bezit is van een lot is voor de-
ze avond uitgenodigd voor de tiende en
elfde trekking. De tiende trekking heeft
plaats door notaris Das. De prijswinnaars
kunnen op deze avond gelijk hun prijzen
afhalen, klapstuk van de avond is de elf-
de trekking waar uiteindelijk bekend
wordt gemaakt wie de gelukkige eigenaar
wordt van de Suzuki Swift GLS.
Het is de bedoeling van Sursum Corda
om nog dezelfde avond de auto aan de

kersverse eigenaar te overhandigen. Met
het nodige reestvertoon zal dit een mo-
morabel gebeuren worden. Wanneer do
desberrefrend^ersoon niet in de zaal zit,
zal worden j^Bacht de winnaar binnen
één uur in de zaal te krijgen. Hiervoor is
het wel noodzakelijk dat alle lotbezitters
op deze avond telefonisch bereikbaar zijn
op het aan Sursum Corda bekend ge
maakte telefoonnummer. Tussen de ver-
schillende activiteiten door is er ruim-
schoots gelegenheid om te dansen, want
er is gezorgd voor passende live-muziek.
De Activiteitencommissie van Sursum
Corda is ervan overtuigd dat deze avond
een knallende afsluiting gaat vormen van
alle feestactiviteiten met betrekking tot
het 65-jarig bestaan. De tiende en elfde
trekking van de Superloterij worden
rechtstreeks uitgezonden door Achter-
hoek FM.

Bennie Mullink koning op
volksfeest in Kranenburg
Bennie Mullink werd afgelopen week-
end de eerste schutterskoning van het
volkfeest in Kranenburg. Er deden in to-
taal veertig personen mee aan het vogel-
schieten. Het volkfeest in Kranenburg
werd dit jaar voor het eerst georgani-
seerd. De organisatie was in handen van
Gasterij Schoenaken en het Cultureel
Collectief Kranenburg.

Eigenaar Harry Derks van Gasterij was
bijzonder tevreden over het verloop van
het volksfeest. "Met name de vrijdag en
zaterdag zijn perfect verlopen. We had-
den niet te klagen over de belangstelling
en de sfeer was goed. Helaas viel het aan
tal mensen op zondag wat tegen. Maar
waarschijnlijk kwam dat door vaderdag
en het mooie weer. Maar alles bij elkaar
mogen we dus niet klagen. Dit smaakt
naar meer. Het volkssfeest is wat mij be-
treft voor herhaling vatbaar', aldus Harry
Derks.

Deze uitspraak van Harry Derks is op-
merking. Zeker voor de mensen die vori-
ge week donderdag het Gelders Dagblad
hebben gelezen. Daarin stond dat voor
Harry Derks de lol eraf is. Het liefst wil
hij zo snel mogelijk zijn zaak verkopen.
Derks klaagt in het verhaal over oneerlij
ke concurrentie. Als voorbeeld noemt
Derks het Cultureel Collectief Kranen
burg. "Die zetten hier met het paasvuur
een tent neer en krijgen een tapvergun-
ninng. En dat gaat ten koste van mijn om-
zet', aldus Harry Derks.
De uitspraken van Derks in het Gelders
Dagblad lijken geen negatieve gevolgen
te hebben voor Gasterij Schoenaker. Het
Cultureel Collectief Kranenburg nam af
gelopen zaterdag zelfs het vogelschieten
op zich en deze zomer zal er verder nog
een tuinfeest worden gehouden rondom
Gasterij Schoenaker. Ook hier trekt het
Cultureel Collectief Kranenburg het
voortouw

Hervormde Gemeente
Zondag 23 iuni Bevestiging Ambtsdragers 10.00 uur ds.
H. Klaassens.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 juni 10.00 uur dr. C.G.J. de Jonge,
Brummen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 23 juni 10.00 uur ds. Th.P. van Belzen,
Nijverdal; 19.00 uur ds. H. Westennk.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 23 juni 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 22 juni 18.30 uur Eucharistieviering

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 22 juni 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 23 juni 10.00 uur Eucharistieviering, heren-
koor.
Weekendwacht pastores: 23-24 juiu Pastoor J.
Lamers, tel. (0573) 45 14 56.

Huisarts 23-24 juni dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel
55 12 55.
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 of een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 22-23 juni P.J. Wa^Warchem, tel. (0573)
44 1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 93^fczoekun*n dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19^Paur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
1530 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11JO, 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.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241
CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240
AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

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 rijden kunt
U voor spoedeisende recepten bellen aan de voor-
deur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, te!.
(0575) 44 13 51

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt automatisch
doorgeschak.

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 11A.
Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m

vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 46 14
00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur
per dag bereikbaar via telefoonnummer 06-8806
(20 d/n

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bitm iwr tiaurverj^tpng 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt W-i: 0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van 14.00-
16.00 uur bij SWOV-kantoor. Rj.idhuis-.traat. Info
55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag r/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93. 7261 AB Ruurlo, tel (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575) 55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel.
(0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmcldingsnummer voor heel Gelderland, tel.
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

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

WV-kantoor lel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uur; zaterdag
van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maan-
dag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 10.30-12.30 en
16.00-18.00 uur, zaterdag van 10.30-12.30 uur. Tel.
(0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg IMoaberhulp'
tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informalieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575)
54 41 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (S.W.O.V.)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vr.
van 9.00 - 12.00 uur.
Tafeltje Pek-le
Aanvraag ma. t/m vr. van 9.00 - 10.00 uur, tel
55 34 05.
Dagopvang
Aanvraag bij S. W O V U-i 55 34 05.

1 (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen).
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 3-
Open Tafel ledere dag.
Aanmelden via "de Wehme", tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige^̂
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05 Bij afwezig-
heid kunt u bellen 55 22 48 of 55 17 01
Vrijwilligerswerk
Opgave bij S.W.O.V., tel 55 34 05

Tafeltje Dek-Je
Ma. t/m w. russen 9.00 en 10.00 uur. Tel 55 34 05
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



4 GERANIUMS

f 10,-
2 BOS BLOEMEN NAAR KEUZE
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DE VALEWEIDE bloemen

GEMEENTE
VORDEN

WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3.19 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de

openingstijden,

ligt vanaf 21 juni 1996 gedurende 4 weken ter inzage
het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:

adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om:

de heer H. Derks
(Gasterij Schoenaker)
Ruurloseweg 64
7251 LV Vorden
Ruurloseweg 64
een revisie-vergunning
voor een café-/zalen-
centrum

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in
het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het
gemeentebestuur worden ingediend vóór 19 juli 1996.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de
bedenkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 18 juni 1996
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkies-nummer), fax
(0575) 55 74 44.

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Technische Dienstverlening

Smederij Besselink

U belt,
wij komen!

24-uurs service

Las-montage en constructiewerk voor al uw machine-onderhoud
of schadeherstel.

Tevens voor al uw siersmeedwerk op uw bedrijf, thuis, of kom bij
ons langs in de werkplaats

Koekoekstraat 10, Vierakker, tel. (0575) 44 18 25

rrf
gft-

afval

HONPEPOÊP

Een geslaagde barbecue?
Wij zorgen er voor!
Wij maken ook halve varkens diepvriesklaar
voor de barbecue. Vraag vrijblijvend informatie

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG

7 KIPPEPOTEN
VOOR

1 TIENTJE

WEEKENDVOORDEEL

500 gram

RUNDERGEHAKT +

500 gram

HAMLAPPEN

samen f 9,95

UIT EIGEN WORSTMAKERU

gebraden gehakt gekookte worst
boterhamworst snljworst
gekookte lever, lewerkaas

per 100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f 2,85

met gratis kruidenboter

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 6,95
4 SLAVINKEN +
4 EK-BURGERS

samen f 7,95

Let op onze dag-aanbiedingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

SMULLERS OPGELET

VLEUGELSPELERS
500 gram 3,45

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel. (0575) 55 14 70•fc
'ERSOONLIJKE
FINANCIËLE
PLANNING

van koopsommen

Mr drs B.H.J. de Regt

FORTUIN

LOOIAAN 08
7Z61 HV RUUULO

TUtrooN:
(0573) 45 3» 80

Moaitu
(OC) 53 38 51 S»

ASSURANTIËN,
HTPOTHIItCN.
PENSIOENEN

Fietsvierdaagse

GELRE
op 1, 2, 3 en 4 juli

Start: tussen 1830 en 20.00 uur
bij Dorpscentrum

KERMIS
KEIJENBORG
vrijdag 21 Juni, zaterdag 22 Juni,

zondag 23 Juni en
maandag 24 Juni a.s.

Zondagmiddag 13.30 uur
GRANDIOZE

OPTOCHT

met medewerking van zes muziekkorpsen en diverse prachtige praalwagens.

14.30 uur vaandelhulde door vendeliers, drumfanfare en harmonie St. Jan
14.40 uur show-optreden drum- en show band 'Adest Musica' uit Sassenheim

Bebouwde kom van het dorp vanaf 12.00 uur gesloten. Entreeprijs incl. show-optreden 'Adest Musica
slechts f 2,- per persoon.

DANSGELEGENHEID STEMMINGS-
MUZIEK

ZAAL 'WINKEL.MAN'
zaterdag, zondag en maandag m.m.v. 'Never Mind' Vrijdagavond In de

bar bij 'Winkelman'
ZAAL 'DE SMID' m.m.v. 'Return'
zaterdag, zondag en maandag m.m.v. 'Assorti'

Voldoende
parkeergelegen-

heid

Groot Lunapark

Diverse attracties



Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van

Ellen
WILHELMINA MARIA

12 juni 1996

dochter van Jos en
Marietje Nijenhuis-
Berendsen

Insulindelaan 78
7251 EK Vorden

Dankbaar en heel gelukkig
zijn wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

Siebren

Gerrit, Wilma, Ivar en
Lynette Bijenhof

7 juni 1996
De Voornekamp 28
7251 VL Vorden

Wij zijn ontzettend blij met de
geboorte van onze dochter

Judith

Judith is geboren
op 12 juni 1996

Peter en Yvonne
Makkink-Boers

De Heurne 84
7255 CL Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 41 44

Yvonne en Judith njsten
van 13.00 tot 15.00 uur

Allemaal hartelijk bedankt
voor uw belangstelling, in
welke vorm dan ook, die we
op 24 mei mochten ontvan-
gen.

H.J. Bargeman en
M. Bargeman-

Klein Ikkink

Vorden, juni 1996

Hartelijk dank aan allen, ook
namens kinderen en kleinkin-
deren, die in welke vorm dan
ook, ons 50-jarig huwelijks-
feest tot een fijne dag hebben
gemaakt, waar we in dank-
baarheid op mogen terugzien.

H.B. Maalderink
G. Maalderink-Jansen

Vorden, juni 1996
De Boon k 47

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze moeder
en oma

ALBERTHA WILLEMINA
LUBBERS-

BUSSCHERS

betuigen wij onze oprechte
dank.

fam. Geerken
fam. Lubbers
fam. Kulsdom

Vorden, juni 1996

G.H. Sterringa
huisarts

1 t/m 12 juli
GEEN PRAKTIJK

De praktijk wordt voor
spoedgevallen waargeno-

men:

voor patiënten A t/m K
door dr. J.M. Dagevos

Het Vaatwerk 1
telefoon 55 24 32

voor patiënten L t/m Z
door dr. W.J.C. Haas

Christinalaan 18
telefoon 55 16 78

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat
een verder lijden hem bespaard is gebleven, is
heden rustig ingeslapen mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

HENDRIK LOMAN
op de leeftijd van 81 jaar.

Vorden: A.H. Loman-Bargeman
Bennie en Jolande

Ferdi, Michel
Gerrie en Jozef

Anouk, Jos
Ria en Hans

Sas/C/a, Jeroen, Moniek
Henk
Gertie en Brigitte

Zutphen, 11 juni 1996
Correspondentie-adres:
A.H. Loman-Bargeman
Overweg 15
7251 JS Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel (0575) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

Overweg 16
Tel. 0575 - 553433

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Gezocht: vrijstaande wo-
ning in omgeving Vorden ter
ruil aangeboden (met evt. bij-
betaling) ruime 2-onder-1-
kap semi-bungalow, rustige
buurt, perfect onderhouden,
nieuwe aparte keuken, slaap-
kamer en nieuwe badkamer
op begane grond, zeer ge-
schikt voor senioren. Brieven
onder nr. W 21-1 bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Te koop: aardbeien, dage-
lijks vers geplukt. F. van
Amerongen, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. (0575) 55 64 08

• Te koop: 1 lichtnet com-
pressor en 2 cylinderpom-
pen met nieuwe motor. Inruil
defecte compressor mogelijk.
Tel. (0575) 55 23 47

• Te koop: Alpenkreuzer
vouwwagen type Super,
bouwjaar 1981, nog in prima
staat en geheel compleet en
met veel toebehoren. Tel.
(0575) 462379. Na 18.00 uur

• Zaterdag 22 juni uitvoering
Nuts Blokfluit en Keyboard-
club. Aanvang 19.15 uur
Dorpscentrum.

• Te huur gevraagd door net
studerend meisje: kamer met
eigen keuken. Huur tot maxi-
maal f 600,-. Telefoon (0575)
54 17 84

• A.s. zondag 23 juni grote
bingo met vele geldprijzen.
Aanvang 19.30 uur. d'Olde
Kriet in Wichmond, telefoon
(0575) 44 12 85

• Zaterdag 22 juni uitvoering
Nuts Blokfluit en Keyboard-
club. Aanvang 19.15 uur
Dorpscentrum.

• Heeft u oud ijzer etc. en
wilt u er vanaf? Bel telefoon
(0575) 55 29 16

Kip met een
tropische

verrassing.
x^»-. ̂ w.iPN^N

225

Reepjesvlees
diverse soorten, 100 gram

Gegrillde achterham
100 gram

Leverkaas
100 gram

149

798

O98

500 gram verse worst
en 4 roomschijven O95

Gebr. pepergehakt
100 gram 175

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg £- Vorden - Tel. (0575) 55 13 21
De CD-actie loo]ffnog t/m zaterdag 29 juni
lever dus bijtijds uw munten in KEURSLAGER

• Te koop: 3-delig wand-
meubel, massief dc^fcr ei-
ken. Tel. 55 35 13 ™

• Zaterdag 22 juni uitvoering
Nuts Blokfluit en Keyboard-
club. Aanvang 19.15 uur
Dorpscentrum.

• Te huur per 1 sept. 1996: 3-
kamer appartement te
Hengelo (Gld.). Voor 1 jaar, in
overleg met verlenging. Huur
per maand f 1.000,- incl. ser-
vicekosten. Appartement is
geheel gestoffeerd. Brieven
onder nr. W 21-2 bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vgrden

ACTIEWEEKEND

SQUASH
VOftDEN
Overweg 18
Vorden

Zaterdag 22 en zondag 23 juni a.s.
Als je lid wordt in dit weekend ontvang je 2,5 maan-
den gratis squashen en een beginners- of gevor-
derdenpakket

Volledig abonnement f 425,-
Dag-abonnement f 225,-
Scholier/studentabon. f 150,-

Zoveel squashen
als je maar wilt

Bel nu of kom gezellig langs - Tel. (0575) 55 18 44

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

O
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37



ULLETIN EN

• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.
• Het gemeentehuis is open van maandag tot
en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

fl HEIWERKZAAMHEDEN
OMGEVING NIEUW WOON-

GEBIED "VORDEN-NOORD".

In verband met de ontwikkeling van het
terrein gelegen tussen de Zutphense-
weg/Mispelkampdijk/spoorlijn Zutphen
Winterswijk, zal adviesbureau Heidemij
vanaf donderdag 21 juni aanstaande een
aantal metingen in de omgeving van de
Rondweg/Zutphenseweg voor de ge-
meente Vorden verrichten. Het kan zijn
dat voor deze werkzaamheden particu-
lier terrein wordt betreden. De mede-
werkers van adviesbureau Heidemij zul-
len zich, indien gewenst, legitimeren.

ERGUNNINGEN

Op 12 juni jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
leend aan:

Bijenhof's Fijnhout Bewerking b.v.
voor het veranderen en vergroten van

een bedrijfsgebouw op het perceel
Industrieweg 2 te Vorden.

- de heer D.H. Buunk voor het veran-
deren van een bergruimte/garage op
het perceel Almenseweg 2 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

De commissie voor milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag 26
juni 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onder-
werpen:
- jaarrekening 1995

vervanging dakbedekking op het hoge dak van sporthal 't Jebbink.

PREEKUUR WETHOUDERS
AARTSEN

Op donderdag 20 juni aanstaande is
wethouder Aartsen niet in de gelegen-
heid spreekuur te houden.

H n T? /~
SBESTEMMING OP

BEGRAAFPLAATSEN

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om de Beheersver-
ordening op de begraafplaatsen te wijzi-
gen zodat het verstrooien van as op de
begraafplaats mogelijk wordt. Tot op he-
den kunnen urnen op de begraafplaats
worden bijgezet in de urnenmuur of in
een urnengraf, ook is het mogelijk om
een urn in een bestaand graf te plaatsen.

Als de gemeenteri^P met het voorstel
instemt dan kan binnenkort as op daar-
voor aangewezen plaatsen worden ver-
strooid.

ERVANGEN DAKBEDEKKING
SPORTHAL t JEBBINK

Omdat de dakbedekking van het oude
gedeelte van de sporthal (zalen l en 2)
door de extreem lange, droge en warme
zomer snel in conditie achteruit is ge-
gaan, is vervanging op korte termijn
noodzakelijk. De kosten voor vervan-
ging van de dakbedekking bedragen
f52.070,-.

EMEENTERAAD VERGADERT OP DINSDAG 9 JULI 1996

Voor deze vergadering, die om 19.30 uur begint en gehouden wordt in het
gemeentehuis staan de volgende onderwerpen op de agenda:

- reconstructie Ruurloseweg binnen de bebouwde kom;
- revitalisering industrieterrein Werkveld en aanleg van een verbeterd geschei-

den rioleringssysteem;
- asbestemming op begraafplaatsen;
- locatie brandweerkazerne;
- jaarrekening 1995;
- vervanging dakbedekking op het hoge dak van sporthal 't Jebbink;
- recreatiebeleid;
- gemeentelijke herindeling, mondelinge informatie.

Spreekrecht.
U kunt aan het eind van de -openbare- raadsvergadering, na de rondvraag,
spreken over een onderwerp, dat voor het gemeentebestuur van belang kan
zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat
op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken in een
commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergade-
ring aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten,
onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

EBRUIKSROOSTERS SPORTHAL 'T JEBBINK 1996-1997

Binnenkort starten de beheerders van sporthal 't Jebbink de voorbereidingen voor
het samenstellen van de gej^uksroosters voor de sporthal voor het seizoen 1996-
1997. Diverse reguliere gebrcRrers (particulieren, verenigingen) hebben aanvraagfor-
mulieren ontvangen waarop zij kunnen aangegeven welke uren zij in het seizoen wil-
len gebruiken. De sporthal is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 23.00 uur
en op zaterdag en zondag van 08.00 tot 18.00 uur geopend. De sporthal kunt u huren
voor sportactiviteiten van of bij verjaardagspartijtjes, buurtverenigingen, sportvereni-
gingen en particulieren. Voojjbet gebruik overdag gelden speciale, lagere tarieven.
Daarnaast gelden ook voor ÏRrfuren (lege uren in de roosters) aantrekkelijke tarie-
ven. In de sporthal bevinden zich naast de gebruikelijke sporttoestellen en -voorzie-
ningen onder meer van een Vari-gyminstafiatie (een toestel met veel opbouwmoge-
lijkheden, kan onder meer voor apekooi gebruikt worden) en veel klein spelmateri-
aal (bijvoorbeeld tchoukbal, hockeymateriaal, diverse werpspelen, badmintonmateri-
aal, tafeltennismateriaal, fitnessmateriaal en steps).
Wanneer u geen aanvraagformulier heeft ontvangen en in het seizoen 1996-1997
gebruik van de sporthal wilt maken of wanneer u inlichtingen over het gebruik van
de sporthal wilt, dan kunt u contact opnemen met de beheerders van de sporthal. De
sporthal is dagelijks geopend van 08.30 tot 22.30 uur. Het adres van de sporthal is :
het Jebbink 13, 7251 BH Vorden. De beheerders zijn telefonisch bereikbaar onder
nummer 552445. De aanvraagformulieren moet u vóór l juli 1996 bij de beheerders
inleveren.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES.

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo
nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij of houden zij
het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrek-
ken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

Ook u kunt, indien u dat wenst over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dat voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voor-
zitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken
wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt beginf. De
mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behandeling van het agen-
dapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken vergadert op dinsdag 25 juni
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

reconstructie Ruurloseweg binnen de bebouwde kom
reconstructie industrieterrein Werkveld, inclusief aanleg van een verbeterd ge-
scheiden rioleringssysteem

- recreatiebeleid

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 25 juni
1996 om 20.00 uur in het gemeentehuis Op de agenda staan de volgende onderwer-
pen:

notitie kerntakendiscussie
- gemeentelijke herindeling

uitbreiding industrieterrein oostzijde Kerkhoflaan
asbestemming op begraafplaatsen

- locatie brandweerkazerne

NKRUIDBESTRIJDING OP WEGENEN TROTTOIRS

Na 19 jul i aanstaande begint gemeentewerken met de onkruidbestrijding op wegen
en trottoirs. Het onkruid wordt bestreden met een chemisch produkt. Enige schade
aan het milieu is daarbij onvermijdelijk.

De medewerkers zullen echter niet spuiten op die gedeelten die schoon zijn. Wilt u
derhalve voorkomen dat voor uw woning het onkruid met gif wordt bestreden, dan
kunt u zelf de weg of het trottoir schoonmaken.

ROOT ONDERHOUD AAN HET WEGENNET

Deze week wordt gestart met het groot onderhoud aan diverse asfaltwegen. Deze
werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Dostal uit Vorden en nemen
ongeveer zes werkdagen in beslag. Een en ander afhankelijk van de weersomstan-
digheden. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:
- het plaatselijk repareren van asfaltwegen;

het aanbrengen van een nieuwe deklaag, inclusief oppervlaktebehandeling op de
Nieuwenhuisweg, Schoolhuisweg (gedeeltelijk), Mosselseweg (gedeeltelijk) en de
Mispelkampdijk (gedeeltelijk);

- het aanbrengen van een oppervlaktebehandeling op de Gazoorweg (gedeeltelijk),
Nieuwstad (gedeeltelijk), Riethuisweg (gedeeltelijk) en de Spiekerweg.

De hinder voor het verkeer zal tot een minimum worden beperkt. De wegen die
voorzien worden van een nieuwe deklaag, worden gedurende één dag of een
gedeelte daarvan afgesloten voor het verkeer. Bij het aanbrengen van de oppervlak-
tebehandeling kan het zijn dat de weg tijdelijk wordt afgesloten.
Zodra de wegen of gedeelten daarvan worden afgesloten zal het verkeer plaatselijk
worden omgeleid. De aanwonenden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.



HUIS-AAN-HUISINZAMELING HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVAL INDE GEMEENTE VORDEN.
In de periode van 21 tot en met 28 juni vindt weer een huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk chemisch afval plaats in het hele gebied van de gemeente Vorden.
Aan de hand van het overzicht kunt u zien wanneer de chemocar bij u in de buurt komt. U ontvangt hierover dit jaar geen huis-aan-huis brief.

HOE GAAT DE HUIS-AAN-HUIS
INZAMELING IN ZTV WERK?

* De huis-aan-huis-inzameling zal
plaatsvinden met behulp van de che-
mocar. De chemocar rijdt stapvoets
door de straten en meldt zijn aanwe-
zigheid met behulp van een geluids-
installatie.

* U moet het huishoudelijk chemisch
afval persoonlijk overhandigen aan
de medewerker in de chemocar. Zet
uw huishoudelijk chemisch afval
nooit langs de straat, dit kan met
name voor kinderen gevaarlijke situ-
aties opleveren.

Mocht u nog vragen hebben, belt u dan:
de Regionale Afval-Informatielijn van
Regio Stedendriehoek,
tel. 0570 - 637755, russen 9.00 - 12.00 en
13.00 -15.00 uur.

INWONERS VAN HET BUITEN-
GEBIED MOETEN TELEFONI-
SCHE AFSPRAAK MAKEN!

In het buitengebied wordt niet huis-aan-
huis ingezameld.
U woont in het buitengebied wanneer
uw woning buiten de bebouwde kom
van Kranenburg, Vierakker, Vorden,
Wichmond staat. Hier wordt huishoude-
lijk chemisch afval opgehaald na telefo-
nische afspraak via de Regionale Afval-
Informatielijn van de regio Stedendrie-
hoek; telefoonnummer: 0570-637755
(van 9.00 -12.00 en 13.00 -15.00 uur).
Tot uiterlijk maandag 24 juni kan een
afspraak gemaakt worden. Aan de hand
van alle doorgegeven adressen wordt een
route samengesteld. Daarom is nu nog
niet precies bekend wanneer de chemo-
car bij u langs zal komen; u ontvangt
hierover nader bericht.

WAT IS WEL EN WAT IS GÉÉN
HUISHOUDELIJK CHEMISCH
AFVAL?

Onder huishoudelijk chemisch afval
verstaat men bijvoorbeeld: lege batterij-
en, verfresten, afgewerkte olie, bestrij-
dingsmiddelen, defecte spaarlampen en
TL-buizen. In de meeste gevallen is
huishoudelijk chemisch afval herken-
baar aan het hieronder afgebeelde teken
van de mini-container met het kruis
erdoor.

* Lege plastic verpakkingen van bij-
voorbeeld shampoo, (af-)wasmiddel
of schoonmaakmiddel zijn geen
huishoudelijk chemisch afval. U
hoeft deze lege verpakkingen dus
niet apart te bewaren en mag ze in de
grijze mini-container doen.

* Gewone gloeilampen mogen in de
grijze mini-container.

* Van cosmetica vallen alleen nagellak
en remover onder het huishoudelijk
chemisch afval; dit vanwege de
schadelijke oplosmiddelen.

* Spuitbussen zijn alleen huishoudelijk
chemisch afval als er nog schadelijke
produkten in zitten, of hebben geze-
ten. Er worden tegenwoordig nauwe-
lijks nog schadelijke drijfgassen in
spuitbussen toegepast. Een spuitbus
met slaarpom-

bijvoorbeeld
geen huishou-
delijk che-
misch afval,
een

van
bestrijdings-
middelen wel.

WANNEER KOMT DE CHEMOCAR LANGS:

vrijdag 21 juni wijk l
ten oosten van de Almenseweg / Burg. Galleestraat / Raadhuisstraat en
Nieuwstad (exclusief genoemde straten)

maandag 24 juni wijk 2
ten westen van de Almenseweg / Burg. Galleestraat & ten noorden van de
Zutphenseweg (inclusief de genoemde straten)

dinsdag 25 juni wijk 3
ten zuiden van de Zutphense weg & ten westen van de Raadhuisstraat /
Nieuwstad (inclusief Raadhuisstraat)

donderdag 27 juni wijk 4
kern Vorden; dat deel van de bebouwde kom waar de chemocar nog niet
geweest is + kern Wichmond + kern Kranenburg

ONTRIBUTIEFONDS GEMEENTE VORDEN.

Vanaf 15 juni kunnen er weer aanvragen gedaan worden voor een bijdrage uit het
Contributiefonds van de gemeente Vorden. Ondanks het feit dat de gemeente
gedwongen werd het tot 1996 gevoerde minima-beleid te beëindigen wordt wel het
contributiefonds voortgezet. Het contributiefonds past uitstekend binnen de doel-
stelling van het minimabeleid nieuwe stijl en kan met name van groot belang zijn in
het voorkomen van een sociaal isolement voor mensen met een inkomen op mini-
mum-niveau. Het is algemeen bekend dat mensen met een laag inkomen door hun
situatie vaak gedwongen worden het eerst te bezuinigen op uitgaven die liggen op
het gebied van ontspanning, beweging en de ontmoeting van andere mensen.
Een bijdrage uit het contributiefonds verschaft burgers van de gemeente Vorden die
een inkomen op minimumniveau hebben de mogelijkheid om deze dingen te blijven
doen.

De normen.
Tot 1995 was het ontvangen van een bijdrage minimabeleid voldoende reden voor de
toekenning van een bijdrage uit het contributiefonds van f 100,— per gezinslid.
In de nieuwe regeling voor het contributie-fonds wordt uitgegaan van het toekennen
van een bijdrage voor het deelnemen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Op
het aanvraag formulier moet voor elk gezinslid aangegeven worden aan welke acti-
viteitenWoorzieningen wordt deelgenomen. De maximum-bijdrage is met ingang van
1996 verhoogd tot f 125,— per gezinslid per jaar. Tot nu toe was een bijdrage alleen
mogelijk voor mensen met een inkomen op of onder het niveau van het wettelijk
minimumloon. Omdat mensen die qua inkomen iets boven de grens van het mini-
mumloon zitten vaak ook in de situatie verkeren die hierboven werd beschreven, is
het voor deze groep ook mogelijk een (gedeeltelijke) bijdrage te krijgen.
In de onderstaande tabel zijn de normbedragen weergegeven.

(Gezins-) inkomen, (excl. vak.geld) Bijdrage per gezinslid.

f 1.839,70 netto per maand of lager f 125,—

f 2.039,70 netto per maand of lager f 85-

f 2.239,70 netto per maand of lager f 45-

Aanvraagformulieren.
De formulieren voor het aanvragen van een bijdrage kunnen worden afgehaald bij
de balie van de afdeling welzijn van de gemeente. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de afdeling welzijn tel.: 55 74 97 of 55 74 98.

/Wc
f HOF.

OONRIJPMAKEN VANDIVERSE WEGEN IN HET PLAN ADDINK-

Op maandag 17 juni is gestart met het woonrijpmaken van de volgende wegen in het
plan Addinkhof:

Addinkhof (tussen de Voornekamp en de Laegte);
- de Doeschot (tussen de Koppel en de Laegte);

de Koppel;
- de Laegte.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:
- het herstraten van de wegen;

het aanbrengen van trottoirs;
- het aanbrengen van snelheidsremmende verkeersmaatregelen;

het afwerken van de groenstroken;
het inrichten van een speelterrein.

De werkzaamheden duren ongeveer 12 weken, afhankeli jk van het weer. De werk-
zaamheden gaan gedurende de vakantieperiode door.
Gedurende een gedeelte van deze periode zullen de bovenstaande wegen voor het
doorgaande verkeer gestremd zijn.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, om de hinder voor aanwonenden
zoveel mogelijk te beperken.
De groenvoorzieningen worden dit najaar aangebracht.

PKNAPPEN INDUSTRIETERREIN WERKVELD

In nauw overleg met de ondernemers op het industrieterrein Werkveld hebben bur-
gemeester en wethouders plannen ontwikkeld voor het opknappen van het indus-
trieterrein, inclusief de verbetering van de riolering. De provincie Gelderland zal aan
dit project financieel bijdragen.

De plannen bestaan in hoofdlijnen ui t :
herinrichting van bedrijfspercelen;
reconstructie van de Industrieweg en de Nijverheidsweg;

- verbetering van de ontsluiting van de Industrieweg op de Ruurloseweg;
- verbetering van de riolering, zodat vuil industriewater en relatief schoon hemel-

water gescheiden worden afgevoerd.



NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN Ï\ECREAT1EBELEID

Naam Bouwadres Datum Omschrijving
ontv.

Woningstichting Thuis Best Schoolstraat l la 07-06-96 verbouwen van een
Vorden magazijn en loods

Woningstichting Thuis Best Nieuwstad 32 07-06-96 bouwen van een t i jdel i jke
Vorden woonruimte

E.Ph. Verschuren en Heerlerweg 11 10-06-96 verbouwen van een
woning/

C. S. Pragt Vierakker bedrijfsruimte

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens de openstellingsuren inzien bij de sector
Grondgebied in het koetshuis.

ECONSTRUCTIE RUURLOSEWEG BINNEN DE BEBOUWDE KOM
m

In september is het de bedoeling om te starten met de aanleg van een vrijliggend
fietspad langs de Ruurloseweg. Om een goede aansluiting te krijgen tussen het fiets-
pad en de Ruurloseweg, zal een deel van de Ruurloseweg binnen de bebouwde kom
gereconstrueerd moeten worden. Het in twee richtingen te berijden fietspad eindigt
tussen de Enkweg en de Groeneweg. Aan het eind van het fietspad, net voor de kom-
grens, is een verkeersremmer gepland zodat ook fietsers vanaf Ruurlo, veilig over
kunnen steken. Vanaf dat punt komen er richting Vorden aanliggende fietspaden die
aansluiten op de bestaande fietspaden tot en met het perceel Ruurloseweg 21.
De reconstructie omvat het verwijderen van de beukenhaag en de parallelweg (vanaf
de Ruurloseweg 23 tot aan de Groeneweg), het aanbrengen van een parkeerstrook,
trottoir (met inritten) en een groenstrookje ter hoogte van de Groeneweg, het ver-
plaatsen van lichtmasten en van nieuw asfalt voorzien van de Ruurloseweg, inclusief
het aanbrengen van de fietsstroken. De grens van de bebouwde kom wordt ver-
plaatst naar de verkeersremmer, 30 meter voorbij de Enkweg.
Deze reconstructie kost de gemeente f. 200.000,—.*

OCATIE BRANDWEERKAZERNE

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de nieuwe brand-
weerkazerne te bouwen op de locatie Strodijk/Rondweg, op een daarvoor van de
heer L. Gotink aan te kopen perceel.

De stuurgroep nieuwbouw brandweerkazerne heeft deze locatie aan burgemeester en
wethouders aanbevolen. Voor de brandweer is het een uitstekende locatie omdat de
tijd die brandweermensen nodig hebben om in de kazerne te komen) gunstig is.
Ook ligt de nieuwe locatie zeer gunstig bij belangrijke uitvalswegen, de Rondweg en
de Zutphenseweg, zodat de brandweer bij calamiteiten snel ter plaatse kan zijn. De
nieuwe kazerne krijgt een uitweg op de Rondweg, ook zullen debrandweerlieden via
de Rondweg bij de kazerne moeten komen, omdat er geen^^veg op de Strodijk
komt.
Met de eigenaar van het aan te kopen perceel grond (ongeveer 3000m2) hebben bur-
gemeester en wethouders overeenstemming bereikt over de aankoop ervan.
De politie kan in principe, indien zij deze locatie aanvaardbaar vinden, een ruimte
krijgen in de nieuwe kazerne.

Communicatie met de buurtbewoners
Voor de bewoners van de Strodijk en omgeving is op 8 februari jongstleden een
informatie-avond gehouden over het functioneren van de brandweer en de invloed
die de vestiging van de kazerne op de omgeving heeft. Ten tijde van deze avond was
de locatie Strodijk/Zutphenseweg het meest in beeld. De verschuiving naar de loca-
tie Strodijk/Rondweg achten burgemeester en wethouders niet van dien aard dat
opnieuw een informatie-avond nodig is. De bestemmingsplanprocedure die gevoerd
moet worden om de bouw van de kazerne planologisch mogelijk te maken, geeft vol-
doende waarborgen voor belanghebbenden (voor-inspraak, inspraak, bezwaar- en
beroepsmogelijkheden). Omdat de brandweerkazerne vri j ver van de bestaande
bebouwing af komt, verwachten burgemeester en wethouders geen overwegende
planologische bezwaren.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 31 oktober jongstleden voor nieuw-
bouw een bedrag van f. 825.000,— beschikbaar gesteld, de kosten voor aankoop van
de grond en voor het maken van uitwegen op de Rondweg bedragen f. 100.000,—,
zodat voor het bouwen en inrichten van een kazerne f 725.000,— overblijft.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de 3 nota's

Hoofdverblijf of niet;
de Wet op de openluchtrecreatie en het beleid in de gemeente Vorden en
recreatie in na tuur en stiltegebieden vast te stellen.

Deze nota's zijn toegezonden aan diegenen die in eerste instantie als belanghebbende
zijn aangemerkt. Het raadsvoorstel is toegezonden aan allen die gereageerd hebben.
In deze rubriek is al uitvoerig ingegaan op de inhoud van de nota's, eveneens is in
februari van dit jaar een inspraakavond gehouden waar een uitgebreide toelichting
op de nota is gegeven.

De nota Hoofdverblijf of niet legt het al sinds jaren gevoerde beleid om permanente
bewoning van zomerverblijven tegen te gaan vast. Verder komt het geregeld voor dat
burgers gebouwen met een andere bestemming (garages en schuren) gebruiken voor
(recreatie-doeleinden). Ook hierover staan passages in de nota, omdat het regule-
ringsinstrumentarium ook hiervoor kan worden ingezet.

De nota De wet op de Openluchtrecreatie en het beleid in de gemeente Vorden pas-
sen burgemeester en wethouders, naar aanleiding van de ingekomen reacties, op 2
punten aan:

1. de mogelijkheid om bij burgerwoningen kleinschalig kamperen toe te staan bl i j f t
gehandhaafd, toegevoegd wordt de voorwaarde dat naburige agrarische bedrijven
niet in hun bedrijfsvoering en/of uitbreidingsmogelijkheden mogen worden
beperkt;

2. de periode van acht weken waarin op kleinschalige kampeerplaatsen vijf eenheden
extra mogen worden geplaatst bli jf t gehandhaafd, burgemeester en wethouders
accepteren meldingen die kort van tevoren gedaan worden, zodat de exploitant zo
vrij mogelijk is in het invullen van de periode van acht weken. Ook blijft het
mogelijk om bij burgerwoningen kleinschalige kmpeerplaatsen te maken, mits
naburige agrarische bedrijven daar geen beperkingen door ondervinden voor wat
betreft hun bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden.

Het zonerings- en quoteringsbeleid voor de plaatsen waar en het totaal aantal toege-
stane kleinschalige kampeerplaatsen, hebben burgemeester en wethouders inmiddels
vastgesteld. Dit zal binnenkort de openbare voorbereidingsprocedure doorlopen.

3. Recreatie in natuur- en stiltegebieden
In deze nota formuleren burgemeester en wethouders onder andere beleid ten aan-
zien van het gebruik van zandwegen.

Uitgangspunt is dat de toerist naar Vorden komt om van de natuurl i jke schoonheid,
de rust en de stilte te genieten. Vorden profileert zich als fiets- wandel- en paarden-
sportgemeente. Naast het terugdringen van het autoverkeer in de kwetsbare gebie-
den zijn ook maatregelen flBtfaagd om het "ongewenste" recreatieve gebruik terug
te dringen dan wel te regulWi.
Hierbij denken burgemeester en wethouders aan met name motor- en autosportacti-
viteiten.
Dit kan door het beperken van het afgeven van het aantal toestemmingen voor oriën-
teringsritten etc. en het afsluiten van een aantal zandwegen. Concrete voorstellen zijn
om het aantal ritten in de tojitómst te beperken tot 9 per jaar (7 voor Vordense instel-
lingen en 2 voor instelling^^buiten Vorden) en om de volgende zandwegen af te
sluiten voor het gemotoriseerde verkeer:

- Kiefskampweg
- Lieferinkweg
- Wientjesvoortseweg
- Molendijk
- Beltenweg
- Vordense Binnenweg
- Reeoordweg
- Oude Borculoseweg (resterende delen)
- Heijendaalseweg (resterende deel)
- Vennemansweg
- Wiersserallee (alleen voor motoren);
- Helderboomsdijk.

De wegen die in het verleden al afgesloten waren, blijven uiteraard afgesloten.

•X-X-X-X-K

Gehandicapt?
Arbeidsongeschikt?

BEKIJK 'T,

SAMEN!

Meedoen. Je eigen leven inrichten. Dat kan. Ook als je een
handicap hebt of arbeidsongeschikt bent. Je hebt recht op hulp-
middelen, vervoer, aangepast werk of zo nodig een fatsoenlijke
uitkering. Haal dat recht. Samen, met de ANIB.

De ANIB is de grootste bond van mensen met een handicap en
arbeidsongeschikten. Voor belangenbehartiging en deskundig per-
soonlijk advies, in meer dan 80 afdelingen door heel Nederland.

Antwoordnummer 848,
1940 VG Heemskerk.
Telefoon (02510)534 34
Na 1-10-'95: 0251253434

BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN



De Vordering viert 20 jarig bestaan:

"Meneer, is het koud daarboven?
De katholieke basisschool De Vordering
viert op 21 en 22 juni haar twintig jarig
bestaan. De festiviteiten gaan op vrijdag
van start met een reünie voor alle oud-
leerlingen en oudleerkrachten. Tijdens
deze avond zullen er allerlei foto's te be-
wonderen zijn uit de afgelopen twintig
jaar en worden er dia's en een videofilm
gedraaid. Op zaterdag 22 juni is er een
braderie in en rondom de feesttent op
het schoolpleln De Vordering. Het jubi-
leumweekend wordt op zaterdagavond
afgesloten met een disco voor de school-
jeugd en een feestavond voor de ouders
van nu. In het kader van de reünie bracht
verslaggever Peter Besselink de afgelo-
pen week een bezoek aan zijn "oude" ba-
sischool. Hij sprak met direkteur Louis
Overmars en dwaalde door de leslokalen
van de Vordering. Leslokalen die nog
steeds dezelfde sfeer uitstralen als toen.
Peter Besselink maakte de beginperiode
van school mee en kijkt samen met Louis
Overmars terug op 20 jaar De Vordering.
Een reportage.

Op het schoolplein van de Vordering
komt een meisje van een jaar of Hen naar
me toegelopen. "Meneer, is het koud
daarboven?", vraagt ze. Heel even lijkt
het alsof de tijd heeft stil gestaan. Want
diezelfde grappen maakten wij vroeger
ook. Toch is er veel veranderd in de loop
van de jaren. Het meisje noemt mij na-
melijk "meneer", terwijl het nog maar zes-
tien jaar geleden is dat ik de Vordering
vaarwel zegde en naar het Beaudartius
College in Zutphen ging.
Iets verderop loop ik docent Gerard
Oosterlaken tegen het lijf. "Dag Gerard",
hoor ik mezelf zeggen. Het is geen "mees-
ter Oosterlaken" meer. Plotseling is dat
verleden tijd. Drie jaar geleden kwam ik
Gerard Oosterlaken na een lange periode
weer voor het eerst tegen toen ik bezig
was met de voorbereidingen van het
boek "Vorden toen en nu". Het gesprek

met Gerard Oosterlaken had toentertijd
plaats in het'lokaal waar hij de afgelopen
twintig jaar lJ»eeft gegeven. Oosterla-
ken zat die rmddag achter zijn bureau,
terwijl ik op een klein kinderstoeltje was

gaan zitten. Ik voelde me heel even negen
jaar oud. Want dat was mijn leeftijd toen
ik in 1975 bij Oosterld^ in de klas be-
gon.

Direkteur Louis Overmars (58) herinnert
zich het eerste jaar van de Vordering nog
als de dag van gisteren. "Dat was een
prachtige tijd. We begonnen dat jaar in
een aantal noodlokalen in de Christus
Koningkerk. De school was op dat mo-
ment nog niet klaar en we moesten ons
tot de kerst in de kerk zien te redden. Je
zat daar met drie klasjes heel dicht bij el-
kaar. Met dunne schotjes ertussen. Je
hoorde alles. En dat had wat. De pastoor
liep daar ook af en toe tussendoor. Alles
bij elkaar was het een zeer gezellige pe-
riode waarin veel tot stand is gekomen.

Met name de betrokkenheid van de ou-
ders was in die beginperiode enorm
groot. Ze hielpen ons met van alles en
nog wat. Niets was hen te veel. Wat dat
betreft hebben wij in die beginfase veel
steun gehad van de ouders. Hiermee wil
ik overigens de huidige ouders niets te-
kort doen. Want we hebben op dit mo-
ment ook hele betrokken ouders. Maar je
zult begrijpen dat twintig jaar geleden ge-
woon een hele andere periode was. Alles
was nog nieuw. Alles moest nog ontdekt
worden. Wat dat betreft was het een ech-
te pionierstijd", aldus direkteur Louis
Overmars.

De verhuizing naar de gloednieuwe
school herinner ik mij vaag. Het was vol-
gens mij op een vrijdag vlak voor de
kerstvakantie. Wij mochten die middag
zelf onze stoelen en tafels naar de over-
kant van de weg brengen. We vonden het
allemaal heel erg spannend. Er moest ook
een nieuwe naam bedacht worden voor
de school. Iedereen mocht daaraan mee-
doen. Uiteindelijk was het "Meester
Oosterlaken" die met de naam "De vor-
dering" op de proppen kwam. Op

woensdag 21 januari 1976 werd de school
officieel geopend.
Louis Overmars heeft in de afgelopen
twintig jaar van De Vordering veel kinde-
ren zien komen en gaan. "Sommige oud-
leerlingen kom ik nog wel eens tegen in
het dorp maar een hele grote groep is na-
tuurlijk uitgewaaid naar andere plaatsen.
Daarom lijkt het mij ook zo leuk om hen
vrijdag op de reünie weer terug te zien",
zegt Overmars. Hij hoopt alleen wel dat
hij ze allemaal nog terug kent. "Want daar
heb ik wel eens problemen mee. Als die
kinderen hier de school verlaten zijn het
allemaal nog kleine harken. En die veran-
deren in een paar jaar tijd zo snel. Dat
houd je niet voor mogelijk. Een tijd gele-
den reed ik op de Burgemeester Gallee-
straat toen een jongedame mij tegemoet
fietste. Nadat zij mij gepasseerd was, be-
gon ik na te denlten en ik was er heilig
van overtuigd dat ze bij mij in de klas had
gezeten. Maar ik kon alleen niet op haar
naam komen. Toen ik twintig meter ver-
der was, wist ik het. Dat moet Mirjam
Althusius zijn. Maar helemaal zeker wist
het echter niet, omdat ze zo veranderd
was. Vervolgens heb ik toen mijn fiets ge-
draaid en ben achter haar aan gegaan.
Toen ik haar had ingehaald, heb ik het
maar gewoon gevraagd. En ja, het was
Mirjam Althusius."

In de afgelopen twintig jaar is er veel ver-
anderd. "Dat is ook het boeiende van dit
vak", zegt Overmars. "De maatschappij
verandert en dus ook de kinderen. En
daar ga je als leerkracht in mee. Wat dat
betreft heb ik mijn baan aan de Vordering
nooit saai gevonden. Toch zie ik ook wel
negatieve tendensen. Zo verschralen de
omgangsvormen. Kinderen zijn in de
loop van de jaren vele ruwer geworden in
hun taalgebruik. De televisie is daar me-
de debet aan. Als je toch ziet wat voor
een kinderprogramma's er tegenwoordig
worden uitgezonden. Nee, dat was twin-
tig jaar geleden wel anders."

De opening van de school op 21 januari 1976



Vijf sprong houdt
Open Huis op
zondag 2 3 juni
Op zondag 23 juni zetten zo'n 145 biolo-
gische boeren in heel Nederland hun
deuren open. Ook De Vijfsprong in
Vorden is op deze dag voor het publiek
geopend. De Vijfsprong is gevestigd aan
de Reeoordweg 2. Op het bedrijf zijn 18
melkkoeien met bijbehorend jongvee en
een stier. De melk van deze koeien en de
melk van een biologisch-dynamische
boer in de buurt, wordt verwerkt bij De
Vijfsprong verwerkt tot kaas, kwark, bo-
ter en karnemelk. Voor het vee worden
de voedergewassen maïs, voederbieten
en graan verbouwd. Daarnaast verbouwt
men ook nog pompoenen, aardappelen
en graan voor menselijke consumptie.
Verder omvat de boerderij nog 1600 vier-
kante meter kastuinbouw, één hectare
voor vollegronds tuinbouw en een krui-
dentuin. De produkten die geproduceerd
worden op de Vijfsprong, worden in een
eigen winkel verkocht.

Oranjevereniging
breekt woensdag
kasteelpoort af
De Oranjevereniging breekt woensdag 19
juni de poort bij kasteel Vorden af. De
poort heeft er vanaf Koninginnedag ge-
staan. Het was de bedoeling van de
Oranjevereniging om de poort al voor
pinksteren te verwijderen maar doordat
er nog geen kraanwagen beschikbaar
was, werd het afbreken van het bouwsel
even uitgesteld.
Het bestuur kijkt terug op een geslaagd
Koninginnedag. Voorzitter Johan Norde:
"Binnenkort gaan we het feest evalueren.
Dit jaar was het voor het eerst dat we het
feest alleen maar in het dorp hielden.
Normaal gesproken is er 's middags ook
nog een programma op de feestweide.
Maar daar hebben we dit jaar bewust niet
voor gekozen, omdat we graag alles dicht
bij elkaar wilden houden. Volgend jaar
willen we verder gaan met deze opzet.
Alleen zullen er dan meer activiteiten
worden gehouden en gebruiken we de
hele dorpsstraat. Dus vanaf de rotonde
tot aan de Tuunte."
Norde benadrukt dat Koninginnedag een
feest is voor de hele Vordense gemeen-
schap, "we zouden het daarom erg leuk
vinden dat mensen meedenken over de
invulling van het programma van 1997.
Dus iedereen met goede ideeën kan mij
bellen. Ook zijn we benieuwd hoe de
mensen het feest van 1996 hebben erva-
ren. Moeten we terugkeren naar de feest-
weide of moeten alle activiteiten in het
dorp worden gehouden? Ook die vraag
leggen we de inwoners van Vorden graag
voor", aldus de voorzitter van de
Oranjevereniging. Johan Norde is woon-
achtig aan de Burgemeester Galleestraat
10, tel. (0575) 55 1967.

Politievaria
Op dinsdag 11 juni had er een aanrijding
plaats op de kruising van het Hoge met
het Brinkerhof. Er waren in totaal drie au-
to's bij dit ongeluk betrokken. De wagens
liepen lichte materiële schade op. Verder
werd er op 11 juni ingebroken in een wo-
ning aan de Strodijk. De inbraak had
plaats op klaarlichte dag. De inbrekers
kwamen binnen door een ruit in te slaan
en gingen er vandoor met veel kunst- en
antiekwerk. Door een buurtonderzoek
zijn enkele aanwijzingen naar voren ge-
komen.
Op woensdag 12 juni had er een aanrij-
ding plaats op de Ruurloseweg ter hoog-
te van de Hamelandweg. Toen een auto-
mobilist hier linksaf wilde slaan, werd dit
te laat opgemerkt door de twee auto's die
achter hem reden. Alle auto's liepen lich-
te materiële schade op. Verder kwamen
op deze dag twee vrachtwagens met el-
kaar in botsing op de Almenseweg. Toen
een 36-jarige man uit Vorden met zijn
vrachtwagen naar rechts wilde uitwijken
in verband met de tegemoet komende
wagen, raakte hij met zijn voertuig in de
berm. De vrachtwagen belandde tegen

een boom en raakte vervolgens weer op
de weg. Hierbij botste de vrachtwagen te-
gen de achterzijde van de andere vracht-
wagen. Beide wagens liepen materiële
schade op.
Tot slot werd er op 15 juni een handtas
weggehaald uit een auto op de parkeer-
plaats van de Algemene Begraafplaats
aan de Kerkhoflaan. De diefstal had
plaats russen 11.30 en 12.00 uur.

Golden Earring en
Normaal op 6 en
7 juli in Barchem
Op zaterdag 6 en zondag 7 jul i staat het
15e Barchemse Muziekfestival op het
programma. Dit festival zal op zaterdag
worden geopend met een optreden van
de Golden Earring. Hiermee is voor de
organisatie een grote wens in vervulling
gegaan. Verder zal op zaterdagavond 6
juli de Bathemse formatie "Kump we"
haar opwachting maken. Beide optredens
hebben plaats in de feesttent aan de
Ruurloseweg in Barchem.
Op zondagochtend 7 juli is er weer
Frühshoppen met medewerking van de
Bargkapel, Bob East, Jan en Zwaan, Mare
en Dave en de Achterhoekse rockforma-
tie Normaal. Zondagavond heeft de af-
sluiting plaats van het Barchemse mu-
ziekfestival. Ook hier zal de band Nor-
maal haar opwachting maken.

Fietstocht
De Vereniging Natuurmonumenten
houdt op 21 juni een hetsexcursie over
het landgoed Hackfort. Het vertrek is
vanaf de watermolen van kasteel
Hackfort aan de Baakseweg in Vorden.
De fietstocht wordt geleid door mede-
werkers van Natuurmonumenten en
duurt ongeveer 3,5 uur. Voor meer info:
55 32 22.

Wilden TOrch houdt
Oranjefeest
op 21 en 22 juni

e^Rldenborch miBuurtschap De^Rldenborch maakt zich
het komend weekend op voor het jaarlij-
se Oranjefeest. De festiviteiten gaan op
vrijdag van start met de uitvoering in de
feesttent. De Toneelvereniging TAO zal
op deze avond het blijspel "Camping en
bootverhuur Zoer" op de planken bren-
gen. Op zaterdagmiddag is er voor de
kinderen een ballonnenoptocht. Het ver-
trek is aan de Lochemseweg. Op het
feestterrein zullen er 's middags allerlei
volkspelen worden gehouden. Het
Oranjefeest wordt op zaterdagavond af-
gesloten met het blijspel "Camping en
bootverhuur Zoer".

500.000 gulden
van provincie
voor Werkveld
Gedeputeerde Staten van Gelderland
hebben besloten een bedrag van 500.000
gulden te steken in de revitalisering van
het bedrijfsterrein Werkveld in de ge-
meente Vorden. De totale projectkosten
bedragen 2,8 miljoen gulden. Met dit be-
drag worden bedrijfspercelen opgeknapt,
de infrastructuur verbeterd, parkeervoor-
zieningen aangelegd en het terrein wordt
er ook visueel mee verfraaid.
De bereikbaarheid en de algehele presen-
tatie van het bedrijfsterrein Werkveld
wordt hiermee sterk verbeterd, zodat de
bedrijven er ook willen en kunnen uit-
breiden. Dit voorlopige besluit wordt op
3 juli nog voorgelegd aan de Staten-
commissie Economische Aangelegen-
heden.

Volksuniversiteit
Vanaf deze maand kan iedereen het nieu-
we najaarsprogramma van de Volksuni-
versiteit Zutphen halen bij de plaatselijke
bibliotheek of VW. In augustus komt het
totale overzicht van alle activiteiten van
het seizoen 1996-1997 uit in de vorm van
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Groot
Jebbink

Rondweg 2
7251 RV Vorden
Tel. (0575) 55 22 22

1995 Nissan Sunny 2.0 D

1994 Ford Mondeo 1.8 TD

1993 Mitsubishi Colt 1.6 Gli

1992 Hyundai Lantra
Citroen BX

1991 Ford Orion 1.4i
Ford Escort 1.3 CL
Mazda 626 1.8 Millionaire
Nissan Primera
SeatToledo 1.8 G LX
Citroen ZX

1990 Ford Escort 1.4 CL
Renault 19 GTR

Suzuki Swift 1.3 GL
Suzuki Swift Automaat

1989 Renault 19 1.4 GTR

1988 Ford Escort 1.4 CL

1987 Volkswagen Jetta

1985 Ford Escort 1.6

1983 Opel Kadett 1.2

Automaat
Ford Escort 1.6
Nissan Primera
Suzuki Swift

Niet gevonden wat u zocht?
Misschien hebben wij het net ingekocht!

Ben je op zoek naar een baan???

Onze vestiging te Apeldoorn zoekt voor een relatie
in Vorden met spoed:

Functie-eisen:
• leeftijd t/m 22 jaar

• flexibel en stress-bestendig
• geen negen tot vijf mentaliteit

• woonachtig in Vorden of directe omgeving
• in team kunnen functioneren

• gemotiveerd zijn

Taken:
• binnengekomen orders samenstellen

• vrachtcontainers uitladen
• overige produktie werkzaamheden

Gelet op de samenstelling van het team waarin je komt te
werken, geven wij de voorkeur aan mannelijke kandidaten.

In overleg kan de inschrijving in Vorden plaatsvinden.
Wil je meer weten over deze baan, neem dan contact op

met Bas Versijp.
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag

van 8.30 t/m 17.00 uur.

Hoofdstraat 20, 7311 KB Apeldoorn
Tel 055-5787288

Werken via Oké is oké.

een boekje. Door middel van het najaars-
programma krijgt men alsvast een voor-
proefje. Men kan zich reeds inschrijven
voor 74 verschillende cursussen.
Het totaal aantal deelnemers in het afge-
lopen seizoen bedroeg bijna 1200.
Behalve uit Warnsveld en Zutphen schrij-

ven ook steeds meer mensen uit de regio
zich in voor een kortere of langere cursus.
Op zaterdag 7 september houdt de
Volksuniversiteit een open dag. Verder
wordt op vrijdag 11 oktober het 50-jarig
bestaan van de VU in de Hanzehof in
Zutphen.



VICO

Een perfecte fiets voor een zeer
zachte prijs. Uitgerust met r.v.s. velgen,

kogellagers in de trapas, spieloos
crankstel, Axa veiligheidsslot en inclusief

spatlap en snelbinders.

uitvoeringen:
-remnaaf
fl 689f-

-trommelremmen 3 versn.

fl 799,-
i^rommelremmen 5 versn. É: ,=?

fl 929,-

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB VordenTel. (0575) 55 13 93

^

O-disco
KRANENBURG

Vrijdag vanaf 21.OO uur

GABBER PARTY

Zondag vanaf 16.OO uur

GRATIS ENTREE

Ruurloseweg 64
Kranenburg Vorden

aafB^

Wil Je werken?
Heb je geen 2 linkerhanden

en een knoop in je elleboog?
Bel dan naar

TUINDERIJ BANNINK
OM AARDBEIEN

TE PLUKKEN
Telefoon (0573) 46 13 11

Bus bestellen?
Harren bellen!

H AVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

oogstrelend,

Konstante kwaliteit
leveren is niet

iedereen gegeven.
Dpor geavanceerde

apparatuur en
gekwalificeerde

vafmensen wprcjt
niets meer aan het
toeval overgelaten.

Oogstrelend
drukwerk is
daarvan het

re sulfaat In het
besej dat wij
voorop willen

blijven lopen voor
de kwaliteit van uw

drutf"

Wij zijn d
part

w

DRUKKERIJ
WEEVERS

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

Voor verse aardbeien,
nieuwe aardappelen,
goedkope witlof en

diverse andere groentes
en fruit naar

TUINDERIJ BANNINK
Hulshofweg 8, Ruurlo

Of er nu 5(K) o l' 50. (XX) km op de teller staat, een

Volvo bl i j f t een Volvo. Dus veilig. Comfortabel.

En betrouwbaar. Met het Paspoort voor Zekerheid geven wij

u die garantie graag /wart op wit. Dus waar -VQJJVO
Occasions

wacht u nog op'.' Kom langs vooreen proefrit.

Een Volvo blijft een Volvo
Volvo 850 GLT aut., 4-deurs. alarminst.. airco en cruise controll

Volvo 850 T-5 aut., 4-deurs, alarminst., airco en schuif/kanteldak

Volvo 850 2.5i Estate, trekhaak, alarminst., airco, rood

Volvo 850 GLT Estate, trekhaak, alarminst.. wijnrood metallic

Volvo 850 2.5i Estate, trekhaak, alarm, LPG, donkergr. met.

Volvo 940 GLE Estate, aut., lederen bekleding, airco. ABS.
buitentemperatuurmeter, metallic lak

Volvo 940 Turbo diesel Estate. wijnrood met., airco,
cruise controi. lichtmetalen wielen

Volvo 340 DL automaat, 3-deurs

Volvo 340 DL 1.7,5-deurs

Volvo 340 DL 1.7,5-deurs

Volvo 340 DL 1.4,3-deurs

Volvo 360 2.0 Sedan, 4-deurs

Volvo 3401.4,5-deurs

Volvo 440 DL 1.7. wit

Volvo 440 DL automaat

Volvo 440 DL 1.8i. LPG

Volvo 440 GL automaat

Volvo 440 DL 1.8! A

Volvo 460 DL Escape S

Volvo 460 Luxury-line, LPG, trekhaak

Volvo 440 Turbo, airco

Volvo 440 DL 2.0i, rood

ANDERE MERKEN

Peugeot 405 GLX 1.6i

Toyota Starlet 1.3i. 3-deurs

Renault 11 GTL 1.4

Renault 19 TD 1.9

Citroen BX 1.4

Renault 19 RN 1.4UPG

Renault 19 TXE 1.7i

Honda Aerodeck 2.0

Ford Escort 1.4

Ford Escort Diesel

133.000 km 3-1993

49.000 km 9-1994

77.000 km 10-1994

95.500 km 1-1994

127.000 km 12-1993

62.000 km 5-1994

108.000 km

32.000 km

49.000 km

7-1993

3-1986

1-1987

1-1

1-

3-1987

3-1991

1-1990

6-1992

1-1992

5-1991

1-1995

5-1993

1-1995

3-1993

102.000 km

17.500 km

111.000 km

190.000 km

1992

1995

1987

1991

100.600 km 6-1989

56.000 km . 1995

82.500 km

236.000 km

127.000 km

154.000 km 1987

1989

1987

42.500.-

59.500.-

59.500.-

59.500.-

55.000.-

55.000,-

49.950.-

6.000.-

6.950.-

6.950.-

6.950,-

6.950.-

11.950.-

12.950.-

19.950.-

16.950.-

15.950.-

32.950.-
27.950,-
39.500,-

35.000.-

27.950.-

15.950.-

19.950-

6.950.-

11.950,-

6.950.-

22.950.-

12.500,-

8.500.-

6.950.-

6.000,-

Automobielbedrijf

DEUNK-HENDRIKSEN
VOLVO

Groenloseweg 13A
Ruurlo

Telefoon (0573) 45 27 43

Veffcri|gboar t»..

D A M E S M O D E
Vorden Zutphenseweg 29

Tel. (0575) 55 19 71



Collecte
De collecte voor het Nationaal Epilepsie
Fons heeft in Vorden een bedrag van f
6000,35 opgeleverd. De collectanten gin-
gen ook in Wichmond en Vierakker voor
deze collecte langs de deur. De collecte
bracht hier een bedrag van f 1622,50 op.

Diplomazwemmen
Zaterdag 22 jun i zal 's morgens in het
bosbad "in de Dennen" het eerste diplo-
mazwemmen van dit seizoen plaatsvin-
den voor alle zwemdiploma's. Proef-
zwemmen vindt plaats op woensdag 19
juni.

Liefhebbers van Jeu de Boule kunnen van deze week terecht bij café-restaurant 't Pantoffeltje. Aan de achterzijde van het pand heeft het echtpaar Meulenbroek
een heuse wedstrijdbaan laten aanleggen. "Het stond al een tijdje op ons vej^genlijstje. Maar het kwam er telkens niet van. Daarom zijr^^blij dut da
baan er nu ligt", aldus Frank Meulenbroek.

Letterie schrijft
eerste kinderboek
Martine Letterie uit Vorden maakt deze
week haar debuut als kinderboeken-
schrijfster. Woensdag 19 juni zal haar
boek "Het Schorriemorrie van de Pruk"
worden gepresenteerd in het gemeentear-
chief van Den Haag. Het eerste boek gaat
tijdens deze boekpresentatie naar de
Haagse wethouder Van Kampen.
Het idee om een kinderboek te schrijven
kreeg Martine Letterie in het gemeentear-
chief van Den Haag. Tijdens een stam-
boomonderzoek ontdekte ze dat in 1772
twee van haar voorvaderen waren aange-
sloten bij een Haagse dievenbende en
verraden werden door een 11-jarige
straatjongen. Martine Letterie verdiepte
zich vervolgens in de achtergronden van
arme kinderen die opgroeiden in de 18e
eeuwse binnenstad. Het resultaat is "Het
schorriemorrie van de Pruk".
Martine Letterie groeide op in Voorburg
en woont momenteel in Vorden. Ze stu-
deerde Nederlands en was van 1990 tot
1993 lid van de Griffeljury. Letterie publi-
ceerde non-fictieartikelen in het jeugdtijd-
schrift "Bumper" en werkte mee aan ze-
ven schoolboeken. Sinds twee jaar isze
redacteur van "Tikker". Ook geeft ze les
in jeugdliteratuur aan Pabo-studenten.

Avondvierdaagse
Afgelopen maandag is de Avondvier-
daagse van start gegaan. Door gymnas-
tiekvereniging Sparta zijn er in totaal vier
prachtige routes uitgezet zodat de wande-
laars volop kunnen genieten van de na-
tuur rondom Vorden. Op donderdag 20
juni komt de route van de
Avondvierdaagse aan bij basisschool 't
Hoge en zullen de medailles worden ui-
gereikt.
Hierna volgt er een intocht met mede-
werking van Sursum Corda en
Concordia. De route van de intocht ziet

er als volgt uit: start school 't Hoge, der-
de weg rechts Van Limburg Stirumstraat,
rechts Hertog Karel^n Gelreweg, links

Dr. Lulofsweg, rechts Zutphensweg,
Dorpsstraat, links Insulindelaan, school-
plein Dorpsschool. flk

Sorbo
Eigenaar J. Harmsen van Schoon-
maak- en Schoorsteenveegbedrijf
Glimmo meldde zich afgelopen
maandag aan de balie van Drukkerij
Weevers. Hij had het artikel over
Sorbo gelezen en zag dat de ver-
slaggever van Weekblad Contact op
vrijdagmarkt met een meneer j.
Harmsen had gesproken. Deze zei
dat hij zich de reactie van de buurt-
bewoners van de Ruurloseweg heel
goed kon voorstellen. "Ik zou mis-
schien hetzelfde doen als ze bij mij
achter het huis zo'n gebouw zouden
neerzetten", aldus het artikel van
vorige week.
"Maar dat ben ik niet", zegt de heer
Harmsen van Glimmo. Hij vond het
jammer dat er geen adres bij de per-
soon vermeld stond, aangezien er in
Vorden veel meer mensen met die
naam wonen. "Nu denken de men-
sen misschien dat ik tegen de Sorbo
ben. En dat is niet het geval. Ik sta
juist voor honderd procent achter
de Sorbo. En dat wil ik graag recht-
gezet hebben. Want vanuit mijn tuin
kijk ik tegen het nieuwe pand van
de Gems aan. En daar heb ik ook
geen problemen mee".

Mevrouw Ras wint reis naar EK

Op dinsdagochtend 18 juni is een speciaal vliegtuig met daarin 145 klanten van Bakkerij 't Stoepje naar Londen vertrokken om de wedstrijd van het
Nederlands Elftal tegen Engeland mee te maken. Overal in het land vielen mensen in de prijzen. Ook op de Vordense weekmarkt was het raak. Arie Mink
van 't Stoepje verraste afgelopen vrijdag mevrouw L.H. Ras-klein Nulent uit Vorden met twee kaarten voor de wedstrijd tegen Engeland. "Ik ben helemaal
perplex. Ik dacht eerst dat het een geintje was. Maar we gaan echt naar Engeland", lachtte ze. Mevrouw Ras heeft de reis dinsdagochtend ondernomen sa-
men het haar schoonzoon. Bakkerij 't Stoepje - die op vele markten in Nederland staat - drukt al meerdere jaren op al haar broodzakken zegels af. Een vol-
le spaarkaart met deze zegels geeft recht op een korting van f 2,50. Sinds het begin van dit jaar heeft 't Stoepje speciale zegelkaarten uitgedeeld. Zo kregen
klanten van de marktbakker niet alleen korting maar maakten zo ook kans op een geheel verzorgde reis naar Engeland. Het aantal inzendingen was enorm.



M SPORT-
NIEUWS

Vollen

In de sporthal 't Jebbink werden de afge-
lopen dagen de finales gespeeld van het
Volleybaltoernooi dat door de Rabo en
de volleybalclub Dash werd gescoord. In
de finalepoule A kwamen uit: Pinokkio;
Buikschuivers; De Zeilers en Sonneveldt-
team. Het team Pinokkio werd eerste, ter-
wijl Sonneveld in deze poule op de twee-
de plaats beslag legde.
In poule B kwamen uit: Goue Ouwe;
Stroo II: Rabobank en De Herberg. Hier
werd Gouwe Ouwe winnaar en eindigde
Rabobank op de tweede plaats. De uit-
eindelijke finale wedstrijd tussen de beide
nummers een te weten Goue Ouwe en
Pinokkio werd met 2-1 door eerstge-
noemde gewonnen. De strijd om de der-
de plaats tussen de beide nummers twee
te weten Sonneveldteam en Rabobank
werd met 2-1 door Rabobank gewon-
nen.In de verliezerspoule kwamen
Voornekampers en Delden II in de finale
tegen elkaar uit. Voornekampers won
met 2-0. In de strijd om de derde plaats
versloeg "Weet-ik-veel" het team van de
Vuurvreters met 2-0.

S n a s h
Deze week wordt bij Squash Vorden een
actieweekend en ook de Gelderse Open
gehouden. Op de zaterdag wordt voor de
Gelderse beker gespeeld en gedurende
de het hele weekend zijn er diverse acties
voor nieuwe leden. Op zondag er voor
iedereen die interesse heeft de mogelijk-
heid om gratis te squashen. Er is tijdens
deze dag een squashleraar aanwezig. Zie
ook advertentie.

Voetba
Twee weken geleden publiceerde
Weekblad Contact een foto van Sociï Bi.
Dit team was kampioen geworden en
voor Timmerfabriek Besseling uit Vier-
akker was dit aanleiding om de jongens
in nieuwe shirts te steken. De heer en me-
vrouw Besseling die samen met de jon-
gens op de foto gingen, werden in het fo-
to-ondersch^ift beschreven als de heer en
mevrouw Jansen. En dat klopt natuurlijk
niet. Daarvoor onze excuses.

P a n r d e s p o r t

Op de wedstrijd voor paarden en ponies
in Lochem werden door de leden van de
Graafschap enkele prijzen gewonnen.
Annie Kornegoor behaalde met haar
paard Fanta de derde prijs in de Ml dres-
suur met 161 punten. Cyntia Kornegoor
behaalde het haar pony Tosca een derde
prijs "in de B dressuur. Ook Marina
Gotink was het haar pony Goof succes-
vol in de L dressuur. Zij behaalde een
eerste prijs met 166 punten. Op de viertal
wedstrijd was het ponyviertal van de
Graafschap bestaande uit Annemarie
Kornegoor, Marina Gotink, Martijn
Bontje, Femma Wessels en Annemarie
Garssen succesvol in de L dressuur. Zij
behaalden de tweede prijs met 115 pun-
ten. Op de wedstrijd in Groenlo behaal-
de Suzan Groot Jebbink met Efanie de
eerste prijs in de Zl dressuur met 183
punten.

16 Jaar en elke dag pijn. Dat is het leven van Rob. Zijn
vrienden en vriendinnen doen leuke dingen. Maar Rob
kan bijna nooit mee. Hij heeft een ernstige darmziekte, de
ziekte van Crohn.
Gelukkig is er hoop voor Rob. De Lever Darm Stichting
doet onderzoek om een oplossing te vinden voor deze
- nu nog - ongeneeslijke ziekte. Daarbij is uw hulp onmis-

baar. Steun ons daarom met uw gift.
Voor Rob en die 2 miljoen andere men-
sen in Nederland met een maag-, lever-
of darmziekte.

GEEF!
Nederlandse Lever Darm Stichting,
Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein

Nederlandse Lever Darm Stichting

Limonadeconcert
De muziekvereniging "Sursum Corda"
hield zaterdagmiddag in de grote zaal
van het Dorpscentrum een "Limonade-
concert". Hiertoe hadden alle kinderen
die de basisscholen in Vorden bezoeken
van het bestuur van "Sursum Corda" een
brief ontvangen met een uitnodiging om
naar het Dorpscentrum te komen om
kennis te maken met alle onderdelen van
de vereniging. Een flink aantal kinderen,
veelal vergezeld van hun ouders, maak-
ten van de uitnodiging gebruik. Dick
Boerstoel, voorzitter van "Sursum Corda"
zette het doel van de middag nogmaals
uiteen, waarna een videoband werd ge-
toond met daarin centraal hoe komen
kinderen ertoe om muziek te gaan ma-
ken.

Na deze informatie vooraf konden de
kinderen deze middag onder meer luiste-
ren en kijken naar optredens van het leer-
lingenorkest van "Sursum Corda" die on-
der leiding van Gerald Roerdinkholder
een aantal werken speelde. Overigens
stond de gehele dag onder leiding van
Roerdinkholder. De blokfluitclub ver-
zorgde eveneens een optreden of beter
gezegd betrof het hier een afscheid, want
de jongens en meisjes gaan vervolgens
over op klarinet,saxofoon en fluit. Het
komend seizoen gaat "Sursum Corda"
met "nieuwe" bloknuiters verder.

De jongens en meisjes die deze middag
bezochten kregen uiteraard alle gelegen-
heid om ook wat muziekinstrumenten uit
te proberen, hetgeen ze met volle overga-
ve deden. Tussen de bedrijven door was
er een optreden van toekomstige slag-
werkers. Verder was er een intermezzo in
de vorm van een duet, Marieke van
Bolderen op klarinet samen met haar va-
der Jan op akkordeon. Erna Wolsink had
de leiding bij een optreden van de mini-
rettes. Voor "Sursum Corda" een succes-
volle dag want de vereniging mag na dit
"Limonadeconcert" een zestal nieuwe le-
den begroeten.

ZIEN IS ... WAT ANDERS ÉN TOEKIJKEN
Zo'n 50 miljoen mensen zijn blind of ernstig slechtziend. Vaak is dat mede een armoede-
probleem. In Zuidoost Azië wordt zelfs elke minuut (!) een
kind blind door een tekort aan vitamine A in de voeding. EBfl StdSfOpBfötie kOSt

U kunt helpen. Een volledige staaroperatie (vooronderzoek, '" '""'" / '"»"
opname, operatie, maaltijden en nacontrole) kost slechts ƒ 70,-.
Uw bijdrage geeft iemand uitzicht op een nieuwe toekomst.

ZIEN, Stichting Blindheidbestrijding C* f f l L/ & *J U LJ / U

Ontwikkelingslanden. Spruitcnbosstraat 6, 2012 L K Haarlem. Telefoon 023 - 534 36 08

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand. Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en
middenstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een jaarabonnement voor f 43,-.

Bon Naam:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30,7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. (0575) 55 10 10.



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ECHT FRIES

SUIKER-
BROOD

ROOMBOTER
BEERTJES

cocos
MACRONEN

VIERKANTE
BOLLETJES

wit of bruin
10 STUKS NU

6,00 6,003,SO 4,00

Habsburgers - een Keizerlijk broodje - NU VOOR 3,50

PERFECTE KEUKEN
Ook Uw keuken vindt U bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor U opgesteld in een sfeervolle entourage. U
wordt er deskundig en graag geadviseerd. Al Uw wensen kunt U in
vervulling laten gaan. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keu-
kens thuis.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur.

ORKAAN
HULP
BOVENWINDSE

EJLANDEJSI

ALLROUND DUO

'APPLAUZ'
MUZIEK VOOR AL UW GELEGENHEDEN

INFO:
Remco Wisselink/Tel. (0575) 467271

'Applauz' het verschil

gir
95O

DIEPVRIESCELLEN TE KOOP
te gebruiken voor velerlei doeleinden. Zoals gereed-
schapskast of konijnenhok enz. Worden geleverd
met slot, spotgoedkoop, zolang de voorraad strekt.
Vrieshuis v.d. Berg, Groenloseweg 20, Ruurlo

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVERS

THEO TERWELI
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

"Oofc wij willen lezen en schrijven!"
Miljoenen kinderen in onze wereld krijgen geen onderwijs. Het UNESCO Centrum Nederland steunt jaarlijks
vele onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden en vraagt hiervoor uw financiële hulp.
In 1996 bestaat de UNESCO - de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs en
Opvoeding, Wetenschap, Cultuur en Communicatie - 50 jaar.

UNESCO Centrum Nederland
Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH AmsterdamWerkt U mee aan een betere toekomst?

ZIEN IS ... WAT ANDERS DAN TOEKIJKEN
Zo'n 50 miljoen mensen zijn blind of ernstig slechtziend. Vaak is dat mede een armoede-
probleem. In Zuidoost Azië wordt zelfs elke minuut (!) een
kind blind door een tekort aan vitamine A in de voeding. E&iï StSSfOpGrdtiB kOSt

U kunt helpen. Een volledige staaroperatie (vooronderzoek, Inuid f /U,~
opname, operatie, maaltijden en nacontrole) kost sïechts ƒ 70,-.
Uw bijdrage geeft iemand uitzicht op een nieuwe toekomst.

ZIEN, Stichting Blindheidbestrijding " l •* U &&W / C/
Ontwikkelingslanden. Spruitenbosstraat 6, 2012 LK Haarlem. Telefoon 023 - 534 36 08
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Riet Rexwinkel uit Vorden opent haar tuin voor bezoekers:

Een beetje high worden in de bloementuin"
Eigenlijk is het een bijzonder initiatief.
Want niet iedereen is gesteld op potten-
kijkers rondom het huis. Veel mensen
zullen daarom ook niet begrijpen waar-
om Riet Rexwinkel haar boerderijtuin in
de maanden juni en juli elke maandag-
en donderdagmiddag openstelt voor het
publiek. Ze woont namelijk in een
prachtige afgelegen Saksische boerderij
aan de Wilmerinkweg 4 in Vorden, waar
ze door geen enkele buurtbewoner op
de vingers wordt gekeken. Volop rust
dus op de boerderij. In de ogen van Riet
Rexwinkel was het leven op de boerderij
alleen net even iets te rustig. "Er waren
wel eens dagen dat ik hier overdag ge-
woon niemand zag. Ik miste het contact
met de mensen. Daarom heb ik enkele
maanden geleden contact opgenomen
met de plaatselijke WV en gevraagd of
er mogelijkheden waren om mijn tuin
open te stellen voor het publiek. Deze
tuin is mijn grote hobby en het leek me
ontzettend leuk om deze hobby samen
met andere mensen te delen. Bij de VW
in Vorden waren ze bijzonder enthou-
siast over het idee. Uiteindelijk heb ik
toen de knoop doorgehakt en besloten
het plan door te zetten", aldus Riet
Rexwinkel (49).

"Ik wil geen valse verwachtingen wekken
bij de mensen. Je moet mijn tuin dan ook
niet vergelijken met de tuinen van kasteel
De Wiersse. Anders komen de bezoekers
bedrogen uit. En dat zou ik jammer vin-
den. Want het gaat hier om een oude
Saksische boerderij met daar omheen een
bloementuin, een boomgaard en een
groentetuin", aldus Riet Rexwinkel. "Wij
zijn hier acht jaar geleden komen wonen.
De tuin is nu zes jaar oud en moet nog
tot volle wasdom komen. In de bloemen-
tuin staat een grote verscheidenheid aan
planten in alle kleuren, geuren en hoog-
tes. Er is niets op kleur gezet. Alles staat
door elkaar. Het is dus een echte boerde-
rijtuin".
Riet Rexwinkel heeft de tuin helemaal zelf
aangelegd. "Ja, dat klopt. Dat vind ik ook
het leuke van een eigen bloementuin. Ik
kan mijn creativiteit hier helemaal in
kwijt. En de mensen die mijn tuin komen
bezoeken stimuleren mij ook telkens
weer om er de volgende dag met nog
meer energie tegen aan te gaan", zegt Riet
Rexwinkel. Dagelijks is zo'n vijf uur in

haar tuin te vinden. "Sommige mensen
zullen me misschien voor gek verklaren,
maar het is gejÉÉpn harstikke leuk om te
doen".

Tuinenroute
Riet Rexwinkeüioopt dat meer mensen
haar voorbeel<^Mlen volgen. "In deze re-
gio zijn genoeg mooie partuliere tuinen.
Helaas komen maar weinig mensen op
het idee om hun tuin open te stellen voor
het publiek. Wat daar de reden van is
weet ik niet precies. Misschien durven ze
het niet zo goed. Want je weet natuurlijk
nooit welke mensen er op de tuin afko-
men. Ik heb begrepen dat de plattelands-
vrouwen in Vorden al eens geprobeerd

hebben een tuinenroute op te zetten.
Jammer genoeg is dat initiatief niet van
de grond gekomen. De ̂ ^V in Vorden is
nu Bezig om dit plan wJ^nieuw leven in
te blazen. Ik hoop dat ze ditmaal meer
succes hebben en dat er meer mensen
zijn die net zoals ik hun tuin voor het pu-
bliek open stellen."
Riet Rexwinkel doet eiijttes aan om de
tuin er zo mooi mogelijCTTit te laten zien.
"Normaal gesproken sproei ik mijn tuin
nooit. Dat vind ik nergens voor nodig,
want een tuin hoort zichzelf te redden.
Ook bij droog weer. Maar laatst betrapte
ik me erop dat ik toch stond te sproeien.
En dat heeft natuurlijk alles te maken met
de openstelling van de tuin. Heel raar is
dat. je zet dan toch even je principes op-

zij." Riet Rexwinkel hoopt dat haar tuin
gaat aanslaan bij de toeristen. "Ik sta hier
voor honderd procent achter. Vorden is
een toeristendorp bij uitstek en zeker nu
de Sorbo naar een andere plaats vertrekt,
moeten we het toerisme nog veel meer
uitbuiten. Wat dat betreft hoop ik met
mijn tuin een steentje te kunnen bijdra-
gen."

Riet Rexwinkel heeft tot nu toe alleen nog
maar leuke reacties gehad. "De mensen
hebben volgens mij behoefte aan positie-
ve dingen. Er is al zoveel ellende in de
wereld en dan is het volgens mij heerlijk
om met de fiets door de Achterhoek te
rijden en een beetje high te worden in
mijn tuin", lacht ze.

Juffrouw Gabnëlle getrouwd

Juffrouw Gabriëlla Kelderman van basisschool
De Vordering trad afgelopen vrijdag in het hu-
welijk met Martijn. De kleuters van haar klas
vormden een erehaag voor de kerk en en togen na
de dienst naar het IJsselpaviljoen. Hier werden ze
getracteerd op allerlei heerlijkheden. Samen met
groep vier overhandigden zij een zelf beschilderd
servies en een album met persoonlijke gelukwen-
sen aan het bruidspaar.



Biej ons
in d'n Achterhoek
D'r bunt wat luu die'j in 't Voddense darp geregeld tegenkomp. Die hebt,
um zo te zeggen, elke dag de fletse onder de konte. Wat veur boodschap-
pen zee altied mot doen mag Joost wetn.
Zo ene is ok Harm van de Peppelendiek. Den flgeliert ok altied wel wat
uut umme onder de ogen van zien vrouw weg te kommen. Vake tegen kof-
fiedrinkenstied, "'n lopende hond vindt altied wat", zeg e dan. Vegange
vri'jdag was 't alneet anders.
"'Gao effen de heggeschere weerumme brengen", zei e tegen zien vrouw
onderhand at e al haos op de fietse zat. De heggeschere, 'n electrischen,
had e eleend umdat e 't knippen met 'n gewone schere in de polsen neet
meer zo goed lien kon.
"Kiek maor uut in 't darp, 't is vri'jdagmaarn en dan is 't met die markt
altied raozend druk in darp". "Jao, jao, dat doe'k wel, maak ow maor gin
zörge". De heggeschere heel e in de hand, 't ding was toch nog zwaorder
dan e edach hadde. Hee mos neet te volle slakkeren want dan kwam e d'r
nog met an de grond.
Hee was nog 't betjen oelderug ok nog van gisteraovund. Nao 't voetbaln
had e met de buurman nog 'n paar pilsjes edronken op de oaverwinning
van de Hollanders. Meer dan e gewoon was en dat kon e now toch nog wei-
goed wetn. 't Zol wel deur de leaftied kommen.
Biej um in de straote wazzen un paar kearls van de gemeente met 'n stuk
straote en 't opbrekken. Daor zol zo wel 'n grieper kommen umm e 'n gat
te maakn. Biej Knippenbarg, waor e de schere van eleend had, wazzen ze
net an de koffie zo at Harm al edach had.
D'r wodn oaver van alles e nog wat epraot. Oaver 't vertrek van de Sorbo,
daor waarn ze biej Knippenbarg al helemaols neet bli'j met. Zee deijen d'r
nog wel 's wat thuuswark veur. 't Wodn wel neet dikke betaald maor alle
betjes hilpen at 't ow neet te dikke deur 'n darm löp. En dan oaver die
gemeentelijke herindeling. "Wiej komp straks nog biej Zutphen at ze neet
oppast en dan mo'j 's zien hoevölle belasting a'w dan betaaln mot",
menen Knippenbarg en meschien hef e wel geliek.
Zo wodn 't onderhand weer tied umme op te stapn en fietsen Harm weer
op huns an. Hee kek t'r van op too hee de kearls van de gemeente biej um
in de straote nog met de schuppe tegange zaog. 't Jonge, jonge, wat hadn
die al 'n gat egraven en dat zonder graafmachine!. Die kearls hadn vaste
wel 'n lintjen vediend maor zoln wel nooit kriegen. Want Jan met de pet
wöd meestal neet zo hoge ineschat, ok neet biej ons in d'n Achterhook.

//. l.ccstman.

Diverse activiteiten tijdens
zwemvierdaagse in^forden
Er zal dit jaar weer veel te doen zijn rond
de Zwemvierdaagse die van maandag 24
juni tot en met vrijdag 28 juni zal worden
gehouden in het verwarmde bosbad 'In
de Dennen'. Allereerst gaat het natuur-
lijk om de sportieve prestaties van circa
250 zwemmers die elke morgen (behalve
maandags) of avond hun baantjes kun-
nen zwemmen. Dat zijn voor de jonge-
ren 250 meter en voor de ouderen 500
meter.

Er zijn voor de deelnemers leuke prijzen
beschikbaar via een verloting; omdat het
de 22e Zwemvierdaagse is mag elke 22e
inschrijver gratis meedoen. En natuurlijk
wordt ieder opgewekt om in te schrijven
op de aktie 'Maak een plons voor het
MacDonald-fonds', waarbij sponsors
voor elke afgelegde meter een bedragje
beschikbaar kunnen stellen dat is be-
stemd voor het sympathieke werk van dit
fonds. Zoals bekend bouwt en beheert dit
fonds logeerhuizen voor ouders van kin-
deren die dicht bij hun kind willen zijn als
dit in een verweg gelegen ziekenhuis
moet worden opgenomen.

Zoals gebruikelijk zijn er rond dit evene-
ment veel extra activiteiten. Zo is de Vor-
dense jeugd welkom op de Flippobeurs
op zaterdagmiddag 22 juni. Bovendien
kunnen deelnemers aan de Zwemvier-
daagse dan gratis meedoen aan het
Fippo-duiken met leuke prijsjes. Verder is
op dinsdag-, woensdag- en donderdag-
avond o.a. de spannende hindernisbaan
geopend en is er woensdagmiddag en -
avond een springkussen. Wie het
Europese kampioenschap Voetballen niet
wil missen kan in het mini-restaurant de
wedstrijden volgen. En de afsluiting van
dit zwemfestijn op vrijdagavond 28 juni
zal weer grandioos zijn met o.a. de uitrei-
king van de medailles voor de deelne-
mers en de verloting van de prijzen ook
voor de deelnemers aan de hindernis-
baan. Dan worden tevens de waardevolle
coupons uitgereikt voor de deelnemers
aan de sponsoraktie voor het MacDo-
naldfonds. Dit alles met muzikale mede-
werking van de PD S Discodrive Inn
Show uit Brummen. Wie meer informatie
wil kan bellen met het zwembad (tel.
551203).

AGENDA
JUNI

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de receptie
17 t/m 20 Avondvierdaagse Sparta
18 NBvP Reisje
18 Soos Kranenburg Bloemisterij binde-

rij
19 Floralia Bloemschikken
19 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink

19 Proefzwemmen
22 Diplomazwemmen
23 HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Gorssel / Hengelo / Ruurlo / Vorden
24 t/m 28 Zwemvierdaagse
25 ANBO Middagfietstocht, vertrek

v.a. Kerkplein, info 553588
26 Bustocht Bejaardensoos Vierakker
26 Welfare handwerken Wehme
26 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
26 HSV de Snoekbaars seniorwedstrij-

den
30 Vorden zingt in de Dorpskerk

JULI

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt Hier-
onder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan
kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 55 10 10.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, Elshofl5, tel. 55 24 66
De Doeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijk l't/m 15 en 2
DeLaegte

Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 55 10 30
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

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

Fam. Tennissen, Julianalaan 12, tel. 55 29 60
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der ̂ oren, het Hoge 19, tel. 55 38 72
B.Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardweg
Zuivel hof
het I loge

Fam. Horsting, de Voornekamp 57, tel. 55 27 80
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet9, tel. 55 30 12
Het jebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
Het Wiemelink
HetVaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de receptie

2 Soos Kranenburg, soosmiddag
3 Bloemschikken, Floralia
3 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
4 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-

strijden
7 HSV de Snoekbaars, Koppelwed-

strijd
10 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
11 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-

strijden
13 Sursum Corda Openluchtconcert

kasteel Vorden
16 Soos Kranenburg, eindmiddag
17 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
17 HSV de Snoekbaars, Seniorwed-

strijden
17 Proefzwemmen

20 Diplomazwemmen
21 Zomerfietstocht 40 km VRTC

"Achtkastelenrijders"
24 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
24 Welfare Handwerken Wehme
31 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad



GOMA
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

Goma B.V. Metaal waren fabriek (ca. 100
medewerkers) is een door Uoyd's gecertifi-
ceerde onderneming, die zich beweegt op het
gebied van de toelevering van halffabrikaten
en komplete eindprodu,kten. Deze produkten
worden in hoofdzaak vervaardigd uit plaat-
of bandstaai. De fabrikage vindt plaats op
moderne grotendeels CNC-gestuurde machi-
nes (kleine tot middelgrote series), waarbij
in de ontwerpfase gebruik gemaakt wordt van
CAD/CAM faciliteiten. Voor de grote series
wordt gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde
en gefabriceerde stempels of speciaalmachi-
nes.

Goma B. V. Metaalwarenfabriek is gevestigd
aan de Ruuhoseweg 8tf te Hengelo Gld.

Erkend door de
Raad voor de

Certificatie

Door groei en goede vooruitzichten is Goma B.V. Metaalwarenfabriek op zoek naar een
enthousiaste

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE

U bent bereid, naast het werken op de vaste dagen woensdag en donderdag, flexibel
inzetbaar te zijn, waarbij het aantal vaste uren met de groei van Goma gestaag wordt
uitgebreid.

Uw taken zullen bestaan uit het aannemen en doorverbinden van telefoon, het ontvangen
en te woord staan van bezoekers en het verrichten van licht administratief werk.

Voor deze funktie vragen wij:

* opleiding op Mavo-niveau
* goede kontaktuele eigenschappen
* akkuratesse
* flexibele houding
* beheersing van de Duitse taal

In eerste instantie zult u op uitzendbasis werkzaam zijn. Vervolgens behoort een omzetting
in een dienstverband binnen onze onderneming tot de mogelijkheden.

Hebt u belangstelling? Stuur dan voor 1 juli a.s. een brief met CV naar:

Goma B.V. Metaalwarenfabriek
t.a.v. afdeling Personeelszaken
Postbus 8
7255 ZG HENGELO (GLD)
tel.: 0575-468211

Sneue jongens ? f•
Nee!ê Voor een motorverzekering van

Univé hoefje geen 'snelle jongen' te zijn. Maar

vergelijk wel snel onze premies met die van uw

eigen verzekering! Wilt u meer weten? Stap eens

bij ons binnen of bel voor een afspraak. Regelt u

alles liever thuis? Stuur dan de bon voor meer

informatie vandaag nog op.

- Enkele tariefvoorbeelden
Oorspronkelijke WA WA + beperkt casco AU-Risks
cataloguswaarde m. met 70% met Wk

niH'laim no-claim no-cluim

• 'ii'ven tirlden

ƒ 5.000.-

ƒ X.OOÜ. -

f 11.000.

f 14.000,

f 17.000.

f 20.000.

f 60-

f 69.-

f 78.-

f «7-

ƒ %.-
./' 105.

f *7.

f 1/2.

f 137;

f 163.

ƒ /««.
f 213

f 367.

f 406.

ƒ 444

f 4X3.

f 522,

ƒ 560,

gebieden:

(inwinnen, Friesland.
Drenthe. Overijssel.
Flevoland lexcl. Almere
e.o.), Nourd-Htilland-
Nourd. Gelderland (e.\i 'I.
Arnhem e.o., Nijmegen
e.o. l. (ïiieree-OverfldUiee.
Noiml-Bruhtml-West.

De WA + beperkt-cascoverzektring dekt muist de WA-schaden o.u. schuilt- die wordt
veroorzaakt door hraitd. diefstal, jovridinx, botsing met loslopende dieren, storm en
hagel. De vermelde premies :ijn exclusief assurantiebekuting en polukosten.
Bovendien: * Bonusbescherming: u makt u\\ korting niet '-omuur' kn-iji

• Grali'i hulpilienxt

TIMVF^^/ VERZEKERINGEN l J

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!
Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gel re
Stationsstraat 12 Deventerweg 56
7261 AD Ruurlo 7245 PK Laren Gld.
0573-451635 0573-402225

Ik ben heel henieuwd of Univé mijn motor inderdaad
goedkoper kun verzekeren.
f! Neem contact met mij op voor een vrijblijvende

uf.spniiik
~1 Stuur mij een vrijblijvende offerte op basis vun

onderstaande gegevens.

Merk motor:

'I'vpe:

fiouwjiutr:

Oorxpr. catoioguswaarde:

Hedrag te ver:ekeren accessoires:

Aantal jaren schadevrij:

(iewenste ver:ekeringsvorm

H WA <~tWA+ beperkt casco llAII-Kisks

Vervaldatum huidige polis:

(.ieh.datum regelmatige bestuurder:

Postcode regelmatige bestuurder:

Naam: m/v

Adres:

l'ostcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525. 7260 7X Ruurlo.
(een postzegel is niet nodig)

Tonny Ju£
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO (0573)451161

Oranjefeest
Wildenborch
zaterdag 22 juni

72.45 uur ballonoptocht vanaf
Nijlandweg
13.00 uur opening, ballonnen oplaten,
daarna volks- en kinderspelen
Groot springkussen voor de kinderen.

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni om 20.00
uur speelt TAO in de kapel:
'Camping en Botenverhuur Zoer'

ACCOUNTANTS
BELASTING A D VISEURS

Joostenkamp 41

7261 PJ RUURLO

tel. 0573-453676

fax 0573-453976

Uw partner onder andere inzake:

samenstellen en controleren van administraties
fiscale- en bedrijfseconomische advisering
fiscale aangiften (ook voor particulieren)
advisering inzake ondernemingsvormen
begeleiden van ondernemers
juridische zaken
personeel & organisatie

Meer info? Bel vrijblijvend.



Speciale aanbiedingen
ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN

keuze uit meer dan 30 soorten
Dit weekend:

GOED GEVULDE
APPEL/KRUIME LVL AAI

met verse appels en ruim 2 kg
goed voor 12 royale doelpunten

NU VOOR MAAR f 14,50

VOETBALFANS OPGELET!

EK-VLAAIEN
in diverse smaken scoort altijd!

ABRIKOZENVLAAI
met of zonder slagroom,

goed voor 6 fruitige punten

f8,50

ORANJEBOL
'n heerlijke krentebol met krenten, rozijnen,

appel, spijs en oranjefondant

PER STUK NU VOOR MAAR f 1,25

Wekelijkse brood-tip:

SOVITAL
'n meergranen brood boordevol vitamines en

mineralen. Puur natuur, dat proeft u,
vers van de Warme Bakker

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77-

ADVERTEREN

KOST GELD

ADVE :N

KOST MEER!

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

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

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

Uw 'nieuwe' auto staat bij ons klaar!

Om uw wilde haren te verliezen nu in de aanbieding

OPEL ASTRA 1.8i 16V CABRIOLET
Sherwoodgreen metallic, bouwjaar 1996, elektrisch bedienbaar dak

Opel Kaden 1.3i Stationcar, trekhaak, rood, bj. 1989 112.100 km M1.950,
Peugeot 2051900 GTi, lichtmetalen velgen, zwart metallic, bj. 1988 139.000 km f 12.500.
Opel Vectra 1.7 Diesel. 5-deurs, stuurbekr, getint glas, rood, bj. 1989 173.300 km 114.250,
Opel Corsa 1.4i, Joy Special, open dak, signaalrood, bj. 1990 112.500 km f 12.950.
Opel Vectra 1.7 TD GLS, metalliclak, grijs, bj. 1994 103.700 km f 27.500.
Volkswagen Golll 300 LM, velgen blauw metallic, bj. 1986 133.300 km 16.500,
Opel Vectra i.6i, lichtmet velgen achterklepsp., blauw met, bj. 1992 44.400 km f 24.500,
Toyota Carina E. 5-deurs, trekhaak, groen metallic, bj. 1992 92.300 km 122.500.
Opel Kaden 1.7 Diesel Life, open dak, getint glas, wit bj. 1990 109.000 km f 13.950,
Ford Escort 1.4i Wagon, trekhaak, blauw metallic, bj. 1990 63.500 km 114.500.
Opel Omega 2.4i Daimond CD. zwart metallic, bj. 1990 124.800 km f 28.900,
Opel Vectra 1.K GL,4-deurs,Novablack, metallic, bj. 1993 82.400 km 126.950.
BMW 316, LPG-instal., schuif/kantdak, lichtm. velgen, grijs, bj. 1988 132.400 km f 10.950.
Opel Astra 1.6i Stationcar GLS, Nova black, bj. 1993 72.800 km 128.750.

Voor een auto groot of klein, moet u in Zutphen bij Wisselink zijn.

WISSELINK uw Opel-dealer
Zutphen: Vispoortplein 4 - tel. (0575) 51 66 46. Na 18.00 uur: tel. (0575) 45 12 28

Aantrekkelijke
vliegvakanties

scherp geprijsd!

Bij de Rabobank natuurlijk
Dat u hi] tic Rabobank rci/cn kunt

boeken, is u vast al bekend.
Maar weet u ook dat elke reisvcrko-
pende Rabobank iedere week speciaal

voor u geselecteerde aanbiedingen voor vlieg-
vakanties heeft? Aantrekkelijke bestemmingen
voor nog aantrekkelijkere pnj/en. loop snel
eens binnen bi j de reisverkopeiide Rabobank.

Deze week:

Kreta, Gournes
nu vanaf 875,— p.p.

Vertrek: 20 en 23 juni.
1.5 dagen App. Krit/ns Beach,
D-'IoLirs Vliegrei/.en lopcomplcx!
Prijs o.b.v. 4 personen (995,- p.p. bij 2 pers.)

Mexico, Puerto Vallarta
nu vanaf 959,— p.p.

Vertrek: 18 en 25 jun i
9 dagen incl. vlucht en hotel Alcgre' ***.
Prijs bij 3 pers. (999,- p.p. bij 2 pers.)

Amerika, Florida
nu vanaf 1195,— p.p.

Vertrek: r/m 23 juni.
l> dagen incl. vlucht, tax, huurauto
incl. CDW, mijlen en l nacht hotel

Rabobank
Reizen

Rabobank Hengelo, Steenderen, Vorden
Vorden: 0575-5578*7; Hengelo: 0575-468440; Steenderen: 0575-458105;
Keijcnborg: 0575-468480; Baak: 0575-557878; Wichmond: 0575-557865

Weekendrecept
Vlogman

(ADVERTENT7EJ

Exotische vleesragoüt

Bereidingstijd: 45
Marineertijd: 2 uur

ten.

Benodigdheden voor 4 personen:
400 gram varkensreepjes, 3 deciliter sinaasappelsap, l deciliter droge ver-
mout of witte wijn, l flinke mespunt tijmpoeder, l flinke mespunt roze-
marijnpoeder, l mespuntje geraspte nootmuskaat, 1-2 geperste' teentjes
knoflook, 5 cetlcpcls olijfolie of andere olie, 40 gram pitloze rozijnen, l
stukje van 4 centimeter dunne citroen- of sinaasappelschil, 40 gram bloem,
peper, zout, 50 gram margarine of boter, 50 gram gesnipperde ui, 100 gram
panklare champignons, l grote rode en l grote groene paprika, 100 gram
verse of geconserveerde blokjes ananas, 2 bananen, kcrrie, worcestersaus.

Benodigd keukengerei: grote kom, lepel, zeef, pannetje, keukenpapier,
vlees- of braadpan, mes, kleine garde.

Bereidingswijze:
1. Vermeng in de kom het sinaasappelsap en de wijn. Roer in een lepel ivn

papje van tijm, rozemarijn, nootmuskaat, knoflook en enkele druppels
olie. Roer het papje met 2 eetlepcls van de olie door het sap met de wijn
en doe daar het poelet in. Zet de kom afgedekt 2 uur op een koele plaats.

2.Wrijf in de zeefde stoeltjes los van de rozijnen. Spoel de sUvlt ies daarna
weg en was de rozijnen met lauwwarm water. Laat de rozijnen, ruim
onder water met het citroen- of sinaasappelschilletje, ongeveer 3 minu-
ten zacht koken. Sluit het pannetje en neem het van het fornuis.

3.Laat de maiïnade in de /eef mf de reepjes lekken. I.Vp het vlees droog.
Strooi peper en zout op het vlees en wentel het door de bloem.

4.Verwarm de rest van de olie in ch vleespan. Bak daarin het vlees even
aan en voeg de margarine toe. Fruit met het vlees ck ui glazig en temper
de warmtebron.

5. Snijd de champignons overlangs in plakjes.
6. Was de paprika's en snijd deze overlangs twee keer door. Verwijder de

stelen en neem de zaadlijstcn met zaad weg. Snijd het vruchtvlees in
niet te kleine stukken.

7. Neem het stukje schil bij de rozijnen weg en voeg die met het kooknat
bij het vlees. Schep de plakjes champignon en paprika door de inhoud
van de pan.

8.Leg na 3 minuten de stukjes ananas op het vlees.
9. Pel de bananen en roer die in een kom met 1/2 theelepel kerrie tot moes.

Klop hier de marinade door en schep de inhoud van de kom door die van
de pan. Laat het vlees nog 10 minuten zacht sudderen en helemaal gaar
worden.

10. Proef het gerecht en maak het pikant van smaak met peper, zout, kerrie
en worcestcisaus.

Tip van de kok:
Vervang de varkcnsreepjes door in stukjes gesneden kippefilct of grof
gesneden kippepoulet.

Slager Vlogman
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