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VLO vierde éénjarig bestaan
met een daverende
'bonte avond'
Dat de VLO (Vordense Lokale Omroep) al heel wat trouwe
luisteraars telt, bleek zaterdagavond toen het éénjarig bestaan
werd gevierd. Een bomvolle zaal 'De Herberg' kon genieten
van een 'Bonte Avond' waaraan tal van artiesten meewerkten.

Artiesten die zelf ook veel lol aan hun
optreden beleefden. Ook bij hen is de
VLO blijkbaar populair. Dinant
Brummelman, voorzitter van de
omroep, heeft het geweten want hij
werd deze avond nogal eens op een
geinige manier door de 'mangel'
gehaald!
Dika van de Wierdense Revue, met
haar onvervalste Twentse humor,
kreeg de lachers flink op haar hand.
Prachtig, haar verhalen over Graads
(haar tegenspeler in de Wierdense
Revue).
Over de baantjes die Graads allemaal
heeft uitgeoefend. De verkeringstijd
van Dika zelf, je bleef lachen. Over
'Naadje van de Soppert' die ai't een

druppel an de neuze hef hangen!
Kortom, een waterval van moppen
waar de zaal met volle teugen van
genoot.
Zangeres Pauline, eveneens uit het
Twentse land afkomstig, zong deze
avond o.m. nummers als 'Ik laatje niet
gaan', 'Vlinders in de buik' en wat
Engels repertoire.
De Duitse schlagerzanger Richard
Candell, in deze contreien nog niet zo
bekend (maar wat een stem heeft deze
man!) kreeg de zaal volop in bewe-
ging. Rustig begonnen met o.m. een
zeemanslied en het befaamde 'La Pas-
torella' (een wereldhit van Vico Tor-
riani) en 'Bella Venetia' trok Richard
hierna alle registers open.

Het publiek kwam uit de stoelen, dan-
send en hossend in een grote polo-
naise achter de goed Nederlands spre-
kende Duitse artiest aan. Wel, de luis-
teraars van de VLO hebben er een
idool bij. Richard Candell besloot met
z'n nieuwe single 'Zoek met mij de
flamingo's'.
De Limburgse zanger Frankie Boy
had tijdens zijn optreden een primeur.
Vanaf deze week is de single 'Kom
dans met mij' in de muziekwinkels
verkrijgbaar. Ook Frankie Boy ver-
staat de kunst 'hoe een zaal in te pak-
ken'.
De bandparodie van het duo John &
Graads speelde zich voor de beide
artiesten in een zeer hoog tempo
af. Gedurende hun act werd zo'n
beetje de halve zaal het podium opge-
sleept om mee te doen. Het publiek
vond het prachtig.
Graads Kuier uit Rijssen praatte de
'Bonte Avond' aan elkaar. Bert Klein
Luchtebeld zorgde voor de muzikale
omlijsting.

Zomerfiets-
toertocht
Op zondag 25 juli 1993 organiseert de
Vordense Rijwiel- en Toerclub de

Achtkastelenrijders weer haar jaar-
lijkse zomerfietstoertocht voor het
gehele gezin over een afstand van ca.
40 km. over verharde binnenwegen
door het mooie achterhoekse land-
schap.
Er kan voor deze tocht op twee loca-
ties gestart worden en wel in Vorden
bij café-rest. 'De Herberg' en in
Ruurlo bij café-rest. 'De Tapperij'. Tij-
dens de tocht wordt u nog het een en
ander aangeboden. Inlichtingen: Vor-
den 05752-2983.

Rommelmarkt
bestaat 75 jaar
Volgend jaar bestaat Jong Gelre, afde-
ling Warnsveld, 75 jaar. Dit moet
natuurlijk gevierd worden: op 22, 23
en 24 april 1994. Het belooft een
groots feest te worden voor jong en
oud.
Ten bate hiervan zal er op zondag 26
september een grootse rommelmarkt
worden gehouden in 'de Boggelaar'.
Hebt U nog oude spullen of gewoon
dingen die U in de weg staan, neem
dan contact op met het bestuur. U mag
het natuurlijk ook bij ons afgeven!
Martin van Middelkoop: 05751-
2011; Agnes Wijnbergen: 05752-
3943. Alvast bedankt!
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• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• 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.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ERGUNNINGEN

In de week van 5 tot en met 9 juli 1993
hebben burgemeester en wethouders
vergunning verleend en meldingen
geaccepteerd aan/van:

— de heer W.T. Berentsen voor het
vergroten en veranderen van een
garage/berging op het perceel het
Stroo 3 te Vorden;

— de heer M.E. Dijkman voor het
bouwen van een veldschuur op het
perceel Kapelweg 8a te Vorden;

- de heer B.G. Reintjes voor het vel-
len van 15 m2 bosplantsoen op het
perceel Mosselseweg 16 te Vor-
den;

— Woningbouwvereniging Thuis
Best voor het vellen van 5 fijn
sparren op het perceel Schoolstraat
l late Vorden;

— de heer H.W.M, van Disseldorp
voor het vellen van 6 larixen op het
perceel Zutphenseweg 54 te Vor-
den;

— de heer J.C. Teeuwen voor het
oprichten of in werking hebben
van een stallingsruimte voor een
winkelwagen en opslagruimte
voor aanverwante artikelen in de
levensmidddelenbranche op het
perceel Ambachtsweg l te Vorden;

— de heer H. Arends voor een land-
bouwmechanisatiebedrijf op het
perceel Dorpsstraat la en 5 te
Wichmond;

— de heer J.W. Wolters voor het
bouwen van een berging op het
perceel Heidepol weg 2 te Vorden
(melding);

— de heer H. Wesselink voor het van
toepassing worden van het Besluit
melkrundveehouderijen Wet
milieubeheer op een reeds opge-
richte melkrundveehouderij op het
perceel Eikenlaan 23 te Vorden
(melding).

In de week van 12 tot en met 16 juli
1993 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend en mel-
dingen geaccepteerd aan/van:

— de heer B. Weys, Mispelkampdijk
40 voor het uitbreiden van een
woning op het perceel de Boonk
31 te Vorden;

- de heer E.G. Besselink , Het Hoge
44 te Vorden voor het veranderen
en uitbreiden van de woning op het
perceel Het Hoge 44 te Vorden;

— de heer G.J. Wasseveld, de Een-
dracht 25 te Vorden voor het
bouwen van een bergruimte op het
perceel de Eendracht 25 te Vorden;

- de heer T.J.M, de Klein, Beeklaan
13 te Wichmond voor het vergro-
ten van de woning op het perceel
Beeklaan 13 te Wichmond;

- de heer J.H. Ruiterkamp, Mispel-
kampdijk 10 te Vorden voor het
vergroten van de woning op het
perceel Mispelkampdijk 10 te Vor-
den;

- de heer J.A.M. Luttikhuis, Wilme-
rinkweg 2 te Vorden voor het
bouwen van een hooiberg op het
perceel Wilmerinkweg 2 te Vor-
den;

- woningbouwvereniging Thuis
Best voor het oprichten en in wer-
king hebben van een inrichting
voor machinale houtbewerking en
kantoor op het perceel School-
straat 11 a te Vorden;

— de heer B. Groot Jebbink voor een
agrarisch bedrijf op het perceel
Almenseweg 41 te Vorden;

— de heer B.G. Reintjes voor een
agrarisch bedrijf op het perceel
Mosselseweg 16 te Vorden;

- de heer B.G. Reintjes voor het
gedeeltelijk buiten gebruik stellen
van bedrijfsstallen en mestkelders
vanwege de uitbreiding met een
nieuwe stal op het perceel Mossel-
seweg 16 te Vorden (melding).

Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratie rechtspraak overheids-
beschikkingen kunt u binnen dertig
dagen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
indienen.

'LIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN

Op maandag 26 juli 1993 wordt
begonneMttet het aanleggen van een
plateau ^pe Eikenlaan, ter hoogte
van de Banenkamp. Hierdoor zal
gedurende l week geen doorgaand
verkeer mogelijk zijn.

- de heer P. van den Bovenkamp
voor het vernieuwen van e|n woning
op het perceel Polweg ^fc- Wich-
mond.

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

In de periode van 5 tot en met 14 juli
1993 zijn de volgende verzoeken om
een bouwvergunning ingediend:
- aannemersbedrijf Peelen BV voor

het vernieuwen en vergroten van een
bedrijfsgebouw op het perceel Dorps-
straat 28 te Wichmond;
- gemeente Vorden voor het vergro-

ten van de kantoorruimte op het per-
ceel Enkweg 11 te Vorden;
- gemeente Vorden voor het

bouwen van een materieelberging op
het perceel Kerkhoflaan 4 te Vorden;

E VERLENEN M)UW-
VERGUNNIN(MET

VRIJSTELLINGS-
MOGELUKHE1D

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan om met toepas-
sing van de vrijstellingsmogelijkheid
als bedoeld in artikel 18 A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening mede-
werking te verlenen aan het volgende
bouwplan:
- het bouwen van een fietsenstalling

op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie K, nr.
2809 en plaatselijke bekend Enk-
weg 11.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen van vrijdag 23
juli tot en met 5 augustus 1993 voor
een ieder op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bezwaren kunt u tot en met
die datum schriftelijk aan burgemees-
ter en wethouders kenbaar maken.

ASPOORTEN

Er bestaat nog veel misverstand of men bij het reizen naar het buitenland wel of
geen paspoort of toeristenkaart nodig heeft. Als u naar het buitenland gaat moet
u altijd in het bezit zijn van een GELDIG REISDOKUMENT. Dit kan zijn een
paspoort of een toeristenkaart. In het buitenland dient het paspoort als een soort
'persoonsbewijs'. Men moet zich, als men bijvoorbeeld bij een ongeluk betrok-
ken is, kunnen legitimeren. Ook voor het opnemen van geld bij banken e.d. in
het buitenland geldt een paspoort als identificatie. Toeristenkaarten worden als
zodanig niet altijd geaccepteerd. Een rijbewijs is in het buitenland geen geldig
legitimatiebewijs.

Denkt u eraan om tijdig een nieuw paspoort (5 jaar geldig) of toeristenkaart (2
jaar geldig vooreen beperkt aantal landen) aan te vragen.

Een nieuw reisdokument kunt u aanvragen bij burgerzaken. U moet 2 recente,
precies dezelfde zwart/wit pasfoto's meenemen. Het oude paspoort of toeristen-
kaart moet u inleveren. Een paspoort kost: tot en met 15 jaar f. 62,-; 16 jaar en
ouder f. 88,-. De kosten van een toeristenkaart zijn: tot en met 15 jaar f. 17,50;
16 jaar en ouder f. 29,-. Voor het aanvragen van een nieuwe pas of toeristenkaart
moet de aanvrager zelf komen.

Voor het bijschrijven van kinderen tot 16 jaar in het paspoort is schriftelijke
toestemming nodig van de ouder in wiens paspoort het kind niet wordt bijge-
schreven. Bijschrijven van kinderen in beide paspoorten is ook mogelijk. De
kosten hiervan zijn f. 6,25 per paspoort.

Minderjarigen die een reisdokument willen, hebben schriftelijk toestemming
nodig van beide ouders. Minderjarigen van gescheiden ouders hebben toestem-
ming nodig van de voogd.

Formulieren voor het geven van toestemming zijn verkrijgbaar bij burgerzaken.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 25 juli 10.00 uur ds. J. Veenendaal uit
Vorden.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 25 juli 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 25juli 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 24 juli 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 juli Pastoor
van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 24-25 juli 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 óf 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 24 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 24-25 juli F.A. Kuyl, Lochem, tel.
05730-51684.
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' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Spreekuren maan-
dag 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
Afd.' Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje/u//mevr. Wolters, tel. 1262 b.g.g.
1940. 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.

VVV 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
Zondag25 juli 10.00 uur ds. v. Leeuwen, Twello.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag24 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 25 juli 10.00 uur Gebedsviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 juli Pastoor
van Zeelst, tel. 05752-1735.

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.

Openingstijden Politieburo
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Weekend

09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
GESLOTEN
13.00-18.00 uur
GESLOTEN
09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
GESLOTEN

Telefoonnummer meldkamer Apeldoorn: 055-664455



Hartelijk dank, die ons 40-jarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt
en voor de vele kaarten,
cadeaus en bloemen.

Johan en Johanna
Rietman-Ruiterkamp

Baakseweg 8E, Vorden

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve moe-
der, groot- en overgrootmoe-
der

Janna Willemina
Visschers-Jansen

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

Vorden, juli 1993

Ik dank U, dat U samen met
mij afscheid hebt willen nemen
van mijn man

Antonie Johannes
Klaarenbeek

Uw aanwezigheid of het schrif-
telijk, telefonisch, dan wel per-
soonlijk was, heeft mij een
warm gevoel van saamhorig-
heid gegeven.

T. Klaarenbeek-Kieboom

Vorden, juli 1993

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze moe-
der en oma

Herta Smit-Poppe

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Familie J.R.M, van Biljouw
Familie D.L Smit

Vorden, juli 1993

HetVORDENS
MANNENKOOR

zamelt op

MAANDAG
2 AUGUSTUS

geen oud papier in.

Eerstvolgende datum:
6-9-'93.

De aktiviteitencommissie.

• TE KOOP: z.g.a.n. blank
eiken seniorenbed + spiraal +
matras + matrasdek, 2 mnd.
gebr., f750,-. Tel. 05752-
3725.
• TE KOOP: toerwagen
paard/pony, 21/2-jarig, Forest
merrie (gedekt). Tel. 05753-
1351.
• Wij zijn op zoek naar een
goed tehuis voor een Berner
zenner (75% ras), 3 jaar oud,
liefst op boerderij, zeer lief en
waaks. Tel. 05753-1771 of
2597.
• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• TE KOOP: jonge hondjes.
H. Nijkamp. Tel. 05750-21316.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling
i Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

cmr-UBP
KERKSTRAAT 6 • Telefoon 0544O-613O8

juilii

POWER
SHOWER
& KARAOKE SHOW

DE DIJK
OOK KAARTEN AAN DE KASSA

KOM KIJKEN NAAR ONZE
GRANDIOZE NIEUWE LICHTSHOW

Elektriciteit...
een vak apart

Een vak waar je in thuis moet zijn. Zoals wij.
Wij /.ijn erkend elektrotechnisch installateur en lid
van Uneto. Dat betekent voor u dat u kunt rekenen
op vakmanschap, waarbij veiligheid voorop staat.
Wij kennen de voorschriften, weten wat kan en niet
kan. Wij staan voor u klaar voor reparatie,
onderhoud en aanleg van alle soorten
elektrotechnische installaties. Voor noodgevallen
ook buiten 'de gewone uren'.

REULING Elektrotechniek
de Voornekamp 41
VORDEN
Tel. 05752-3618

^^ I.id van

OUE1D
Vakmensen in elektriciteit

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

WILINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Onze winkel is tijdens
de bouwvak

GEOPEND
schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9. 7251 BA Vorden, tel.: 05752-1567

Kalkoenfilet
mooi mager, lekker vers

vlug klaar, makkelijk
veel mogelijkheden b. v.

NASI, SCHNITZEL AAN STUK.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 küo 7,95
Grove verse worst 1 uio 9,95
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt apond 10,00
Rundergehakt 1 MG 12,50
Bretons gehakt 1 kno 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Babi Pangang
500 gram 6,75

SPECIALITEITEN

Pampaschijven
5 halen

4 betalen

Gebraden Varkensrollade
100 gram 1,69

Pekelvlees
1 00 gram 1 , 79

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

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

Kalkoenfilet
500 gram 6,95

Rundergehakt
9,951 kilo

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE? WIJ ZORGEN ERVOOR!

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

ZWEEDS
KWALITEITSHOUT

HOUTVOOR
SCHUTTINGEN

EN
AFSCHEIDINGEN!

f 2.80 p.m.
f 4.50 p.m.
f 16.00 pst
f 28.50 p.st.

ZWEEDS VUREN
$üe rnaten, onder vacuüm/geïmpregneerd (kleur groen)
alles 4 zijdengeschaafd met ronde hoeken:

afm. 19 x 150 mmlengtes 3.60 -4.20 - 4.50 - 5.10 - 5.40

affn. 44 x 70 mm lengtes 4.50 én 4.80 m è

afm. 70 x 70 mm lengtes 2,70 m ó ..;.....................

afm. 95 x 95 mm lengtes 2 70 m è . . . . ^

CHILEENS GRENEN
onder vacuüm/druk geïmpregneerd; fijn bezaagd:
afm. 19 x 150 mm lengte 4.ÖÖ me
ronde palen 0 6 x 100 cm a ............,:.

BOUWHOUT
vuren geschaafd:
44 x 70 mm div. lengtes è
panlatteh geschaafd:
20 x 45 mm per meter è

Alles voor de Doe-Het-Zelver.
Tijdens vakantieperiode vele aanbiedingen,
ruim gesorteerd in plaatmateriaal, bouwhout en tuinhout.

2.30 p.m.
2.90 p.st.

2.30 p.m.

0.85 p.m.

Bouw- en Houtbedrijf

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10-Zutphen - Telefoon 05750-21796

"Juist in de bouwvak!"
Uitrusten en vc^pl gemakkelijk zitten, dat is toch
wel heel belanjljk, vooral als je vakantie hebt.
Overdag gezellig uit, tochtjes maken, met
de familie naar strand of plas Jezelf uitsloven.
Bekaf van de tochtjes door streek of land
weer terug naar het vertrouwde huis.
Hondsmoe va Aet gesleep met koelbox,
picknickmand en surfplank. Alleen nog
denkend aan een fijne, makkelijke stoel
en een heerlijk, gekoeld drankje, alleen
nog denkend aan welverdiende rust.
Iedereen verdient rust op z'n tijd, ook u!
Niet alleen in de vakantie, maar ook de
andere dagen van het gehele jaar!
Zorg dan in ieder geval voor een goed
bankstel of goede fauteuils, om heerlijk
in weg te zakken, fijn te ontspannen!
Maak daarom vooral nu een uitstapje
naar OTTEN in Halle, want daar kunt u.
bijna zeker, de meubels vinden die u
al een tijdje zoekt, te kust en te keur.
Ook nu, tijdens de bouwvakvakantie!

Meubelfabriek OTTEN is gedurende de gehele
bouwvakvakantie geopend, kom dus kijken!

Openingstijden: iedere dag, behalve zondags, vrijdags tot 21.00, zaterdags tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD. - TEL. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
Voor uw
rij- en theorie-opleiding

AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 057b2-1012

Uw WATERBEDDEN-
SPECIALIST
(met o.a. het energiezuinigste waterbed ter wereld)

is nog steeds

DE 'SPANNEVOGEL'
Ruurloseweg 2 - Tel. 05753-1484 - HENGELO (Gld.)

IELMEMSE HOOGTEPUNT

BENJIJUMP
Elastiekspringen
vanaf 14.00 uur Stationsplein

24 JULI EN 7 AUGUSTUS 1993 F 100-PERSPRONG

OPRUIMING
DAMES-en HERENMODE

KORTINGEN TOT

50°/<
modecentrum

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438



Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze zoon en
ons broertje

Simon Albert

We noemen hem

Simon

Henk Teger
Bea Teger-Gotink
Maarten
Pieter
Wouter

4 juli 1993
Stationsstraat 18
7261 AD Ruurlo
Telefoon 1426

Een stille wens
werd een verlangen
naar jou, een klein mens
jij hebt de hoop voor geluk
vervangen.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Johanna Hendrika

Jan en Anita Haggeman

13 juli 1993
Riefelerdijk 9
7255 KN Hengelo (Gld.)

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Stefan Marinus Jan

Wij noemen hem

Stefan

Gerrit en
Marian Weenk-Loman

14 juli 1993
Den Elterweg 111
7233 SM Vierakker

Wij zijn heel erg dankbaar en
gelukkig met de geboorte van
onze zoon

Robin

Leendert en Christie Koertse

16 juli 1993
G. Sprokkereefstraat 12
7261 GM Ruurlo

Schitterend nieuws hier uit
Vorden.
Het is toch een jongetje
geworden:

Jean-Paul Emile

Wij noemen hem

Jean-Paul

Geboren op 16 juli 1993.

Zoon en broertje van:

Paul, Ans en
Sammy-jo Liefveld

Hoetinkhof 179
7251 WH Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn lieve zusje

Chantal

André van den Vlekkert
Ans van den Vlekkert-Helmink
Debbie

16 jul i 1993
De Haar 17,7251 CE Vorden
Tel. 05752-1017

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Corine Wilhelmina

Wij noemen haar

Corine

Anton, Gerda en
Ton Groot Roessink

20 juli 1993
Winkelsweg 3
7255 PN Hengelo (Gld.)

Hierbij willen wij iedereen
bedanken voor de felicitaties,
bloemen, kaarten en cadeaus
die wij tijdens ons huwelijk op
11 juni hebben ontvangen.

Gert & Annet Grooters-
Koning

Wij willen iedereen bedanken
voor de vele felicitaties, kaar-
ten, kado's en bloemen, die wij
mochten ontvangen ter gele-
genheid van ons 25-jarig
huwelijk.

Henk en Annie Mombarg

"t Maalderink'
Maalderinkweg 4
7251 NT Vorden

Op maandag 26 juli 1993 zijn wij,

Gerard Rossèl
en

Hermien Rossèl-Hissink

25 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze
receptie op vrijdag 30 juli a.s. van
14.30 tot 16.00 uur in Bodega
"t Pantoffeitje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Zutphenseweg 111
7251 DN Vorden

Na een welbesteed leven ging van ons heen
mijn lieve man, onze vader en opa

BERNARDBARGEMAN
GEHUWD GEWEEST MET H.E. MAANDAG

* 25 maart 1922

Vorden
Overijse (B)
Zoetermeer

Arnhem
Wichmond

Hengelo (Gld.)
Vorden

t 15 juli 1993

M. Bargeman-Boersbroek
Riaen Sérgio
Betsie en Gerard
Hermien en Henk
Marieke en William
Henny
Anja en Eduard
Martienke en Marcel

en kleinkinderen

7251 H J Vorden
Wilmerinkweg 1

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
op 20 juli op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Heden overleed onze beste broer, zwager en
oom

BERNARD BARGEMAN

geb. 25-3-1922 overl. 15-7-1993

Vorden : G.J. Bargeman
G. Bargeman-Kloosterboer
J. Bargeman
G. Bargeman-Nijenhuis
Chr. Wonnink-Bargeman
G. Wonnink

Wichmond : J. Maandag-van Dijk
E. Maandag
G. Maandag-Ronk

Neven en nichten

Vorden, 15 juli 1993

Hij is mijn hoop!
Hij wies mij met zijn doop,
Hij geeft mij brood en beker,
'k ben van zijn liefde zeker.

Plotseling is overleden onze zeer geliefde moe-
der, schoonmoeder, oma en 'over-oma'
mevrouw

SUSANNA CLAZINA SWEN
GETROUWD GEWEEST MET ONZE OP 5 AUGUSTUS 1977

OVERLEDEN VADER EIMBERT SCHOLTEN

* 26 oktober 1903 t 18 juli 1993

Moe was ze de laatste maanden, zo moe.
Maar de belangstelling en zorg voor haar dier-
baren bleef tot de laatste dag.
Wat ook bleef was het vertrouwen bij haar Heer
geborgen te zijn in leven en dood.

Sunninghill (Z.-Afrika) : Joost Scholten
Monica Scholten-Derr

Heemstede : Truus Bos-Scholten
Tijs Bos

Schelluinen : Han Krikke-Scholten
Reijn Krikke

Klein-en
achterkleinkinderen

Harderwijk, 18 juli 1993
Correspondentie-adres: H. Krikke-Scholten, Nolweg 13D,
4209 AW Schelluinen

De begrafenis heeft heden plaatsgehad te Har-
derwijk.

t Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto graf/s etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
w 05750-22816

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden T Tel. 3773

Extra Belegen Kaas
500 gram

Feta a la Grecque
per 100 gram

Chateau Camenbert
per stuk

6.75

1.35

3.79
Cashewnoten
gezouten ƒ ongezouten, 200 gram _ O. T O

Asperge/Hamsalade
100 gram

Boeren Snijworst
100 gram

2.09

1.98
l O verse Scharreleieren _ 2.75
OOK VOOR KAASSCHOTELS KUNT U BIJ ONS
TERECHT!!

Tonny Jurriëns
J>^ AUTOSCHADE ƒ

HERSTELBEDRIJF /
•./LsLJ ƒ

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

WEGENS VERBOUWING
geven wij

op onze
afd. TUINMEUBELEN, o.a.

stoelen - tafels - banken -
kussens - parasols - ligbedden -

kleedjes - tuinlampen enz.

10 t/m 50% KORTING
KOM KIJKEN OP = OP

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - HENGELO -Telefoon 05753-2139

BRADERIE/
ZOMERFEEST
IN VORDEN

22-23-24 juli
Groot Wbterspe/ctoke/ voor de jeugd
24 juli van 13.30 tot 17.30 uur op de parkeerplaats
bij hotel Bakker

Opgave hiervoor nu reeds mogelijk.

Leeftijdscategorieën: 7- 9jaar
10-12 jaar
13-15 jaar
16 jaar en ouder

Per categorie zijn mooie geldprijzen te winnen.

Inlichtingen en opgave via bon:
VVV-kantoor, Kerkstraat 6, Vorden.

Naam : M/V

Adres :

Woonplaats : Leeftijd :

Alle
SNIJBLOEMEN,
zelf uitzoeken.
2 bos 8,95

60
BOERENKOOL-

PLANTEN 9,-

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

t<
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

RUNDERGEHAKT

500 gram O y ;w ö

BACON

1,89100 gram

KALKOENFILET

1,98100 g ram

SPECIAL:

MUNCHENER
REEPJESVLEES

100 gram

1,95

VLEESWAREN
SPECIAL:

BEIERS
ROLSCHINKEN

SPECK
100 gram

1,85

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

HOLLANDSE OPAL
PER KILO

Pruimen 2,50
SUIKERBROOD

NU voor 1,95

PER KILO

2,95

Heerlijk pittig gekruide
SAUCIJZE-
BRÖÖDJES

Huzarensalade
Mausurische salade
Exotische salade
Vleessalade

500 GRAM

3,95
MAANDAG

26 JULI:

PANKLARE
Witte Kool

500 gram 1 fcO

DINSDAG
27 JULI:

PANKLARE

Worteltjes

500 gram 1 fcO

WOENSDAG

28 JULI:

PANKLARE

Rode Kool

500 gram 1 fcO

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

Feestelijke
ROZIJNEN-

BOLLEN
met fondant

NU voor O j f O

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



****
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RRM. & SUNSHINE
IEDERE VRIJDAG v.a 20.30 uur

HOUSE PARTY
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

Voor al uw

BINNEN-

of

BUITEN-

Z O N W E R I N G E N
interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld

Tel. 05750-26132

TE KOOP :

T-LEEN SLANG
0 16 - 20 - 25 -32, vanaf U p / 3 per meter

Verkrijgbaar met bijbehorende hulpstukken.

RIOOLBUIS
0110-125, 3,2 mm dikte

vanaf OpUU per meter

KOM EENS KIJKEN BIJ

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - H l- NGELO -Telefoon 05753-2139

OPRUIMING
10-50% KORTING

+ Trainingspakken

+ Sportschoenen

+ Shirts

4 etc. etc.

E M
Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

ZOMERFEEST
in'tPantoffeltje

DONDERDAG
Op de braderie als vanouds:

Heineken pilsje
voor 'npiekte!

Spectaculaire
KOEIEMELKWEDSTRIJD

om wisselbeker
Indezaal^ZELLIGÜ

Trio „ASSORTI"
Aanvang 20.30 uur GRATIS ENTREE

ig Party
met toporkest

„REFLEX"
Dit mag u niet. missen !

Aanvang 20.30 uur ENTREE F 8,50

bodeqa

fflt je
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
Tot ziens bij Frank en Mirjam Meulenbroek.

Als GGF-installateur hebben we veel kennis en ervaring op
het gebied van verwarmingstechniek. Levering en installa-
tie van zuinige HR-ketels met vloerverwarming, gaskachels
en CV installaties in de partikuliere sektor maar ook kom-
plete, energiezuinige verwarmingsinstallaties in kantoren
en bedrijfsgebouwen. Ook het veilig en vakkundig onder-
houd neemt een voorname plaats in.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 • 18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

T O T 5 0 % K O R T I N G

KWALITEITSMEUBELEN VOOR
EXTRA LAGE PRIJZEN

LU

B!

DRESSOIR
'WIT GEKALKT EIKEN

1.47 mtr. breed
VAN:
VOOR: 1350,

WANDMEUBEL
* GEHEEL MASSIEF EIKEN
* BLANK GELAKT
* 2-06 mtr. breed

VOOR: 2750,-
VITRINEKAST
* ALPINE WIT
w MET VERLICHTING
VAN:
VOOR: 598,-
SLAAPKAMER
* BLANK GELAKT
* LEDIKANT 140/200 + 2 NACHT-
KASTJES «- BOVENBOUW

1895,-
SLAAPKAMER
* DONKER EIKEN
w LEDIKANT 140/200 + 2 NACHT-
KASTJES* BOVENBOUW

VOOR: 1498,-

HOEKKOMBINATIE
* ECHT RUNDERLEDER (BLAUW)
*METFEDERKERN

3+2231$: 2998,-

VOOR: 1995,-
2-ZITSBANKPITRIET
- BEKLEDING IN ORIGINELE

SANDERSËN STOF

VOOR: 1250,-

STEREOTORENS VANAF: 198,-

CO-TORENS VANAF: 99,-

SENIORENFAUTEUILS VANAF: 398,"

LEREN FAUTEUILS VANAF: 698,-

PfTRlET FAUTEUILS VANAF: 115,-

SALONTAFELS VANAF: 198,-

1 -PERS. LEDIKANTEN VANAF: 195,-

TELEFOONBANKJE
MANOU VAN: 249,-VOOR: 79,-

70 ROLLEN KAMERBREED
op 400 en 500 breed, uit voorraad leverbaar.
Alles gratis gelegd, behalve trappen.

EN! MEER DAN 200 TAPIJT-
COUPONNEN OP 400 EN 500 BREED

Van 1 tot 12 meter, kom snel, meet uw kamer,
gang e.d. want uw maat is er vast bij.

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4

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

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
met ingang van woensdag 28 juli 1993, gedurende
een maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad
in zijn vergadering van 29 juni 1993 (ongewijzigd)
vastgestelde bestemmingsplan 'Industrieterrein Vor-
den 1992'.
Dit plan heeft betrekking op het verleggen van een
gedeelte van de Ambachtsweg in oostelijke richting.
Tegen het plan zijn geen bezwaren ingediend bij de
gemeenteraad zodat niemand gerechtigd is om hier-
tegen bezwaren in te dienen bij Gedeputeerde Staten

Vorden, 22 juli 1993.
De burgemeester voornoemd,
M. Aartsen-den Harder.

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
vanaf vrijdag 23 juli tot en met 22 augustus 1993, voor
een ieder op de gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan: 'Vorden
Gemsterrein 1993, nr. 1'.

Dit plan schept mogelijkheden voor de vestiging van
een cafetaria/restaurant aan de oostzijde (nabij 'de
Tuunte') van het winkelcomplex op het voormalige
Gemsterrein.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
zijn eventuele bezwaren tegen dit plan (schriftelijk)
kenbaar maken aan de Gemeenteraad van Vorden,
Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 22 juli 1993
De loco-burgemeester voornoemd,
M. Aartsen-den Harder.
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Donderdag 22 juli 1993
55e jaargang nr. 17

Landelijk bekend geworden door fietsende burgemeester:

Tachtig jaar
Achtkastelenfietstocht
Tachtig jaar geleden (1913) besloot de Vordense apotheker
W.F. van Mourik een fietstocht uit te zetten langs de acht Vor-
dense kastelen. Volgens hem een prachtige vrijetijdsbesteding
voor degenen, die zich in die dagen een fiets kon veroorloven.

Op 10 april 1945 werd hij in Wester-
bork bevrijd. Direkt na de bevrijding
werd dhr. van Arkel waarnemend bur-
gemeester van Neede, waarna hij met
ingang van l februari 1947 in Vorden
tot burgemeester werd benoemd. Op l
februari 1974 ging hij met pensioen.
Direkt na zijn benoeming duurde het
maar even of van Arkel kwam in het
bestuur van de VVV terecht en wat in
feite nog belangrijker was, zo bleek
later, de heer van Arkel ging elke
wonesdagmiddag in de maanden juli
en augustus een lange stoet van fiet-
sers voor om hen langs de acht kaste-
len te leiden en bovenal te vertellen
over de kastelen en de natuur.
Van Arkel: 'Ik kon natuurlijk heel veel
vertellen. Doordat ik alle kasteelhe-
ren goed kende, kreeg ik heel wat
inlichtingen die ik tijdens de tochten
kon gebruiken. Ook over de natuur. Er
waren fietsers bij die konden echt
geen beuk van een eik onderscheiden!
We vertrokken elke wonesdagmiddag
altijd prompt om half twee. Tegen zes
uur waren we weer terug. Het werd
ook wel eens later. Ik heb het nooit
'afgeroffeld'.
In die 31 jaar als gids heb ik het nooit
één keer af laten weten. Ik stemde
mijn vakantie altijd af op deze weke-
lijkse fietstochten. Vakantie in juli of
augustus was er nooit bij', aldus de
oud-burgemeester.

De Achtkastelentochten o.l.v. dhr.
van Arkel trokken wekelijks 200 tot
300 deelnemers. Hij hield dat zelf
precies bij. Woensdagsavonds zo
tegen de klok van half zeven, zeven
uur belde hij de pers steevast op met
de woorden: 'Er nebben vandaag zo-
en zoveel fietsers meegedaan.' De
kilometers, die werden afgelegd hield
de heer van Arkel ook bij.

Zo'n 12.500 kilometers heeft hij als
gids afgelegd. En daar komen dan nog
de vele duizenden kilometers bij die
hij zelf ook voor zijn plezier, op eigen
houtje fietste. Een betere promotor
voor de fiets was dan ook nauwelijks
te vinden. En dat vond ook de 'Stich-
ting Fiets'. De Stichting vereerde de
heer van Arkel met de gouden 'Fietss-
peld' een onderscheiding die aan
slechts weinigen is toegekend.

Toen van Arkel was gepensioneerd
bleef hij de wekelijkse fietstochten op
verzoek van 'De Stichting Fiets' nog
vijf jaar leiden. In 1979 toen hij er
definitief een punt achter zette kreeg
hij als blijk van waardering een
Empo-fiets aangeboden.

'Op deze fiets rij ik nu nog steeds', zo
zegt de krasse oud-burgemeester niet
zonder trots. Het was overigens de
tweede Empo-fiets (Vordens fabri-
kaat) die van Arkel kreeg aangebo-
den.

Toen de Vordense VVV in 1954 nl. 50
jaar bestond werd er een speciale
Achtkastelentocht gehouden. Toen de
stoet in Vorden terugkwam kreeg dhr.
van Arkel zijn 'eerste' rijwiel aange-
boden.

Bi'j ons in d'n Achterhook
'Zo', zei Toon van de Spitsmoes tegen zien vrouw Riek, 'i'j bunt t'r nog wel
aadug op lied weer, de earpels bunt gaar dus könne wi'j zo an taofel.'
Riek was met eur dochter en schoonzoon en 'n kleinen Tonnie hen winke-
len ewes. 'n Enen mos un bloes jen hemmen, 'n ander un bokse en zo meer,
i'j wet wel hoo dat geet. De kaste nog bastens vol maor alles uut de mode.
'Now, wi'j bunt allemaole goed eslaagd en nog veurdelug ok', aldus Riek.
'Dat mag dan wel in de krante', von Toon die nooit snapp'n waorumme zee
zovölle soorten klere mossen hemmen.

Zee waarn goed en wel an taofel too de tillefoon ging. 't Was Annie eur
dochter, of t'r nog un plestik tasse in 'n auto lei, die waarn ze kwiet, daor
zatt'n nog 2 bloesjes in. "k Zal wel effen kiek'n', zei Toon. "k Bel ow zo wel
weer.' Toon had neet volle succes met zie zuukeri'je want daor was gin
plestik tasse te vinn'n in 'n auto. Hee bell'n Annie metene maor weer op.
Die snapp'n d'r helemaols niks van. Willem had de tasse nao 'n auto
ebrach veur zee gingen koffiedrinken. Hee had de tasse zeker op 'n auto
inplaatse van d'r in eleg.
Zo vegets was e wel. Of Willem in huus ook de volle laoge ekregen hef wet
Toon neet maor Willem was effen later al wel bi'j eur umme zelf te kiek'n of
de tasse d'r soms toch nog neet argens onder lei.

Tien menuten later ging de tillefoon weer, 't was Annie. Of Willem d'r nog
was. Nee, Willem was al weer op huus an. 'Now', zei Annie, 'de bloesjes
bunt t'r weer, 'n kleinen Tonnie had de tasse in 'n hofan 'n stroek ehangen.
Oma (dus Riek) had um die egeven en ezeg: 'Nem i'j dat maor effen met.'

Maor den kleinen aap was rechtoo, rechtan nao 'n zandbak eloop'n, den
had de boek meer dan vol van dat winkelen en de tasse daor gedachteloos
neer ehangen.

'Da'j dat ok neet meer wissen', zei Toon, 'laot ons daor alles op de kop
zetten. En Willem hef t'r natuurlijk ongenaedug van langs ehad'. Zo was
zien dochter wel: un drifkop die effen gloepens ondeugend kon wean maor
1f gelukkug vief menuten later weer vegett'n was. "k Denke da'j zuutjesan
un betjen dommelug wod.'

Riek zei d'r maor niks op, van eur leaftied hadd'n d'r daor wel meer las
van, bijons in d'n Achterhook.

Umme dat de meesten van owluu met vekansie bunt doo'k 't zelfok maor 's
un paar wekke kalm an.Ena 'j nog gaon mot: volle plezier!

H. Leestman.

Van Mourik kreeg toestemming van
de diverse kasteelheren om de fietsers
zo dicht mogelijk langs hun fraaie
'optrekjes' te laten rijden.
Het initiatief van de apotheker heeft
Vorden in de loop der jaren geen win-
deieren gelegd. Het 'Achtkastelen-
dorp' is er landelijk bekend door
geworden. En dan met name door toe-
doen van oud-burgemeester A.E. van
Arkel, die ruim 31 jaar als gids van
deze fietstocht heeft gefungeerd. Van
Arkel werd al gauw aangeduid als de
'fietsende burgemeester'. Geen krant
of weekblad of er zijn in de vijftiger
en zestiger jaren wel publicaties over
hem verschenen.
Van Arkel is maar wat trots op het pre-
dikaat 'fietsende burgemeester'. Van
Arkel en de fiets een twee-eenheid.
Nog dagelijks kun je de 84-jarige
oud-burgemeester hier of daar tegen-
komen op zijn stalen roe. Weer of
geen weer, een paar uurtjes fietsen
behoort to zijn vaste dagindeling.

Dhr. van Arkel werd op l februari
1947 tot burgemeester van Vorden
benoemd. 'Mijn vader werd in 1917
burgemeester van Ruurlo. Ikzelf werd
ambtenaar op de sekretarie in Ruurlo
en al fietsend leerde ik vrijwel de
gehele omgeving kennen', zo herin-
nert de heer van Arkel zich. Toen de
oorlog uitbrak was hij werkzaam op
de sekratarie in Weesp.

Westerbork

Zijn liefde voor het fietsen werd hem
in maart 1945 fataal. Van Arkel: 'Ik
fietste op gegeven moment in
Ommen. Toen hielden een paar Duit-
sers mij bij de brug in Ommen aan. Ze
pakten mij de fiets af en transporteer-
den mij naar Westerbork. Waarom
weet ik niet. Waarschijnlijk wisten ze
dat ik flink de pest aan Duitsers had',
zo zegt van Arkel.

Jubileumtocht

Op 28 augustus a.s. organiseert de
plaatselijke VVV een jubileumfiets-
tocht om het 80-jarig jubileum te her-
denken. De rit begint bij kasteel Vor-
den (gemeentehuis) en eindigt na de
nodige attrakties bij start, tijdens de
rit, en de finish bij Hotel Bakker.

Oud-burgemeester van Arkel hoopt
van de partij te zijn. 'Vorige week
kwam ik dokter Sterringa nog tegen
op een receptie. Weet je wat hrj zei:
'mijnheer van Arkel U kunt beter gaan
fietsen dan elke dag pillen slikken!'

HELP DE 40.000 KINDEREN MET EPILEPSIE
GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-De Machtvan het Kleine.
Al 100 jaar actief.

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

STEUN DE ff G5/VAANVAL OP HET ONVERWACHTE.



FEESTELIJKE OPENING
Tent-, zeil- en schoenmakerij
BERENDS

Maandag jl. opende aan de Nieuwstad de fam. Berends haar nieuwe winkel, welke in zeer korte tijd
was omgetoverd tot een winkel in een aparte stijl. Leuk en zeer creatief opgezet, echt een winkel waar
men gezellig binnenloopt.
Men kan er terecht voor reparatie van tenten, zeildoeken en schoenreparatie, lederen autobekleding,
lederen- en kunststofmeubels en paardetuigen. Zelfs klompen kan men er kopen.
De fam. Berends woont al geruime tijd in Vorden. Teon het pand naast hun woning vrijkwam, hebben
zij dit met beide handen aangegrepen om hun bedrijf van Warnsveld naar Vorden te verplaatsen.
Voor Vorden is het uiteraard een aanwinst dat het pand, Nieuwstad 14, weer bezet is.
De fam. Berends was zeer onder de indruk dat velen in zo'n korte tijd geholpen hebben om het een en
ander te realiseren. Ook het bezoek tijdens de opening overtrof hun verwachtingen.
Wij wensen de fam. Berends veel succes toe in Vorden.

Dieneke Hendriks
opnieuw in Bronkhorst
Vanaf 18 juli tot en met 13 augustus exposeert Dieneke Hen-
driks haar schilderijen, assemblages en reliëfs.
Zij is een vertrouwde gast in de Kapel van dat aardige stadje.
Uitgaande van emoties die overal aanleiding vinden bij ons
menselijk bestaan, heeft zij gezocht naar kleuren, silhouetten
en speciale vormgeving, waardoor de kijker geboeid blijft.
Regelmatig is van haar wel ergens in ons land een expositie t
zien, maar... Bronkhorst blijft ze trouw.

ENÖA

Gezien het grote succes van vorig
jaar, besloot ze om ook nu een
muziekmiddag in te lassen van een
geheel eigensoortige structuur. Was
het vorig jaar orgelmuziek, uitgezocht
bij een drietal schilderijen, nu zal het
fluitmuziek zijn.
Anita Berrier en Herman Muller,
dwarsfluitspelers kozen muziek die
hun visie om zo'n zes schilderijen ver-
tolkt. Dieneke Hendriks zal zelf ver-
tellen wat haar bewoog om die schil-
derijen te maken.
Het zal interessant zijn om in klank en

woord de verschillen op te merken.
Op zaterdagmiddag 31 juli zal er dit
gezamenlijk optreden zijn.
Gedurende deze tijd blijft de deur
even gesloten, opdat de concentratie
niet gestoord wordt.
Wie het wil meemaken raden we aar
vroegtijdig aanwezig te zijn.
De expositie is dagelijks geopend,
ook op de zondagen. De toegang is
gratis, ook op de muziekmiddag.

Dieneke Hendriks, Deventerweg 100,
7203 AP Zutphen, tel. 05750-17331.

Sterren stralen in Slagharen
Vanaf 11 juli tot en met 15 augustus zullen in het Zomertheater
in het Ponypark Slagharen maar liefst zeven nationaal
bekende artiesten optreden. Hanny, Grant & Forsyth, Peter
Koelewijn, Frank en Mirella, Maywood, Dennie Christian en
Appie & Flappie zullen afwisselend per dag drie optredens ver-
zorgen.

Op zondag 11 juli zal Hanny, momen-
teel Nederlands populairste zangeres
en door het Nederlandse volk onder-
scheiden met de Veronica Award, het
Zomertheater openen. Het spreekt
vanzelf, dat Hanny het lied 'Maar
vanavond heb ik hoofdpijn' ten
gehore zal brengen, maar ook 'Mijn
Kijkdoos' zal niet ontbreken.

Het zeer succesvolle duo Grant &
Forsyth komt met successen als
'You've lost that lovin' feeling' en To
know you is to love you'.
Peter Koelewijn onthaalt elke dinsdag
de gasten van het park op een keur aan
bekende nummers als 'Kom van dat
dak af' en 'Je wordt ouder pappa'. Op
woensdag kunnen de bezoekers van
het park genieten van optredens van
Frank en Mirella.
Maywood geeft op de donderdagen
acte-de-présence. Geroutineerd, su-
per professioneel en perfekt op el-

kaar ingespeeld staan Alice May en
Carin Wood (Maywood) garant voor
een perfekt optreden waarin zij hun
hits de revue zullen laten passeren.
Vrijdags treden in het Zomertheater
speciaal voor de kinderen Appie &
Flappie op.
Vijf zaterdagen lang is Dennie Chris-
tian de gastheer in het Zomertheater.
De optredens in het Zomertheater zijn
voor de bezoekers van het Ponypark
Slagharen gratis toegankelijk.

ZOMERTHEATER 1993

(11 juli tl m 15 augustus)
Elke zondag: Hanny.
Elke maandag: Grant & Forsyth.
Elke dinsdag: Peter Koelewijn.
Elke woensdag: Frank en Mirella.
Elke donderdag: Maywood.
Elke vrijdag: Appie & Flappie.
Elke zaterdag: Dennie Christian.

JULI:
SWOV^n Tafel in de Wehme
iedere dl^
7 Wielerronde van Vorden
7 Linde, verhalen onder de molen
8 VVV,spookrit
8 V V V, bezichtiging kasteel
8 VVV, avond wandel ing'den

Bramel'
5 t/m 8 Avondfietsvierdaagse

SWOV
6 Zwembad, Zwemlessen
7 Zwembad 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
8 ANBO, midgetgolf'in de Dennen'
8 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
9 Zwembad, Zwemlessen

10 Pretty-markt
12 V V V, bezichtiging kasteel
12 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'
13 V W, spookrit
13 W V, huifkartrektocht
13 VVV,bedrijfsbezichtiging
13 Soos Kranenburg, Eindmiddag
13 Zwembad, Zwemlessen
14 VVV, Lindese Molen
14 VVV,Wientjesvoort, lezing
14 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
15 VVV,spookrit
15 V V V, bezichtiging kasteel
15 VVV,viswedstrijd
15 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
16 Zwembad, Zwemlessen
17 V V V, fietstocht
19 V V V, bezichtiging Kasteel Vorden
19 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg1

20 VVV,spookritperfiets
20 V V V, bezichtiging Pinetum
20 VVV.huifkartocht
20 WV, lezing Hackfort,

Natuurmonumenten
20 Zwembad,Zwemlessen
21 ANBO, lange fietstocht
21 W V, verhalen onder de Lindese

molen
21 Zwembad, Proefzwemmen
21 Welfare, werk uitdelen 'de Wehme'
21 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
22 VVV, spookrit per fiets
22 VVV, bezichtiging Kasteel Vorden
22 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
22 t/m 24 Kermis
23 Zwembad, Zwemlessen
24 VOV en V V V, waterfestijn
24 Zwembad, Diplomazwemmen
25 Zomerfietstocht,VRTC'de

Herberg'
26 VVV, bezichtiging Kasteel Vorden

26 ANBO, klootschieten op
'de Goldberg1

27 VVV, spookrit per fiets
27 VVV,huifkartocht
27 V V V, bezichtiging Pinetum
27 Zwembad, Zwemlessen
28 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
29 Staringavond, Kapel Wildenborch
29 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
30 Zwembad, Zwemlessen
31 Zwembad, Jeugdrecreatiespelen

en Zomeravondzwemmen

IK-ARIJ
AUDOVHI

AUGUSTUS:
SWOV Open Tafel in de Wehrne
iedere dag.
2 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'
3 Zwembad, zwemlessen
4 ANBO, korte fietstocht
4 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
5 Staringavond, Kapel Wildenborch
5 Zwembad, aquarobic en jogging
6 Zwembad, zwemlessen
7 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, fietstocht
8 IndeReep'n,koetsendagmet

historische rijtuigen
8 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijd
9 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'
I O Zwembad, zwemlessen
I I Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
11 Zwembad, proefzwemmen
12 Zwembad, aquarobic en jogging
13 Zwembad, zwemlessen
13 W V, rondleiding 65+

gemeentehuis i.s.m. SWOV
14 Zwembad, diplomazw^Timen
16 ANBO.klootschiete^

'de Goldberg1

17 Zwembad, zwemlessen
17 HS V de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugdwedstrijden
18 Zwembad,50+zwemjKni.s.m.

SWOV 9
18 HS V de Snoekbaars, vrije

wedstrijd
19 Zwembad, aquarobic en jogging
20 Zwembad, zwemlessen
22 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
23 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg1

24 Zwembad, zwemlessen
25 ANBO, lange fietstocht
25 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
26 Zwembad, aquarobic en jogging
26 Bejaardensoos Vierakker, feest
26 Bejaardenkring, Dorpscentrum
27 Zwembad, zwemlessen
30 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'

Verhalen
onder de molen
VORDEN - Woensdagavond 21 juli
worden 'Verhalen onder de Molen'
voorgedragen. Een programma in de
Lindesche Molen met vertellingen
door Peter Hoefnagels en Ben Rog-
mans. Na afloop kan de molen
bezichtigd worden.

Diploma-
zwemmen
In verband met het diplomazwemmen
kan er zaterdagmiddag 24 juli pas in
het diepe bad gezwommen worden.
Het proefzwemmen vindt 21 juli
plaats.

Weekendrecept
Vlogman
Chinese ratjetoe

Basisbereiding bakken:
Laat in een passende pan boter uitbruisen en licht bruinen. Het formaat
van de pan afstemmen op de hoeveelheid vlees die wordt bereid. In een te
grote pan verbrandt de boter, in een te kleine pan wordt het vlees niet
gelijkmatig gebakken. Schroei het vlees aan weerszijden dicht en temper
het vuur. Blijf met het vlees over de bodem van de pan schuiven en keer
het regelmatig. Vervolgens verder bakken tot het vereiste gaartepunt. Het
vlees uit de pan nemen en de braadboter eventueel afblussen met water of
ander vocht.

U heeft nodig voor 4 personen:
400 gram rundergehakt; 100 gram ontbijtspek of bacon, in reepjes gesne-
den; 400 gram gekookte rijst; 2 uien in halve ringen gesneden; l prei in
reepjes gesneden; 500 gram fijngesneden Chinese kool; 200 gram taugé; 2
theelepels kerrie; l theelepel gemberpoeder (djahé); 4 eetlepels ketjap; 2
eetlepelsolie; l thectepelsambal; zout; peper.

Bereiding:
Vorïïit ue olie in een wadjan af wok en bak hierin de reepjes spek of bacon
met de prei en de uien licht aan. Voeg vervolgens de sambal en de kerrie
toe en laat dit op een laag vuur even meebakken. Zet het vuur nu hoog en
bak de tartaar of het gehakt tot rulletjes.
Voeg dan de Chinese kool en taugé toe en bak dit even mee. De groenten
moeten knapperig blijven. Voeg tot siof de rijst toe en verhit het geheel
goed. Breng het op smaak met ketjap, zout, peper en gemberpoeder.
Lekker met atjar tjampoer of rauwkostsalade, kroepoek en een glas bier.

Voedingswaarde per portie:
Energie: ca. 1975kJ(470kcal).
Eiwit: 34 gram.
Vet: 17 gram.
Koolhydraten: 46 gram.

Nefit-Turbo.
met Schone Winsti

• j;o\

Nefit-Turbo.
. De zuinigste HR cv-ketel en tevens
;1 de schoonste. Zo kunt u eindelijk
;| een milieu- maatregel nemen die u

'<^<?-"' ''t' ^^

geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen

\u er graag meer over
M F F l T

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

CONTACT een goed en graag gelezen blad

SANDRA VANREYS
Countryzangeres, tevens presentatrice, op de Beach-party
zaterdag 7 augustus.
Vanaf heden kaarten in de voorverkoop bij de V. V. V. en 'De
Herberg' in Vorden, Egelantier Hengelo, VVV Zutphen en
Focus-winkels.



KERMIS 22-23-24 JULI

VORDENSE

ONDERNEMERS

VERENIGING

KERMIS 22-23-24 JULI

VERENIGING

VOOR

vREEMDELINGENVERKEER

VORDEN

22 JULI: BRADERIE / ZOMERFEEST
DONDERDAG:
vanaf 15.00 uur braderie en kermis;
's avonds 18.00 uur tot 22.00 uur leselkapel op de parkeerplaats van Hotel Bakker.

VRIJDAG:
's morgens markt;
's middags en 's avonds kennis;
17.00 tot 19.00uurkinderbraderie.

ZATERDAG:
Waterspektakel 13.30 uur tot 17.30 uur met diverse pauzespelletjes, zoals varkens stapelen,
4 op een rij in grote uitvoering, spiraalspel en forel vissen met echte nepvissen.
Dansgelegenheid m.m.v. diverse artiesten en bands bij horeca.

\

leselkapeJ ie

ALLE ZOMERCOUECTIES

HALVE PRIJS !
EN SOMS VOOR NOG MINDER

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

DAMES- HEREN- KINDERMODE

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

VAKANTIEAANBIEDING

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

ROOMBOTER
APPEL- en/of KERSEN-

ROOMFLAPPEN
met royale vulling

En op bestelling kunnen ze
warm afgeleverd worden.

NU: 5 HALEN 4 BETALEN

TWENTS

SUIKERBROOD

NU 2,1 O

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

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

AUTO-
STALLING

Inl. tel. 1417.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Schoolboeken
bestellen.

LOGA bellen.

Tel. 05752-3 1 00.

GEBRUIKT GLAS
APART

ALLES VOOR UW AUTO

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

Shoarma en Pizza speciaalzaak

Sindbat

Wij bezorgen ook bij U thuis in Ruurlo, Vorden en Hengelo (dinsdags
geen bezorging). Bezorgkostcn bij bestelt ing onder f 13,- bedragen f 2,-.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 01.00 uur
zaterdag en zondag van 14.00 tot 01.00 uur

Zuivelweg l - Ruurlo - Telefoon 05735-2628

KLEDING EN TEXTIEL
APART

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van maandag 26 juli t/m
woensdag 11 augustus

LI EGVI RKOOP
van donderdag t/m zaterdag a.s.

a//e planten en pfanfenbakken

50% korting
alle aardewerk, g/as, zijde e.d.

25% korting
en vele andere koopjes.

BLOEMENSPECIAALZAAK

dijkërrnan
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. (05752) 13 34

(op kortlngsartlkelcn geen bonnen en cheques)

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

Wat dacht u bijvoorbeeld van:
* Bruiloften
•Vakantie
* Verjaardagen en partijen

Vraag vrijblijvend naar onze
voordelige huurprijzen.
Reserveren is GRATIS.

TOT ZIENS BIJ...

5PALSTRAAT 28A - HENGELO GLD
TEL. 05753-3636 ' ̂  6&™"

ie bezorgt Contact?
Er bereiken óns nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wy de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen. Uite-
raard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Ligeon, Hoetinkhof41, tel. 1996

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clausïaan
W, Alexanderlaan
De Horstcrkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

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

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

De Doeschoi
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt /ml5en2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Brinkerhof 94, tel. 2520

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. vanLimburg-Stirumstraat

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

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B. Galleestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkwég
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindclaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almensewcg
HetHoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr, 35)
Kerkstraat
Het Wiernelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetló, tel. 3397

Het lebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
Het Wiernelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
DeHanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk



Arjan Sprukkelhorst viert
verjaardag in Cambodja
De ouders van Arjan Sprukkelhorst, wonende aan Het Stro te
Vorden, zijn er zeker van dat deze week de Ajax-vlag zal wap-
peren in Cambodja, ter gelegenheid van zijn achttiende ver-
jaardag. 'Er is een pakje voor hem onderweg met daarin zeker
zestig felicitatickaarten', zegt zijn moeder, 'het versturen van
zoveel kaarten is hem nog vóór zijn vertrek daarheen als een
soort weddenschap beloofd.'

Fietsend
de boer op

Arjan Sprukkelhorst is marinier eer-
ste klas, beroepsmilitair. Hij heeft zijn
opleiding gehad in de Van Ghent-
kazerne in Rotterdam en daarnaast
heeft hij ook gelegen in de Van Braam
Hoekgeest-kazerne in Doorn. Na de
zware opleiding, die hij met succes
heeft afgesloten, werd hij op tien juni
uitgezonden naar Cambodja, waar hij
deel uitmaakt van de 'blauwe baret-
ten', de militaire afdeling van de Vere-
nigde Naties.
Uit zijn brieven naar huis valt duide-
lijk te lezen dat het rustig is in Cam-
bodja. Arjan moet wachtlopen in een
stukje niemandsland dat Sok-San
heet. Hij werd ook ingezet bij de
beveiliging van een landingsplaats
waar de grootste helikopter van de
wereld landt. Ook worden voertuigen
op .wapens onderzocht door hem en
zijn kameraden.
Het kamp waarin Arjan is onderge-
bracht, is gelegen aan een weg waar-
aan aan de andere kant een kamp van
de Witte Khmer ligt. De hutjes waarin
de militairen huizen, staan op palen,
zodat in de regenperiode niemand
natte voeten krijgt.
De lokatie Sok-San wordt binnenkort
opgeheven, de verhuizing van het
kamp is over twee weken, maar nie-
mand weet de uiteindelijke bestem-
ming. Arjan vertelt dat het erg warm
is in Cambodja. In de vrije tijd wordt
er gevliegerd en gevist. Tussendoor

worden lange diensten gedraaid, vijf
uur op, vijf uur af, enzovoort. Het is
goed uitkijken geblazen, want langs
de kant van de weg liggen vele mij-
nen. De Vordenaar vindt het eten in
Cambodja wel lekker, maar hij heeft
wel gevraagd om toezending van bor-
relnootjes, drop, sport-life, bokke-
pootjes en speculaas. In oktober of
november wordt Arjan weer thuis
verwacht. Voorlopig heeft hij gete-
kend voor vier jaar, maar het is wel
zijn bedoeling om in dienst te blijven.
'We hebben regelmatig contact met
elkaar. Op 30 juni heeft hij nog naar
huis gebeld voor zijn jarige zus
Nicole. Ook met zijn vriendin Helen
Langelaar heeft hij goed contact',
aldus mevrouw Sprukkelhorst, 'in
september gaat Helen naar Arjan toe,
hij krijgt op l september vakantie. De
eerste drie dagen brengt hij door in
Bangkok, daarna zes dagen in Pattaya
en dan weer terug naar Bangkok. Het
hotelonderkomen is beperkt en reser-
veringen worden vanuit dienst gere-
geld, uit veiligheidsoverwegingen.'
Arjan is militair in hart en nieren. Met
vijftien jaar had hij zijn MAVO-
diploma al op zak en heeft toen al
gesolliciteerd voor de mariniersoplei-
ding. Vanwege zijn jeugdige leeftijd
werd hij afgewezen, is toen de
HAVO-opleiding gaan volgen en
werd tot de militaire opleiding toege-
laten toen hij zeventien was.

Eindkeuring
kalveropfokklub
Hengelo- Vorden-
Eefde
Op vrijdag 16 juli werd de eindkeu-
ring van de kalveropfokklub, ondanks
de slechte weersvoorspellingen,
onder goede omstandigheden op het
terrein van 'De Uitrusting' te Eefde
gehouden.
In de afgelopen maanden werden de
deelnemers en hun kalf drie keer thuis
bezocht en werden punten gegeven
voor de volgende onderdelen:
omgang en voorbrengen van het kalf,
het toilet van het kalf, de huisvesting
en weide en het bijhouden van een
boekje, waarin de afstamming en de
voeding in vermeld staat.
Rond 10.00 uur begonnen de juryle-
den, de heren G.D. te Brinkhof en H.
Dommerholt, de jongelui en hun kalf
te beoordelen op de omgang en voor-
brengen van het kalf en op het toilet.
Ook moet de deelnemer in gepaste
kleding het kalf presenteren.
Nadat alle deelnemers en hun kalf
individueel beoordeeld waren moes-
ten er een viertal nogmaals in de ring
verschijnen om uit te maken wie er
voor gezorgd had dat zijn/haar kalf
het beste toilet had; deze eer was voor
Justus Vriend uit Vorden. Het best
voorgebrachte kalf werd gepresen-
teerd door Remco Regelink uit Hen-
gelo (Gld.).
De prijsuitreiking vond plaats in de
pauze van de 'fokdag Eefde' en de
juryleden toonden zich tevreden over
datgene wat deze 14 jongens en
meisjes tussen 6 en 16 jaar met hun
kalf hadden laten zien.
De uitslag na de drie rondgangen en
eindkeuring luidt als volgt:
l e jaar s deelnemers:
1. Riek Berends, Warnsveld 1853/4
punt; 2. Anne Marie Kornegoor, Vier-
akker 1803/4 punt; 3. Justus Vriend,
Vorden 179'/4 punt; 4. Linda Wesse-
link, Vorden 179 punt.

2e jaars of meerdere malen deelne-
mers:
1. Remco Regelink, Hengelo (Gld.)
196'/4 punt; 2. Hendrik Wijnen, Leu-
venheim 192 punt; 3. Jaldert Steen-
blik, Hengelo (Gld.) 1873/4 punt.

De organisatie van deze wedstrijd
was, evenals vorige jaren, ook weer in
handen van de leerkrachten dierhou-
derij van de Scholengemeenschap 't
Beeckland in Vorden.

RTV-nieuws
Drukke tijden momenteel voor de
R.T.V. Was l juli de Ronde van Vor-
den zeer succesvol verlopen, waar-
voor alle medewerkers nog hartelijk
dank, kwam zaterdag 17 juli de
Ronde van Steenderen aan de beurt,
waar we ook al weer op een hele
mooie wedstrijd kunnen terugkijken.

Vanaf het startschot vertrokken drie
man pijlsnel waaronder twee R.T.V.-
ers, te weten Mano Lubbers, Jan
Wevers en Ronald Kok uit Loenen.
Deze drie heren gingen zo tekeer, dat
ze het gehele peloton dubbelden,
waaruit inmiddels 4 man was onts-
napt met daarbij weer een R.T.V.-er,
Wim Bosman. De drie koplopers lie-
ten het niet op een gezamenlijke
sprint aankomen. Mano Lubbers
sprong twee ronden voor het eind weg
en kwam alleen over de meet. Ronald
Kok werd tweede en Jan Wevers was
goed voor een keurige derde plaats.
Wim Bosman, vorig jaar nog winnaar
werd zesde. Nu kijken we alweer uit
naar zondag 25 juli naar de Ronde van
Hengelo (Gld.) ook door de R.T.V.
georganiseerd.
Verdere uitslagen: Edwin Maalde-
rink, 15e plaats in klassieker voor
junioren in Siebengewald.

Wereldwinkel-
nieuws
Het overwinnen van een
handicap

Cheshire Home in Dakha, Bangla-
desh, is genoemd naar de beroemde
Engelse piloot uit de 2e Wereldoor-
log, die ondanks het verlies van beide
benen de strijd voortzette.
Diezelfde vasthoudendheid tref je aan
bij de gehandicapte bewoners van het
huis. Hier maken zij onder meer de
CLOWNSPOPPEN die U in de
Wereldwinkelkraam kunt kopen.
Alles doen de werkers zelf.
Zij kopen de stoffen in op de markt,
zij maken de houten kopjes en
beschilderen ze zelf, ze naaien de
kleertjes en kleden de poppen aan.
Velen moeten door hun handicap
uiterst geconcentreerd werken. Maar
de werkers zien hun werk als een uit-
daging, en als een poging om zo zelf-
standig mogelijk te blijven.
Het Cheshire Home is een project van
de organisatie BRAC/Aarong. Deze
ondersteunt een aantal coöperaties
van mannen en vrouwen in alle moge-
lijke bedrijfstakken: kleding en tex-
tiel, leer- en jutebewerking, vlecht-
werkendrukwerk.
Daarbij staat de samenwerking en de
ontwikkeling van de mensen zelf cen-
traal en krijgt deze gestalte in con-
crete projecten.
Zoals in Cheshire Home, waar de
mensen hun handicap even vastbera-
den bestrijden als de armoede.

WERELDWINKEL VORDEN
STAAT A.S. DONDERDAG OP
DEBRADERIE.
's Middags is er een aardige attractie
voor kinderen en 's avonds zijn er
leuke prijzen te winnen.

EN VRIJDAG STAAN WE WEER
OP DE WEEKMARKT.

Zaterdag 31 juli zetten 3 agrarische
bedrijven en een kruidentuin in Zel-
hem en Halle hun deuren open. Ieder-
een die eens wil zien hoe het er op een
agrarisch bedrijf aan toe gaat is van
harte uitgenodigd te komen kijken.

Fietsroute
Langs de bedrijven is een fietsroute
uitgezet met een lengte van ongeveer
25 kilometer. Deze fietstocht start tus-
sen 10.00 uur en 12.00 uur bij het
V V V-kantoor, Stationsstraat te Zel-
hem. De deelname is gratis. De fiet-
sers krijgen een routebeschrijving.
Onderweg worden consumpties ver-
strekt.

Bedrijven
De fietsroute voert langs een kruiden-
tuin. Hier krijgen de fietsers uitleg
over de namen en werking van allerlei
verschillende kruiden. Verder kunnen
de fietsers een manege bezoeken.
Hier zullen ook een aantal zoog-
koeien te zien zijn. Verder is een
bezichtiging van een veevoederfa-
briek in de route opgenomen. Tot slot
is een rundveehouderijbedrijf open-
gesteld, die bezichtigd kan worden.

Welkom
Deze open dag van agrarische bedrij-
ven wordt georganiseerd door de
gezamenlijke landbouworganisaties
en de Vereniging voor Bedrijfsvoor-
lichters in Zelhem en Halle. Zij willen
door het openstellen van agrarische
bedrijven laten zien wat er in de agra-
rische sector speelt. Boer en boerin
staan u graag te woord om te vertellen
over hun werk en hun bedrijf. U bent
van harte welkom.

RV. Vorden
Leden van de P. V. Vorden hebben het
afgelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Everles over een
afstand van 177 kilometer.
De uitslagen waren: C. Bruinsma l, 2;
G. Oldenhave 3; G. en H. Boesveld 4,
5, 6; A.A. Jurriens 7; A. Stokkink 8;
A. en A. Winkels 9,10.
Tevens werd deelgenomen aan een
wedvluch^anaf Brivé over een af-
stand van^W kilometer.
De uitslagen waren: G. Oldenhave l,
2,4,8; H. Eikelkamp 3,6,7,10; G. en
H. Boesveld 5; C. Goedhart 9.

W(Geslaagde
examen-
kandidaten
ISENDOORN COLLEGE

MAVO:
BAAK: Alfred Hendriks.
BRONKHORST: YasmijnTan.
STEENDEREN: Marieke Altena;
Ester Borgonjen; Ramon Kelderman;
BasvanRooij.
VIERAKKER: Michel Hoogland.
VORDEN: Haico Borninkhof;
Danielle ter Huerne; Wendy Vos;
Marije Wakkers; Joost Willemsen.
WARNSVELD: Enith Boenink; Nata-
scha Groot; Erna de Loor; Judith
Paling; Martine Pardijs; Miranda
Postma; Richard Put; Nadine Rib-
bers; Wanda Ribbers; Kim Schlee-
doorn; Floris Thomassen; Peter van
der Veen; Bianca Weigraven; Arjan
van Zoest.
WICHMOND: WinandaTijssen.

HAVO:
BAAK: Wendy Tijssen.
RUURLO: Carolien Roumen.
STEENDEREN: Ellen Das; Esmir
Langenhof.
VORDEN: Audrey ter Beek; Barbara
Huitink; Evelien Hummelink; Bar-
bara Klunder; Valerie van 't Lam;
Hanneke Nijenhuis; Nancy Rutgers.
WARNSVELD: Sander van Amels-
voort; Jeroen Bosveld; Hans Drenten;
Denise van der Ende; Marjan de
Greef; Sander Kolber; Dave Kroon;
Nico Kuipers; Bert van Langen; Irene
Maas; Katja Nieuwland; Peter Riet-
horst; Chantal Smale; Dorothe Smale;
Jeroen Smit; Ivo Sueters; Koen Thuis;
Ester Zuethof.
WICHMOND: Saskia Helmink; Ilse
Nijenhuis; BasOverbeek.

ATHENEUM:
STEENDEREN: Veroni Steentjes;
SusanWeijers.
VORDEN: Renate Leisink; Danielle
Vos; Frank Woltering; Jacco Wolte-
ring.
WARNSVELD: Mariska Altena; Riz-
wan Bagasrawalla; Jeroen Boogman;
Gerhard Brunsveld; Xandra Derksen;
Saskia ten Grotenhuis; Bastiaan Hols-
huysen; Patricia Notten; Ans School-
tink; Simone Schouten; Remco van
Slooten; Wilko Vaandrager; Aris van
Velden; Vincent van Zuijlen.

Knupduukskes
dansten bij de
fam. Snellink
Zaterdagmiddag vertrokken, behalve
de leden van de folkloristische dans-
groep 'De Knupduukskes' zo'n 45 fiet-
sers vanaf het Marktplein voor een
tocht van circa 30 kilometer.
De organisatie was in samenwerking
met de plaatselijke VVV, in handen
van 'De Knupduukskes1 zelf, die zich
voor deze gelegenheid in oud-Gel-
derse boerenkostuums hadden gesto-
ken.
Gelukkig voor de deelnemers bleef
het gedurende de gehele route droog.
Het eerste gedeelte van de rit ging
door de buurtschappen Galgengoor
en de Kranenburg.
Tijdens de pauze bij de familie Snel-
link aan de Bekmansdijk, konden de
'Knupduukskes' niet lang van de rust
genieten. Zij trakteerden de deelne-
mers aan de fietstocht op enkele dan-
sen zoals 'Wie goat noar Höksebarge
toe', de 'Drikusman' e.d. Dit viel bij de
deelnemers, overwegend toeristen,
goed in de smaak.
Het tweede gedeelte van de route
voerde de deelnemers door de omge-
ving van Linde, weer terug richting
dorp.
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Allerhand
in 't Saksenland
Degene, die wel eens over de Waarlerweg komt zal zeker bekend
zijn met het bordje 'De Eersteling' waarmee het huis Waarlerweg
4 gesierd is.
Minder bekend is dat aan deze naam een aardig stukje geschie-
denis verbonden is. Deze naam duidt nl. aan dat dit huis de eerst
woning was die in het kader van de nieuwe Landarbeiders wet
1919 gebouwd is. Deze wet bood mensen, die zelfde grond beza-
ten of konden kopen, een hypotheek van 100% op de te bouwen
woning te krijgen.
In die tijd woonde de heer M. Lenderink in een huis aan de Hen-
geloseweg dat verkocht zou worden. Hij was dus genoodzaakt
naar een andere woning om te zien. Op een doopvisite bood een
buurman hem aan de grond te financieren zonder rente en terug-
betaling, zodra dit mogelijk was.
De heer Lenderink kocht toen van J. Mellink het perceel grond
(nu Waarlerweg 4) en bouwde daarop een nieuwe woning. De
bouwkosten bedroegen f 3.200,-. Een bijkomende voorwaarde
was dat de naam 'Eersteling' op de voorgevel moest komen,
omdat dit het eerste huis was volgens de nieuwe wet. Tot 1958
heeft de fam. Lenderink op de 'Eersteling' gewoond. Daarna werd
het tot 1968 bewoond door de fam. Vliem. In dat jaar bouwden zij
een nieuw huis ernaast en werd de 'Eersteling' veeschuur.
Volgens genoemde wet zijn er nog meerdere woningen in Vorden
gebouwd o.a. 'Klein-Garmel' in 1920.

H.G. Wullink.

Onvergetelijke vakantieperiode
in dancing-discotheek
De Woage te Halle
Voor de thuisblijvers heeft discotheek De Woage een leuke
alternatief om zo prettig mogelijk jouw vakantie door te
komen. In de zomermaanden staan ook zoals U altijd al van
ons gewend bent, weer de beste topformaties op het grote
podium van dancing De Woage.

Nieuw voor Halle is de DANCE
HOUSE PARTY, die m.i.v. VRIJ-
DAG 16 JULI van start zal gaan, maar
wekelijks terugkeert. De beste house-
platen gecombineerd met een prima
sfeer en speciale cocktails tref je aan
op deze vrijdag.
Muziek is natuurlijk een belangrijk
aspect voor zo'n avond. Naast de
bekende house-platen, zullen zij ook
een prima collectie met onvergete-
lijke house-muziek laten horen. Deze
DANCE HOUSE PARTY begint om
20.30 uur.
Zaterdag 24 JULI speelt de bekende
topformatie 'BREAK' op het grote
podium van dancing-discotheek DE
WOAGE.
Break heeft zich de afgelopen jaren
echt waar kunnen maken in het dan-
cingcircuit. Nummers als die van
TINA TURNER, SIMPLY RED, U2
en vele andere bekende artiesten of
groepen spelen zij perfect na.
In de KEN-IE-DIE ZAAL wordt dit
weekend terug gegaan met muziek
die voor een ieder bekend in de oren
zal liggen. Hieronder verstaan wij
GOUD VAN OUD en de beste en
leukste FEESTPLATEN die op deze
planeet te verkrijgen zijn.
Wil jij ook pret maken, dan zitje goed
in de KEN-IE-DIE ZAAL. Zoals wij
al gezegd hebben, is er voor elk wat
wils, naast deze twee mogelijkheden
zijn er nog vele anderen.

Wat dacht je van lekker uitje dak gaan
met de TOP 40, die iedere week stipt
wordt bijgehouden door onze DJ's.
Of om te genieten van echte HAR-
DROCK? Voor de liefhebbers hebben
wij een speciale afdeling, waar zij
volop aan hun trekken komen. Mocht
dit alles toch te veel zijn van het goede
dan kun je lekker bijkomen in het
'FLESKE'. Hier kun je echt genieten
van verschillende soorten bier, waar-
onder 'Mexicaans' bier, POSTER bier,
afkomstig uit Australië, wit bier uit
België of gewoon een lekkere Hol-
landse MEIBOK biertje van de tap.

Dancing De Woage heeft
gewoon meer

Naast al het leuke wat wij hierboven
vermeld hebben, moet je ook een
belangrijk aspect niet vergeten. Hoe
kom ik naar Halle maar als ik lekker
wil drinken. Hoe kom ik dan weer
thuis?

De discobussen van DE WOAGE zijn
ook voor jou een uitkomst. ledere
zaterdag rijden de bussen vanuit alle
windrichtingen naar Halle.
Wil je graag hier meer over weten, bel
dan de INFO-LIJN van discotheek
DE WOAGE.
Deze is dagelijks te bereiken onder
het nummer 08343-1232.

1 In de Dennen
Arrangement1

Een dag later, zondag l augustus
vindt het 'In de Dennen Arrangement'
plaats. Het programma bestaat uit
zwemmen (10 banen voor kinderen
en 20 banen voor volwassenen); mid-
getgolven en een puzzelfietstocht.
Deze fietstocht heeft een lengte van
30 kilometer. Het vertrek is uiteraard
vanaf het zwembad. Daar krijgen de
deelnemers een routebeschrijving

mee, terwijl er onderweg allerhand
opdrachten uitgevoerd moeten wor-
den. Onderweg wordt iedere deelne-
mer koffie met krentewegge aangebo-
den.
De kosten zijn zeer laag gehouden en
bedragen, inkl. bovengenoemde ver-
snaperingen, f 6,50 per persoon. Alle
deelnemers ontvangen een leuke
herinnering aan dit 'In de Dennen
Arrangement'. Inschrijven tot uiter-
lijk 31 juli aan de kassa van het zwem-
bad (tel. 05752-1203). Voor 15 augus-
tus staat hetzelfde programma
gepland.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
Bij de in Gorssel gehouden dressuur-
wedstrijd op 18 juli werden de vol-
gende prijzen behaald:
Lilian Cuppers met Horrinoco Flow
Ie prijs L l-dressuur met 129 punten.
José Brinkerhof met Mr. Itty 2e prijs
L l -dressuur met 128 punten. Marielle
Kamphorst met Ebony 5e prijs Ml-
dressuur met 117 punten.

Fietspad Ruurlo-
Vorden
In "t Fietspad-bulletin' lazen wij dat
er, ook in het Arnhemse provincie-
huis, hard gewerkt wordt aan een
fietsveilige verbinding tussen Ruurlo
en Vorden. Tegen de voorgestelde
aanleg zijr in totaal meer dan twintig
bezwaarschriften ingediend, o.a.
betrekking hebbend op het rooien van
bomen langs het tracé, het claimen
van planschade wegens derving van
woongenot, het wegvallen van par-
keerruimte, het verzoeken om
geluidswerende maatregelen. Of deze
bezwaren zullen zorgen voor ernstige
vertraging in de uitvoering, durven de
deskundigen niet aan te geven. Via de
provincie zal contact worden opgeno-
men met de indieners van de bezwaar-
schriften. Via de gemeente zal verder
worden gegaan met de voorbereing
van het betreffende bestemmings-
plan. Daarbij zal rekening worden
gehouden met eventuele wijzigingen
die kunnen voortkomen uit inge-
diende bezwaarschriften. De ver-
wachting is dat het ontwerp-bestem-
mingsplan in september in de Vor-
dense gemeenteraad kan worden
besproken. In de periode daarna kan
in tweede instantie worden gerea-
geerd, maar dan alleen door indieners
van een bezwaarschrift. Er is politiek
geen beletsel meer, de provincie heeft
op de goedgekeurde begroting voor
1993 een bedrag uitgetrokken voor
voorbereidende werkzaamheden aan
het fietspad, dat zal lopen van Vorden
tot de gemeentegrens van Ruurlo. Een
tijdelijke verbetering voor fietsers is
aangebracht in de vorm van een extra
witte streep langs de strook voor fiet-
sers, een idee van de Ruurlose politie!

Moonligth-
swimming
met spelgebeuren
In samenwerking met de kantine,
organiseert het badpersoneel van het
Vordense zwembad 'In de Dennen' op
zaterdagavond 31 juli 'Moonlight'
Swimming. Die avond zal het water
in het bad tot ca. 26 graden worden
verwarmd. Er is een onderwaterver-
lichting, terwijl het bad zelf feestelijk
zal worden aangekleed. Op het terras
gezellige discomuziek, een kampvuur
en barbecue.
's Middags is er een 'spelgebeuren1

voor de jeugd. Daarvoor worden in en
rond het bassin diverse spelen georga-
niseerd, waarbij leuke prijzen zijn te
verdienen. Alle deelnemers krijgen
een herinneringsvaantje aangeboden.
Opgave is mogelijk aan het bad (tel.
05752-1203) tot en met vrijdag 30
juli. De kosten bedragen, inklusief
entree tot het bad, vijf gulden per per-
soon.


