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Honderdjarig dorpscafé Uenk
heeft duidelijk een sociale funktie

Wanneer men over de Nieuwstad in Vorden rijdt dan valt café
Uenk nauwelijks op. Voordat je er erg in hebt, ben je er al
voorbij. Het café lijkt aan de buitenkant op een doorsnee
woning.
Schijn bedriegt echter! TreH je de deur open, dan staat de
bezoeker midden in een vertrek, waar de meeste dagen van het
jaar volop vertier is.
Dorpscafé Uenk, een café met een duidelijke sociale funktie.
Biljarten, kaarten of zomaar een praatje maken aan de bar,
het hoort allemaal bij deze 'honderdjarige'. Een jubileum dat
op l, 2 en 3 juli zal worden gevierd.

Oorsprong

Nieuwstad 13, waar café Uenk is
gevestigd, werd zo rond 1865
bewoond door ene Samuel Philips,
van beroep beenhouwer. Het bordje
'Vraag en Aanbod' wat aan de muur
hing, had te maken met de aan- en ver-
koop van vee. Veel koeien kwamen
overigens niet verder dan de Nieuw-
stad, want Samuel had hier samen met
zoon Sander een eigen slagerij.
Een erg slimme jongen, die Sander.
Als je 'biedend en lovend' je boterham
wilt verdienen en de klandizie is
goed, dan betekent dat automatisch
dat er 'wachttijden' ontstaan. Maar
daar wist Sander wel raad mee.
Daarom breidde hij zijn werkzaamhe-
den van 'vleeshouwer' uit met die van
'tapper'. Dus werd tijdens de 'wacht-
uren' een neutje geschonken en werd
het daar dikwijls op de Nieuwstad erg
gezellig.
Het duurde tot 1893 alvorens een tap-
vergunning werd verleend. Sander
Philips werd de eerste kastelein.
In 1911 werd het café overgenomen
door Jan Groot Obbink die tot 1917
als herbergier te boek staat. Intussen
was de familie Philips naar Zutphen
vertrokken.

Naam Uenk

De naam Uenk kwam op l december
1917 voor het eerst in de annalen.
Toen nam Frederik Uenk het café
over en was tevens de naam 'café
Uenk1 geboren.
Frederink was een kastelein in hart en
nieren en oefende zijn vak uit tot
1948. Toen werd het café overgeno-
men door Herman Klein Hekkelder.
Deze overleed in 1953, waardoor zijn
echtgenote er plotsklaps alleen voor
kwam te staan.
Zoon Jan was in militaire dienst, maar
kon na enig aandringen de dienst ver-
laten om zijn moeder te helpen. Voor
het bedrag van zes gulden kwam Jan
in het bezit van de benodige vakdi-
ploma's. Dat was in 1955. Jan werd
kastelein. Een baan die hij tot 1982
aanhield.

Goeie verdiensten

Jan Klein Hekkelder kijkt met vol-
doening op z'n kasteleinschap terug.
Zegt hij: 'Het was in de vijftiger jaren
een goeie tijd. Veel bouwvakkers
werkten mee aan de opbouw van
Duitsland. In hun vrije tijd kwamen
ze bij mij. De meesten zaten goed bij
kas. Ik heb dan ook goed verdiend.
Overdag was het rustig in het café.
Tijd genoeg om de tuin bij te houden
en de kippen en de varkens te verzor-
gen', zo zegt Jan.

Intussen was in Vorden het café
'Onder de Linden' (op die plek is thans
kapsalon Heersink gevestigd) van het
tapijt verdwenen waardoor de biljart-
vereniging KOT (Krijt Op Tijd)
onderdak vond bij café Uenk.
Voor Jan Klein Hekkelder een reden
om ook te gaan biljarten. Zelf zegt hij
er niet veel over, maar insiders weten
zich nog heel goed te herinneren dat
Jan op het groene laken een moeilijk
te kloppen tegenstander was. Jan
Klein Hekkelder: 'Dat biljarten was
goed voor de omzet van de zaak. Je
had nl. altijd als voordeel dat je door
de biljartwedstrijden, vergunning
kreeg om tot 24.00 uur open te blij-
ven, waardoor je dan rustig kon
'doorschenken'!

Bokkenclub

In die jaren werd in café Uenk de zgn.
'Bokkenclub1 opgericht. Een aantal
Vordense jongens sprak toen met
elkaar af, dat, zodra er één ging trou-
wen, hij van de club een bok cadeau
kreeg.
Jan heeft vele bokken 'aangeboden'.
Hij zelf bleef ervan verstoken. Jan
was en bleef vrijgezel. Maar wel een
vrijgezel met een boel kennis, althans
zo dachten de bezoekers van café
Uenk erover.

'Ik had duidelijk een sociale funktie.
Eigenlijk een soort biechtvader. Je
hoorde aan de tap natuurlijk van alles.
Moest er een jongen trouwen en zat
hij een beetje in de piepzak, dan was
het al gauw 'zeg Jan hoe moet ik dat
aanpakken, vader en moeder weten
nog van niks'. Ja, wat doe je dan? Je
praat de jongen een beetje moed in.
Voor de rest moest hij het zelf maar
oplossen', zo zegt Jan die zijn café op
23 juni 1982 overdeed aan Arnold
Schut.

Bushalte
Samen met echtgenote Ria runde
Arnold Schut het bruine café Uenk tot

juli 1991. 'Hartstikke naar mijn zin
gehad al die jaren', zo zegt Arnold
kort en bondig.
'En veel gelachen ook. Ik zie nog die
klant voor mij die zo tegen elf uur
's avonds het café verliet. Lekkere
slok op. Hij liep een paar meter de
straat in en ging bij een geel bord
staan om op de bus te wachten. Na een
uur hebben we hem maar verteld dat
er geen bus kwam. Hij stond wel
onder een geel bord, maar helaas voor
hem stond er met zwarte letters op
HUIS TE KOOP!'
Eveneens vanwege gezondheidsrede-
nen stopte Arnold Schut met het vak
van kastelein en werd hij vertegen-
woordiger. Nu, een paar jaar later,
denkt hij nog met weemoed terug aan
de tachtiger jaren.

Toon en Yvonne
Toon en Yvonne Rust werden op l juli
1992 de nieuwe eigenaars van café
Uenk en besloten zij al gauw om
'Honderd jaar café Uenk' niet onopge-
merkt voorbij te laten gaan.
Afkomstig uit de drankenhandel -
Toon had samen met zijn broer in
Delft de zaak van zijn vader overge-
nomen - wilde hij toch liever hele-
maal voor zichzelf beginnen. Toen hij
in een vakblad las dat er in Vorden een
café te koop stond, toog hij snel met
een makelaar uit Arnhem naar Vor-
den. De kofl& was snel gesloten en zo
werd Too^mst de nieuwe eigenaar
van café Uenk.
'In het begin was het wel een beetje
moeilijk voor ons. We konden nie-
mand verstaan. Dat duurde maar
even, er o^fcmd al snel een band met
de Achternwkers. Allemaal gemoe-
delijke mensen', zo zegt Yvonne Rust
die zich in het Vordense uitstekend op
haar gemak voelt. Dit alles onder het
motto: 'Als je maar gewoon blijft'.

Toon en Yvonne Rust vinden één ding
jammer. 'Als er aktiviteiten in het
dorp zijn, vooral met de feestdagen,
dan zitje er hier aan de Nieuwstad een
beetje te ver vanaf. Dat voel ik toch
wel als een gemis', zo zegt Yvonne.
Gelukkig voor de 'Rustjes' wordt dit
gemis ruimschoots gekompenseerd
door de biljarters (KOT heeft 34 leden
met zes teams in competitieverband)
en de klaverjassers.
Bovendien zorgt Toon Rust er wel
voor dat er altijd 'leven in de brouwe-
rij blijft'. Hij sponsort verschillende
sportteams, die op hun beurt weer bij
Toon en Yvonne proosten op de over-
winning van de dag, zodat het 'balle-
tje' blijft rollen, nietwaar!

Drie dagen f eest
De viering van het 100-jarig bestaan
begint op donderdag l juli. Dan zul-
len onder meer twee biljarters een
demonstratie kunststoten geven.
Onder hen Nederlands Kampioen
Brunnekreeft.
Daarvoor wordt een receptie
gegeven.
Vrijdag 2 juli dansen, feesten en
h0ken met medewerking van het
Hanska Duo.
Zaterdag 3 juli wordt een Fietstocht
gehouden. Op het terrein achter café
Uenk vindt dan een Braderie plaats.

Nutsblokfluiten
Keyboardclub
blijft in behoefte
voorzien
Zaterdagavond verzorgde de Nuts-
blokfluit en Keyboardclub voor
ouders en andere belangstellenden
een zgn. 'openbare les', waarin de
jeugdige muzikanten lieten horen wat
ze zoal hebben geleerd.
In de Nutsblokfluit en Keyboardclub
wordt nl. in groepsverband de eerste
muzikale beginselen bijgebracht aan
kinderen vanaf zeven jaar. Onder
muzikale leiding van Hans Weenk en
Gea van Zuilekom brachten de
diverse kinderen een leuk repertoir
voor het voetlicht. Dat hierbij de
jongste kinderen spontaan een aanval
van de slappe lach kregen, stoorde het
in groten getale opgekomen publiek
geheel niet.
Voor de pauze traden de groepen l en
3 op, terwijl het na de pauze de beurt
was aan de groepen 2 en 4. In deze
ongedwongen sfeer werd hartstochte-
lijk gemisuceerd. Voorzitter Kramer
wees er in zijn dankwoord op dat na
de zomervakantie weer aanmelding
van nieuwe leerlingen mogelijk is.
Medio augustus zullen daartoe adver-
tenties in Contact verschijnen. Dan is
het voor het eerst ook mogelijk om op
beperkte schaal een keyboard van de
club te huren.
De kinderen welke deze avond
afscheid namen, gaan deels hun muzi-
kale aktiviteiten voortzetten bij de
plaatselijke muziekverenigingen.
Hieruit moge blijken dat de Nutsblok-
fluit en Keyboardclub n o e d s in
een behoefte voorziet.

Geslaagd
Vordenaar Erwin Nijenhuis slaagde
aan de Technische FaculgÉL Hoge-
school Gelderland voor hé^Piploma
Elektrotechniek, studierichting Tech-
nische Computerkunde.

80 Jaar
Achtkastelentocht
Woensdagmiddag 30 juni wordt
i.v.m. het 80-jarig bestaan van de
Achtkastelentocht een jubileumrit
gereden. De tocht langs de kastelen is
deze middag gratis en iedere deelne-
mer ontvangt een attentie.

Plattelands-
vrouwen
De Plattelandsvrouwen hebben dit
jaar een reisje naar Friesland
gemaakt, waar onder meer Makkum
en Bolsward werden bezocht.
's Middags werd een bezoek aan Urk
gebracht, waarna in Wilp werd gedi-
neerd.

I nge/onden mededeling
Huilen verantwoording van de redactie

'Dat ge sleep met die oudjes'
Ver van te voren wordt u gevraagd
wanneer gaan we weer? En direct
erachteraan: ik wil graag mee!
Nee, we werven zeker niet en toch
waren het dit jaar 27 mensen die graag
meegingen.
Ik bedoel de avondvierdaagse, voor
veel bewoners van de Wehme een
evenement waar naar uitgekeken
wordt.
Een van de avonden regende het flink
en toch wou een ieder op pad. 'Lekker
die regen op je gezicht' was het com-
mentaar van een bewoner. We liepen
dit jaar voor de zesde keer mee en
altijd hoor je weer: 'Jammer dat het
afgelopen is.'
Dat gesleep met die oudjes was één
van de opmerkingen die we onderweg
te horen kregen.
Jammer dat er zo over gedacht wordt.
Ik stel voor dat mensen die er zo over
denken zich voor het volgend jaar
opgeven als duwer. Dan kunnen er
nog meer bewoners mee en misschien
krijgen die mensen dan een andere
kijk op het functioneren van ouderen
in de samenleving.

W.F. v.d. Vuurst, directeur 'de Wehme'
te Vorden. Tel. 05752-1448.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Hervormde Gemeente
Zondag 27 juni 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens
en ds. P.W. Dekker, SOW-gezinsdienst.
Afscheid kinderen zondagsschool/kinderneven-
dienst m.m.v. schoolklas 't Hoge.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 27 juni 9.30 uur ds. P.W. Dekker en ds.
Klaassens, SOW in N.H. Kerk te Vorden; 19.00
uur dhr. H.H. de Vries, Oosterbeek.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 27juni; 10.00 uur Eucharistieviering, vie-
ring van H.Vormsel, door deken drs. P. Ulst.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 26 juni 18.30 uur Woord- en Commu-
nieviering, Rouw- en trouwkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 juni Pastoor
G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 26-27 juni dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

Dierenarts van zaterdag 26 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 27-25 juni P. Scheepmaker, Ruurlo,
tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

Ambulance 06-11. b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachten-
spreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.

Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012,7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Aid. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje juni mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 juni 10.00 uur ds. G.H. Verhaere,
Lochem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 26 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 27 juni 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 juni Pastoor
Simons, tel. 05457-71383.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Prettymarkt
l O juli
Zwem- en poloclub 'Vorden '64' is een
klein clubje dat bestaat uit zo'n 70
aktieve leden en nog enkele oud-
leden.
Er zijn twee heren waterpoloteams,
één damesteam, een klein clubje wed-
strijdzwemmers en sinds oktober
vorig jaar heeft men ook een trim-

• zwemclub, die gestaag aan het groter
worden is.

Om al deze leden zwemmende te hou-
den in het thuisbad 't Rijssel in Eefde,
organiseert men de inmiddels roem-
ruchte PRETTYMARKT, zodat men
dan de huur kan betalen.

Tijdens deze PRETTYMARKT wor-
den er oliebollen, bankstellen, loten
voor het eenentwintigen-spel met
leuke prijzen, boeken, huisraad en
dergelijke aangeboden voor de ver-
koop.
De markt begint 's morgens bij de NH
Kerk.



****

*HALLE*
:f;,::::,:;::--: 0- , ..-•,:•• S:.;.;.:.;.: :•:•:•:-: :-:|

ONE SIZE FITS ALL
THE TRAMPS
^jB^-^^lk/jBIIIBi:-!!:-.-'^»:'^:-:-:-:-:-»--.»- -:̂ ^ .̂;:-: :•::;"::;.;•; ™:-*.-:-;-:-:*:-^^^P:--^^^*:^^^¥/

i

In verband met de vakantie
begint de

VERKOOPVAN

STAATSLOTEN

op woensdag 23 juli

Geopend:
's morgens 8.30 tot

12.30 uur
's middags 16.30 tot

18.30 uur

M. Stoffels,
Zutphenseweg 4, Vorden.

KLOOTSCH l ET-

TOERNOOI

Proathuus
op 27 juni

Opgeven vóór 24 juni:
tel. 05752-6421.

AUTO-
STALLING

Inl.tel. I4I7.

WEEKENDAANBIEDING

KERSEN-
ROOMVLAAITJES

'n verfrissende traktatie

DIT WEEKEND:

5 haien 4 betalen
* * * * * * * * * *

'n Tropische verrassing:

HAWAÏ BROODJES
per stuk l -

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

LA VI TA & NO NAMI
I E D E R E Z A T E R D A G

DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

^\Vakmanschap in l
elektrotechniek

Wij verzorgen aanleg, reparatie en onderhoud van
alle soorten elektrotechnische installaties.
Vraag ons vrijblijvend advies en prijsopgave.

REULING
Elektrotechniek vof
De Voornekamp 41 - Vorden
Telefoon:3618/1511

Runder
Cajunburger

puur mager, lekker gekruid,
makkelijk te bereiden

Even om en om bakken.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 ̂  7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,95
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Ru ndergehakt uio 12,50

Magere Varkenslapjes 500 gram 3,95
MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Runder
Cajunburgers

4 betalen

Pekelvlees
100 gram 1,79

Schouderham
100 gram 1,49

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS GELDIG DO. - VR. - ZA.

Hamlappen Barbecueworstjes
500 gram 4,95

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedr ï
WIN
MM

Leo Westerhof:

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

Telefoon 05752-1 208

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

BIJ VISHANDEL VAN DE GROEP:

Hollandse nieuwe
per stuk 2,50 5 voor 10,00

EXTRA RECLAME:

Lekkerbekje
per stuk 2,50 5 voor 10,00

Dinsdag in Vorden bij de kerk.

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR

ITGID

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling
Massage-ook

sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna 2 bos
BLOEMEN

naar keuze 8.95
2 Begonia's 10,Jan ter Beek

05752-1807
VOOR DE TUIN:

12 Vlijtige Liesjes

in pot 9.—

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752 1010

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.

De zuinigste HR cv-ketel en tevens

de schoonste. Zo kunt u eindelijk

;| een milieu- maatregel nemen die u

f geld oplevert. Stap eens bij ons

''binnen. We vertellen M F F l T
^-^^^ y u er graag meer over!

6
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galléestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

ZONNESCHERMEN - SCREENS - LAMELLEN - ROLGORDIJNEN

JALOUZIEËN - ROLLUIKEN - HORREN

Gratis gemeten en gratis geplaatst door vakmensen (zelf plaatsen 10% korting).

DE 'SPANNEVOGEL'
Ook Uw Zonwering-specialist!

Ruurloseweg 2 - Tel. 05753-1484 - Hengelo Gld.

LEVI'S — GAPSTAR — DONOVAN
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SPIJKERBROEKEN colored + bluedenim

JACKS o.a. News - Levis - Index v.a.

SWEATERS POLOSHIRTS

DAMESBLAZERS _

LEVI'S ACCESSOIRES 25%
En verder véél T-shirts.
Heel veel T-shirts, al vanaf

_ 99.95
_ 79.95
_ 49.95
149.95

Kortom, prima vakantieberichten!

ZUTPHENSEWEG 8 VORDEN TEL 2426

CORNER
MARKT 21 ZELHEM TEL 08342-3706
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Een nieuw mensje...
een bron van vreugde
een heerlijk geschenk
een wonder van GOD.

Met vreugde maken wij u de
geboorte bekend van ons
dochtertje en zusje

Jiska Esther

Gerrit, Jeannette en
Tirza Braakman

21 juni 1993
Stationsweg 17
7251 EL Vorden
Tel. 05752-1037

ledereen héél hartelijk
bedankt voor de gelukwensen,
die wij hebben ontvangen op
onze trouwdag. Wij kijken er
met veel plezier op terug.

Ton en Ellen Groot

Het Heyink 6, Vorden

Hierbij willen wij iedereen
bedanken voor de felicitaties,
bloemen, kado's en de vele
kaarten, ontvangen bij ons zil-
veren huwelijksfeest.
Mede hierdoor is het voor ons
een hele fijne dag geworden.
Nogmaals bedankt allemaal.

Gerrit en
Riky Sloot-Norde

juni 1993
Tramstraat 43
7241 CH Lochem

Hartelijk dank aan allen die
ons 50-jarig huwelijksfeest op
welke wijze dan ook tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

H.M.A. Helmink
A.MJ. Helmink-

Nijenhuis

juni 1993
B. v. Hackfortweg 22

Contactjes
• Wit metalen opklapbare
tuintafel (115x75) f30,-. Drie
eiken bijzettafeltjes f 25,-.
Kameelbankje f 15,-. Wit
kastje (80x35x55) f 20,-. Tel.
05752-3308.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen. H. Wesselink, Eiken-
laan 23.

• TE KOOP: 4 ha kullgras.
Gebr. Schotsman, Heyendaal-
seweg 1, Vorden. Briefjes inle-
veren ma. 28 juni voor 20.00
uur.

• TE KOOP: 3 fietsen om op
te knappen, samen f 50,-. Tel.
05752-6850.

• VERKOOP AAN HUIS:
haantjes, kip, verse eieren
enz. T. Rossel, Nieuwstad 45,
tel. 1283.

• Een zelfstandige huishou-
delijke hulp gevraagd voor
ca. 4 uur per week. Eventueel
in overleg. Brieven onder nr.
13-1. Buro Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

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

• TE KOOP: 1463 betonpan-
nen (herfstkl.) w.o. gevel- en
vorstpannen, 10 jaar oud. Tel.
05750-20617.

• TE KOOP: gasfornuis met
elektr. oven, merk Pelgrim, wit,
21/2 jaar oud. Tel. 05750-
27284. Na 18.00 uur.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen, rode, witte, savoye,
spruit, spits, bloem- en boe-
renkoolplanten. Prei, andij-
vie, sla, knolraap, peterselie,
selderie en rode bietplanten.
H. Snellink, Bekmansdijk 4-,
Vorden. Tel. 05752-6876.

• TE KOOP: 1 Husqvarna
gazonmaaier met nieuwe B
en S motor met vangbak. 'De
Ambitie'. Tel. 05752-2347.

• TE KOOP: 1 motormaaier
met wielaandrijving, 50 cm
breed; Turbostar met nieuwe
motor, kopklepper, zuigt ook
bladeren op. 'De Ambitie'. Tel.
05752-2347.

• TE KOOP: enkele gerevi-
seerde gazonmaaiers vanaf
f 350,- incl. 'De Ambitie'. Tel.
05752-2347.

f
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Yvonne Peeters
en

Appie Noordkamp

trouwen op 26 juni 1993 om 11.30
uur in kasteel Vorden, onder
begeleiding van 120 paarden.
Van 15.00 tot 21.00 uur is er
doorlopend feest in tent voor het
kasteel.
Ook iedereen die geen persoonlijke
uitnodiging heeft ontvangen is van
harte welkom.
Dus bij twijfel komen.

In plaats van cadeaus gaarne uw gift
in melkbus deponeren, bestemd voor
vluchtelingen uit voormalig
Joegoslavië.

Vordensebosweg 5
7251 ME Vorden

Jan Blom
en

Erna Snoeijink

geven ook mede namens
wederzijdse ouders kennis van hun
voorgenomen huwelijk D.V. op
donderdag 1 juli 1993 om 10.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.15 uur in de Christus Koning
Kerk te Vorden door pastoor van
Zeelst.

Receptie van 16.30-18.00 uur in zaal
'Bello', Dorpsstraat 11 te Hall.

f De Stroet 1, 7251 CP Vorden

In plaats van kaarten

Op zaterdag 3 juli 1993 hopen wij

B. Wunderink
J.B. Wunderink-Rossel

ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Ruurloseweg 85
7251 LC Vorden

30-6-'53 30-6-'93

Op zaterdag 3 juli a.s. vieren wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons
40-jarig huwelijksfeest.

Johan en
Johanna Rietman-Ruiterkamp

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

juni 1993
Baakseweg 8e, 7251 RH Vorden
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Ik ben de opstanding en het leven;
wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven.

Joh. 11 :25.

Op de laatste lentedag, kwam er een einde aan
het aardse bestaan, van mijn innig geliefde man,
onze lieve vader en opa

Martinus Jakob Johannes
Bonting
EM. PREDIKANT

5 december 1919
Amsterdam

Vorden
N oord wij k

Den Helder

t 20 juni 1993
Vorden

S. Bonting-Beukers
Tyneke

Esther en Rob
Martijn

Jaap en Leotine
Maarten

7251 AM Vorden
Beatrixlaan 7

Geen bloemen en toespraken.

De dienst van Woord en Gebed zal worden
gehouden donderdag 24 juni om 13.30 uur in de
Hervormde Kerk te Vorden.

Voorafgaand aan de dienst is er van 12.45 tot
13.15 uur gelegenheid tot condoleren in 'de
Voorde' tegenover genoemde kerk.

De begrafenis zal aansluitend in besloten kring
plaatsvinden.

ELLY TEEUWEN

Het is zover, de winkel is klaar.

Hij wordt geopend op WOENSDAG 30 JUNI 1993
OM 18.00 UUR.

Daarna houden wij OPEN HUIS tot 21.00 uur.

U bent van harte welkom.

Jan, Elly, Dirco en Alex Teeuwen
Zutphenseweg l a - 7251 DG Vorden - Tel. 3773

Donderdag l juli om 9 uur begint de verkoop.
Zie Contact van volgende week met speciale aanbiedingen.

CONTACT een goed en graag gelezen blad

:

OPRUIMING
Ol RUIMING
O 'RUM NG

Wegens grote bruiloft is de bar

VRIJDAG 25 JUNI tot 00.30 uur

GESLOTEN
bodeqa

t ümrtoffdt je
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek.

l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
WILINK

OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING

OPRUIMING
L OPRUIMING

OPRUIMING

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

VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

ALLES VOOR UW AUTO

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

ORANJE-FE ESI
MEDLERTOL
1993 VOOR DE 68e KEER

Zaterdag 26 juni: Avondoriënterings-
wandeling.
Start 20.00 uur bij 't Wapen
van het Medler.

Vrijdag 2 juli:

Zaterdag 3 juli:

20.00 uur in de feesthal.
Toneelvereniging 'Irene' uit
Ruurlo brengt voor het
voetlicht het toneelstuk
'Wie zal't worden?'

13.00 uur Volksspelen.
Vogelschieten, dogcarrijden
enz. enz.
20.00 uur in de feesthal.
Groot bal o.l.v.
'De Flamingo's'.

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

begonnen. ***jf
Wij wensen u veel plezier en gezondheid toe.

AANBIEDINGEN GELDIG DO.-VR.-ZAT. 24 - 25 - 26 JUNI

tjljf

V l V

500gram;öjyÖ •

CORNED BEEF

100 gram 1,69
SPECIAL

STEAK
BERMUDA

(filetlapjes,
gekr. gehakt en
zuidvruchten)

100 gram

2,25

VLEESWAREN
SPECIAL:

MUNSTERSPEK
100 gram

2,25

Voor uw vakantie hebben wij ruime
keuze uit diverse soorten blikvlees!

Barbecuen?
Dan naar de keurslager!

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

Grote ZWare NU PER STUK

WATERMELOEN 2,50

ÉijM Omdat U Hĥ
door hef zand

naar on§ toe vvjjciè komen!

kmJörflmëNilleTauwkost

truitklant,

4 ROZIJNEN-
SNEETJES

van 2.45

NU voor 1.95

Zeer mooie NU PER KILO
SPERZIEBONEN 2,95

MAANDAG
28 JUNI:

PANKLARE

Andijvie
500 gram 1 OU

DINSDAG
29 JUNI:

GESCHRAPTE

Worteltjes
500 gram 1 fcO

WOENSDAG
30 JUNI:

PANKLARE

Rode Kool
500 gram 1 fcO

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

HEERLIJKE

APPELFLAPPEN
NU 1.50 PER STUK

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



De loopschoenspecialist Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,

58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

l

Nieuwe
aardappelen
vanaf vrijdag 25 juni

bij:

G J. Steenblik
Nieuwenhuisweg 4

VORDEN
Tel. 05753-1770

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vordi
Tdcfoon 05752 1010

Gezonde en schone lucht wordt steeds belangrijker. Zowel
thuis als in het bedrijf. In de agrarische sektor wordt steeds
meer gebruik gemaakt van computergestuurde ventilatie-
en verwarmingssystemen om een zo optimaal mogelijk
resultaat te bereiken. Wij hebben de beschikking over vol-
doende kennis en vakmensen om iedere ruimte van de juis-
te ventilatietechniek te voorzien.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750-18383

• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 • 76026

slagerij Rietman & Zn. Nieuwstad 5 -lei. 3331
(Jac Hermans)

Wegens wegwerkzaamheden NU EXTRA RECLAME

•

DONDERDAG 24 - VRIJDAG 25
ZATERDAG 26 JUNI

Riblappen
héél kilo maar JL-L.^/O

OP = OP

Runderrollade
500 gram • • %/€)

Gekookte Ham
200 gram NU maar . JL-^xO

•

MAANDAG 28 - DINSDAG 29
WOENSDAG 30 JUNI

Rundergehakt
1 kilo slechts „ i •«/O

Maximaal 3 kilo

Runderworst
500 gram ^Tm+J*J

^^Bj/

Gezelligheid voor
iedereen

Buurtver. Delden
organiseert de

5EVORDENSE
KLOOTSCH l ET-
MARATHON
(10 km voor straten,

families, bedrijven etc.)

op 4 juli 1993
bij café 't Zwaantje,
Hengeloseweg 14,

Vorden.
Klasse: Heren 10.00 en
10.45 uur; dames en

gemengd (max. 2 heren)
max. 1 bondslid per team.
Uitsluitend houten kloten.

Opgave vóór 3 juli bij
Dick Regelink:
05752-1328.

KNIPPATRONEN
DEMONSTRATIE

l
(OP MAAT)

SLECHTS 1 DAG IN VORDEN EN
1 DAG IN ZUTPHEN.
Wij tonen u hoe verbluffend eenvoudig patroontekenen
kan zijn.
Uw patroon is in enkele minuten getekend. Wat u niet
voor mogelijk had gehouden, lukt met deze methode
spelenderwijs.
• geen rekenen
• geen apparaat en geen talent nodig
Zeker ook ideaal voor beginnelingen.
Welke maten u ook hebt, ieder patroon past uitstekend.
Ook patronen voor mannen en kinderen.
Onkostenbijdrage f 7,50 p.p.

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

TE HUUR Videocamera
voor de aller mooiste momenten of
voor de lol

VORDEN
in restaurant ,,De Herberg"
Dorpsstraat 10
op maandag 28 juni om:
14.00 en 19.30 uur

ZUTPHEN
in restaurant „De Poort van Kleef'
Turfstraat 28 (centrum)
op dinsdag 29 juni om:
10.00,13.30 en 19.30 uur

Duur der demonstratie circa 11/2 uur
Breng deze advertentie mee en ontvang gratis 5 modellen + patronen

HANDELSONDERNEMING JOSTA VAN BEEK
Waterhoenlaan 31,3645 JR Vinkeveen. Tei. 02972-619 20. K.v.K. Utrecht nr. 70959.

OPRUIMING

Wat dacht u bijvoorbeeld van:
* Bruiloften A
* Diploma-uSmking
* Vakantie

Reserveren is GRATIS.

TOT ZIENS BIJ..

SPALSTRAAT 28A - HENGELO GLD.
TEL. 05753-3636

huur̂ kük

MATRASSENVOORDEEL

WIJ VEGEN DE VLOER AAN
METDETAPIJTPRIJZEN1

Polyether SG 40 Soft
80 x190 198.
90 x200 249.
140x200 398.
Ook leverbaar in tussenliggende
maten

DEKBED-
OVERTREKKEN
NU uitzoeken!!!
eenpersoons nu v.a.

29.50
tweepersoons nu v.a.

59.50
lits-jumeaux nu v.a.

..69.50

Slaapkamertapijt 'BAYON'
kleur beige 400 breed op jute rug
van 89.- voor
LEGGEN GRATIS ,

59.-

Woonkamertapijt 'PANAMA'
989.-

Binnenveringsmatras
80 x-190 219.
90 x200 265.
140x200 419.
Ook leverbaar in tussenliggende
maten

kleur blauw 400 breed op jute ru
van 110.-voor
LEGGEN GRATIS

Pirelli
schuimrubbermatras

COUPONNEN
TAPIJT

COUPONNEN
GORDIJNEN

COUPONNEN
VITRAGES

ZIE ONZE ETALAGES

Bonaparte tapijt 'N l CE'
kleur blauw 400 breed
op jute rug van 229.- voor
LEGGEN GRATIS

«l O Cl
l O *J • ~

80 x 190 530.-
90 x 200 595 -
140x200 945.-
Ook leverbaar in tussenliggende
maten

SLAAPZAKKEN
DIVERSE FRISSE DESSINS
NU UITZOEKEN .

DEKKLEEDJE
85x85
diverse kleuren
NU
uitzoeken 9. 9 D

55.-

:c

ZIE
OOK
ONZE

ETALAGES

Zwaar woonkamertapijt
'HORIZON'

kleur grijs 400 breed
op jute rug van 265.- ««/I
voor l 4
LEGGEN GRATIS

VINYL diverse dessins
200 breed van 50.- tot 80.- p.m.
per strekkende
meter
NU UITZOEKEN

29.95

HELMINK
meubelen

VORDEN /TEL 05752-1514

ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

Meer dan 300 tapijtcouponnen in 400
en 500 breed van 1 meter tot 12 meter.
Meet snel uw kamer want uw maat is er
vast bij! Alle tapijten worden gratis
gemeten en gelegd (uitgezonderd
trappen en couponnen).

WOLLEN
ZOMERDEKBEDDEN
MET KATOENEN TIJK
eenpersoons 140 x 200

tweepersoons 200 x 200 .

lits-jumeaux 240 x 200 ...

HOOFD-
KUSSEN
per stuk 24.95
NU 2 voor

35.-

85.-
125.-
165.-

INTERSTYLE.
GESPECIALISEERD IN

VERSTELBAAR
ZITKOMFORT

Uw Interstyle-adviseur weet alles van verstelbaar
zitkomfort en kan u een groot aantal moclelten
laten zien. Relaxfauteuils in stof of leer. In
uiteenlopende stijlen. En met verschillende
bedieningssystemen. Dat

Ck onvoorstelbaar eoed!

Elektrisch
verstelbaar
model in leer

Tijdloos model met
Lift-O-Mat
bediening
v.a.

Handverstelbare
fauteuil in stof

Fauteuil in
gebloemde stof.

Hand-
verstelbaar v.a.

1895.

LUBBERS
WOONWINKEL

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.
Tel. (05753) 1286

SEEGERS DREMPT Zomerweg^

Het skelterhuis van de Achterhoek

kindertrap-
skelters in
alle maten

Heeft grote keuze in:

Telefoon
08334-72722

ROLLUIKEN uit
Ruurlo

van
HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

Voor informatie:
Spoorstraat 28
Tel. 05735-2000



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 24 juni 1993
55e jaargang nr. 13

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

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

> NlEUWE REGELING
VOOR

ONDERGRONDSE
TANKS

Op l maart 1993 is het Besluit
Opslaan in Ondergrondse Tanks
(BOOT) van kracht geworden. Het
BOOT regelt voornamelijk de opslag
van afgewerkte olie en vloeibare
brandstoffen, zoals huisbrandolie,
dieselolie etc. bij bedrijven en
partikulieren.
Verder beoogt het BOOT de veront-
reiniging van de bodem door tanks die
niet meer gebruikt worden, tegen te
gaan.
Er liggen heel veel ongebruikte tanks
in de Nederlandse bodem.
Tanks waarin in het verleden vloei-
bare aardolieprodukten en afgewerkte
olie waren opgeslagen.
Hoewel misschien in het verleden
leeggezogen, kunnen deze tanks toch
een aanzienlijke bodemverontreini-
ging veroorzaken: lekkages uit de
tanks zelf en uit de leidingen kunnen
een bedreiging vormen voor de volks-
gezondheid. En ook tanks die nog in
gebruik zijn, kunnen lekken.

School 'het Hoge1

helpt school in
Sighetu
Leerlingen en personeel van de
school 'het Hoge' hebben dit weekend
een spelletjesmarkt gehouden, waar-
van de opbrengst bestemd is om in
een school in Sighetu (Roemenië) de
sanitaire voorzieningen aan te passen
en om daar het schoolplein op te
knappen. De opbrengst bedroeg 5.400
gulden.
De kinderen vermaakten zich deze
dag o.m. met allerhande spelletjes,
grimeren, rad van avontuur en ver-
koop van speelgoed. Voor de ouderen
was er een planten- en boekenmarkt.
Vooral de oude schoolboeken waren
bij het talrijk opgekomen publiek, in
trek.
Leuke terrasjes, waar de wafels en de
broodjes met worst goed smaakten,
alsmede het optreden van de school-
jeugd met muziek en dans, zorgden
bovendien voor een gezellige sfeer.
Vanwege Vaderdag was er een goede
verkoop in bloemstukjes. De werk-
groep voor Roemenië had een zeer
overzichtelijke stand over de school
in Sighetu opgesteld met doorlopende
dia-voorstellingen.

Epilepsie-
bestrijding
Van 28 juni tot en met 3 juli vindt dit
jaar de collecte voor de Epilepsiebe-
strijding plaats. Veel mensen uit onze
gemeente zijn hier actief mee bezig.
Meer dan honderdduizend mensen
hebben epilepsie. Voor die mensen is
het Nationaal Epilepsie Fonds actief.

In gebruik zijnde tanks
Stapsgewijs heeft de eigenaar van een
dergelijke tank de volgende verplich-
tingen:
- het bestaan van de tank voor l sep-

tember 1993 melden aan de
gemeente;

- bij bedrijven: voor l september
1995 moet de tank voldoen aan de
nieuwe voorschriften, wat keuring
en jaarlijkse herkeuring van de
tank inhoudt en bodemonderzoe-
ken, waaronder een nulsituatie-
onderzoek en jaarlijkse vervolg-
onderzoeken;

— bij partikulieren: voor l maart
1998 moet de tank voldoen aan de
nieuwe voorschriften (zie bij
bedrijven hierboven);

— de eigenaar dient te zorgen voor
financiële zekerheidsstelling, bij-
voorbeeld bij een
verzekeringsmaatschappij.

Niet meer in gebruik zijnde tanks
De eigenaar van een niet meer in
gebruik zijnde tank moet:
- het bestaan ervan melden voor l

september 1993;
- voor l maart 1998 de tank laten

verwijderen of door een erkend
saneringsbedrijf onklaar laten
maken.

De eigenaren zullen de maatregelen
zelf moeten financieren. Bedrijven
met een recente hinderwet- of milieu-
vergunning zijn vrijgesteld van het
melden van de ondergrondse tanks

Voor nadere informatie kunt u kontakt
opnemen met de heer R. Benjamins,
medewerker van het buro milieu, tele-
foon 05752-7474.

Voor meldingsformulieren kunt u
terecht in het koetshuis (sektor
grondgebied).

Ï*Z<OMER ZONDER
ZORGEN

Tentoonstelling in de
Gezondheidswijzen
De Gezondheidswijzer, het gezond-
heidsinformatiecentrum van de GGD,

Met uw financiële steun kan o.a. wor-
den onderzocht wat de gevolgen zijn
van langdurig medicijngebruik en of
kinderen met een lager medicijnge-
bruik kunnen worden geholpen.
Daarnaast blijven andere zaken de
aandacht vragen, zoals voorlichting
aan epilepsiepatiëntjes, hun ouders en
omgeving, ontspanning en recreatie,
kindervakanties en speciaal onder-
wijs.
Al deze aktiviteiten kosten meer geld
dan de overheid kan bijdragen.
Daarom is het Nationaal Epilepsie
Fonds afhankelijk van giften en dona-
ties, help ons! Steun de tegenaanval
op het onverwachte!

Vrouwenclub
Medler
15 juni hadden de dames hun jaar-
lijkse reisje. Om 8 uur vertrokken ze
richting Woerden, waar men om 9.45
uur bij de Mona-fabriek werd ontvan-
gen met een kopje koffie. Na het
bekijken van een diafilm, gregen de
dames een rondleiding door de
fabriek. Daarna kregen ze nog een
drankje. Toen ging men richting
utrecht. In het plaatsje Vleuten werd
een heerlijke koffietafel genuttigd.
Op weg naar Utrecht kwamen ze
langs het kasteel 'Haarzuilens'. De
chauffeur wilde de dames het kasteel
van dichtbij laten zien. Hij moest wel
even met de grote bus over een smal
bruggetje, maar door zijn ervaring
ging dat prima, zelfs achteruit.
In Utrecht konden de dames een
uurtje winkelen. Om half 4 werden ze
verwacht bij het museum 'Van speel-
doos tot pierement'. Daar stonden de
eerste grammofoons en heel grote
draaiorgels. Om 7 uur stond er een
heerlijk dinerklaar bij restaurant 'de
Bok' in Hall bij Voorst. Men was om
circa half l O weer in Vorden.

besteedt in de zomermaanden van l
juli tot en met 31 augustus aandacht
aan ongemakken die de zomerpret
kunnen bederven.Hiebij valt te den-
ken aan zonnebrand, insektenbeten,
voedselvergiftiging, kwaliteit van het
zwemwater en hooikoorts. Kortom
over alle ongemakken die een mens
kunnen overkomen in de zomer en
wat u makkelijk kunt voorkomen.
Om onbezorgd van de zomer te genie-
ten is een bezoek aan de Gezond-
heidswijzer de moeite waard.

Het adres is:
Gezondheidswijzer, Schurenstraat
8a, 7413 RA Deventer. Telefoon:
05700-25084.

De gezondheidswijzer is iedere dag
geopend van 0.90 uur tot 12.00 uur.

Ook voor informatie over andere
gezondheidsonderwerpen kunt u bij
de Gezondheidswijzer terecht.

ERGUNNINGEN

In de week van 14 tot en met 18 juni
1993 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:

— de heer T. Lauckhart, voor het ver-
anderen en vergroten van een
woning op het peceel Ruurlose-
weg 20 te Vorden;

— de heer G.E. Valster, voor het kap-
pen van l sierkers op het perceel
Het Hoge 60 te Vorden;

- bloemenkiosk De Dreef, voor het
innemen van een standplaats op
het niüM^i'in op de vrijdagmid-
dag voorrfe verkoop van bloemen.

- gemeente Vorden, voor het vellen
van l of 2 eiken aan de Hackforter-
weg te Wichmond, onder opleg-
ging vanden herplantplicht voor l
of2eikH

Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

J>BEVOLKINGS-
ONDERZOEK

BORSTKANKER
Binnenkort start in Vorden het bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker.
Alle vrouwen tussen de 50 en 70 jaar
krijgen persoonlijk een uitnodiging
om een borstfoto te laten maken. Dit
gebeurt in een verplaatsbaar onder-
zoekscentrum.
Wellicht hebben veel vrouwen vragen
over het onderzoek. De GGD Midden
IJssel organiseert een voorlichtings-
bijeenkomst over het bevolkingson-
derzoek naar borstkanker. Op deze
bijeenkomst krijgt u achtergrondin-
formatie. Ook licht de GGD de prakti-
sche gang van zaken over het onder-
zoek toe. Dit gebeurt middels dia's. U
kunt folders meenemen en u krijgt
ruim de gelegenheid vragen te stellen.
Met vragen over dit onderzoek kunt u
ook terecht bij de informatietelefoon,
tel. 05700-46994.
De voorlichting is bestemd voor alle
vrouwen tussen de 50 en 70 jaar en
overige belangstellenden uit Vorden.
De toegang is gratis.

Datum: dinsdag 29 juni 1993.
Tijd: 14.00 tot 15.00 uur
Plaats: Dorpscentrum Vorden, Raad-
huisstraat 6 te Vorden.

NGEKOMENBOUW-
AANVRAGEN

juni
vragen

In de week van 14 tot en
zijn de volgende bou
ingekomen:
— de heer J.S.M. Stapelbroek, voor

het verbouwen en vergroten van
een woning op het perceel Vogel-
zang 36 te Vorden;

— de heer S. Mulder, voor het ver-
groten van een woning op het per-
ceel de Boonk 55 te Vorden.

Zwemvierdaagse van start
Op de eerste dag van de zwemvierdaagse gingen maandag-
avond 160 deelnemers van start. Een aantal dat op de tweede
dag opliep naar de 200. De deelnemers konden kiezen uit twee
afstanden t.w. 250 meter of 500 meter per avond.

De start van deze zwemvierdaagse
ging niet onopgemerkt voorbij, want
de muziekvereniging 'Concordia' in
vol ornaat aanwezig begeleidde de
zwemmers op muzikale wijze. Erg
gezellig en voor de kijkers leuk om
naar te luisteren.
De komende dagen wordt er niet
alleen gezwommen maar zijn er ook
veel 'randaktiviteiten' zoals het spij-
kerbroekhangen (met als prijs een
mooie spijkerbroek voor de kampioen
en als dagprijs een T-shirt) en de krui-
wagenrace. Ook is er een demonstra-
tie van de gymvereniging 'Sparta' met
aerobic en jazzballet. Woensdag is er

voor de jeugd een groot springkussen
en een waterspuitfestijn m.m.v. de
Vordense Brandweer. Donderdag-
avond is er een demonstratie redding-
zwemmen van de 'Breuly' uit Zeve-
naar. Vrijdagavond is er de medaille-
uitreiking, komisch springen en akro-
batie van het 'Speedy'-team, alsmede
de finalewedstrijden spijkerbroek-
hangen en kruiwagenrace.
Op het terras van het zwembad barbe-
cue, kampvuur en sfeermuziek. Zater-
dagavond 26 juni 'Moonlightswim-
ming' met sfeervolle onderwaterver-
lichting, gezellige muziek en
wederom barbecue en kampvuur.

De Achterhoek in de jaren
1940-1945
In Hengelo (Gld.) is deze hele zomer een bijzonder boeiende
expositie over de tweede wereldoorlog in de Achterhoek te
zien. In een ruimte van 400 vierkante meter zijn vele poppen
met uniformen van het Nederlandse, Duitse, en de geallieerde
legers te zien.
Uiteraard wordt dit gecompleteerd
met fotomateriaal, documentatie,
uitrustingsstukken, verbindings- en
communicatie-apparatuur en wapens.
Ondanks dat het een tijdelijk onder-
komen is hebben de inrichters er
enkele diorama's ingebouwd zoals
een Nederlandse stelling in opbouw
tijdens de mobilisatie, een complete
boerenkeuken in oorlogstijd, en een
bevrijdingstafereel in de Achterhoek.
Ook worden di\erse organisaties uit

tegenpartij zoals de N.S.B., de winter-
hulp, de O.T. (Organisation Todt) en
bijv. de arbeidsinzet.
Men vindt het Achterhoeks Museum
1940-1945 aan de Raadhuisstraat 4 in

•het centrum van Hengelo (Gld.), tel.
05753-3942.

die tijd belicht zoals natuurlijk het
verzet en de illegale pers maar ook de

Geopend van 27 juni t/m 3 oktober.
Elke zondag- en woensdagmiddag.
En EXTRA de hele week 's middags
van zondag 8 t/m 15 augustus dage-
lijks. Rondleidingen voor grote groe-
pen alleen op afspraak.

.

Allerhand
in 't Saksenland
De Algemene begraafplaats en de RK begraafplaats te Kranen-
burg zijn bij welhaast iedere Vordenaar bekend. Veel minder
mensen weten dat er in Vorden ook nog een Joodse begraafplaats
is. Op zich niet zo'n wonder want ze ligt nogal verscholen in 't bos
aan de Wildenborchseweg even voorbij, boerderij 't Lange End
links van de weg.
Een omheining met prikkeldraad en een ijzeren toegangshek
laten de grootte (ong. 500 m) zien waarop zich een zevental graf-
zerken en een zestal grafheuveltjes bevinden. De oudste dateert
van 1873; dat zal ook ongeveer de tijd zijn dat het kerkhof hier is
ingericht. Aannemelijk is dat voor die tijd misschien in Hengelo
(G) of Zutphen begraven werd. Ook voor de viering van feestda-
gen was de Joodse gemeente te Vorden op Hengelo aangewezen;
hier had men geen eigen Sjoel (synagoge), terwijl dat in Hengelo
al sinds het begin der negentiende eeuw het geval was.
Een bij het kerkhof behorende schuur, vermoedelijk gebruikt
voor het opbergen van materiaal of misschien ook plechtigheden,
is al sinds 1950 verdwenen. De familienamen zijn nog duidelijk
leesbaar op de grafstenen zoals: Wertheim, Windmüller, Meijer
en Philips. Philips was ook de naam van het laatste Joodse gezin
dat in Vorden woonde. In 1940, bij de Duitse inval, waren ze
reeds naar Apeldoorn vertrokken. Na arrestatie is de hele familie
in Auschwitz omgekomen.
Anna Wertheim is de laatste die hier in 1934 begraven werd. Het
is 't waard deze plek in ere te houden als eerbetoon aan een volks-
deel dat zo veel ellende heeft moeten doorstaan.

H.G. Wullink.

IN COMMISSIE MILIEU & WELZIJN:

Huidige regeling inzameling
oud papier in elk geval
voortzetten tot januari 1994
De Commissie voor Milieu en Welzijn heeft zich woensdag-
avond uitvoerig bezig gehouden met een notitie van het Col-
lege over de inzameling van. oud papier. De commissie was
unaniem van mening dat zolang er geen gewestelijke regeling
is, de gemeente Vorden de huidige regeling omtrent het inza-
melen van oud papier in elk geval tot l januari 1994 voort
moet zetten.

Dat betekent dat de gemeente Vorden,
behalve de 6 cent garantiesubsidie
aan de verenigingen die oud papier
inzamelen, daar bovenop 10.5 cent
per kg kwijt is voor de onkosten,
totaal dus 16.5 cent per kg.
De commissie was van mening dat de
verenigingen die het oud papier opha-
len alles 'goed op de rol' hebben staan,
bovendien werkt het stimulerend voor
de zelfwerkzaamheid van de vereni-
gingen wanneer de garantiesubsidie-
regeling in stand wordt gehouden.
Vervalt de regeling en de inzameling
wordt stop gezet dan zal de gemeente
ongetwijfeld de betreffende vereni-
gingen op een andere wijze dienen te
subsidiëren.
Wethouder mevr. Aartsen (CDA)
wees erop dat de geluiden in het
Gewest erop duiden dat de garantie-
prijs naar vijf cent zal gaan. Bouw-
meister (CDA): 'We moeten blijven
streven naar tarieven die gelijk liggen
aan de storkosten. Dan pas voer je een
gezond financieel beleid', zo sprak
hij.
Fraktiegenote mevr. Tolkamp voegde
daaraan toe dat 'naar alle kanten water
bij de wijn moet worden gedaan'. Een
uitspraak waarin de commissie inklu-
sief de wethouder zich wel kon
vinden.
In de notitie waar deze avond over
gediscussieerd werd, heeft het Col-
lege een aantal stellingen geponeerd,
die nadrukkelijk niet als standpunten
moeten worden beschouwd. Uit de
discussie bleek duidelijk dat het Col-
lege het huiswerk goed had gedaan,
want de visie van het College werd
vrijwel unaniem door de commissie
gedeeld.

Met name het feit dat grote hoeveel-
heden papier vanuit Duitsland en
Amerika naar Nederland wordt inge-
voerd en dat daardoor de Nederlandse
burger wordt gestraft was de commis-
sie een doorn in het oog. 'Het is
gewoon van de gekke', zo sprak
Bouwmeister die hier een duidelijke
taak zag voor de Nederlandse over-
heid. 'De overheid moet heffingen
gaan opleggen zodat de invoer van
papier uit die landen beperkt wordt',
zo zei hij.
Wethouder Aartsen onderschreef
deze mening en voegde eraan toe dat
het College deze notitie over de inza-
meling van oud papier inmiddels
heeft doorgespeeld naar de provin-
ciale en landelijke overheid. 'Een dui-
delijk signaal vanuit Vorden', aldus
mevr. Aartsen.
Wanneer afdoende maatregelen van
de overheid achterwege blijven achtte
de commissie het nog meer zaak om
de oplossing van het probleem te zoe-
ken in 'samenwerkingsverbanden'. Er
moet volgens de commissie bij de
burger ook meer over het papierpro-
bleem nagedacht worden. Minder fol-
ders in de bus e.d. Wethouder Aartsen
sprak in dit verband over een 'bewust-
wordingsproces'. 'Vandaar dat wij ook
bij de raadsvoorstellen beide kanten
van het papier gebruiken. Het is maar
een heel klein beetje voor een groot
probleem, maar toch . . .'.

In de tweede helft van het jaar
wordt het inzamelen van oud
papier nogmaals in de commissie en
Raad aan de orde gesteld. Tot 1994
blijft in Vorden in elk geval 'alles'
bij het oude.

Geslaagden

Voor branche artikelkennis
parfumerie
Apeldoorn: Mevr. M.A. Hoekstra-
Kuypers. Deventer: Mevr. J.E.L.M.
Hubers-Stutvoet. Zutphen: Mevr.
I.G.M. Mullink en Mevr. S.P. Zuu-

ring. Met l kandidaat wordt het exa-
men voortgezet.

Voor branche artikelkennis
Doe-Het-Zelf

Epe: Dhr. M.S;W.G. de Vries.
Lochem: Dhr. G. van Aalst. Vaassen:
Dhr. J.W.M. Klomp en Dhr. A.J.W.
Klomp. Warnsveld: Dhr. J.L. Vroeg-
op. Met 2 kandidaten wordt het exa-
men voortgezet.



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - S puitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, bijv. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes etc.
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Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
v/h schildersbedrijf U iterweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

UITSLAG
KLEURWEDSTRIJD
1 e PRIJS: Sander Draayer, 8 jaar.
2e PRIJS: Mark Bargeman, 10jaar.
3e PRIJS: Maaike Nijbroek, 6 jaar.
4e PRIJS: Riek Meijer, 5 jaar.

Voor de andere kinderen die mee hebben
gedaan ligt er een leuke verrassing klaar
(vanaf vrijdag 25 juni).

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG18 - VORDEN - TEL.1384

LIVE MUZIEK
IN DE BAR

ZONDAG 27 JUNI
OPTREDEN VAN

'DOREEN'
AANVANG 17.00 UUR TOT 20.00 UUR.

ENTREE F 5 -P.P.

bodeqa

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens Fr ank en Mirjam Meulenbroek.

Familie Lotterman terug uit Papua Nieuw Guinea:

Van uitbundig Papua-feest

Johan en Janny Lotterman zijn zaterdag jl. met hun 3 kinde-
ren in ons land teruggekomen uit Papua Nieuw Guinea voor
een verlofjaar. Nog net voor vertrek naar Nederland kon een
belangrijk werk van hen in Tanggu worden afgerond.
Tijdens een feestelijke 'singsing' een
schooltje in Tanggu geopend en werd
in aanwezigheid van de Aartsbis-
schop van Madang het door Johan
Lotterman en zijn taalhelpers ver-
taalde Marcus-evangelie gepresen-
teerd.
Het gereed komen van de vertaling
van het Marcus-evangelie werd door
de Tanggu's als een belangrijke mijl-
paal beschouwd in het alfabetise-
ringsproces van de bevolking. Kort
voor het vertrek voor een verlofjaar in
ons land werden Johan en Janny Lot-
terman met hun kinderen officieel uit-
genodigd om met het eerste exem-
plaar van het evangelie in de Tanggu-
taal het dorp binnen te komen. De
weg was zes kilometer lang versierd
met wel 80 poorten van riet en tropi-
sche bloemen. Van alle kanten kwa-
men Tanggu's op hen af in traditionele
kleding: een strorok, schelpen, een
kroon van paradijsvogelveren, met
speren en opgesmukt met verf en
modder. De gezichten van Johan en
Janny werden ook met modder
beschilderd en vervolgens werd het
Vordense echtpaar naar het geheel
versierde Tanggu-dorp gebracht. Er
vond een 'singsing1 plaats met tradi-
tionele zang en dans, waarvoor men-

sen van kilometers ver waren komen
toelopen.
's Zondags was er in de Katholieke
kerk een uitgebreide dienst, waarin
Johan Lotterman mocht spreken,
gedeeltelijk in de Tanggu-taal en
gedeeltelijk in de Papu a-handel staal
Pidgin. Daarna hielden de Aartsbis-
schop van Madang en een Indonesi-
sche Priester een toespraak.

Vervolgens werd een school geopend
voor onderwijs aan de jongste kinde-
ren (5 tot 7 jaar), door het doorknip-
pen van een lint. Er zullen nu 9 van
deze scholen officieel van start gaan,
waar de kinderen les krijgen in hun
eigen Tanggu-taal.
Deze opening ging opnieuw gepaard
met uitgebreide 'singsing'-festivitei-
ten in traditionele kleding. Nog voor
beëindiging van deze singsings moes-
ten Johan en Janny het dorp verlaten,
omdat zij anders het vliegtuig zouden
missen.

Na een vliegreis via Singapore kwa-
men ze met hun 3 kinderen Christi,
Petra en Matthea vervolgens op
Schiphol aan. Zij zullen een verlofpe-
riode van een jaar in de Achterhoek
doorbrengen.

Huwelijk van 120 pk
A.s. zaterdagmorgen 26 juni wordt op het gemeentehuis
'Kasteel Vorden' het huwelijk voltrokken tussen dhr. A.
Noordkamp, dierenarts te Vorden en mej. Y. Peeters.
Als voortvloeisel uit een weddenschap wordt e.e.a. mini-
maal begeleid door een escorte van 120 paarden.

Deldense
buurtvereniging
organiseert
klootschiet-
marathon
De Deldense Buurtvereniging organi-

seert zondag 4 juli een klootschietma-
rathon om het kampioenschap van
Vorden. De afstand bedraagt 10 kilo-
meter. Deelname is mogelijk voor
verenigingen, bedrijven, straten,
families etc.
De teams bestaan uit 4 personen,
waarvan één deelnemer lid mag zijn
van de N.K.B.; A.K.F, of de N.K.F.
Er wordt uitsluitend met houten klo-

Gezelligheid voor
iedereen

Buurtver. Delden
organiseert de

5EVORDENSE
KLOOTSCH l ET-
MARATHON
(10 km voor straten,

families, bedrijven etc.)

op 4 juli 1993
bij café 't Zwaantje,
Hengeloseweg 14,

Vorden.
Klasse: Heren 10.00 en
10.45 uur; dames en

gemengd (max. 2 heren)
max. 1 bondslid per team.
Uitsluitend houten kloten.

Opgave vóór 3 juli bij
Dick Regelink:
05752-1328.

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sttedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer openbare kennisgeving
ontwerp-beschikking (art. 13.10, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
vrijdag, 25 juni 1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.00
uur en op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur, alsmede op de maandagavonden in het Dorps-
centrum te Vorden van 18.00 tot 2V.OO uur (het Dorps-
centrum is wegens vakantie gesloten tussen 12 juli
1993 en 9 augustus 1993) ter inzage de ontwerp-
beschikking inzake de aanvraag van:
1. Mac Sport Investments BV, Wientjesvoortseweg

6, 7251 JE Vorden om een vergunning voor het
oprichten van een squash-hal met kleedruimte op
het adres Overweg 18 te Vorden;

2. Stichting Vordens Tennispark, p/a Christinalaan
10, 7251 AX Vorden'om een vergunning voor het
oprichten van een clubgebouw op het adres Over-
weg 20 te Vorden;

3. de heer H.J. Maalderink, Bleuminkmaatweg 1,
7251 MS Vorden om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een agra-
risch bedrijf op het adres Bleuminkmaatweg 1 te
Vorden;

4. de heer G.W. Zomer, Koekoekstraat 12, 7233 PB
Vierakker om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf
op het adres Koekoekstraat 10 en 12 te Vierakker.

De strekking van het ontwerp van de beschikkingen
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is het ontwerp van de vergunning opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
king kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een
ieder worden gemaakt tot en met 24 juli 1993. De
bezwaarschriften kunnen tot die datum worden inge-
diend. Indien gewenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet tegelijk
met het bezwaarschrift worden ingediend.
Mondelinge bezwaren kunnen eveneens tot 24 juli
1993 op verzoek worden ingebracht. U dient daarvoor
een afspraak te maken.

Datum: 22 juni 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

DIT ZEGT NIETS OVER
CUIOTRELE INTERESSE

THEATER OF MUSEUM? GEHANDICAPTEN DOEN NET ZO GOED MEE

ten gegooid. Teams die deze niet heb-
ben kunnen ze huren van de Deldense
buurtvereniging. Start en finish zijn
bij café het Zwaantje aan de Hengelo-
seweg 14 te Vorden.
De deelnemers ontvangen een herin-
neringsvaantje. De inschrijvingen
dienen voor 3 juli binnen te zijn. Men
kan zich aanmelden bij Dick Regelink
05752-1328 en bij Harry Flamma
05752-1942 (tussen de middag).

'Doreen'in
Pantoffeltje
te Vorden
In het kader van de maandelijkse
optredens in het café zal op zondag-
middag 27 juni a.s. opnieuw een
swingende formatie te zien en te
horen zijn: 'Doreen'. De band 'Doreen'
is geformeerd rond de fabuleuze zan-
geres Dorien Teeu wisse.

Reeds enige jaren boekte deze band
veel succes als vijfmansformatie
onder de naam Plus Doreen. Daarna
werd uitsluitend nog als trio gewerkt,
genaamd Trio Doreen, wat meer een
akoestische vorm heeft. Doreen is een
viermans band, d.w.z. één dame
(Heemskerk) en drie heren (Amster-
dam), waarbij het akoestische karak-
ter behouden is gebleven en swingen
doet het meer dan ooit!!
Stevige rock en swingende rock/soul-
nummers worden met een 'funky feel'
en tomeloze energie uitgevoerd, maar
ook hartverscheurende ballads vol
passie en dynamiek zullen "t Pantof-
feltje' doen bruisen!!
Doreen bestaat naast zangeres Dorien
Tccuwissc ui t : Johan Slager (Kayak),
gitaar/zang; Mare Klaasscn, bass/
keyboard en Rogcr Wollacrt op
drums.

STEUN DE
TEGE/VAANVAL

OP HET
ONVERWACHTE.

HELP DE
40.000

KINDEREN
MET

EPILEPSIE.
GIRO

222111.
Nationaal Epilepsie Fonds-

Postbus 9587,3506 G N
Utrecht. Tel. 06-8212411.

Rommelmarkt
P.V. Vorden
Op zaterdag 26 juni organiseert de
Postduivenvereniging Vorden op het
marktplein haar inmiddels traditio-
nele rommelmarkt die kan bogen op
regionale bekendheid en belangstel-
ling.
De afgelopen maanden is er door ent-
housiaste leden van de P.V. Vorden
een grote hoeveelheid aantrekkelijke
tweede handsartikelen ingezameld.
Voor iedereen is er wel wat van zijn
gading.
Naast de rommelmarkt met zijn aan-
trekkelijke artikelen, worden er olie-
bollen gebakken. Het deeg en appara-
tuur van Bakker van Asselt waarbor-
gen een kwaliteitsprodukt. Ook tij-
dens de vorige editie van de rommel-
markt was er een grote vraag naar de
vers gebakken oliebollen.
Degene die nog tweedehands artike-
len beschikbaar hebben, kunnen bel-
len met nummer 05752-2068. De
goederen worden thuis opgehaald.

UENKERS PEDAALTOCHT
ZATERDAG 3 JULI A.S.

Start bij café UENK op de Nieuwstad.

Een ontspannende fietstocht voor jong en oud, groot en
klein, waarbij je nog geld kunt verdienen ook! ? ! ?

JA JA, U LEEST HET GOED.

Alle deelnemers profiteren van de volgende aanbiedingen
van 5 t/m 10 juli.

Videotheek Castle:
2 sterfilms voor de prijs van 13,50

Bakkerij Schurink:
Mueslikoek van 4,95 voor 3,95

Bloemist Elbrink: <
op alle aankopen 10% KORTING
(+ 10 waardebonnen in de verloting)

Groenteman Huitink: »
grote pizza van 7,95 voor 4,95 o
Geschenkenhuis Barendsen: m
Bij alle aankopen van 25,- of meer een kop en schotel
GRATIS.

Slagerij Vlogman:
Runder- of h.o.h. gehakt 2,50 korting per kilo

Hoveniersbedrijf Hedera:
5 WAARDEBONNEN IN DE VERLOTING.

En alsof dat nog niet voldoende is, biedt IJssalon Ter
Heurne tijdens de fietstocht een overheerlijk ijsje voor
weinig... (waar hebben we die kreet meer gehoord).

ALS KLAP OP DE VUURPUL WORDEN ER NOG
EXTRA PRIJZEN VERLOOT VOOR Otë
DEELNEMERS DIE HET JUISTE WOORD TE
PAKKEN KUNNEN KRIJGEN IN DEZE
OERGEZELLIGE UENKËRS PEOAALTOCHT,

SPELREGELS:
Inleg 100 cent voor alle deelnemers. Behalve: 50-plussers,
studenten met een OV-jaarkaart (die niet langer dan 10 jaar
verlopen mag zijn), kinderen onder de 13 jaar, groepen van
meer dan 2 personen en gezellige cafébezoekers, die
hoeven slechts 50 centen per persoon neer te leggen voor
deze ludieke fietstocht van de negentiger jaren-

Start vanaf 11.00 uur. Deelnemers kunnen tot uiterlijk 14.30
uur starten.

Afstand ongeveer 25 km. Dus geen haast je repje, maar
ontspannen genieten van de mooiste plekjes in en rond het
dorp VORDEN.

Dus: Gewoon zorgen dat je erbij bent, want dit wordt een
dag OM NOOIT TE VERGETEN.

Prijsuitreiking om 17.00 uur.

PEDAAL HET VOORT, PEDAAL HET VOORT,
PEDAAL HET VOORT...

ï

p\J:

9 Êo a.



OP
RUIMINGS VOORVERKOOP

DAMES- EN HERENMODE
NU MET KORTINGEN

Do's mooi meegenomen,

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

1893 ioo-jarig bestaan'CaféUenk' 1993

Wij vieren feest! 3 Dagen lang!
1 juli: v.w. officiële receptie; 's avonds vanaf 20.00 uur is ons café

open!
20.00 uur tot ca. 21.30 uur: billard - kunststoten - demonstratie door
Brunnekreeft uit Goor!

2 juli: 14.00 uur tot 16.00 uur: Sr. Billard 'Op goed geluk'.
20.00 uur tot 01.00 uur: 'Hanska Duo' + loterij met leuke prijzen!

3 juli: 12.00 uur tot ca. 18.00 uur: Braderie.
12.00 uur tot 15.00 uur: Fietstocht door Vorden.
16.00 tot ca. 19.00 uur: Zaterdagmiddagvergadering.
20.00 uur tot 01.00 uur: 'Life style'.
Deze groep beëindigt ons feest!
Consumptiebonnen zijn 3 dagen geldig!

Tot ziens bij Toon en Yvonne Rust.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

HANDELSONDERNEMING

WELGRAVEN VORDEN

ledere werkdag magazijnverkoop van
14.00-18.00 uur.

Schoonmaakartikelen voor grootverbruik, handel,
industrie en Horeca-benodigdheden.

Calgon
produkten

Schorten,
sloven etc.

Sponzen e
zemen

Reinigings-
vloeistoffen

Werkwagens

Aanbieding:
Inloopmatten
90 x 120 cm

WIJ ZIJN MET VAKANTIE
VAN 25 JUNI TOT 12 JULI.

Handelsonderneming WELGRAVEN
Schoolstraat 6-7251 XR Vorden

Tel. 05752-2154-Fax 3871

VAKANTIE-AANBIEDING
o.a.

FIRESTONE155-13 87,-

FULDA 195-50-15 159,-

Velgen voor vele auto's weer voordelig.
Prijs incl. montage, balanceren en BTW.

X/tTMAH
AVTOBANDfN
Slotsteeg 18 - Her f̂c^- Tel. 05753-2779

DINSDAG 29 JUNI A.S.:

AVANTI
O P E N L U C H T

CONCERT
waaraan alle geledingen 'van de
Chr. muziekver. 'Sursum Corda' Vorden
haar medewerking verlenen.

Dit concert wordt gehouden bij
'de Wehme', Nieuwstad 32.
Aanvang: 19.30

IEDEREEN is van harte welkom!

t ansen
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
w 05750-22816

MIM
DÜVAu

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN 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. 05755-1411

Kaarten In de voorverkoop bij alle vestigin-
gen FOCUS vrijetljdsmode en CITY-LIDO
(alleen op za. en zo.)

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

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

Beach Party

Op zaterdag 7 augustus wordt in Vorden wederom de Beach
Party gehouden. Eén van de optredens die avond zal verzorgd
worden door de KGB-bond.

IVI LU

BIJ OTTEN MOET U ZIJN!
"Jazeker, want wij hebben meubels, voor elk wat wils"

U wilt nieuwe meubels kopen en u bent nog niet
in onze verkoophal geweest om te kijken?
Dan zou het heel verstandig zijn als u dat

eens zou doen! Want bij OTTEN ziet u meubels
te kust en te keur: (sa l on )ta fel s, stoelen, kasten,
maar vooral ook losse fauteuils en bankstellen!
U zult versteld staan wat wij u kunnen bieden!

Bankstellen met prachtig leer bekleed,
of bankstellen met mooie stof bekleed,
u bepaalt zelf welke bekleding u wilt.

OTTEN heeft leer in verschillende soorten
en in meerdere, prachtige kleuren en hij

kan u ook vele soorten stoffen laten zien,
in schitterende dessins en mooie kleuren.

En wilt u advies, dan wil OTTEN dat graag
geven, u bent tenslotte bij de vakman!

OTTEN heeft ook losse kussens, voor het
geval dat de kussens van uw bankstel of
fauteuils versleten zijn, maar de rest nog

> goed is, dat kan voordelig voor u zijn.
OTTEN geeft een leuke inruilprijs voor
uw gebruikte meubels, als u nieuwe bij
hem koopt, dat is toch uw eerste winst!

U ziet, het is verstandig als u gauw komt
kijken bij OTTEN, Halle-Gelderland!

Daarom zeggen we: tot spoedig ziens!
Openingstijden: iedere dag, behalve zondags,

vrijdags zelfs tot 21.00, zaterdags tot 16.00 uur.

Meubelfabriek Otten b.v.
DORPSSTRAAT 20 HALLE GLD. TELEFOON 08343 - 1219



RVNDVLEESSTOOFPOT

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Bereidingstijd: 30 minuten.
Stooftijd: 2-3 uur.
Benodigdheden voor 4 personen: 500 gram doorregen runderlappen;
peper; geraspte nootmuskaat; zout; 60 gram margarine of boter; l mid-
delgrote fijngesnipperde ui; 2 middeldikke panklare struiken bleekselderij
of 150 gram schoongemaakte knolselderij; 2 eetlepels brandewijn, cog-
nac, jenever of citroensap; 3/4 liter volle melk; l vleesbouillontablet of 3
blokjes; geraspte schil van Vi goedgeboende citroen; l mespunt kaneel-
poeder; l mespunt nootmuskaat; 400 gram panklare worteltjes; 300 gram
gedopte tuinbonen; 250 gram middelgrote gepelde uien.
Benodigd keukengerei: keukenschaar of puntig scherp mes; keukenpa-
pier; braad- of vleespan; snijplank; mes; melkpan; kleine kom;
serveerschotel.
Bereidingswijze:

1. Snijd of knip het vetrandje langs de runderlappen in tot op het vlees,
op kleine afstanden van elkaar. Was desgewenst het vlees en dep het
vrijwel droog. Wrijf het vlees in met een mengsel van peper, nootmus-
kaat en wat zout.

2. Verhit de margarine in de vleespan. Laat daarin de snippers ui lang-
zaam glazig worden.

3. Snijd intussen de bleekselderij in snippers. Doe die in de pan en laat de
groente in de gesloten pan op een niet te hoog gedraaide warmtebron
3-5 minuten smoren.

4. Leg de runderlappen in de pan en schep een deel van de groente op de
lappen.

5. Giet de brandewijn over het vlees. Sluit de pan.
6. Breng de melk met het bouillontablet aan de kook en giet de vloeistof

bij het vlees. Breng de inhoud aan de kook.
7. Voeg de citroenrasp, het kaneelpoeder en de nootmuskaat toe. Laat het

vlees in een gesloten pan l !/2 uur stoven.
8. Snijd de worteltjes in stukken. Was die en doe ze in de pan als het vlees

nog '/2 uur moet stoven. Laat de inhoud zacht stoven. Vul, indien
* nodig, de vloeistof in de pan met wat warm water aan.
9. Was de tuinbonen en de uien. Laat de boontjes, afhankelijk van de

kwaliteit, 10-15 minuten meekoken.
10. Laat de uien met het, zo goed als, gare vlees nog 9-10 minuten meesto-

ven tot de uien gaar geworden zijn. Strooi naar smaak zout op de
groente.
Leg de runderlappen op de met kokend water omgespoelde serveer-11
schotel. Schep wat van de groente om het vlees. Of dien de gemengde
groente apart op. Serveer het gerecht zo warm mogelijk.

Tip van de kok: Oudere grote tuinbonen hebben meer tijd nodig om gaar
te worden, doe deze gelijktijdig met de worteltjes in de pan.

Ludgerusgebouw totaal
renoveren en geheel isoleren
De commissie voor Milieu en Welzijn koos woensdagavond
voor de 'variant' om het Ludgerusgebouw in Vierakker totaal
te renoveren en geheel te isoleren. Kosten 727.000 gulden.
'Hoewel het een rib is uit ons lijf, vind ik het belangrijk dat het
Dorpshuis niet wordt afgebroken, maar dat het gebouw blijft
bestaan', zo sprak mevr. Horsting (PvdA).

CDA-er Bouwmeister was erg pijn-
lijk getroffen door de hoogte van de
kosten, maar ging wel met het voor-
stel van het College mee, omdat 'het
Ludgerusgebouw een bijna onmis-
bare voorziening is voor WichmonoY
Vierakker'.
Zowel Bouwmeister als Rietman
(VVD) spraken de wens uit dat het
bestuur van de Stichting Sint Lud-
gerus de bevolking zo breed mogelijk
vertegenwoordigt. Wehouder Aartsen
deelde mede dat er momenteel nog
druk overleg is om nog wat subsidies
binnen te halen uit bijv. het Aberson
Fonds. Volgend jaar bestaat Wich-
mond 1200 jaar. 'We hopen dan het

gerenoveerde gebouw te kunnen ope-
nen', zo sprak wethouder Aartsen.
De commissie kon zich deze avond
eveneens vinden in het College-
voorstel om 15.000 gulden beschik-
baar te stellen voor de reparatie van
het dak van de sporthal 't lebbink. 'We
moeten wel maar eigenlijk vind ik het
weggegooid geld, want de lekkage is
veroorzaakt door een verkeerde dak-
konstruktie', zo zei Bouwmeister.
Wethouder Aartsen had evenwel van
de aannemer de garantie gekregen dat
het dak het de eerste vijfjaar zal 'hou-
den'. Over een paar jaar hoopt het
College verdere plannen m.b.t. de
sporthal te kunnen ontvouwen.

Geen uitvallers
Avondwandelvierdaagse
De 26e editie van de Avondwandelvierdaagse, welke donder-
dagavond werd afgesloten, is een sportief succes geworden. In
de eerste plaats vanwege het feit dat de vierdaagse geen enkele
uitvaller kende, bovendien trok het evenement dit jaar ruim
200 deelnemers meer dan voorgaande jaren. In totaal deden
ca. 800 wandelaars mee.

Het bejaardencentrum 'de Wehme', al
jaren van de partij telde dit keer een
'ploeg' van 27 'rolstoelers'. Ook indi-
vidueel deden nog een aantal 'rolstoe-
lers' mee. Vooral op deze slotdag
werd volop genoten. Prachtig wan-
delweer en veel publiek langs de
route.
Op deze laatste wandelavond verza-
melden de deelnemers zich op het
plein van de bijzondere school 'het
Hoge'. Hier stond de muziekvereni-
ging 'Jubal' de wandelaars op te wach-
ten. Onder het spelen van vrolijke
muziek werden de medailles uitge-
reikt en kregen familie en vrienden
van de deelnemers volop de gelegen-
heid de traditionele bloemen uit te
reiken.
Conny van Woudenberg, voorzitter
van organiserende gymnastiekvereni-
ging 'Sparta', bracht allen dank voor

het meedoen. Een extra pluimpje op
de hoed van politie en EHBO, die er
voor zorgden dat de wandelaars heel-
huids konden vertrekken en 's avonds
weer op de basis(school) terug kon-
den keren.

De intocht, gadegeslagen door onder
andere burgemeester E.J.C. Kamer-
ling, had dit keer een wat andere route
dan voorgaande jaren. Vanwege de
herinrichtingswerkzaamheden in het
dorp kon bijv. 'de Wehme' niet worden
'aangedaan'. Nu ging de intocht via
'het Hoge', Graaf van Limburg-Sti-
rumstraat, Hertog Karel van Gelre-
weg-dr. Lulofsweg, Zutphenseweg,
Dorpsstraat, Insulindelaan en Kerk-
straat naar de Dorpsschool. Tijdens
deze intocht verleenden de muziek-
korpsen 'Concordia' en 'Sursum
Corda' muzikale medewerking.

B i'j ons in d'n Achterhoek
D'r wöd wel 's eieg: 't geld lig langs de straote, veur un schriever geldt
dat eavengoed, de verhaal'n ligt ok langs de weg. A'j in huus zit te oei'n
heur i'j of zie'j ok niks. Volk zie'j oaverdag ok haos neet meer, de mansluu
en vrouwluu bunt beide hen warken umme maor grei te können koop'n
wat ze eigenlijk neet neudug heb en de blagen bunt nao de schole. Zo is 't
tenminste bi'jmien in de straote.
Dan krie'j de fletse nog wel 's bi'j de heurne en doe un boodschap ofjage
maor zo un ende in 't ronde. En dan zie'j meespat nog wel 's wat.

Zoas un wekke of wat eleen too'k Linde in wolle. Op un banke an de
Waarlerweg zatt'n twee kearls schienbaor uut te rosten van de vemoeie-
nissen des daags. Ik wazze eur al zo'n twintug trad veurbi'j, too zee mien
reep'n: 'Hee, meneer, hebt u even tijd?'. Ondanks da'k un pet op hadde
nuum'n zee mien toch meneer, ze zoll'n wel iets van mien mott'n hemm'n.
En dat woll'n ze ok, of ik van eur unfoto wolle maak'n. Dat wo'k natuur-
lijk bes. Zee trokken eer s van die hoge schoene an wao'j ow in Tirol ok 't
apezuur in kont loop'n en gooien de rugzak umme. Zee wandeln 't Pieter-
pad volgens eur zeggen en waarn vandage doende met 't stuk van hier
naoDurkum.
Ze drukken mien zo'n Polaroid in de hande en ik maak'n un plaatje van
eur beiden as stoere wandelaars, 't bordjen Waarlerweg mo t'r wel bi'j
op, dan konn'n zee later zeen waor off e emaakt was. Met un tesse vol
bedankjes ging ik wieter, Linde in.

't Zol un goed anderhalf uur later wean too'k t'r weerumme langs
kwamme. En daor zatt'n die beide kearls zowaar un pot jen te schaak'n op
de banke. 'Now heren, a 'j vandage nog nao Durkum wilt, mo'j zo zuutjes-
an toch wel 's wieter gaon'. 'Kom d'r maar even bizitten'.
En too vetell'n zee eur verhaal: Zee waarn goeie kammeraö en wool'n d'r
samen 's un paar dage uut, zonder vrouw en kinder. Umdat de vrouwluu
an loop'n un breurken dood hadd'n (en zee zelf trouwens ok) hadd'n ze
bedach un stuk Pieterpad te loop'n. Zee maak'n op gezette tiejen unfoto
en wieters was 't op un banksken zitt'n, un pilsjen op un terras ofargens
un pötjen biljarten, 'n Auto ston in Vorden bi'j de kerke en in 't darp
hadd'n zee ok onderdak. Van 't darp tot hier was 't wietste wat zee tot nog
too e loop'n hadd'n. Gistren hadd'n ze foto's emaakt tussen Laorne en
Vorden, margen van 't stuk achter Durkum. Zodoende konn'n de vrouw-
luu straks, at ze weer in huus waar'n, un goeien indruk kriegen van eur
sportieve prestaties. Zonder dat zee d'r arg in kregen dat ze mooi veur de
gek wodd'n eholl'n. Maor dat gebeurt wel meer bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman.

Prachtig toneelspel en gezellig
Deldens buurtfeest
Voorafgaand aan het jaarlijkse Deldense buurtfeest konden
de buurtbewoners en andere belangstellenden vrijdagavond
reeds genieten van het met verve gespeelde toneelstuk Woar
een ml is. . van Herman van der A.

De toneelgroep uit Delden zelf
maakte haar reputatie meer dan waar.
Ook de nieuwe spelers vormden een
goeden aanvulling op de groep. De
regie was in handen van Henk Rou-
wenhorst. De volle zaal had alle aan-
dacht bij de opdoemende problemen
van molenaar Hildebrand (Dick
Regelink) en zijn vrouw Janna
(Wilma Rossel). De vraag was hoe
houdt hij zijn molen draaiende bij de
moordende concurrentie van de
Coöperatie. Tot overmaat van ramp
wordt zijn zwager Albert (Ferdinant
Wesselink) direkteur van deze coöpe-
ratie. Te hoge voerprijzen kost Hilde-
brand dagelijks een paar klanten.

De verstandhouding met de buren
(Gertie Oldenhave, Karin Krijt en
Bianca Zweverink) wordt er ook niet
beter op. Totdat dochter Marchie (Ina
Scheffer) enkele voermonsters naar
het lab opstuurt. Het laat zich raden:
de uitslag is niet best voor Hilde-
brand. Wat hij echter niet weet is dat
zijn zwager de monsters heeft
verwisseld.
De dove en altijd in zijn schommel-
stoel slapende Opa (Henk Broekgaar-
den) heeft alles wel gezien, maar
houdt zich stil. Opa die ook niet ziet
dat zijn andere dochter Rika (Frida

Pelgrum) hem bfezoekt, blijkt een
sluw spelletje te spelen. Door het war-
rige verhaal van Opa begint Marchie
een lichtje te branden. Gesteund door
de trouwe knecht van Hildebrand
(Harry Flamma) worden nieuwe
voermonsters klaargemaakt. Als
Albert de labels heeft verwisseld
wordt hij op sluwe wijze ontmaskerd
en kan hij samen met zijn vrouw Rika
de aftocht blazen. Opa hoeft niet naar
het bejaardentehuis en de molen kan
blijven draaien!
Door de goede tekstkennis van 'Del-
dens Toneel' had souffleur Gerrit Ros-
sel een gemakkelijke avond. De
grime was bij Ina Wesselink en Ina
Eskes in goede handen.

Zaterdag hield de Deldense buurtver-
eniging feest bij 'het Zwaantje'. De
kinderen vermaakten zich 's middags
opperbest met een clown. De spelen
op zich beperkten zich voor de vol-
wassenen tot het vogelschieten. Joke
Broekgaarden was alle mannen te
slim af en schoot de vogel naar bene-
den en was 's avonds tijdens het feest
m.m.v. The Players' de Koningin.
De verdere uitslagen waren: 2.
Driekus Vliem, l.vleugel; 3. Riek
Peters, r.vleugel; 4. Rinus Pelgrum,
kop; 5. Henk Klaassen, staart.

Natuur- en
milieumarkt
De zaterdag door de imkersvereni-
ging 'Tot Nut en Genoegen' georgani-
seerde natuur- en milieumarkt werd
geopend door Vordense wethouder
W.M. Voortman. Hij kreeg door de
imkers namens alle deelnemers op de
markt een honingboom aangeboden.
Een groot aantal verenigingen en
instellingen waren op deze markt aan-
wezig, zoals de Wereldwinkel Vor-
den, N^^irmonumenten, het Wereld
Natuui^Pds en vele anderen. Onder-
meer was er een modeltuin te bezich-
tigen, aangelegd door 'de Heesterhof
uit Hengelo.
Ook was er een stand met wilde plan-
ten. D^toikersvereniging zelf was
vertegenwoordigd met een dracht-
plantentuin met daarin bijenkasten en
-korven.
De gemeente Vorden was er met een
voorlichtingsbus over klein chemisch
afval. In de loop van de dag werden er
door de kinderen verscheidene kleur-
platen ingeleverd. De prijswinnaars
krijgen hun prijs thuisgestuurd.
Zowel publiek als organisatoren toon-
den zich verheugd over deze natuur-
en milieumarkt. De imkersvereniging
besloot direkt om elke twee jaar een
dergelijke markt te houden.

Vordens
Dameskoor
Het Vordens Dameskoor heeft een
uitstapje gemaakt naar Ernst, waar
een kaarsenmakerij werd bezocht. De
dames mochten ook zelf een kaars
maken. Vervolgens ging de rit naar
Luttelgeest, waar een orchideeën-
kwekerij werd bezichtigd. Hier was
tevens de lunch. In Zwartsluis werd
een theestop gehouden, waarna tot
slot in 'de Herberg' te Vorden werd
gedineerd.

F eestavond o.l.s.
Dorpsschool
De o.l.s. 'Dorpsschool' houdt woens-
dagavond 30 juni de jaarlijkse feest-
avond, welke wordt gehouden in de
grote zaal van het Dorpscentrum.

Dit jaar voor de 68ste keer:

Oranje/eest
Medlertol
Op zaterdag 26 juni is er de traditio-
nele avondwandeling (Een puzzel-
tocht door de omgeving van het
Medler).
Vrijdag 2 juli is er overdag school-
feest voor de kinderen van basis-
school 'De Kraanvogel'.
Vrijdagavond brengt de toneelvereni-
ging 'Irene' uit Ruurlo het toneelstuk
'Wie zal 't worden?' voor het voetlicht.
Zaterdag 3 juli 's middags zal wethou-
der Voortman het feest officieel ope-
nen met de muzikale omlijsting van
'Concordia'. Daarna beginnen de
volksspelen. Bij het vogelschieten zal

Wethouder mevrouw Aartsen
opende tenniscomplex 't O ver spoor
Door de naam 't O verspoor te onthullen, opende wethouder
mevr. Aartsen zaterdagmiddag het nieuwe tenniscomplex van
de Vordense tennisvereniging 'Vordens Tennis Park'.

Na een kort welkomstwoord door dhr.
J. Honig, waarbij hij aangaf waarom
VTP moest uitkijken naar een nieuw
tennispark, was het wooMaan dhr. E.
Brandenbarg, voorzittll^ftn de ver-
plaatsingscommissie. Hy vond het
nieuwe tenniscomplex een verbete-
ring voor het aanzien van het indu-
strieterrein 'Werkveld'. Tevens
maakte Brandenbarg vajjde gelegen-
heid gebruik om all^Honsors te
bedanken.

Voorzitter J. v.d. Laan ontving van
Brandenbarg een fotoboek van de

operatie 'Overspoor', alsmede een
garantiebewijs van de banen. Op deze
wijze droeg Brandenbarg het tennis-
complex symbolisch aan de club over.

Voorzitter J. v.d. Laan ging vervol-
gens nog even verder met het bedan-
ken van alle medewerkers die aan het
projekt hebben meegewerkt. Met
name buurman B. Verkerk, die onge-
twijfeld van de aanleg van het com-'
plex 'last' moet hebben gehad, maar
zich een goede 'buur' toonde.
Dhr. S.C.H. Verhoeve, direkteur van
wegenbouw 'Verhoeve en Faber'

schonk VTP een nieuwe vlag en een
wisselbeker.

Na de onthulling van de naam 't
Overspoor ging wethouder mevr.
Aartsen in op het feit dat VTP uit plan
Zuid diende te verdwijnen. Deels
door ruimtegebrek en deels door het
feit dat er geen lichtmasten mochten
worden geplaatst. 'Voor de gemeente
Vorden betekende de verplaatsing van
de tennisbanen naar het nieuwe com-
plex nog een financieel voordeeltje,
aangezien er op de vrijgekomen plek
in plan Zuid woningen gebouwd zul-
len worden'. Zij complimenteerde
VTP met de zelfwerkzaamheid gedu-
rende de verplaatsing en de aanleg
van het nieuwe complex.

Imago-onderzoek 'Thuis Best'
Gebleken is, dat er een groot aantal huurders zijn, die de inge-
vulde vragenlijst nog niet hebben teruggezonden. Men wordt
er nogmaals op gewezen, dat de verwerking anoniem plaats-
vindt. Het onderzoek is ook in Uw belang, want juist naar aan-
leiding van de uitkomsten is de woningcorporatie in staat U
ook in de komende jaren (nog) beter van dienst te kunnen zijn.
Dus vul het vragenformulier in en zend deze in de bijgevoegde
enveloppe zonder postzegel op.

Huren na scheiding

Er bestaat nogal eens verwarring over
de voortzetting van de huur als twee
mensen gaan scheiden. Het is zo dat
het huurcontract op naam van de één
staat, terwijl de ander medehuurder is.
Gaan beiden uit elkaar, dan kan het
huurcontract op naam staan van
degene die opstapt.
Wanneer de huurder de huur opzegt,
wordt de medehuurder automatisch
huurder. Dit moet overigens wel for-
meel worden geregeld met de corpo-
ratie. De vertrekkende partij kan dan
volstaan met het schriftelijk opzeggen
van de h uur.
Worden de twee partners het echter
niet eens over wie weggaat, dan zal de
rechter dat bepalen. In dat geval moet
een kopie van de uitspraak van de
rechter naar de woningbouwvereni-
ging moeten worden gestuurd, zodat
'Thuis Best' weet wie in de woning
achterblijft.

Echt sproeien of anders
helemaal niet

Hoort men ook bij de mensen die het
sproeien van de tuin eigenlijk verspil-
ling van kostbaar drinkwater vinden?
Als de zomer heel droog is en uw
planten verdorsten, moet u er toch aan
geloven. Kies dan liever voor één
keer flink lang sproeien dan voor de
halfslachtige benadering van elke dag
een beetje sproeien, wat, letterlijk,
geen zoden aan de dijk zet. Het is
belangrijk om effectief te sproeien
met een goede waterverdeling, dus
eigenlijk met het effect van een malse
bui.

Oplevering
seniorenappartementen

Op donderdag 24 juni zullen de sleu-
tels van de nieuwe seniorenapparte-
menten aan de Insulindelaan aan de
nieuwe bewoners worden uitgereikt.

de koning van 1992, Johan Kamper-
man, het eerste schot lossen. Er zijn
kinderspelletjes met voor ieder kind
een leuke attentie. Ook zijn er een
draaimolen en een schiettent.
Zaterdagavond is er in de feesthal de
prijsuitreiking en de kroning van de
nieuwe schutterskoning. Dans- en
showorkest 'De Flamingo's' zal er
voor zorgen dat de voetjes van de
vloer komen.
Alles speelt zich af in en om "t Wapen
van het Medler1 en de hal van C.W.V.
MEDO.

Klootschieten
Proathoes
Het 'Proathoes' te Linde organiseert
zondag 27 juni een klootschiettoer-
nooi waaraan verenigingen, buurten,
straten e.d. kunnen deelnemen. Er
zijn 3 klassen, te weten een Dames-,
Heren- en een Gemengde klasse. Elk
team bestaat uit vier personen. Voor
opgave kan men bellen (05752) 6421.

voor het diploma VBO aan de
Chr. scholengemeenschap
'tBeecklandte Vorden

Mode en kleding: Marta Groten-
huijs, Miranda Jansen, Angela Oos-
tendarp, Aniek Vink en Angela Wol-
brink uit Hengelo (G); Sabine
Gabriël, Belinda Gosselink en Eva
Rondeel uit Vorden; Karin Mazier en
Tryfena Notten uit Zutphen.
Verzorging: Detty Aalpol uit Eefde;
Linda Barink, Wilma Eenink, Ilse
Jaaltink, lenny Pelskamp, Silvia Ron-
deel, Stephanie Veenhuis en Astrid
Wentink uit Hengelo (G); Cindy
Giessen uit Keyenborg; Anwari van
der Meer uit Lochem; Nelleke Maas-
sen van den Brink uit Toldijk; Jolanda
Bartelds, Dianne Groot Nuelend,
Sabine van Londen, Mirjam Schim-
mel en Diane Wesselink uit Vorden;
Kirsten Horstink, Sabine Kelderman
en Mirjam Vranken uit Zutphen.
Land- en tuinbouw: Pascal Boel,
Martijn Nijhof en Anne Wopereis uit
Almen; Christiaan Ribbers uit Brum-
men; Marco van der Heide, Paul
Jeroen van heuven, Bjorn Leuvenink,
Richard Schrijver en Herbert van
Zeijts uit Eefde; Maureen Wagenaar
uit Eerbeek; Rilana Kroesen en Bert
Woerts uit Hengelo (G); Herbert Has-
sink en Martin Meuleman uit Laren
(G); Caroline Brouwer uit Leuven-
heim; Jan Harmen Bannink en Ingrid
te Winkel uit Lochem; Cordrik van
der Meulen uit Vierakker; René Dijk-
man, Raymond Hagen, Rien Mom-
barg, Denny Visser en Richard de
Vries uit Vorden; Roei van Daalen,
Judith Hulsegge, Remon jebbink en
Rudy Klooken uit Waffisveld; Maaike
Draaijer, Marius van Hal, Maas Kra-
mer, Bas Koster, Natasja Lammers,
Martijn van Nimwegen, Vincent Tim-
mer en Wilbert de Vries uit Zutphen.


