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Rudi van Straten 2 5 jaar
organist van Dorpskerk
Op 15 juli is het 25 jaar geleden dat Rudi
van Straten als organist in dienst kwam
van de Nederlands Hervormde Gemeen-
te. Dit heuglijke feit wordt op zondag 14
juli gevierd in een feestelijke kerkdienst.
Iedereen is van harte welkom om deze
bijzondere dienst bij te wonen.

Rudi van Straten heeft zijn orgelopleiding
ontvangen aan het Stedelijk Conservato-
rium te Arnhem, alwaar hij studeerde bij
Bert Matter. Naast deze studie, voltooide
hij eveneens in Arnhem, zijn clavecymbe-
lopleiding bij Kees Rosenhart. Als jong
organist kwam hij in 1971 in dienst van
de Hervormde kerk van Hoog Keppel.
Drie jaren later werd hij in Vorden aan-
gesteld als cantor-organist op het prachti-
ge Lohman-orgel in de Dorpskerk van
Vorden. Naast zijn werkzaamheden als
organist was en is Rudi van Straten zeven
dagen per week in de weer met orgels en
muziek. Jarenlang was hij orgelbouwkun-

dig adviseur bij de Orgelcommissie der
Nederlandse Hervormde Kerk. In Henge-
lo werkte hij aan de muziekschool als do-
cent orgel en clavecymbel. Naast deze
vervulde hij bestuursfuncties bij organisa-
ties als "de Koninklijke Nederlandse Orga-
nistenvereniging, die allemaal ten doel
hadden het orgel centraal te stellen. In
Zutphen is hij dirigent aan het Zutphens
Barokensemble. Regelmatig geeft hij con-
certen in binnen- en buitenland en werk-
te mee aan diverse radio- en plaatopna-
mes. Tegenwoordig is zijn hoofdfunctie
landelijk adviseur van de Rijksdienst voor
Monumentenzorg. Uit dien hoofde heeft
hij zijn adviezen gegeven bij de restaura-
He van het orgel. Dank zij de begeleiding
die hij heeft gegeven tijdens de restaura-
He en dank zij de vakkundigheid van or-
gelbouwer Reil kunnen de kerkbezoekers
van de Dorpskerk zondags genieten van
het monumentale instrument dat Rudi
steeds weer met grote deskundigheid be-
speelt.

Klaassens gaat
op l september
naar Maastricht
Dominee Klaassens gaat weg uit Vorden.
Op zondag l september zal hij voor de
laatste keer voorgaan in de Dorpskerk.
Klaassens vertrekt naar Maastricht waar
de "Samen op Weg" gemeente een be-
roep op hem heeft gedaan. Maastricht is
een gemeente van ongeveer drieduizend
leden en twee predikanten.
Volgens Klaassens is Maastricht qua
grootte vergelijkbaar met Vorden. "Maar
het is wel totaal verschillend. De leden
van de gemeente in Maastricht zijn voor
het overgrote deel geen geboren Lim-
burgers maar mensen die Hjdelijk door
werk of studie in Zuid-Limburg bivakke-
ren of gebleven zijn", aldus Harry Klaas-
sens in het Kerkblad van de Hervormde
en Gereformeerde Kerk.
Klaassens vond dat het tijd werd voor
een nieuwe uitdaging. In totaal heeft hij
elf jaar in Vorden gewerkt. "Ik denk dat
het ook goed is voor een gemeente dat er
van Hjd tot Hjd gewisseld wordt en ik
hoop dat met een nieuwe predikant in
Vorden allerlei zaken kunnen worden
aangepakt en voortgezet", aldus Klaas-
sens.

F /etst u ook gezellig mee?
6 - 7 - 8en 9 augustus

'DE ACHTERHOEK'
4 daags fietsfestijn

vanuit het "Gelderse" Laren

Informatie: VVV 0573-251898

Aantrekkelijke
vliegvakanties?
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JeugdcAnst
Op zondagavond 14 juli is er weer een
jeugddienst iry-het Achterhuus achter de
Gereformeerde Kerk. Bij mooi weer
wordt de dienst buiten gehouden. Tijdens
de jeugddiens^fcordt er naar aanleiding
van een videomn over Sarajvo gepraat
over de vraag of God ook vakantie heeft.
Medewerking wordt verleend door het
30+ koor uit Vorden en natuurlijk is er na
afloop koffie.

Zomeravondconcert
De christelijke muziekvereniging Sursum
Corda geeft op zaterdag 13 juli een zo-
meravondconcert bij kasteel Vorden. Er is
weer een zeer afwisselend programma sa-
mengesteld. Zie ook advertenHe.

Nieuwe intercom
werkt niet meer
Enkele maanden geleden kreeg het poli-
Hebureau in Vorden een intercom. Deze
moest ervoor gaan zorgen dat de politie
weer beter bereikbaar werd voor de bur-
gers. Het kantoor in Vorden is namelijk
alleen maar op woensdagmiddag open.
Door middel van de intercom kan een
burger in geval van nood dag en nacht de
poliHe bereiken. De intercom wordt na-
melijk automaHsch doorgeschakeld met
het kantoor in Lochem.
Dit systeem zou prima werken als de in-
tercom het ook zou doen. Maar dat is
dus niet het geval. Toen de poliHe in
Lochem op 14 juni een nieuw pand kreeg
werd ook het telefoonnummer van dat
bureau gewijzigd. De intercom van het
Vordense politiebureau is daar alleen nog
niet op afgesteld en belt nog steeds met
het oude nummer. Mensen die op de
knop van de intercom drukken krijgen
een bandje te horen. Op zeer vriendelijke
wijze zegt een mevrouw van PTT
Telecom dat het nummer van het bureau
in Lochem gewijzigd is.
Politiewoordvoerder Anton de Ronde
zegt op de hoogte te zijn van het niet
werken van de intercom van Vorden. "Als
alles goed is dan gaat de PTT daar deze
week nog wat aan doen", aldus De
Ronde.

WEEKENDDIENSTEN

Hervormde Gemeente
Zondag 14 juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens; 19.00
uur Gezamenlijke jongerendienst in 'Het Ach-
terhuus'.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 juli 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 74 juli 10.00 uur H.A. Speelman; 19.00 uur
gez. jongerendienst in 'het Achterhuus'.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 13 juli 18.30 uur Eucharistieviering, volks-
zang.

RK Kerk Vorden
Zondag 14 juli 10.00 uur Eucharistieviering, school-
viering m.m.v. de Vordering.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 73 julii 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 74 juli 10.00 uur Gebedsviering.

Weekendwacht pastores: 74-75 juli Pastoor G
Simons, Borculo, tel. (0545) 27 13 83.

Huisarts 73-74 juli dr. Dagevos, het Vaarwerk l,
Vorden, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen óf een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen fe overleg.

Tandarts 13-14 juli G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573)
40 21 24.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieu^^ Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 2^B
Afspraakbureau tel. 59 28 92. rezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. 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-
15-30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-11.30, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 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 rijden 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, tel.
(0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 11 A.

Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vri j . 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 40 14
M. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gtvinsverzorging, 24 uur
per dag bereikbaar vu telefoonnummer 06-8806
(20 c t /min i .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buw i'ixv thuispfrpltgin& 24 uur per dag, tel. (0575)
51 04 03. Steunpunt Wm/rr.wiit tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure LEvers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 09 08.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van 14.00-
16.00 uur bi j SWOV-kantoor, Raadhuisstraat. Info
55 33 48. »

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 5 5 ' 2 1 29,
spreekuur maandag t/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.

Stankmeldingsnummer 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 .

VW-kantoor tel. 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 'Noaberhulp'
tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo 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 Dek-le
Aanvraag ma. t/m vr. van 9.00 - 10.00 uur, tel.
55 34 05.
Dagopvang
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen).
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
Open Tafel ledere dag.
Aanmelden via "de VVehme", tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
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 vr. russen 9.00 en 10.00 uur. Tel. 55 34 05..
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



Uw 'nieuwe' Opel staat bij ons klaar!

Opel Corsa 1.2i Swing, donkerrood, bj. 1991

Opel Corso 1.4i Special, zwart, bj. 1990

Opel Kadett Ui Stationcar, trekhaak, rood, bj. 1989

Opel Kadett 1.6i GT, Nova black metallic, bj. 1990

Opel Astra 1.6i Stationwagon GLS, Nova black, bj. 1993

Opel Astra 2.0i 16V GSI. schuif/kanteldak, blauw metallic, bj. 1994

Opel Astra 1.8i, CD full options, Marseille-rood, bj. 1992

Opel Vectra 1.6i, LPG inst, getint glas, blauw metallic, bj. 1992

Opel Vectra 1.6i Expression, 5-deurs, groen metallic, bj. 1994

Opel Omega 2.4i Diamond G, CD, zwart metallic, bj. 1990

Opel Omega 2.0i GL, getint glas, grijs metallic, bj. 1990
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Demo Demo Demo Demo Demo Demo Demo Demo Demo

Opel Astra 1 .81 1 6V Cabriolet
Sherwood green metallic, elektrisch bedienbaar dak, bj. 1996

Voor een Opel 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

Gehandicapt?
Arbeidsongeschikt?

BEKIJK'T,

SAMEN!

Je eigen leven inrichten. Je recht halen. Samen,

met de ANIB. Dé bond voor belangenbehartiging

en persoonlijk advies. Vraag informatie.

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

BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN

5 vaste planten voor de tuin f 10,^

2 bos snijbloemen naar keuze f 8,95

Gem. boeket

f9,95

3 Kaaps
viooltjes

f5,-

DE VALEWEIDE bloemen

Zoals u thuis gewend bent
zo eet u ook lekker in het buitenland
met vlees in blik van
slager Jan Rodenburg

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

MAGERE
HAMLAPPEN

1 kilo

f9,95

WEEKENDVOORDEEL

500 gram

RIBLAPPEN

+ 500 gram

SPARE RIBS

samen f 9,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
Schouderham

Gebraden gehakt
Leverkaas

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 vlindervinken +

4 saucijsjes
samen f 7,95

Markt aanbieding

Bami/nasi 1 kilo 5,95

Slagerij/worstmakerij

SMULLERS OPGELET

Kip-baconreepjes
100 gram 1,49

JAN RODENBURG

CHR. MUZIE

VORDE

geeft op zaterdag 13 ju?.*
bij Kasteel Vorden tjÉBBffl
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gegeven

Weer een leuk programma
om naar te kijken en te luis
u komt toch ook!?!

Nu yoghürt-sinaosappelvlaai

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Burg. Galleestraat 22
Vorden

Voor gezonde en verse brood-en gebaksspecialiteiten Telefoon (0575) 55 18 77
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l Carolus Span
l en

* Esther Sessink

*•

gaan trouwen op vrijdag 19 juli 1996
om 10.30 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.30 uur in de St. Antonius van
Paduakerk te Kranenburg.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 16.30 uur in zaal Wolbrink, Bleek-
straat 3 te Hengelo (Gld.).

Ons adres blijft:
Joostenkamp 41
7261 PJ Ruurlo

Cadeautip: Ê*<3

Op 2 juli 1996 is mijn zusje en
onze dochter

Tamara MARIA
geboren.

Zij weegt 3750 gram en is
52 cm lang.

Ronnie, Miranda en
Kelly van Mierlo

Brinkerhof 41
7251 WX Vorden

Vandaag mag iedereen horen
dat mijn broertje is geboren

Jordi CHRISTIAAN

Geboren op 2 juli 1996

Bjorn

Onze pappa en mamma zijn
Jeroen en Rita
Houwen

Het Kerspel 38
7251 CV Vorden

Wij willen iedereen heel harte-
lijk bedanken voor de felicita-
ties, bloemen en cadeaus die
wij op ons 40-jarige huwelijk
mochten ontvangen.

H. Gosselink
H. Gosselink-Rietman

Vorden, juli 1996
Beatrixlaan 10

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaats t.
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 dien! wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen, koolplanten, sla, an-
dijvie, prei, rode biet, selde-
rie en peterselieplanten.
Volop verse groente. A. Snel-
link, Bekmansdijk 4, Vorden,
tel. (0575) 55 68 76

• Gezocht: goed tehuis voor
jonge poesjes. Tel. (0575) 55
66 08 (na 18.00 uur)

• Te koop: 1 lichtnet-com-
pressor met nieuwe motor en
1 compressor mini-uitvoe-
ring met één hand draagbaar.
Inruil defecte of grotere moge-
lijk. Tel. (0575) 55 23 47

• Vanaf heden te koop: aard-
appelen nieuwe oogst. Fam.
Wijnbergen, Lochemseweg 4,
Warnsveld, telefoon (0575) 52
3393

AFWEZIG
wegens vakantie

van 15 juli
t/m 2 augustus

Dr. Haas
huisarts

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
dr. Sterringa,

Schoolstraat 9,
telefoon 55 12 55

14 juli
6e Vordense

toertocht
voor motoren

Op veler verzoek gaan we
toch weer naar Giethoorn.

Evenals vorig jaar zullen we
in aparte groepen rijden.

Lichte en oude motoren zijn
van harte welkom.

Bijdrage in de kosten incl.
diner f 27,50 per persoon.

Informatie bij Willem Peters
telefoon 55 21 96

• Wie wil er op 14 juli mee
naar Walibi Flevo? Jong
Gelre, opgave telefoon (0575)
55 34 46

• Te koop: 300 dakpannen.
Tel. 55 15 41 (na 18.00 uur)

• Te koop: gebruikte Itho
airconditioning i.z.g.st., cap.
75 m2 f 1500,-. Te bevragen
tel. 55 18 77

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding 1 morgen per week.
Tel. 55 22 51

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet (0575) 55 28 25

• Kasteeltuin-concert in
Ruurlo 11 juli 20.00 uur. Dat
wordt genieten van het Gel-
ders Opera en Operette
Gezelschap. Bij slecht weer in
de N.H. kerk. Kaarten f 15,- in
voorverkoop bij de plaatse-
lijke WV-kantoren of via tel.
(0573) 45 20 75

• Grote braderie in Wich-
mond zaterdag 27 juli aan-
vang 14.30 uur; zondag 28 juli
aanvang 13.00 uur

• Maak het inbrekers lastig
met degelijk hang- en sluit-
werk. Bel hiervoor Harmsen
(0575) 55 14 86

En toen opeens stond onze wereld stil;
deze zal ook nooit meer dezelfde zijn.

Op 59-jarige leeftijd overleed plotseling mijn man,
onze vader en opa

THEO WIEGGERS

ondernemend, energiek, levenslustig, belangstel-
lend. Wij zullen hem zo missen.

Maria Wieggers-Rondeel
Doreen en Marcel
Dianne en Hans
Michel en Nicole
en kleinkinderen

1 juli 1996

Het Gulik 5
7251 CS Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden vrijdag 5 juli
op het R.K. gedeelte van de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

In jouw zandbak zullen we niet meer kunnen spe-
len, maar er zijn zouael herinneringen die wij in
ons korte leventje aan jou hebben, dat we je nooit
zullen vergeten.

DAG LIEVE OPA

Lars, Lisa
Brecht, Juul en Nans

Wij zijn verslagen door het bericht van het overlij-
den van onze oud-medewerker

THEO WIEGGERS

Heel kort geleden namen wij afscheid van hem als
ledewerker van onze organisatie. Na ruim 25 jaar
:ijn beste krachten te hebben gegeven kon hij
gaan genieten van zijn eigen tijd.

Onze gedachten en gevoelens van medeleven
gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en verdere
familieleden. Wij wensen hen allen kracht en
sterkte om dit verlies te kunnen verwerken.

Coöperatieve Vereniging
Agrarische Bedrijfsverzorging
'Oost Nederland'

Almen, juli 1996

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze oud-collega

THEO WIEGGERS

Zijn toewijding bij de uitoefening van zijn functie
als bedrijfsverzorger zal in onze herinnering blij-
ven.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie kracht
en sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Kringcommissies en (oud) collega's
Kring 'De Graafschap'
Kring 'Midden Gelderland'

Almen, juli 1996

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

• Gevraagd: weideplaatsen
voor enkele koeien. H. Harm-
sen, tel. (0575) 46 29 89

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen vanaf zaterdag 13 juli.
Alleen verkoop op dinsdag,
donderdag en zaterdag bij
Steenblik, Nieuwenhuisweg 4,
Vorden

Er komt een
lichtpuntje met tijdswinst

In Vorden

HEERSINK Haarmode

De strijd is gestreden.
Papa, het is volbracht.

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat van ons is
heengegaan onze lieve zorgzame vader, groot- en
overgrootvader

JAN REINDER MAALDERINK
WEDUWNAAR VAN ANNEKEN GROOT ROESSINK

24 juli 1908 t 4 juli 1996

Druten: J.G. van der Zwaan-Maalderink
E. van der Zwaan t

Vorden: J. Gosselink-Maalderink
H. Gosselink

Wichmond: A. Maalderink
H.G. Maalderink-Klein Kranenbarg

Kleinkinderen en achterkleinkind

7234 ST Wichmond
'De Zomp', Polweg 4

Correspondentie-adres:
H. Gosselink,
Het Kerspel 6, 7251 CV Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats te Hengelo (Gld.).

Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzonder mens.

Met verslagenheid geven wij u kennis van het
geheel onverwachte overlijden van mijn innig
geliefde man, onze zorgzame en lieve vader

GERHARD GOSSELINK
Gert

op de leeftijd van 65 jaar.

Vorden: F.W. Gosselink-Hogeweij
Hengelo (Gld.): Jolien en André

Vorden: Heidi en Ronald

4 juli 1996

Hoetinkhof 9
7251 XM Vorden

De crematie heeft 9 juli te Doetinchem plaatsge-
vonden.

Plotseling is van ons heengegaan onze lieve broer

GERHARD GOSSELINK

J.J. Smit-Gosselink
J.H. Oonk-Gosselink

Vorden, 4 juli 1996

Diep geschokt en ontroerd vernamen wij het plot-
selinge overlijden van

GERT GOSSELINK
Kitty en Mare van der Linden
Dinie Hekkelman
Gerritje Groot Bramel
Ankie en Gerrit Droppers
Ans en Habib Hekkelman

Wij wensen Pien, de kinderen en familie veel
sterkte.

Gert, jouw belangstelling en vrolijkheid zullen altijd
in onze herinnering blijven.

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.
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• 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 EJ.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.

ERGUNNINGEN

Op 3 juli 1996 hebben burgemeester en
wethouders van Vorden vergunning ver-
leend aan:

- de heer R. Bargeman voor het ver-
bouwen van twee woningen tot één
woning op het perceel Burgemeester
Galleestraat 30 en 32 te Vorden.

de heer M. Willemsen voor het bou-
wen van een kapschuur op het perceel
Mispelkampdijk 5 te Vorden.

de heer JJ. van der Zande voor het
bouwen van een prieel op het perceel
Nieuwstad 22 te Vorden.

- de heer R. Groot Jebbink voor het
bouwen van een erker op het perceel
Margrietlaan 3 te Vorden.

heer B. Siebelink voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Hoetinkhof 281 te Vorden.

heer DJ. Rensink voor het bouwen
van een serre op het perceel Dorps-
straat 17 te Wichmond.

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
n
avragen bij de sector Grondgebied.

IJZIGING BESTEMMING
PERCEEL HOLSKAMPWEG 3

Burgemeester en wethouders van Vor-
den maken, ter voldoening aan de In-
spraakverordening gemeente Vorden,
bekend dat met ingang van maandag 15
juli 1996, gedurende vier weken, op de
gemeentesecretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening c.a.
(koetshuis) ter inzage ligt het vooront-
werp van het bestemmingsplan "Buiten-
gebied Holskampweg 3".

Dit plan regelt voor het perceel Hols-
kampweg 3 de overgang van de agrari-
sche bestemming in een bestemming
voor (burger)woondoeleinden waarbij
de woonfunctie wordt beperkt tot het
bestaande woongedeelte en de achterlig-
gende deel.
Gedurende de termijn van ter:inzage-
legging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan hun college
kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het
gemeentehuis (maandag- tot en met vrij-
dagmorgen van 8.00 uur tot 12.30 uur en
woensdagmid^^ van 13.30 uur tot 17.00
uur) over het pian van gedachten wisse-
len met ambtenaren van de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning.

IJDELIJKE VERKEERS-
MAATREGELEN

In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse gelden op 14 en
15 juli aanstaande de volgende verkeers-
maatregelen:

1. een parkeerverbod voor beide zijden
van de Brandenborchweg voor het
gedeelte vanaf de Ruurloseweg tot
aan de spoorbaan;

2. Afsluiting van de Wierserallee voor
alle verkeer behalve voetgangers

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres

Woningstichting Nieuwstad 32
Thuis Best Vorden

J.A.M. Heijtink

Datum
ontv.

27-06-96

Omschrijving

inpandig verbouwen van een
woonzorgcomplex (de Wehme)

Beeklaan 32
Wichmond

01-07-96 bouwen van een carport

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

/WzET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de open-
bare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

liggen van 12 juli tot en met 9 augustus 1996 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. de heer D.C. Droppers, Heijendaalseweg 3, 7251 HW Vorden, voor het van toe-
passing worden van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer op een reeds
opgerichte melkrundveehouderij op het perceel Heijendaalseweg 3 te Vorden;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

2. de heer W.L. Winkel, Almenseweg 33, 7251 HN Vorden, voor afname van de vee-
bezetting op het perceel Almenseweg 33 te Vorden.

3. de heer H. Weenk, Brandenborchweg 2, 7251 MA Vorden, voor wijziging in de
veebezetting op het perceel Brandenborchweg 2 te Vorden.

De wijzigingen genoemd in de meldingen onder de punten 2 en 3 hebben geen dan
wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

'N,AAR HET BUITENLAND ? WAT HEEFT U NODIG ?

Voor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in het bezit zijn van een geldig reis-
document. Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identi-
teitskaart (ook wel Europese reiskaart of Europakaart genoemd) voor het reizen in de
meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige Oostblok-landen). Beide docu-
menten zijn vijf jaar geldig.

AANVRAGEN
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U kunt
dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het oude
paspoort of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvrager staat bij-
geschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet het reisdocument
waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet over-
leggen, dan moet u een ander geldig legitimatiebewijs meebrengen voorzien van uw
foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere legitimatiebewijzen wordt door
de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een reisdocument hebt
gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een nieuw document,
dan worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste reisdocument afgegeven
in een andere gemeei^^ dan kan er niet direct een nieuw document worden
gemaakt, omdat het ouTre aanvraagformulier in die gemeente moet worden opge-
vraagd.

Bij de aanvraag moeten 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwaliteit;
zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar) mogen niet
kleiner zijn dan 3x4 cm^>|T OP: de meeste pasfoto's die op school worden gemaakt
zijn te klein en kunnenwR niet worden gebruikt!!).

VERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCUMENT
Bijschrijven van kinderen kan alleen in een paspoort; indien er geen sprake is van
voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring van geen bezwaar
worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het gemeentehuis te verkrijgen.

TOESTEMMING
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toestem-
ming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming is op het
gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden gegeven, dit
moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

AFGIFTE
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen tweede keer terug
hoeft te komen. De nieuwe apparatuur voor het maken van een reisdocument is zeer
storingsgevoelig, waardoor de "klaar-terwijl-u-wacht"-service misschien niet altijd
gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer het
niet lukt.

AAKGEBIED WATERKERING WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

Tot en met 19 juli 1996 liggen in het gemeentehuis bij de afdeling bestuur (kantoor-
unit) ter inzage:
drie ontwerp-besluiten over:

* de wijziging van het Algemeen reglement voor het waterschap Rijn en IJssel met
betrekking tot het taakgebied waterkering;

* de intrekking van de Verordening waterkwaliteit Veluwe en Oostelijk Gelderland;

* de vaststelling van de Verordening waterkwaliteitsbeheer Rijn en IJssel.

Tot en met 19 juli aanstaande kunnen belanghebbenden schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij de provincie Gelderland. Tegen de Verordening Waterkwaliteit
kunnen binnen dezelfde termijn ook mondeling bedenkingen naar voren worden
gebracht via telefoonnummer (026) 359 86 90 (dienst milieu en water, afdeling water
en waterkering).

Voor de bekendmaking van het Algemene reglement, en de Verordeningen heeft de
provincie Gelderland in een eerder stadium zorggedragen.



ERTAXATIE BEGINT

Wet Waardering Onroerende Zaken
Op l januari 1995 is de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) in werking
getreden. Deze wet heeft tot doel eenheid te brengen in de waardering van de onroe-
rende zaken van verschillende belastingwetten.

Tot l januari 1997 hebben de gemeenten de tijd om alle onroerende zaken opnieuw
te taxeren. De resultaten van deze taxaties gaan gelden met ingang van 1997 tot en
met het jaar 2000. De taxatiewaarde gebruikt de gemeente voor het berekenen van
de onroerende-zaakbelastingen. Het waterschap hanteert de taxatiewaarde ten
behoeve van de waterschapsomslag gebouwd. De Rijksbelastingdienst zal de taxatie-
waarde gebruiken-voor het huurwaardeforfait van de eigen woning en de vermo-
gensbelasting.

Uitvoering van de hertaxatie
De gemeente Vorden besteedt de hertaxatie uit aan Houdringe Rentmeesterskantoor

bv te Arnhem. Medio juli 1996 start Houdringe met het taxatieproject. Het project
loopt door tot en^met het najaar 1996.
De taxateurs zijn allen voorzien van een legitimatiebewijs, voorzien van een handte-
kening en gemeentestempel. Op verzoek kunnen zij u het legitimatiebewijs tonen.
Wij verzoeken medewerking te verlenen aan de taxatiewerkzaamheden.

Taxatie
De taxateurs taxeren de onroerende zaken naar het prijspeil van l januari 1995. Met
andere woorden de onroerende zaken worden getaxeerd naar de verkoopwaarde in
het economisch verkeer op l januari 1995. Dat wil zeggen de waarde in lege toestand
bij verkoop van het object op de vrije markt aan de meestbiedende.

Medio februari 1997 ontvangt u van de gemeente een waardebeschikking met daarin
de nieuw getaxeerde waarde.

Informatie
Indien u op dit moment no
uitvoering van taxaties dan
len, telefoon 0575 - 557429.

WW WAt

; vragen heeft of u wilt bijvoorbeeld informatie over de
;unt u tijdens kantooruren bellen met de sector Midde-
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SPORT-E
NIEUWS

Vissen

De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" hield in de Berkel een kop-
pelwedstrijd. Deze werd gewonnen door
j. Groot Jebbink en W. Vreeman. Zij vin-
gen 13 vissen met een totaal lengte van
326 centimeter. A. Golstein en V. Eikel-
kamp werden tweede terwijl r. Golstein
en R. Jansen beslag legden op de derde
plaats.
Voor de jeugd werd een wedstrijd in een
visvijver in Warnsveld georganiseerd.
Totaal werden er 190 vissen gevangen
met een lengte van 24 meter en 75 centi-
meter. De uitslagen waren: l M.
Bleumink 22 stuks- 299 cm; 2 R. Huetink
23 stuks- 273 cm; 3 R. Norde 17 stuks-
257 cm; 4 C. Ligtenberg 22 stuks- 241 cm;
5 R. Velhorst 18 stuks- 224 cm.
Donderdag 11 juli wordt voor de jeugd
de laatste wedstrijd in dit seizoen georga-
niseerd. Voor de senioren van "De
Snoekbaars" staat woensdag 17 juli een
wedstrijd op het programma.

A/f o t o r c r o s s

Zaterdag vond op het thuiscircuit van de
"De Graafschaprijders" een crosswed-
strijd plaats. De voorlaatste van het sei-
zoen waarbij punten voor het clubkam-
pioenschap vielen te verdienen. Dankzij
de inspanningen van de crosscommissie
was het circuit prima te berijden. Onder
leiding van wedstrijdleider Gerrit Arfrnan
werd fanatiek om de punten gestreden.
Joop Wuestenenk reikte na afloop aan de
winnaars de bloemen uit.
De uitslagen waren als volgt: Klasse 125
CC: l Erik van de Kamp, Vorden; 2 S te-
fan Harkink, Lochem; 3 Arno Linnen-
bank, Vorden. Bromfietsen: l Koen Be-
renpas, Warnsveld. Super Klasse: l Mar-
cel Bulten, Vorden; 2 Winand Hoenink,
Vorden. Klasse recreanten: l Johan
Braakhekke, Barchem; 2 Gerben Vrug-
gink, Vorden; 3 Andre Schoemaker,
Warnsveld; 4 Joop Wuestenenk, Zelhem;
5 Martin Voskamp, Hengelo.

Duiven s p o r t

Leden van PV Vorden hebben het afgelo-
pen weekend deelgenomen aan twee
wedvluchten. De uitslagen van de vlucht
vanaf St. Maxence waren: A. en A.
Winkels l, 21; H. A. Eykelkamp 2; C.
Bruinsma 3, 6, 12, 15, 17, 20; G. en H.
Boesveld 4, 9, 11, 14; A.A. Jurriens 5, 8,
10, 19; T. Wesselink 7; M. Olieslager 13,
18; W. Oldenhave 16. Uitslagen vlucht
vanaf Ruffec: H.A. Eykelkamp l, 3, 11; R.
Wesselink 2, 12; F. Hummelink 6; T.
Wesselink 7; A. en A. Winkels 8, 9; W.
Oldenhave 10.

K l o o t s c h i e t c n

Buurtvereniging Delden hield afgelopen
zondag voor de achte keer de Vordense
Klootschietmarathon. In totaal deden er

34 teams mee. Onder zeer goede weers-
omstandigheden gingen de teams 's mor-
gens om tien uur van start bij "De Vor-
dense pan". Bij de heren werd het team
van Delden II eerste. Zij legden het par-
cours van tien kilometer af in 121 schoten
en 117 meter. Dit was de derde keer dat
de heren van Delden eerste werden. Zo
mochten daarom de beker houden. De
tweede prijs bij de heren ging naar
Stokkink 1. Zij hadden in totaal 128 scho-
ten en 80 meter nodig voor de tien kilo-
meter. Wildenborch l werd derde met
132 schoten en 88 meter. De vierde plaats
bij de heren ging naar Delden 1.
Bij de dames werd het team van Delen l
kampioen met 189 schoten en 80 meter.
Tweede werd Hackfort. Ook zij hadden
slechts 189 scheten nodig alleen was het
aantal restmet^P van Hackfort veertig
meter minder ver. Het damesteam van
Linde werd derde met 196 schoten en 41
meter. Bij de gemengde teams mocht het
team van Hacfort de wisselbeker voor-
goed mee naaj^huis nemen. Met 137
schoten en HJ^peter zij voor de derde
maal winnaar van het klootschiettoer-
nooi. Het gemengde team van Delden
werd tweede met 161 schoten en 69 me-
ter. Op de dere plaats eindigde het team
van de families Lenselink en Bosch.

Wielersport

Joost Ligtenberg heeft afgelopen donder-
dag de 18e Ronde van Vorden op zijn
naam geschreven bij de neo-elite. Hij won
op overtuigende wijze de sprint van de
kopgroep. Peter Makkink van RTV
Vierakker/Wichmond zat ook in deze
eerste groep. Hij behaalde een verdiente-
lijke achtste plaats. Martin Weijers werd
20e.
Bij de cyclosportieven deden de leden
van RTV het zeer goed. Rudi Peters uit
Wichmond werd eerste. Ook de tweede
plaats werd opgeëist door RTV. Andre
Bargeman won het zilver voor Jaap
Schepers. De animo voor de dikke-ban-
denrace viel tegen.

P aardesport

Op zaterdag 29 juni en zondag 30 juni
werd in Warnsveld het jaarlijkse concours
hippique gehouden van PC en LR Gors-
sel/Zutphen. Leden van de Graafschap
behaalden hierbij verschillende prijzen.
Op het ponyconcours zijn de volgende
prijzen gewonnen. Bij het B springen be-
haalde Suzan Koop met Freedom een
tweede prijs'. Ook bij het L springen wa-
ren de leden van de Graafschap succes-
vol. Janneke Heuvelink en Anja Stokking
behaalden een eerste plaats, terwijl
Marina Gotink tweede werd. Bij de B
dressuur behaalde Cynthia Kornegoor
met Tosca een tweede plaats en Ilona met
Polly een vierde plek. In de L dressuur
werd Annemarie Garsen met Fiury eer-
ste. Marina Gotink met Goof werd twee-
de, terwijl Marie Kornegoor met Simone

een derde plaats behaalde. In de Ml
dressuur was de eerste prijs voor Inge
Regelink. Femma Wessels werd hier
tweede.
Op zondag 30 juni waren de paarden aan
de beurt. Bij het L springen behaalde
Wim Lenselink met Indus een zevende
plaats. Irene Lenselink werd twee maal
derde.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Biej ons
in d'n Achterhook
A'j alles 's goed op 'n riejtjen zet he'w 't hier in Vodd'n maor mooi veur
mekare, 'n Heel mooi darp waor altied vetier is en ok altied verkeer op de
weg. Dat leste mag dan wel 's 'n keer lastug wean a'j de straote oaver mot
maor dat mo'j dan maor veur lief nemmen. 't Breg in ieder geval 'n hoop
leavendugheid met zich. En, zo mo'j maor denken, waor 't volk is, is de
nering. En dus vaagjie winkelstand d'r wel biej. Met 't gevolg dat wa'j zo
'n dag deur neuduPwebt hier ok kont koopn. Veural veur de luu die wat
stiever wod in de butte maor wat makkeluk. Uut 'n auto bu'j jao zo in de
winkels. Kom daor in de stad 's umme.
Wieters he'w 'n umgeving waor alle andere darpen jaloers op zölt wean.
WAt veur kante a'j ok uutgaot, iej zit metene haos in 't bos. Van 't lawaai-
ha'j dan gin las me^^ Reeen, die 'n stadsmense haos allene op de tillevis-
ssie zut, loop ow ^Pt haos oaver de schoene. En van oavervallen in de
busse heur iej gelukkug ok nog neet.
Naöst de meugelukhejen van fietsen en wandelen kö'j hier dan 's zom-
mers ok nog merakels mooi zwemmen. Waor vin iej 'n zwembad dat t'r zo
mooi biej lig?
Minder mooi is 't dat dat zwembad mankementen hef. As dat now maor
mankementen waarn die zo ens in de tien of vieftien jaor veurkomp was
't nog neet zo slim. Maor dit schicnt fouten te wean die biej de veniejing
emaakt bunt. Natuurluk mot dat weer emaakt wodn. En dat kost geld.
Volle geld. Dus wie zal dat betaaln?
Jammer dat t'r al zovölle onenigheid oaver is en dat t'r 'n rechter an te
passé mot kommen. Kan dit now beslis neet in onderling oaverleg eregeld
wodn? Dat was jao volle better veur 'n annemmer maor ok veur 't zwem-
badbestuur. Want ze wet jaowel: 'n advekaot en 'n hond, vedient 't met de
mond.
En denk t'r wel umme: 'n advekaot hef nooit gin opruuming of koopjes.
Daor mo'j altied 't volle pond betaaln, ok biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Dennie Christian op 14 juli
De Zwaan m Hengelo

Het is deze week weer volop feest in
Hengelo. Ter gelegenheid van de kermis
zullen er overal in de gemeente optre-
dens zijn. Discotheek "De Zwaan" pakt
op zondag 14 juli groots uit met een op-
treden van Dennie Christian.

Dennie Christian werd op 22 mei 1956
geboren als Bernd Althoff in Bernsberg
bij Keulen. Hij was verre van een lief jon-
getje. De een na de andere school moest
hij verlaten omdat hij het aan de stok
kreeg met zijn leraren. Wel kwam hij
spoedig in contact met de Nederlandse
taal doordat zijn ouders een supermarkt
bezaten waarbij in de buurt veel Vlaamse
militairen gelegerd waren. Muziek trok
Bernd al vroeg aan. Hij werd lid van een
plaatselijk bandje terwijl hij na zijn
schooltijd een duf baantje als leerlingver-

zekeringsagent kreeg dat voor de wilde
knaap helemaal niets was.
Gelukkig voor hem kwam Karin
Hautmann in zijn leven. Zij moest enkele
fotomodellen hebben voor een brochure
en haar oog viel op Bernd. Zij was ver-
loofd met de producer Tony Hendriks en
stelde de beiden aan elkaar voor. In 1973
kwam de eerste plaat op de markt. De
plaat had echter geen happy end en werd
een verschrikkelijke flop. Na zijn derde
plaat kwam de uitnodiging van Harry
Thomas om deel te nemen aan het
Schlagerfestival 1974. Zijn vierde plaat
"Rosamunde" was toen net af. De rest is
bekend. Namelijk na het fstval daverde
de plaat naar de top van de hitlijsten in
de Benelux en Duitsland. De inmiddels
omgedoopte Bernd Althoff werd als
Dennie Christian een begrip.



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.

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

l Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

I3rinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)
« (0575) 52 28 16

BOVAE

Martine Letterie
signeert het kinderboek
'Het Schorremorrie
van de Pruk'
woensdag 17 juli
van 14.00 tot 16.00 uur bij

K H A N D

Raadhuisstraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 31 00

00NDEPOEP

RUIM
OP

DIE TROEP!!

laat sinaasappelhuid verdwijnen
door constante micromassage

na 2 maanden gebruik verliest
95% van de gebruikers tot

9cm of zelfs meer in omvang
bij het dragen van Turbo sport line

(8 uren per dag gedragen)

voelbaar en zichtbaar afslanken

Verkrijgbaar bij

volop in aktie
Zutphenseweg 3, Vorden
Telefoon (0575) 55 40 82

De Nederlandse Aardolie Maatschappij, de
NAM, is een opsporings- en winningsbedrijf

van aardolie en aardgas. Haar activiteiten
leveren een belangrijke bijdrage aan de

energievoorziening van Nederland.

Seismisch- en
Vibro Seismisch Onderzoek

In het kader van opsporingsactiviteiten naar mogelijke aardgasvelden zal
door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een seismisch- en

vibro seismisch onderzoek worden verricht in de gemeente

Vorden (voornamelijk in het buitengebied).
De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en zullen enkele weken in
beslag nemen.

Bij dit onderzoek worden d.ra.v. trillingen ondergrondse bodemlagen in kaart
gebracht. Daar waar seismisch onderzoek wordt gedaan, worden de
trillingen opgewekt d.m.v. lichte ondergrondse springladingen. Daar waar
vibro seismisch onderzoek wordt gedaan, worden de trillingen opgewekt
m.b.v. op trucks geïnstalleerde vibratoren.

Dit onderzoek wordt in opdracht van de NAM uitgevoerd door het in dit werk
gespecialiseerde bedrijf Compagnie Générale de Geophysique (CGG).

In het betrokken gebied worden bewoners per brief nader
geïnformeerd over het aanstaande onderzoek. Wij wijzen erop dat in

die gevallen waar de sticker "...geen ongeadresseerd drukwerk..."
is aangebracht deze brief mogelijk niet zal worden bezorgd.

Eigenaren/gebruikers van gronden waar het onderzoek moet plaats-
vinden worden vooraf bezocht voor het verkrijgen van toestemming.

Indien nadere informatie wordt gewenst omtrent dit bodemonderzoek kan
men telefonisch kontakt opnemen met het veldkantoor van CGG,
Zelhemseweg 20, 7255 PT Hengelo (Gld.), telefoon 0575-464733 of met de
NAM, afdeling Voorlichting, Postbus 28000, 9400 HH Assen,
telefoon 0592-362074.

Nederland^ Aardolie Maatschappij BV.

NAM

Er komt een lichtpuntje In
Vorden en binnenkort
gaat ü een lichtje op

HEERSINK Haarmode

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Ze zijn er weer!

NIEUWE
AARDAPPELEN

vanaf donderdag
11 juli te koop bij

SCHEPPER
Nieuwenhuisweg 1

Vorden
Telefoon (0575) 55 13 33

SKOTTEL

BRAAI

Simpeler kan het niet:
Skottel Braai op de gasfles
schroeven, een beetje boter
of olie in de geëmailleerde

braadpan en uw complete
^ maaltijd is klaar in een

wip. Gezonder, gezelliger
(C/VEM*%C en gemakkelijker.

de nieuwe manier van
buiten bakken en braden!

Braai-dealer:

Harmsen Uzerwaren
Banninkstraat 4, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 12 20

Bezoek onze demonstratie op woensdag 10
juli vanaf 9.00 uur op de kermismarkt

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18



OPRUIMING

Dekbedden
dons en synthetisch

nu met 25% korting

Tafelkleden
smyrna en handweef

alles 1/2 prijs

Dekbedovertrekken
nu met 25% korting

Wollen en Draion dekens
alles 1/2 prijs

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32 'de woonwinkel van Warnsveld'

Wij zijn
van maandag tot

geopend van
acht tot acht

op vrijdag van 8.OO tot 2...OO uur
op zaterdag van 8.OO tot 17.OO uur

OOK OP DE KERMISDAGEN

Wat een
heerlijke voor-

uitzichten.

Magere runderlappen, /T
500 gram O

98

Gepaneerde schnitzelsQgs
4 stuks

Karbonades
diverse soorten, 100 gram

Palingworst
100 gram

1

O

10

Demarrage-rol
100 gram

Bacon
100 gram

98

4

Jhoarma-rollade
100 gram

98

25

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

m
Echt er komt

een nieuw lichtpuntje
In Vorden

HEERSINK Haarmode

ALBERT HEIJN
HENGELO

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn
voornemens, met toepassing van het

bepaalde in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, voor een periode van maximaal 2 jaar, vrij-
stelling te verlenen van de bepalingen van het bestem-
mingsplan "Buitengebied 1971" voor het plaatsen van
een stacaravan op het perceel Baakseweg 7 te Wich-
mond;

De bouwtekening ligt met ingang van donderdag 11 juli
1996, gedurende twee weken, ter inzage ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis).

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 10 juli 1996.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de loco-burgemeester,
M. Aartsen-den Harder.

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend, dat met in-

gang van donderdag 11 juli 1996, gedurende 14 dagen,
ter gemeentesecretarie, sector grondgebied (koets-
huis), voor een ieder ter inzage ligt het verzoek om ver-
gunning op grond van artikel 11 van de Monumenten-
wet 1988 van het waterschap IJsselland-Baakse Beek
tot herstel van de stuwconstructie bij de watermolen
van Hackfort, Baakseweg 10.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze naar voren brengen bij het college van burge-
meester" en wethouders.

Vorden, 10 juli 1996,

burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de loco-burgemeester,
M. Aartsen-den Harder.

GEMEENTE
VORDEN

WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3.19 Awb)

het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,
bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de
openingstijden,

ligt vanaf 12 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 J. Bosch
Schuttestraat 7
7251 MG Vorden
Schuttestraat 7
een revisie-vergunning
voor een agrarisch bedrijf
met melkvee en
vleesvarkens

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

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 9 augustus
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 we-ken van
de ter inzagelegging.

Datum: 9 juli 1996

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de loco-burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten M. Aartsen-den Harder

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkies-nummer), fax
(0575) 55 74 44.



DEZE WEEK BIJ EDAH EXTRA VOORDEEL
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 817 T/M ZATERDAG 13/7/'96 • • QEZE WEEK EXTRA VOORDELIG:

ONZE VLEESTOPPERS:

MAGER RUNDERGEHAKT lOOO gram van 13.90

TARTAARTJESsstuks

KIPFILET 1000 gram van 17,90 voor

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

VANOET.V.:

PERZIKEN 1 kilo van 2,98 voor

AARDBEIEN 500 gram van 2.98 voor

JONAGOLD HANDAPPELEN i kilo van 2,98 voor

WITTE DRUIVEN ISRAËL 500 gram van 3.98 voor

VOOR UW ONTBIJT:

BOEREN VOLKOREN SESAM
gesneden 800 gram van 1,99 voor

VERGEER KAAS SNIJVERS:

BELEGEN KAAS
1000 gram van 12,98 voor

Zuurstofarm verpakte (Z.A.V.) PALINGWORST
100 gram van 1,69 voor

8,98

nu 7,98

12,98

175

1,98

1,98

2,98

1,49

10,98

1,39

GOUDBANKET ROOMBOTER AARDBEIEN CARÉES
6 stuks van 2,19 voor

PEPSI, PEPSI MAX OF PEPSI LIGHT
1 1/21. van 2,39 voor

NESCAFÉ OPLOSKOFFIE ROOD
pot 200 gram met gratis café a la carte doos 10 st. van 9,79 voor

FRUITELLA DIVERSE SMAKEN
4 pack van 2.35 voor

NOBOSPRITS DIVERSE SMAKEN
200 gram, 2e pak 1/2 prijs per 2 pakken van 4,78 voor

LUYKS AUGURKEN STICKS
pot 720 ml van 2,49 voor

EDAH AARDAPPELPUREE 220 gram
van 1,49 voor

1,89

1,69

9,49

1,95

3,59

1,69

1,29

Nog geen lid van de club? Haal nu de gratis Edah-
card bij één van onze kassières. Met de Edah-card
5% korting op al onze Edah-merk artikelen en daar-
naast elke week een spetter aanbieding.

Openingstijden: ma. t/m wo.
do. van
vrij. van
zaterdag van

8.00-18.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-21.00 uur
8.00-14.00 uur
(i.v.m. kermis)

Wij wensen iedereen
'n prettige Kermis.

Eddh G- BOTTERMAN BAT.
Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld. - Tel. Br5) 46 20 00

ZONWERING

N.B.
f,v,m. de
Hengelose
kermis zijn wij
wo. 10-7 n.m.
en za. 13-7
de gehele dag
gesloten.

Wij wensen
iedereen een
feestelijke
kermis toe

Gift Monuta voor plafondschilderingen

Begrafenisonderneming Monuta heeft vorige week een bedrag van 5.000 gulden geschonken aan de geldwervingscommissie van de Dorpskerk. Dit bedrag is
bestemd voor de restauratie van de oude plafondschilderingen die vorig jaar ontdekt werden tijdens de opknapbeurt van het dak van de kerk. De zestig ves-
tigingen van Monuta in Nederland trekken elk jaar ongeveer 100.000 gulden uit voor goede doelen. Het is voor het eerst keer dat de gemeente Vorden in
aanmerking komt voor een schenking. Het idee om een gedeelte van het totale jaarbudget naar de Dorspkerk te laten gaan, is afkomstig van Marjan
Zweverink van de Monuta in Vorden. Zij speelde het idee door naar Regiomanager Herman Bakker. Op de foto neemt voorzitter Bert Regelink van de
Geldwervingscommissie van de Dorpskerk de cheque van 5.000 gulden in ontvangst van John Box van de Monuta. In totaal is er bijna twee ton nodig voor
de restauratie van de plafondschilderingen. Via de gemeente is er onlangs door de kerk een subsidie aangevraagd bij Monumentenzorg. Op de foto van links
naar rechts Marjan Zweverink, Bert Regelink, John Box en Herman Bakker.

in alle soorten,
maten en kleuren

voor binnen
en buiten

natuurlijk

UW SPECIALIST:

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo GW, tel (0575) 46 14 84

Bejaardensoos
De Bejaardensoos van Vierakker en
Wichmond is een dagje uitgeweest met
een bus van Havi Reizen. In totaal gingen
er 58 personen mee. De reis ging aller-
eerst naar Giethoorn. Bij aankomst was
er koffie met vruchtenvlaai. In Giethoorn
werd er een museum bezocht. Vervolgens
ging de tocht naar een kwekerij van or-
chideeën in Luttelgeest. De dag werd af-
gesloten met een diner bij cafe-restaurant
"Het Jagertje" in Epe.

Avondwandeling
De Vereniging voor Natuurmonumenten
houdt op woensdag 17 juli een avond-
wandeling over het landgoed "De Vel-
horst". De excursie die wordt geleid door
medewerkers van Natuurmonumenten
start vanaf de parkeerplaats aan de Lage-
weg.

Op l juli werd er door Sorbo aangifte ge-
daan van een vernielde ruit van één van
de kantoorunits die op het terrein aan de
Nieuwstad staat. De politie vermoedt dat
er met een windbuks door de ruit is ge-
schoten. Het onderzoek in deze zaak
loopt nog. Verder controleerde de politie
op 2 juli of alle fietsen bij het station wel
afgesloten waren. Op deze plek worden
er altijd zeer veel fietsen gestolen. Door
dergelijke controles uit te voeren, hoopt
de politie dat het aantal diefstallen daalt.
Van de 53 fietsen bleken er 52 op slot te
staan.
Op donderdag 4 juli deed een inwoner
uit Den Haag aangifte van een beschadi-
ging aan zijn fiets. De mnan had zijn fiets
voor de cafetaria van de Rotonde neerge-
zet. Toen hij terug kwam, was zijn fiets
schadigd. Waarschijnlijk is er daar een
wagen tegenaan gereden. Getuigen wor-
den verzocht contact op te nemen met de
plaatselijke politie.
Tot slot deed een 37-jarige man uit
Vorden aangifte van een aanrijding op de
Burgemeester Galleestraat. Hij raakte met
zijn auto de fietsendrager van een tege-
moetkomende wagen. De bestuurder van
deze auto reed door en had de botsing
niet in de gaten.



WIJ HEBBEN MEER
IN HUIS DAN VOER ALLEEN

Wij verkopen voeders van Hendrix. Maar wij
zijn eigen baas. Zelfstandig.

Natuurlijk verzorgen wij niet alleen uw be-
stellingen. We doen nog veel meer.
We zorgen dat u de juiste voeradviezen krijgt.
En denken mee over uw bedrijfsvoering.

Eventuele problemen bestuderen wij graag.
En we brengen u in contact met de deskundigen
van Hendrix, als u speciale adviezen wenst.
Zoals over automatisering. Over bouw- en hinder-
wetzaken. Of over milieuvriendelijke stallenbouw.

Dat doen we allemaal graag voor u.
Van ondernemer tot ondernemer.

Vindt u snijmais of bijproducten ook zo duur?

Voer dan ruwvezelmix
daarmee kunt u nog steeds goedkoop de zomer door.

Officieel Hendrix-deater:

Frans Evers
Wittebrinkweg 9, 7021 KK Zelhem - Telefoon (0314 57 45

l> Hendrix OP ONS KUNT U REKENEN

Aantrekkelijke
vliegvakanties

scherp geprijsd!

Bij de Rabobank natuurlijk
Dut u bij de Rabobank rci7.cn kunt

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

voor u geselecteerde aanbiedingen voor vlieg-
vakanties heeft? Aantrekkelijke bestemmingen
voor nog aantrekkelijkere prijzen. Loop snel
eens binnen bij de reisverkopende Rabobank.

Deze week:

Formentera
nu voor 895,— p.p.

Vertrek: 21 juli.
8 dagen diverse appartementen LG
kleinschalige appartementen op een rustig eiland
(f 875,- p.p. bij 3 pers./f 825,- p.p. bij 4 pers./
ook 15 dagen mogelijk)

Mallorca, Santa Ponsa
nu voor 995,— p.p.

Vertrek: 14 en 17 juli.
<S dagen 2-kamerappartemcnt Casa Vida LX i
(f 895,- p.p. bij 3 pers./f 795,- p.p. bij 4 pers.)

Tunesië nu vanaf 589,- P.P.
Vertrek: 13/30 juli.
Diverse hotels en appartementen

Australië
chartervlucht vanaf 1.599,— p.p.

Vertrek: vanaf november 1996 vanaf Maastricht.

Nieuw Zeeland
chartervlucht vanaf 1.699,— p.p.

Vertrek: vanaf november 1996 vanaf Maastricht.

Rabobank
Reizen

Rabobank Hengelo, Steenderen, Vorden
Vorden: 0575-5578?"; Hengelo: 0575-46S-440; Steendeivn: 057S-45S105;
Keijenborg: 0575-46S4SO; Baak: 05"5-55"S'7S; \\ichinond: 0>7S->S7S(-.S

Visitekaartjes

DRLKKERif
WEEVERS

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

Geef alle kinderen een gezonde kans

* JONGE KAAS
1000 gram

* HALVETTA 20+
BLANK OF KOMIJN, 500 gram

9.50

6.95

* PREFERENCE
FRANS ZACHT BLAUW, 100 gram

1 TOMAATSALADE
vers gebrand, 100 gram _ l.45

* NIEUW! RAVIOLI
KAAS OF VLEESVULLING, OOK PESTO SAUS

KA AS-/NOTEN-/W l J N Wl N KEL

TEEUWE
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

AANBIEDING
VAN DE WEEK
OP DE MARKT
IN VORDEN

4 WARME GEBAKKEN
LEKKERBEKJES 1Q°°

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

GOED DOORBAKKEN

Kwaliteitsvlees
in blik

Wilt u verzekerd zijn van een goed
stukje vlees voor uw vakantie:

gebraden vlees met jus
in blik
door ons zelf gebraden en ingeblikt.

Diverse soorten uit voorraad
leverbaar

Vraag inlichtingen
bij uw

^^^y ambachtelijke slager

[Sla^criilDricvefj) Baak
LagS^li"V'Vgy Tel. (0575) 44 12 62

Speciale aanbiedingen
van woensdag t/m zaterdag

NIEUW!

AARDBEIEN/KWARK
CAKE

echt iets anders en geweldig lekker

VOOR MAAR f 5,5O

ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN
goed voor 12 royale punten

APPEL/ROOM
BAVAROISE VLAAI

op z'n Frans: altijd winnaar!

NU f 17,5O

A AR DB E l VLA Al
MET SLAGBOOM
goed voor 6 tot 8 punten

f 10,-

Nieuwe sortering broodjes
om zelf te bakken

o.a. Surinaamse broodjes, gevulde pistolets,
picanto's, roggebollen en stokbroodjes

kruidenboter

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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



Geslaagd Omnjefeest in Medlertol:

Harm de Jongh schutterskoning

De houten vogel was tijdens het Oran-
jefeest op de Medlertol letterlijk uit het
goede hout gesneden. Hoe de schutters
ook hun best deden, het edele dier wist
van geen wijken. Dan maar loten, zo
vond de organisatie. Harm de Jongh
werd de gelukkige en mag zich tot juli
1997 de onbetwiste koning van de Med-
lertol noemen.

Overigens werd het openingsschot gelost
door wethouder en loco-burgemeester
Ria Aartsen. Zij maakte van de gelegen-
heid gebruik door te vertellen dat het ge-
meentebestuur momenteel druk bezig is
met allerhand besprekingen over toe-
komstige herindelingen, wat met name
voor buurtschappen heel erg belangrijk
kan worden. Herman Geerligs, voorzitter
van de Oranjecommissie Medlertol haak-
te hierop in door de wijzen op het belang

van een hechte buurtvereniging. Voor de- Groot Nuelend. Flessentent: l Reinier
ze dag zou het Jjfcewoners van Medler-
tol trouwens eenBorg zijn. Wel of geen
herindeling vandaag moest er gefeest
worden. Een feest dat de gehele zaterdag
werd opgeluisterd door de muziekvereni-
ging "Concordia" en dat allergezelligst
verliep. Vrijdag^fcpd was er in de feest-
hal een optreder^Wn de toneelvereniging
A.E.V uit Exel dat het publiek vermaakte
met het stuk "Oom Johannis en zijn
knecht".
De uitslagen van de diverse spelen waren
als volgt: Vogelschieten: l Harm de Jongh
schutterskoning; 2 Arjan Wiggers (kop);
3 Johan Kamperman (linkervleugel);4
Zeno van Dorth (rechtervleugel); 5 Gerrit
Groot Nuelend (staart). Dogcarrijden: l
Ria Fokkink; 2 Anja Neerlaar; 3 Ina
Knoef. Boogschieten: l Stefan Groot
Nuelend; 2 Guus Hummelink; 3 Geert

Groot Nuelend; 2 Jan H^fciksen; 3 Jan
Klein Geltink. SchijfscnWen: l Henk
Meyerink; 2 Reini Groot Nuelend; 3 Jan
Gotink. Pijltjesgooien: l Guido Mullink;
2 Sanne Mullink; 3 Manfred Beumer.
Korfballen: l Han Rothman; 2 Jan Hen-
driksen; 3 Reinier Hend^^.n. Midget-
golf: l Jan Hendriksen; 2T^einier Groot
Nuelend; 3 Rianne Meyerink. Doeltrap-
pen: l Reinier Hendriksen; 2 Arjan Be-
renpas; 3 Jan Kuys. Kegelen: l Linie Hen-
driksen; 2 Jos Kuipers; 3 Jannie Klein
Geltink. Kinderspelen groep 1/2: l Arjan
Knoef; 2 Mariska Teunissen; 3 Leonie
Hendriksen. Groep 3/4: l Koen v.d.Wal; 2
Hilde Boersbroek;3 Jan Bisberink. Groep
5/6: l Lisette Hummelink; 2 Stans v.d.
Wal; 3 Leslie de Jong. Groep 7/8: l Karin
Harmsen; 2 Karin Neerlaar; 3 Ilse
Boersbroek.

Regio-team speelt op 21 juli tegen Feyenoord

Dennis Wentink uit Vorden
opgenomen in Regio-team
Feyenoord speelt op zondagmiddag 21
juli in Laren een oefenwedstrijd tegen
een regio-team. Diverse voetballers uit
deze regio zijn hiervoor geselecteerd
waaronder de Dennis Wentink van W
Vorden. De wedstrijd tegen Feyenoord
heeft plaats op het veld van de Witkam-
pers. De voorverkoop is inmiddels van
start gegaan.

De organisatie heeft nadrukkelijk geko-
zen voor een regio-team, omdat in zo'n
wedstrijd dan ook de betere spelers uit de
omgeving opgesteld kunnen worden.
Door middel van een trainingsavond zal
de groep met elkaar kennis maken en af-
spraken maken over de speelwijze. Er
worden reeds voorbereidingen getroffen
om ervoor te zorgen dat het publiek de
wedstrijd goed kan volgen. Zo komen er

verhoogde staantribunes en veel zittribu-
nes. Volgens de organisatie belooft het
een groots spektakel te worden. Rondom
de wedstrijd zijn er allelei activiteiten ge-
organiseerd. Naast een dweilorkest zal na
afloop van de wedstrijd een luchtballon
opstijgen met daarin de winnaar van de
verloting.
Het regio-team bestaat uit de volgende
spelers: Rene Stoelhorst en Jan War-
melink (Markelo), Albert Kerkemeijer
(Voorst), Herjan Kolde wij (ABS, Erik ten
Have en Dinant Jimmink (Harfsen), Mar-
cel Jager (Holten), Christiaan Voortman
(Almen), Isaac Kaemingh (Klein Dochte-
ren), Erik Kok (SVBV), Dennis Wentink
(W Vorden), Hans Oudenampsen, Mak
Oudenampsen, Dinant Langeler, Arjan
Langeler en Rene Woestenenk (Witkam-
pers).

Pretty Markt
Het bestuur van de Vordense zwem en
poloclub "Vorden '64" toonde zich zater-
dagmiddag na afloop van de Pretty
Markt niet ontevreden. Ondanks hier en
daar een fikse regenbui mocht men over
de belangstelling niet klagen. De totale
opbrengst bedroeg ruim 4000 gulden.
Het is al jaren een vaste gewoonte dat
niet voor 10.00 uur 's morgens met de
verkoop gestart wordt. Tegen half negen
kwamen de eerste bezoekers al nieuws-
gierig rondneuzen. De zogenaamde "tus-
senhandel" die alvast poolshoogte komt
nemen om direkt toe te kunnen slaan in
de hoop voor een leuke prijs "iets" te
kunnen kopen om dit later weer te kun-
nen doorverkopen.
Het' merendeel van het publiek bestond
uit vakantiegangers die een Pretty Markt
wel een leuke afwisseling vinden en dan
speciaal wanneer het weer het een beetje
laat afweten en het zonnen voor die dag
taboe is. Volgens het bestuur van de
zwem en poloclub waren er dit jaar zelfs
meer bezoekers dan vorig jaar. Daar
stond tegen over dat de prijzen wel lager
waren. Er waren veel kleinere spullen.
Een van de "grootste" artikelen was een
houten draaibank. Deze bracht 150 gul-
den op.
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JULI

Iedere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

9 ANBO: middagfietstocht, vertrek
vanaf Kerkplein, info 55 17 95

10 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
11 HSV De Snoekbaars:

jeugdwedstrijden
13 Sursum Corda: zomeravondconcert

Kasteel Vorden
13 VW: folkloristische fietstocht o.l.v.

De Knupduukskes
14 VW: openstelling De Wiersse
15 VW: openstelling De Wiersse
16 Soos Kranenburg: eindmiddag
17 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
17 HSV De Snoekbaars:

seniorwedstrijden
17 Proefzwemmen
18 Zomerfeest met kermis
19 Zomerfeest met kermis
20 Zomerfeest met kermis
20 Diplomazwemmen
21 VRTC 'Achtkastelenrijders': zomer-

fietstocht 40 km
23 ANBO: dagfietstocht Veluwe, ver-

trek vanaf Kerkplein, info 55 17 95
24 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
24 Welfare De Wehme: handwerken
25 VW: HSV De Snoekbaars,

open viswedstrijden
27 Braderie Wichmond
28 Braderie Wichmond
31 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink

AUGUSTUS

ledere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

1 VW: HSV De Snoekbaars,
open viswedstrijd

2 VVV: concert zomerorkest
op het marktplein

Fietsvierdaagse
De plaatselijke afdeling van Jong Gelre
hield afgelopen week haar hart vast.
Vanwege de uiterst slechte weersomstan-
digheden zag het er niet naar uit dat er
veel animo zou zijn voor de jaarlijkse
fietsvierdaagse. Maar achteraf viel de be-
langstelling nog bijzonder mee. In totaal
deden er 206 fietsers mee aan het vier-
daagse evenement en dat was ongeveer
gelijk aan vorig jaar.

Martine Letterie
signeert bij
boekhandel Loga
Martine Letterie zal op woensdagmiddag
17 juli haar kinderboek "Het schorriemor-
rie van De Pruk" signeren bij boekhandel
Loga. Martine Letterie is woonachtig in
Vorden en maakte afgelopen maand haar
debuut als kinderboekenschrijfster. Het
boek "Het schorriemorrie van De Pruk
werd gepresenteerd in Den Haag.
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 van Den Haag. Het
resultaat is het kinderboek "Het schorrie-
morrie van De Pruk".
Martine Letterie groeide op in Voorburg.
Ze studeerde Nederlands en was van
1990 tot 1993 lid van de Griffeljury.
Letterie publiceerde diverse non-fictiearti-
kelen in het jeugdtijdschrift "Bumper" en
werkte mee aan zeven schoolboeken.
Sinds twee jaar is ze redacteur van
"Tikker". Ook geeft ze les in jeugdlitera-
tuur aan Pabo-studenten. Zie ook adver-
tentie.



Nu, tijdens de
verbouwing bij

Nog enkele
• showroom-badkamers en
• showroom-keukens

tegen elk aannemelijk bod.

Bouw enteriHC
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

KOM SNEL EN LAAT DEZE KANS MISDAAN UW NEUS VOORBIJ GAAN!!

SNOEPMEMORY 5,-
STOEPKRIJT EMMER A g c
20 dlg. *f j 7 J

RAVENBURG
SCHILDEREN
op nummer 69.95 nu

MEMO
MAGNETEN
3 stuks nu

29,95

4,95

Fa. H. Brinkerhof
Dorpsstraat 18 - Ruurlo

Telefoon 45 14 43

U zit er warmpjes
bij

maar ook
veilig en koel

met onze

rolluiken
in diverse kleuren,

op maat

Openingstijden:
ma/vr 8-17 uur, zaterdag 9-13 uur, vrij-

dagavond koopavond van 19-21 uur
EN BE' ER Mll IEU

BEGINT BIJ JE

Urtlcö Qp VA/'/jpranc;

therapeutische leef/werkgemeenschap
biologisch dynamisch bedrijf

reeoordweg 2 - 7251 JJ vorden
tel. (0575) 55 34 59 / fax (0575) 55 20 30

natuurvoeding, vers van het bedrijf
aardappelen, groente, fruit, zuivel
u vindt het in onze winkel, die open is
op dinsdag, donderdag en zaterdag van
9.00-12.30 uur
op vrijdag staan wij op de vordense
weekmarkt

"DUTCfl" broeken

Rectificatie
Onlangs is er in deze regio Een info-krant ver-
spreid van de ZorgGroep OostGelderland. In
deze uitgave stond een artikel over Oefen-
therapie Cesar. Door een fout is er echter ver-
keerde informatie verstrekt. Er stond namelijk
"De Oefentherapeut Cesar gaat er niet van uit
dat een goede manier van bewegen aan te le-
ren is". Uiteraard is dit wel het geval, want
daar gaat het juist om in deze therapie. Het be-
wust worden hoe men beweegt. Het ervaren,
wat de beste houdigen en bewegingen zijn in
de dagelijkse bezigheden. Het herhaaldelijk
toepassen en oefenen, zodat men uiteindelijk
zelf kan oordelen wat de goede houding of be-
weging is in een nieuwe situatie.
Voor meer informatie kunt u bellen met één
van de Oefentherapeuten in uw regio. Adres-
sen vindt u in uw telefoonboek, de Gouden
Gids of de gemeentegids.

Wij kochten een partij diverse kleuren en modellen

lange broeken
o.a. stretch

piraat broeken

bermuda's

1HQ
l ^7 ^J f

NU

NU

69,
59,

NU 49,
NU: iedere 2e broek

mbdecentrum

ruurlo

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 38

HONDEPOEP HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

RUIM'
OP

DIE TROEP.'!

Strand Spektakel
Op 13 en 14 juli wordt het Kerkplein van
Mariënvelde in een heus strand omgeto-
verd door middel van zo'n tweehonderd
m3 zand. Op dit strand houdt volleybal-
vereniging Marvo '76 dat weekend een
beach-volïeybaltoernooi om haar twintig-
jarige jubileum extra op te luisteren. Het
belooft een flink spektakel te worden. Er

hebben zich al zeventig teams aangemeld
die zich op de vijf speelvelden kunnen
uitleven en zandhappen. Het betreft
jeugd- en volwassenenteams, die bestaan
uit zowel competitie- als recreatrieve spe-
lers en speelsters. Naast het volleyballen
is er ook voor de bezoekers het nodige
georganiseerd. Een terras omzoomd met
palmen, Caribisch getinte muziek, afge-
wisseld met live-optredens van de band
"Noot". Uiteraard is er ook voor een nat-
je en droogje gezorgd. De kleintjes kun-
nen zich laten schminken en bij voldoen-
de animo kunnen er vliegers worden ge-
maakt. Iedereen is van harte welkom.



Het personeel en de directie van aannemersbedrijf Bargeman uit Vorden had op 5 juli een erehaag gevonnd voor timmerman Erik Dimmendaul en zijn bruid
Renate Smallengoor. Het tweetal trouwde vorige week vrijdag in het gemeentehuis van Vorden.

Weekendrecept
Vlogman
Gestoofde runderlappen

Bereidingstijd: ^2 uur

Stooftijd: 2-2*12 uur

(ADVERTENTIE)

Benodigdheden voor 6-8 personen:
800 gram runderlappen, 160 gram margarine of boter, 4 eetlepels geurige
azijn of eenvoudige rode wijn, 2 kruidnagels, 2 kleine laurierblaadjes,
peper, zout, 2 grote in lange, dunne snipperrs gesneden uien, 80 gram
bloem 6-8 middelgrote in plakjes gesneden wortel, 1/2 liter vleesbouillon
van l tablet, 4 eetlepels uitjes uit-'t-zuur of Amsterdamse uitjes, 3 eetlepels
droge rode wijn, aroma, 3 eetlepels gehakte peterselie

Benodigd keukengerei: grote braadpan met goed sluitend deksel, steel-
of koekepan, pollepel, voorverwarmde schotel

Bereidingswijze:
1. Smelt de helft van de margarine in de braadpan en laat het heet worden.

Bak de runderlappen aan alle kanten snel bruin.
2. Giet er langzaam, langs de rand van de pan, zoveel kokend water bij dat

het vlees juist onder staat.
3. Breng het water opnieuw aan de kook en voeg de azijn, kruidnagels, lau-

rierblaadjes, */2 theelepel peper en naar smaak zout toe.
4. Zet het deksel op een kiertje op de pan, zodat daaruit op de getemperde

warmtebron, in 1/2-3/4 uur al het toegevoegde water weer verdampt. Keer
gedurende die tijd het vlees af en toe.

5. Voeg de uien toe en laat die glazig worden. Doe de plakjes wortel bij het
vlees in de pan.

6. Verwarm de margarine in de steel- of koekepan tot het schuim begint
weg te trekken. Voeg de bloem toe en roer tot de margarine en de bloem
kastanjekleurig geworden zijn. Neem de pan van het fornuis.

7. Schenk de bouillon al roerende bij de gebruinde bloem. Blijf roeren tot
een gladde saus ontstaat en schep die met de uitjes en de wijn bij de run-
derlappen.

8. Schep alles goed door. Temper de warmtebron zodra de saus kookt en
laat het vlees in de nu goed gesloten pan 2 uur of langer stoven tot het
gaar is. Vul in die tijd de saus eventueel met weinig warm water aan.
Verwijder de laurier en de kruidnagels.

9. Proef de saus en voeg daaraan naar smaak peper, zout en aroma toe.
Serveer het gerecht op een voorverwarmde schotel in de saus en be-
strooid met peterselie.

Tip van de kok:
Vervang de worteltjes, als die duur of niet verkrijgbaar zijn, door 400 gram
in repen gesneden winterpeen.
Bedenk dat op deze wijze bereid rundvlees l of 2 dagen na de bereiding nog
beter van smaak is. Maak een extra hoeveelheid klaar als er van een voor-
delige vleesaanbieding kan worden geprofiteerd.

Slager Vlogman

CONTACT
een goed en graag gel blad

Eerste streekbus
met reclame
van VW onthuld
Op 2 juli is in Ruurlo de eerste
Nederlandse streekbus met WV-reclame
onthuld. Dit is een gezamenlijk intiatief
van de Streek VW Achterhoek en de
Gelderse Vervoer Maatschappij GVM.
De. reclame wordt mede mogelijk ge-
maakt dankzij bijdragen van alle WV's
in de Achterhoek. De bus rijdt met in-
gang van deze datum op verschillende
trajecten in de vervoersgebieden van de
GVM.
De streekbus bevat teksten die het pu-
bliek oproepen een bezoek aan de WV's
in de Achterhoek te brengen. Het boeken
van binnenlandse vakanties, de verkoop
van de WV-geschenkenbonnen en fiets-
en wandelroutes worden erop onder de
aandacht. Bovendien wordt het publiek
gewezen op de andere diensten van de
VW, zoals theaterreserveringen, hotel-
boekingen, evenementeninformatie en
staatsloten. Dat een goede samenwerking
haar vruchten af kan leveren blijkt wel uit
deze nationale primeur. De VVV
Achterhoek en de GVM werken al jaren
samen. De WV's verkopen busboekjes,
strippenkaarten, en dagkaarten openbaar
vervoer. Bovendien beveelt de Streek
VW Achtrhoek in regionale toeristische
drukwerken het transport per streekbus
aan. Als "tegenprestatie" rijdt vanaf nu
een streekbus met WV-reclame door de
regio. Bedoeling is de busreclame na drie
jaar te herzien.

Jong Gelre
In het kader van het aspirant ledenwerk
houdt de afdeling Vorden van Jong Gelre
zondag 14 juli een uitstapje naar "Walibi"
in de Flevohof. Het gaat hier om de jon-
gens en meisjes in de leeftijdsgroep van
13 tot en met 15 jaar. Er zijn nog enkele
plaatsen in de bus beschikbaar. Men kan
zich opgeven bij Ingrid Huurneman (55
34 46).

Omheining voor oude eik

Enkele leden van de vereniging Bomenbelang Vorden hebben afgelopen zaterdag een omheinig geplaats
rondom een 120-jarige eik. Deze boom staat op het terrein van raadslid Regelink aan de Koekoekstraat
in Vierakker. De boom was door het vee in de wei behoorlijk aangetast. Volgens Bomenbelang Vorden
was een omheining noodzakelijk geworden om de boom te laten overleven. Met deze actie wil de ver-
eniging laten zien dat ze niet alleen hel bomenbeleid van de gemeente scherp in de gaten houdt, maar
ook een positieve bijdrage wil leveren aan de instandhouding van historische en oude bomen in Vorden.



WITKAMP LAREN
PRESENTEERT IN GROTE ZAAL

VIA VIA *
In café Black Light

Aanvang 21.00 uur

zondag 14 juli
TH.TÏl.V.

DISCO FIRE SOUND

THEO TERWEL l
11 AUTOSCHADESPECIALIST II

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF
OP

DIE TROEP!!

DE GEHELE MAAND JULI

10% KORTING
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen.

(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

20 tot 70% korting!
Speciaal voor de opruiming

Couponnen
tapijt gordijnen
en vitragevallen

3E WONEREJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

Houdt u er vast rekening mee.
Wij zijn van 5 t/m 19 augustus wegens vakantie gesloten.

ADVEiTEREN KST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Ja, het is weer zover, HENGELOSE KERMIS en wij
gooien de beuk er weer in.

woensdag 10 en vrijdag 12 juli
een daverend gezellig feest in onze bruine kroeg met het

HANS KA DUO

Tijdens de kermis is onze diskotheek
alle avonden vanaf 20.30 uur
geopend.

zaterdag 13 en zondag 14 juli
voor het 24e jaar het grandioze

TUINFEEST
met BARBECUE

vanaf 20.30 uur m.m.v. de succesvolle formatie

NEVER MIND
In het café gebroeders A. NUS en K. NUS

Zondagmiddag na de optocht speelt in onze tuin

JVJEVEJR MIND
Zondagmiddag vrije entree.

Zondagavond 14 juli
presenteren wij U een optreden van

Dennie Christian
Wij wensen u veel plezier, mooi weer
en tot ziens bij

café-bar-diskotheek "DE ZWAAN"
gelegen nabij het lunapark - Spalstraat 3, Hengelo GId

UIT, GOED VOOR U.' FAM. WAENINK EN MEDEWERKERS



Miep en Henk Graaskamp teleurgesteld in gemeente Vorden:

De gemeente voert een kneuterig beleid"
De kampeerboeren in Vorden zijn
niet blij met de nieuwe ''Wet op de
openluchtrecreatie". Dat bleek twee
weken geleden tijdens de commissie-
vergadering voor volkshuisvesting,
economische zaken en gemeente-
werken. Met name kampeerboer
Henk Graaskamp was op deze avond
bijzonder boos op wethouder Mul-
derije. In de nieuwe "Wet op de
Openluchtrecreatie" stelt de wethou-
der voor om gedurende acht weken
het maximale aantal kampeereenhe-
den uit te breiden van tien naar vijf-
tien plaatsen. Henk Graaskamp pleit
voor een veel soepeler beleid. Hij wil
het hele seizoen over vijftien plaat-
sen beschikken. "Dat geeft rust en is
bij een controle gemakkelijker door
de gemeente te tellen"/ aldus Henk
Graaskamp. Volgens wethouder
Mulderije is dit laatste niet mogelijk.
"De wet schrijft voor dat wij slechts
over een korte periode het aantal van
tien naar vijftien mogen uitbreiden.
En onder een korte periode verstaan
wij dus acht weken en niet een heel
kampeerseizoen". De meerderheid
van de commissie kon zich twee we-
ken wel vinden het het betoog van
kampeerboer Graaskamp. Wethou-
der Mulderije houdt echter voet bij
stuk en is niet van plan om de Vor-
dense kampeerboeren op dit punt te-
gemoet te komen. Ook na de com-
missievergadering heeft ze haar me-
ning niet bijgesteld. Het is nu de
vraag wat de gemeenteraad op dins-
dagavond 9 juli beslist. Onze verslag-
gever sprak vorige week met Henk
en Miep Graaskamp en blikte met
hen vooruit naar de vergadering van
de gemeenteraad. Een gesprek.

Normaal gesproken wordt Henk Graas-
kamp niet zo snel boos. Volgens zijn
vrouw is het maar één keer in de twee
jaar dat Henk zich ergens kwaad over
maakt. Maar dat was dan wel net twee
weken geleden tijdens de commissiever-
gadering waar de Wet op de openluchtre-
creatie op het programma stond. "Ik kon
wethouder Mulderije wel in het nekvel
grijpen. Zo woest was ik", aldus Graas-
kamp. Aanleiding voor zijn woede is het
beleid van de gemeente Vorden ten aan-
zien van kampeerboeren. In de nieuwe
Wet op de openluchtrecreatie stelt wet-
houder Mulderije voor om gedurende
acht weken het maximale aantal kam-
peereenheden uit te breiden van tien naar
vijftien plaatsen. Henk Graaskamp pleit
voor een veel soepeler beleid. Hij wil het
hele seizoen over vijftien plaatsen be-
schikken. "Ik vraag me af waarom de ge-
meente Vorden die uitbreiding naar vijf-
Hen kampeereenheden precies in die acht
weken wil stoppen. Waarom mag dat niet
uitlopen naar een langere periode. Ik
snap dat niet. Als de gemeente hele dui-
delijke argumenten heeft waarom het niet
langer dan acht weken mag zijn, dan kon
ik er missschien nog begrip voor opbren-
gen. Maar die argumenten zijn er ge-
woon niet", aldus Henk Graaskamp.

Wildgroei
Momenteel zijn er elf kampeerboeren in
Vorden. Wethouder Mulderije gaf twee
weken geleden aan dat er in Vorden
nooit meer dan vijftien kampeerboeren
mogen komen. Woordvoerder Klaas
Bakker van de Stuurgroep Vordense
Recreatie Ondernemers was erg blij met
deze opmerking van de wethouder. Hij is
bang voor wildgroei en vreest dat een
sterke uitbreiding van kampeermogelijk-

Miep en Henk Graaskamp: "Ik vraag me af waarom hier plotseling geen groepen meer mogen kamperen".

heden bij de boer ten koste gaat van de
huidige hotels en grotere campings in
Vorden. die d^^ hun boterham mee
moeten verdiene^: Miep en Henk Graas-
kamp zeggen de reactie van de stuur-
groep niet te kunnen begrijpen. "Ik denk
dat deze stuurgroep zich onterecht zor-
gen maakt", aldu^vliep Graaskamp. "De
campinggasten ^B hier komen zijn hele
andere mensen als de bezoekers van bij-
voorbeeld Hotel Bakker of camping De
Goldberg. We vullen elkaar eerder aan
dan dat we concurrenten van elkaar zijn.
Daarom snap ik ook de reactie van de
stuurgroep niet".

Onbegrip
Verder is er veel onbegrip bij het echtpaar
Graaskamp over het feit dat een mini-
camping bij een boer een bijverdienste
moet wezen. "Dat komt altijd weer terug
in die nota's van de gemeente. Wat daar
achter zit dat weet ik niet. Het lijkt net als-
of wij er niets aan mogen verdienen. En
wat denken ze bij de gemeente wel? Dat
wij met deze camping rijk worden? Dat
kan toch nooit", zegt Henk Graaskamp.
Volgens hem moet de gemeente juist
trots zijn op de minicampings die Vorden
nog heeft. "Want er verdwijnen op het
ogenblijk een heleboel kampeerplaatsen
in de gemeente Vorden. Zo is de camping
van Ab en Rie Berenpas aan de Mossel-
seweg dit jaar gesloten. Dat is in één klap
een vermindering van zestig camping-
plaatsen. Verder is de camping van me-
vrouw Arfman aan de Schutterstraat op-
gekocht. Ook daar gaan vijftien camping-
plaatsen verloren. Tot slot is het de vraag
hoelang camping "De Wientjesvoort" nog
bestaat. Want ook daar is men al jaren-
lang mee bezig om een nieuwe bestem-
ming voor te vinden. In de nota spreekt
de gemeente van een kleine groei van de
toeristenbelasting. Maar ik voorspel dat
deze inkomsten de komende jaren op de-
ze manier alleen maar gaan dalen.
Daarom begrijp ik ook niet waarom wij
van de gemeente niet het hele jaar kun-
nen beschikken over die vijftien kam-
peerplaatsen".

Volgens het echtpaar Graaskamp zorgt
een dergelijk beleid ook voor meer rust.
"Nu ben je telkens aan het tellen. Hoeveel

tenten heb ik er staan? Vorig jaar kon ik
daar af en toe gewoon nie^ped tegen. Ik '
sliep er 's nachts soms sfl^ter van. We
hebben in totaal vier keer een controle
gehad van de gemeente. En op 17 augus-
tus was het raak. We mochten op dat mo-
ment maar Hen tenten hebben staan. En
er stonden er vijftien. D^^emeente gaf
ons daar een boete va^pl250 gulden
voor", zegt Miep Graaskamp. "Er waren
een paar gezinnen die wilden in die week
eigenlijk doorreizen naar Frankrijk.
Aangezien het op dat moment zo'n mooi
weer was in Nederland, hadden ze daar
eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Dus
die wilden blijven", zegt Miep Graas-
kamp.

Haar man vult aan: "Het probleem is dat
deze mensen het ook vanzelfsprekend
vinden dat ze op de camping kunnen blij-
ven staan. Het komt niet bij hen op dat
wij met zoveel ruimte moeten zeggen dat
ze weg moeten van de gemeente. En-wij
hadden ook niet het Ier om hen weg te
sturen. Zoiets doe je ook niet. Maar je
wordt daar door de gemeente wel voor
gestraft. En die 1250 gulden boete woog
echt niet op tegen de extra inkomsten".

Onderscheid
Volgens Miep Graaskamp moet de ge-
meente een onderscheid maken tussen
een gewone camping en een minicam-
ping. "De mensen die hier komen die
gaan niet naar eerï gewone camping. Die
kiezen heel bewust voor de rust en de
ruimte. Ze willen ook als het enigszins
even kan een kopje koffie met je drinken.
Met name de persoonlijke benadering
spreekt de gasten heel erg aan. Soms ben
je net een sociaal werker. Want ik krijg
hier op de camping heel veel privéverha-
len te horen. Als ik 's avonds de toiletten
schoon maak en er komt toevallig ie-
mand binnen dan sta ik er niet van te kij-
ken als deze gast een gesprek begint over
persoonlijke aangelegenheden. En dan
zeggen ze: "Ik was niet van plan om er
over te praten, maar ik sHk er bijna in".
Dus willen ze het vertellen. En zoiets doe
je bij een grote camping dus niet. Daarom
ben ik ook van mening dat wij als mini-
campings de grotere campings helemaal
niet beconcurreren. Want de mensen die

hier komen die willen helemaal geen gro-
te winkel of een disco op de camping.
Dat is gewoon een heel ander publiek",
zegt ze. Henk Graaskamp knikt instem-
mend. "Wij hebben het gevoel dat we
nuttig bezig zijn. Iedereen heeft het hier
naar zijn zin. En het meer wordt ook elk
jaar mooier. We doen daar ook echt ons
best voor. En we krijgen erkenning van
iedereen. Behalve van de gemeente Vor-
den".

Kindertentjes
Als voorbeeld noemt Miep Graaskamp
het feit dat de gemeente Vorden vorig
jaar ook de kindertentjes meetelde. "Dat
sloeg natuurlijk nergens op. Heel veel ge-
zinnen met jonge kinderen hebben naast
de caravan een klein kindertentje staan.
Het lijkt mij logisch dat je de caravan en
het kindertentje als één kampeereenheid
telt. Maar dat vond de gemeente niet. De
ambtenaar die hier vorig jaar was reken-
de dat als twee aparte kampeereenheden.
En dat slaat natuurlijk nergens op.
Gelukkig heeft de wethouder nu ook
gezegd dat dergelijke kindertentjes niet
worden meegeteld", zegt Miep Graas-
kamp.

Groepskamperen
Een ander heikel punt voor de familie
Graaskamp is het groepskamperen waar
de gemeente Vorden een stokje voor gaat
steken. Op 17 mei van dit jaar ontvingen
Henk en Miep Graaskamp een brief van
de gemeente Vorden dat er vanaf l juni
het groepskamperen voor de jeugd niet
meer is toegestaan. Wethouder Mulderije
zegde Graaskamp Hjdens de commissie-
vergadering toe dat er dit jaar nog een
uitzondering wordt gemaakt omdat
Graaskamp al allerlei afspraken heeft
staan met groepen. "Wij ontvangen hier
al vijftien jaar groepen. En daar wordt
door de gemeente in één keer een streep
doorheen gezet. Om de twee jaar komt
hier bijvoorbeeld de groep van OperaHon
Friendship. Die zijn hier in 1981 begon-
nen. Ik vraag me af waarom dat nu plot-
seling niet meer mag. Laat de gemeente
eens één goede reden geven waarom wij
daarmee moeten stoppen", aldus Graas-
kamp.



Op zaterdag

13 juli
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alle winkels

"TEXELER"
Met originele Texeler

dekbedden bent u van

kwaliteit, jaren garantie

en... een gevoel

van optimale rust verzekerd.

Nieuw!
Zomerdeel.

Nu ook verkrijgbaar

met wildzijde vulling.

Voor optimaal comfort.

Bij aankoop van dekbed of onderdeken,

gratis één potje lanoline (wolvet).

DE ORIGINELE

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo, tel. (0573) 45 12 39

Houdt u er vast rekening mee:
wij zijn van 5 t/m 19 augustus

wegens vakantie gesloten

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

ADVERTEREN KOST GELD.,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Op woensdag 10 juli starten
wij met de

vantonele

Alle zomerkleding is nu
nog sterker afgeprijsd L

l

loop nu even binnen,
want tiet loont zeker tie moeite l

Hotel Café Restaurant

Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TELEFOON (0573) 44 12 O2

Familiebuffet
ZONDAG 14 JULI

AANVANG 173O UUR
KOUDE EN WARME GERECHTEN

ONBEPERKT

ƒ25,-,,
BESLIST RESERVEREN.

VOLGENDE BUFFET:
ZONDAG 28 JULI

Veilig op vakantie?
Laat tijdig uw

banden
uitlaat
schokdempers e.d.
controleren

RlfTMAN
AUTOSAHDfM

Slotsteeg 18
Hengelo Gld.

Telefoon
(0575) 46 27 79

Wij zijn wegens vakantie gesloten
van 5 t/m 17 augustus



SUPERVOORDEUGE

MATRASSEN
Celfïex Polyether matras
$Qortet)]k gewidtt 40, ± ) 4 cm dik met
aan één ijjdë wollen afdekiaag. 5 jaar garantie

70/200
80/200
90/190
90/200
90/210
90/220

120/190
j 30/1 90

J40/200
160/200
180/200

van 289;
van 299,
van 299,

van 339,
van 369.

voor 1 99,'
voor 229, •-
voor 239,- -
voor 339,—
voor 249,»-
Voor 2?<)î
voor 329,-̂
voor 339,"
voor 369,-'

voor 459)*-
voor 539,"

Prima
binnenveringsmatras
Eenzijdig «afgedekt met wol. Dikte ±1.6 cm

80/190 van 399,= nu 299>"
80/200 van 399;= nu 299,--
90/1.90 van 399,= nu 299,--
90/200 ; van 399,= nu 299,-

140/200 van 699,= nu 529,"
Deze matras is leverbaar in nog )0 andere maten

Combimatras
Combimatras bestaande uit een kern van polyether.
Soorteiljfc gewicht 44 met aan een zjjcfë een
perfolatex schuimrubber toplaag die afgedekt is met
schapewoi: Dikte t 15 cm, 5 jaar garantie

80/190 v,Mi399.= vóor349>'**
80/200 van 469,= voof399,-
90/190 Vctn 449,= voor 409»"
90/200 van 519,= voor 449,--
90/2)0 van 549,= voor 499,"

12Ö/190 ; van 6)9,= voor 549,--
140/200 van 799,= voor 699,'-
160/200 van 919,= voor 799,'-
180/200 van 1049,= voor 949,"

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met versterkte midden-zone en
schouderkamfortzönft pe strechstof is ddorgëstikt
met schapewol. Verkrijgbaar in twee hardheden.
Dikte i-16 cm.

i 80/190
80/200
90/190
90/200
90/210
90/220

140/200

van 795,
van 799,;
van 895.:
van 895,:
van 995.

van 1095,:
van ! 495

voor 595,
voor 595,'
voor 649, •
voor 649,-
voor 795,.
voor 849, •
voor 1075,'

Grote restant partij
matrassen

Nu met kortingen tot 50%

Ons gehele assortiment bestaat
uit wel 30 soorten, waarbij ook
een groot aantal binnenvering-
en pocketveringmatrassen.

Leverbaar in .
alle maten.

Wy bieden u een groot
assortiment seniorenledikanten,
bijv. dit

Senioren
ledikant
Uitvoering mogelijk in wit, blank
eiken en donker eiken struktuur
met lattenbodem, matras en
nachtkastje
l-pers. 90/200 compleet

Auping Auronde
in vele kleuren
Auronde 1000 160/200
met 2 handverstelbare Auping
dwarsgespannen spiralen
en 2 polyether matrassen (80/200)

nu 895,
Pnji achterelement
ƒ 1.630,-
Tafeltje ƒ 180,-

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve hoogslapers,
stapelbedden en
hoek-combinaties.
Uitgevoerd in massief grenen en perfel
afgewerkt. Honderden mogelijkb
Bijvoorbeeld dit hoekstepelbed

Ledikant Summertime
Uitgevoerd in structuurzwart met beuken poten.

Maat 140/200 cm.

nu 599,
Ook leverbaar in 160/200 cm.

Bijpassend nachttafeltje ƒ 239,- per stuk

Uitvoering mogelijk in. gelakt, geolied, onbehandeld en geloogd grenen.

Half-
hoogslaper
In primaire kleuren.
Maat: 90/200 cm.
van 660,-

Ook leverbaar in geheel wit nu595

SHOWROOMSLAAPKAMERS
•Roomkleurig ledikant met 2 nachttafels.
Maat 180/200 cm
van 1995,= nu 1295,

*Slaapkamer met achterwand en twee
bijpassende nachtkastjes. Kleur zwart met
aubergine. Maat 160/200 cm

van 3495,= HU 1795?

*Slaapkamer in de kleur aubergine, met
achterwand en nachtkastjes.
Maat: 160/200 on

van 1995,= DU 995,"

*Zeer fraaie geloogd grenen slaapkamer met
2 nachtkastjes. Maat: 180/200 cm
van 2295,= HU

*Slaapkamer met achterwand en 2
nachtkastjes. Zwart met beuken.
Maat: 160/200 cm
van 2295.= HU 1695,"

*Laque slaapkamer in de kleur Oceaan Wauw.
Inclusief twee nachtkastjes. Maat 160/200.
van 1595.= HU 795,"

* Rotan slaapkamer met 2 nachtkastjes
Maat 160/200.

van 1895.= lUi 995,"

LEDIKANTEN
1-PERSOONS
Ledikant met 2 laden massief War*
gelakt vurenhout met tattenbodem
90/200,
van 479,= nu 369,-

tedikant van MDF, wit gelakt met
lattenbodem en laden, 90/200
van 499.»= nu 379,-

Ledtkant van MDF, ;wart gelakt met
verende lattenbodem
van 499,* nu 349,-

Staten ledikant met versterkte

kteur: groen 140/200
van 699.= nu 399,—

Wit ledikant 140x200 geheet MDF
van 599,= nu 399,-

SHOWROOMLINNENKASTEN
'Schuifdeurkast met spiegel. Kteur zwart.
Maat 253 cm breed, 220 cm hoog.

van 2895.= ntl 2395,'-

*Schuifdeurkast eiken fineer met sptege^
deur 100 cm breed, 200 cm hoog.

van 1360.= nU 995,"

*Schuifdeurkast in de kleur alpine wit met
hafogeen verlichting 200 cm breed, 245 cm
hoog.

HU

*Draaideurkast in geloogd grenen, inclusief
lade 100 cm breed. 200 cm hoog.
van 2295.= nil 1295,--

'Vouwdeurkast uitgevoerd in kleur
parelmoer 180 cm breed, 220 cm hoog.
Kast met bovenkastjes
van 1998.= HU 1795;"

*Schuifdeurkast in de kteur alpine wit +
spiegel. 200 cm breed, 220 cm hoog

van 1495.= UU 595,"

Slaapkamer JURA
Uitgevoerd in alpine wit laque. Maat 160/200 cm

van 1495,- vOOf

Ook leverbaar in 180/200 cm

GROTE PARTIJ RESTANTEN BEDBODEMS.
IN ALLERLEI SOORTEN EN MATEN.

UITVOERING IN VLAK, HANDVERSTELBAAR, AUTOMATISCH
EN ELEKTRISCH

HALVE PRIJS

LAAPKAMER CARRÉ
Bedombouw zwart met beuken

;00cm nu595>**
2 Rugsteunen. 199,-
tafeftje: 199,-

SCHITTERENDE ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM
MET NEKSTEUN- EN KNIEKNiKONDERSTEUNING +

MIDDENZQNE VERSTERKING. 9O/2OO CM
VAN 995,- NU 695,—

OOK IN ANDERE MATEN LEVERBAAR

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

Ruimte
besparende

bedden
* Prachtig vouwbed met
automatische uitklapbare poten,
inclusief matras.
Maat 807190 cm.
van 414,-

nu 2QQ,--
* Prachtig houten vouwbed met
massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van
voetbeugel,
4 zwenkwielen en automatisch
uitklapbare poten.
Inclusief polyether matras.
Maat 80/200

nu
* Onderschuif combinatie wit, stalen
divanbed met onderschuifbed en
versterkte spiraal. Kompleet met 2
polyether matrassen, éénzijdig
afgedekt met wol. 5 jaar garantie.

80x 190 cm van 1395,=

nu 995,-
* Stapelbed in wit MDF en blank
grenen.
Maat 90x200 cm.
Inclusief lattenbodems.

van 599,=

nu 449,"
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