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Freek Wolsing redt
Peter Faber uit
de Indische oceaan
Acteur Peter Fabcr gat' zondagmiddag
in theater 'Onder de Molen' in Linde
een try-out van zijn nieuwste show
'Vrolijke verhalen voor onderweg'.
Op het moment dut Fabcr halverwege
de show vertelde hoe hij enkele jaren
geleden bijna was verdronken in de
Indische Oceaan, kwam een w i i h c i c
Freek Wolsing het theater binnenge-
lopen. 'Wie heeft zijn auto voor mijn
garage gezet', riep hij r ichting de hon-
derd toeschouwers. Freek Wolsing -
beter bekend als de verhuurder van
geluidsinstallaties en verlichting -
h u u r t voor zijn bedrijfswagen een ga-
ragebox in Linde. Nadat de bewuste
'fout' parkeerders waren terugge-
keerd, vervolgde Peter Fabcr - net als-
of er niets gebeurd was - /,ijn verhaal.
'En toen zwom ik dus in de Indische
Oceaan...'.
De opbrengst van de thealershow van
Peter Fabcr kwam zondagmiddag ten
goede aan de restauratie van de Lin-
desc molen. In totaal is er 55.000 gul-
den nodig voorde vernieuwing van de
rieten kap van het bouwsel. Aange-
zien ilc kap van de molen in zeer
slechte staat is. wil de s t i ch t ing Linde-
schc Molen zo snel mogelijk begin-
nen met de restauratie, 'Helaas ont-
vangt de s t i ch t ing pas in I998 ccn
subs id ie van 37.(XX) gulden van ge-
nKYnle en provincie. De rcsi moeten
wc zelf aanvul len . Toch hopen wc
doormiddel van sponsoring ;il eerder
te kunnen beginnen met de vernieu-
wing van de kap', aldus Peter Hoefna-
gels, ar t is t iek leider van het theater
Ouder de Molen. Onze verslaggever-
bezocht zondagmiddag de t ry -ou t on
sprak niet Peter Hoefnagels over de
fondsenwerving voor de Lindese mo-
len. Zie verslag Tweede Blad.

Route van intocht Koetsenrit gewijzigd

TOSriEVFFI F? J

Vorden l start
voorbereidingen
voetbalcompetitie
I let eerste e l f t a l van W Vordcn
is vorige week begonnen mei de
voorbereidingen voor het nieu-
we seizoen. Trainer Peter Jan-
sen hoopt dat het team dit jaar
een betere start kent dan de vori-
ge competitie. 'Maar toen zaten
wc ook echt in de hoek waar de
klappen vielen. Op ccn gegeven
moment waren er acht spelers
geblcssccrd en was er ccn ge-
schorst. Zoiets is na tuu r l i j k
nooit bevorderlijk voorde pres-
taties', aldus Peter Jansen.
De selectie van Vorden l kent
vergeleken bij vorig seizoen
drie 'nieuwe' gezichten. Zo is
Mare van der Linden na drie jaar
Bc Quick weer terug van weg-
geweest. Ook Getril Wennckcr
en Diek Smit die respectievelijk
bij Pax en Ratti voetbalden, ke-
ren terug bij hun oude vereni-
ging. 'De selectie is er door de
komst van dit drietal zeker niet
op achteruit gegaan', vertelt Pe-
ter Jansen. 'Maar het is natuur-
lijk altijd afwachten of we dat in
de compet i t ie ook waar kunnen
maken' . Vorden l doet dit week-
end mee aan het Pax-tocrnooi en
spccli in lotaal twee wedstrij-
den. Op vrijdagavond moeten
de Vordenarcn het opnemen te-
gen de Keijenburgsc Boys ter-
wijl op zondag 13 augustus
wordl gevoetbald tegen het
Wintcrswijkse WVC dat het ko-
mend seizoen uitkomt in de 3e
klasse KNVB. Het eerste en
tweede elftal van voetbalclub
Socii spelen /ondag legen DEO.

Zondag 13 at<xn.\tit.\ houdt In de Keep'n voor de !9e keer een koetsentocht door de landelijke nmgcving van Vorden. In
tegenstelling tot voorgaande jaren :ai de route van de intocht door het dorp '.v middags niet langs de Wehme gaan.
Gemakshalve de complete routebeschrijving. Ocht^Sronte: Kasteel Vorden. rechts Horsterkamp. rechtdoor^ations-
MY% links Burg. (ïallec^traat, recht* Ah}i(-'nse\\-e<>,^J;s oprit kasteel Den Bramel, links Almcnscweg, rcchts^Ri En~.e-
rinck, links Larensen'eg, rechts Enzerinckweg, linKs Gaigeiigooru'eg, links Schoolhuisweg, links Wildenbomtseweg,
kasteel De Wildenborch, rechts Nijlandweg, Vordenseweg, rechts Sclioneveldsdijk, links achteroprit De Wicrsse, rechts
Wicrsscallee, rechts Ruurloseweg', links Onsteinseweg, rechts Schutteslraat, links achteringang kasteel Vordcn. Mïdda-
groute: achteruitgang Kasteel Vordcn, rechts Schuttestraat, rn 'hts Schimmeldijk, rechts Waarlerweg, links Veldslagweg,
rechtdoor Hamminkweg, rechts Riethttisweg, links frwkscwcg. rechts Hakcforterweg, rechtdoor Baron van
laan, rechts Vierakkersestraatweg, kasteel Sudera^Qchts Boshniswea, rechts Kockoekstraat. links Kntis
Strodijk, rechtdoor Mispclkampdijk, rechts Alniense\veg, rechts Burg. Galleestraat, links Dorpsstraat, rechts Horster-
kaïup, kasteel Vorden.

Bevolking Kranenburg in
(k ban van derde bosfeest
De leden van het Cultureel Collec-
tief Kranenburg leggen op dit mo-
ment de laatste hand van de voor-
bereidingen voor het derde bosfeest
dat zaterdagavond wordt gehou-
den. De twee voorgaande edities
van het bosfeest stonden in het te-
ken van het thema 'Geesten en spo-
ken'. Dit jaar zal het feest afspelen
in Country & Westernstijl.

Voorzitter Bonus Waarlc van het Cul-
tureel Collectie!" Kranenburg liep al
ccn tijdje mei dit thema rond. 'In het
vonrtmiligc Tsjcchoslowakijc heb ik
d iverse Country & Westernfeesten

meegemaakt. Dat bracht mij op het
idee op zoiets ook in Kranenburg te
organiseren. Toen ik dat vorig jaar
voorstelde, waren de leden van de
stichting gelijk enthousiast en zijn we
allereerst op zoek gegaan naar CL- n ge
schikte band voor het feest. En dal is
de Twentse formatie Saloon gewor-
den die count ry & westernmuziek
speelt. Daarmee hebben wc als het
ware de basis gelegd voor dit derde
bosfeest.'
Aan hel begin van de Hamveldseweg
- die naar bet Jonkerbos leidt - staat
sinds ccn week een grote houten wel-
kom spoort.

"De bezoekers komen op die manier
helemaal in de juiste sfeer', aldus be-
stuurslid Anncmarie Wolbcrt die bij-
zonder verheugd is dat de stichting op
het allerlaatste moment de eountry-
zangcres Ine Wagen voort heeft kun-
nen toevoegen aan het programma.
Inc Wagenvoorl komt oorspronkelijk
uit Warnsvcld maar woont op dit mo-
ment in het Twentse Hengelo. In de
country & wcstcrnwcreld is Ine Wa-
ge n voort geen onbekende. Zo heeft
zij ccn cd uitgebracht in zes verschil-
lende landen en is ze op dit moment
bezie met de opname van een tweede
cd.
'Ze is dus een welkome aanvulling
voor het programma van het derde
bosfeest. Nu alleen nog hopen dat het
weer meezit. Maar eerlijk gezegd heb
ik daar alle vertrouwen in', aldus An-
ncmaric Wolbcrt. Zie ook advertentie.

5e Wiw Knijper Toernooi voor D-pupillen op 19 en 20 augustus:

Norwich City te gast bij W Vorden
Voetbalvereniging Vorden houdt
zaterdag 19 en zondag 20 augustus
het 5e Wim Knijper Toernooi voor
D-pupillen. Dit tweedaagse evene-
ment heeft plaats op het sportcom-
plex aan de Oude Zutphenseweg.
Evenals voorgaande jaren kent het
toernooi weer een sterk deelne-
mersveld. Zo zijn onder andere de
D-pupillen van Ajax, Feyenoord en
PSV van de partij en heeft het toer-
nooi door de deelname van Nor-
wich City uit Engeland ook voor het
eerst een internationaal karakter.

Het evenement wordt zaterdagmor-
gen onder muzikale begeleiding van
Sursum Corda geopend door me-
vrouw M. de Jong van de Nedac Sor-
bo Groep en c re-voor?, i t ter Wim Knij-
per naar wie het toernooi vernoemd
is. Jeugd voorzitter Jan Borgonjcn is
uiterst tevreden over het deelnemers-
veld van dit jaar. 'Vijf jaar geleden
was het toernooi slechts één dag en
hadden als landelijke club alleen
Feyenoord weten te s t r ikken met als

gevolg dat het niveauverschil vaak
hcc erg groot was. Maar doordat wc
elk jaar ccn steeds betere organisatie
neerzetten hebben we inmiddels in
Nederland ccn aardige naam opge-
bouwd waardoor het deelnemersveld
steeds sterker wordl', aldus Jan Bor-
gonjcn.

Internationaal
Dit jaar doet voor het eerst ook een
buitenlandse club mee aan het Wim
KuijpcrTocrnooi.
Jan Horgonjen: 'Tijdens het Sorbo
Toernooi raakt ik in gesprek met de
heer Petit die bijzonder goede contac-
ten heeft in de Hngelse en Schotse
voctballcrij. Hij was van mening dat
ccn evenement als het Wim Kuijpcr
Toernooi ook voor pupillen uit Enge-
land interessant zou zijn. Op die ma-
nier is het balletje dus gaan rollen en
prijkt het Engelse Norwich City op de
deelnemerslijst.' Hierdoor krijgt het
Wim KuijpcrTocrnooi dezelfde allu-
re als het dit jaar voor het laatst ge-

houden Nationale Sorbo Toernooi.
'Daar gaat het wc! op lijken. Evenals
het Sorbo Toernooi staat het cvcnc-
incnt dat wij volgende weck houden
bekend om haar goede en strakke or-
ganisat ie . Daarmee hebben wij als het
ware de bakermat gelegd voor het
Wim Kuijper Toernooi. Verder zijn
we natuurlijk ook de vele sponsoren
erg dankbaar. Want zonder sponsor-
gelden waren wc nergens. Wat dat be-
treft zijn we blij dat de ondernemers
in Vordcn en in deze regio ons een
warm hart toedragen', zegt Jan Bor-
g on jen.
Er zal zaterdagochtend in twee poules
worden gestart. Poule A bestaat uit
Fcijcnoord, Wïllem II, MVV, Afde-
ling Gelderland en Vorden. In poule B
ziuen Ajax, PSV, VVV, Afdeling
Arnhem en Norwich City. De eerste
i wee teams van poule A en B strijden
zondagmiddag om de twee finale-
plaatsen. Na de finale heeft de piïj-
zcnui t rc ik ing plaats met medewer-
king van muziekvereniging Concor-
dia.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag ?3 augustus 10.00 uur Mevr, R. Visser-
van der Sijde uil Goor.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 augustus 10.00 uur ds. H. Weste-
rink,

Geref. Kerk Vorden
Zondag 13 augustus 10.00 uur ds. Tsj. Zuidema,
Apeldoorn; 19.00 uur ds. W. van Herwijnen.
Kampen.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 12 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.

R K Kerk Vorden
Zondag 13 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 augustus
Pastoor J. van Zeelst. Vorden, lel. 05752-1735.

Huisarts i2-13 augustus dr. Dagevos. hel Vaar-
werk l, tel. 2432.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag lot 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 apolheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan Ie 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 Haggaman-Wii-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordl automalisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 12-13 augustus P.J. Waart, Barchem,
lel. 05734-1744. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 {dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van hel
kanloof zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 lot 12.00 uur en van 13,00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 lot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten Is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 Of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Cnderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 lot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag. tel.
05750-16463.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur,

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje augustus: mevr. v.d. Berg, tel.
6875, b.g.g. 1940. Graag bellen voor 8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragier, tel, 05752-1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12,15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Hel Jebbink
4a, lel. 05752-2749.

Begrafenlsdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Slankmeldlngsnummer 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-kantoor Tel. 3222 Openingstijden; maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag:
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. Tel. 05750-20934.

Infod Ie ren bescherm ing
Tel, 05752-6668.

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. Buiten bereik
bellen 2248 0(1701.

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, Zulphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 augustus 10.00 uur ds. G. Griffioen,
Bathmen.

RK kerk Vlerakker-Wichmond
Zaterdag 12 augustus 17.00 uur Eucharistievie-
ring, Dameskoor.
Zondag 13 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Herenkoor.
Weekend- Wacht-Pastores: 13-14 augustus
Pastoor J. van Zeelst, Vorden, lel, 05752-1735,

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Polilie
dag en nacht bereikbaar, lel. 05752-1230.
Slreekziekenhuis Hel Nieuwe Spitlaal, Ooyer-

hoekseweg 8. lel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks 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).
Kraamatdeling 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.

'Samen sterk voor de Dorpskerk'
Banknummer
Rabobank Vordcn
ABN/AMRO Vorden
SNS-bank Vordcn

36.64.47.475
47.30.94.835
93.33.31.479

Giro van de bank
862923
837570
310031

Bewoners de Delle
blij met verhaal
Leestman over lift
Diverse bewoners van de De lic .heb-
ben de redactie van Weekblad Con-
tact door middel van ccn brief la ten
weten zeer blij ie zijn met de aandacht
die H. Leestman vorige weck in Bi ' j
ons in d'n Achterhoek schonk aan de
lift op deze locatie. Veel ouderen kla-
gen al tijden over deze in hun ogen
onveilige bouwlïf i die nie t geschikt is
voor personenvervoer. 'Het doet ons

genoegen dat er nu eens aandacht
wordt geschonken aan het feit dat wij
ouderen van deze gevaarlijke l i f t ge-
bruik moeien maken', aldus de bewo-
nersvan de panden21,25,29,31, 37,
39 en 41 in een gezamenlijke brief.
Ook voor C. Dekker was Bi ' j ons in
d'n Achterhoek van vorige week uil
het hart gegrepen. 'Op een dergeli jke
lift bejaarden en rolstoelgebruikers
naar boven te transporteren, is toch
werkelijk te gek. Ik hoop dal het be-
stuur van De Wchmc dit ook inziet en
een oplossing voor dit probleem
vindt . '



MAATWERK IN BOUWWENSEN!
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TOPCOLLECTIES
RAAMDECORATIE.

Naast Luxaflex en Bécé hebben wij sinds kort een Deco Home

collectie raamdecoraüe. Een collectie van topkwaliteit die

bovendien aantrekkelijk geprijsd is.

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 05753-4000

N»

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

nivoB
BOUWBEDRIJF

ROUWENHORST RUURLO

Barchcmseweg 14A • 7261 DC Ruurlo
Tel.: 05735 -1363 • Fax.: 05735 - 3515

Voor het snel en deskundig
verwijderen van

WESPENNESTEN
bel (05752) 3283, b.g.g. 1356

Slagerij Jan Rodenburg
ook uw barbecue specialist

SPECIALITEITEN

Hamburgers speciaal
(mager rundvlees)

5 haien, 4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst

100 gram ƒ 0,98

Farmers Bacon

100 gram ƒ l j69

WEEKEND

Haas/Rib
Karbonade

üo ƒ 10,45

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Magere speklapjes

500 gram ƒ 3,75

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,—

Rundergehakt

1 kilo ƒ 12,50

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor.

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 - 1470

ZOMERSE AANBIEDINGEN

...ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN...
...keuze uit wel 30 soorten...

DIT WEEKEND

ROYAAL GEVULDE

APPEL-KRUIMEL VLAAI
goed voor 12 flinke punten

voor 14,50

AARDBEIENVLAAI
GOED VOOR 6 PUNTEN

DIT WEEKEND 8,50

NIEUW!

PRUIMEN-KRUIMEL
STUKJES

WEER EENS WAT ANDERS

1,75DIT WEEKEND PER STUK

zie ook onze dagaanbiedingen

Spoorslraat 23, 7261 AE Ruurlo
Telefoon; 05735 - 2000
Fan: 05735 - 3 3 1 7 BOUWMATERIALEN BV

Tijdens de bouwvakvakantie
van 28 juli t/m 18 augustus zij wij al Ie dagen

GEOPEND
van ma. t/m vr. van 9 tot 12 uur
voor het afhalen van materialen

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen

Balkhoui50x 100, l. 6 m 3,- p.m.
Balkhout 50 x 150, l. 6 m 4,50 p.m,
Balkhout 63 x 170, l. 4.2 en 4.5 m 6,- p.m.

Golfplaten asbestvrij 153 x 110 25,- p.st.

Buitenvelderweg 1 -Ruurlo-Tel. (05736)1577.
Prijzen incl. B. T. W.

Voor inlichtingen:
HAVI reizen

Busverhuur
HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst
Tel. 05758-1334

APTOE BREDA

'et de bus naar de taptoe in Breda?

30 en 31 augustus
Vertrek: 17.30 uur

f 50,-p.p.
(inclusief entreebewijs)
(Bij voldoende deelname)

Stichting CC.K. houdt

BOSFEEST
in Kranenburg

zaterdag 12 augustus
Country & Western stijl
m.m.v. Saloon en Ine Wagenvoort

Locatie: Jonkerbos
Aanvang: 20.00 uur
Entree: f 12,50

OPENINGSTIJDEN:
ma. 1/rnüo van 900 17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zal. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — naluursteen — wandtcgels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Varden - lol. 05752-3278 [industrieterrein]

l.v.m. VAKANTIE is de
WERKPLAATS
gesloten van
18-8 t/m 26-8

Autobedrijf Polman
Vordenseweg 21-23

7231 PC Warnsveld, Tel. 05752-3568

Oud papier
Even uw aandacht omtrent het inleveren en
ophalen van oud papier door het Vordens
mannenkoor.

ledere 1e zaterdag van de maand halen wij
papier op ten noorden van de Zutphen-
seweg, Dorpsstraat en Ruurloseweg, inclu-
sief deze drie wegen.
En iedere 3e zaterdag van de maand ten
zuiden van de Zutphenseweg en Dorpsstraat.

U kunt het papier ook brengen bij schilders-
bedrijf van v.d. Wal, achter op het parkeer-
terrein, ingang het Hoge.

Heeft u een grote partij papier, maak dan
telefonisch een afspraak. Tel. no. 2454.

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

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

THEO TERWEL ï
AUTOSCHADESPECIALIST B

Burg. Galiéestraa! 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedr

DES
Leo Westerhof:

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

Telefoon 05752-1208

SPORT
ONTSPANNING
SPEL

Olde Lettink
pi ' l i l ri-sl.HiiMnl
afhanlcentrum

en tering
i il'i|i'.i>rvice

Zondag 13 augustus open terras
In verband met de koetsentocht is ons terras vanaf 9.00 uur
geopend.
De eerste koets wordt plm. 9.45 uur verwacht.
Een clown zal de kleintjes gaan vermaken in de voortuin met
verschillende verrassingen.
Veel kijkplezier en graag tot ziens.
Henk - Marga - Hans - Inez.



Op 8 augustus 1995 is onze
dochter en zusje

Rozemarijn

geboren.

Eric en Astrid
Derksen-Westerhof
Charlotte

Margrietlaan 18
7251 AV Vorden

Ons 40-jarig huwelijksfeest is
voor ons een mooie en onver-
getelijke dag geworden, mede
door uw aanwezigheid, ca-
deaus, attenties en felicitaties.
Allemaal hartstikke bedankt.

Herman Rutgers
Lies Rutgers-Hendriks

Vierakkersestraatweg 35
7233 SH Vierakker

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voorparll-
cul ierenen verenlglngan.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezette
regels: elke regel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen f 1,-oxtra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bl| contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient Ie worden, wordt hiervoor
f 2,50administratiekosten In reke-
ning gebracht
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Be! 05753-2370.

• TE KOOP: ATB-frets Giant
Terrago, 3 jr. oud. Tel, 05735-
1158.

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk start met de
nieuwe cursussen op maan-
dag 28 augustus 1995. Inlich-
tingen en opgave: Ap Peters,
tel. 08344-1436 of Lucia Mul-
link, tel. 08342-2361.

• ledere dinsdagavond t/m 15
augustus om 19,00 uur rond-
wandeling onder deskundige
leiding in het Pinetum de Bef-
ten te Vorden. Inlichtingen en
aanmelding via VVV Vorden,
tel. 3222, f5,- p.p., kinderen
f 2,50. Geen honden meene-
men.

• TEKOOP:aardappelen.J.M.
Wijnbergen, Lochemseweg
4, Warnsveld. Tel. 05750-
23393.

• Ze zijn er weer: verse tros-
anjers van het land. J. Schoen-
aker, Vierakkersestraatweg
22, Vierakker.

• Oranjecommissie Medlertol
organiseert zondag 13 augus-
tus een oriëntatierit per fiets.
Start 13.00 uur vanaf „'t Wapen
van 't Medler"

• • GEVONDEN: een jong
poesje, 8 weken, witte pootjes,
zwart/wit befje.
Inlichtingen tel. 05752-4278

• Wie heeft onze tamme,
lamme kraai gezien?
Tel. 05752-3133

• TE KOOP: schapen, zwart-
bles ooi en ramlammeren. Geb.
maart. G.J. Beek, Het Hoge 61,
tel. 05752-1660

• TE KOOP: 4-pits gasstel
merk Pelgrim. Tel. 05752-4342

• TE KOOP: Kawasaki AR50
b.j. 1992, f 1.600,-. Tel. 05752-
1965

ledereen mag HET
Henkie

• GEVRAAGD: aanhanger
voor achter auto, plm. 110/120
cm breed, plm. 180/200 cm
lang. Hissink, tel. 05752-1778

• TE KOOP: zeer mooie
hondjes kruising West High-
land white terriër x Cairn terriër.
Ing. en ontw. Vakantieregeling
altijd mogelijk. Tel. 05752-3048

• Oranjecommissie Medlertol
organiseert zondag 13 augus-
tus een oriëntatierit per fiets.
Start 13.00 uur vanaf „'t Wapen
van 't Medler"

CONTACT
Lokaliseert wat u
(.'d/t interesseert

'Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar tiet onbekende land.'

Tot ons onuitsprekelijk verdriet is plotseling van
ons weggenomen mijn lieve vrouw, onze zorg-
zame moeder en oma

HENDRIKA JACOBA
BOERS-MEERBEEK

* 20 augustus 1909 t 5 augustus 1995

Vorden: Bertus Boers

Dini en Ab
Caria en Harry
Emmy en Eric

Henny en Harry
Elly en Erwin
Sandra en Angel

Zutphen, 5 augustus 1995

Correspondentie-adres:
Dhr. A.J. Jansen
De Hanekamp 15, 7251 CH Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden op donder-
dag 10 augustus om 10.45 uur in de Ned. Her-
vormde kerk te Vorden.
Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid tot
afscheidnemen in bovengenoemde kerk vanaf
10.15 uur.

De crematieplechtigheid zal aansluitend plaats-
vinden om 12.45 uur in de Veluwezaal van crema-
torium Dieren, Imboslaan 6 te Dieren.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in de ontvangkamer van het crematorium.

Ze zal mei al haar levenslust
altijd in onze gedachten zijn.

Verdrietig om het zo plotselinge afscheid, maar
dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, is
overleden onze lieve moeder en oma

MEGCHELINA BERENDINA
MAALDERINK

weduwe van Hendrik van den Brink

op de leeftijd van 72 jaar.

Wichmond: J.W. van den Brink
G.H. van den Brink-Kuenen

Warnsveld: H.J. Altena-van den Brink
M. Aitena

Hengelo Gld.: B. van den Brink
H.H.G. van den Brink-Bosch

Hengelo Gld.: H. van den Brink
E.G. van den Brink-Harmsen

Ruurlo: B.J. van den Brink
Hengelo Gld.: B.W. van den Brink

H. van den Brink-Harmsen

en kleinkinderen

7234 ST Wichmond, 6 augustus 1995
Lank horsterstraat 13

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 11
augustus a.s. om 11.00 uur in de Hervormde kerk
te Wichmond. Zij die haar de laatste eer willen
bewijzen worden hierbij uitgenodigd.
Aansluitend zal om ongeveer 12.00 uur de begra-
fenis plaatshebben op de Algemene Begraaf-
plaats aldaar.

De overledene is opgebaard in de aula van 'Ons
Huis', Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.
Condoleance- en aulabezoek donderdag 10
augustus van 20.00 tot 20.30 uur, ingang Beuken-
laan.
Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
vóór de aanvang van de rouwdienst vanaf 10.20
uur in de kerk.

Correspondentie-adres:
J.W. van den Brink
Lankhorsterstraat 17, 7234 ST Wichmond

Groot is de leegte die zij achterlaat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Dag lieve oma

Lidy - Nick
Marijke - Paul
Rianne
Jantine - Gerjan
Mariska
Esther
Henry
Annelies
Peter
Mark
Jan-Willem
Ellen
Loes
Eeke

In verband met familieomstandigheden is onze
zaak

vrijdag 11 augustus a.s.

de gehele dag gesloten

Fa. van den Brink
Lankhorsterstraat, Wichmond

Heden bereikte ons het droevige bericht dat ons
geachte lid, mevrouw

M.B. van den Brink-
Maalderink

is overleden.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.

Bestuur en leden
H.V.G. Wichmond

Schoenmakers

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de
strijd niet kunnen winnen.

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten bele-
ven, hebben wij met veel verdriet afscheid moe-
ten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame
vader, groot- en overgrootvader

HERMAN WALGEMOET

op de leeftijd van 87 jaar.

Vorden: J. Walgemoet-Bats
Vorden: A. Walgemoet

H. Walgemoet-Blom
Ruurlo: A.H. Lusink-Walgemoet

G.J. Lusink
Ruurlo: H. Tragter-Walgemoet

H.J. Tragter
Vorden: G. Walgemoet

B.A.M. Walgemoet-Busch
Vorden: J.H. Stokkink-Walgemoet

J. Stokkink

Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 4 augustus 1995

Correspondentie-adres:
Mevr. J. Walgemoet-Bats
Brandenborchweg 10,7251 MC Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

Op maandag 14 augustus 1995 zijn
wij 25 jaar getrouwd.

Dit willen wij samen met onze
kinderen vieren op zaterdag 19
augustus a.s.

Hierbij nodigen wij U uit op onze
receptie die van 15.00 tot 16.30 uur
gehouden wordt in Café-Restaurant
'De Boggelaar', Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

Bennie en Hetty Rossel

Dennendijk 4
7231 RC Warnsveld

BEATR1XPLEIN6
703! AJWEHL
tal :0&347-81378

DORPESTRAAT4'
7251 BB VORDEN

lel:OS752-3005
's MAANDAGS DE HELE DAG aESÏOTÏJJ'

Dankbaar en blij hopen wij op vrij-
dag 18 augustus a.s. met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te herdenken.

Huur
Mister Steam
en reinig zalf uw vloerbedekking

of bankstel ïn een oogwenk!
Minor Steam is oen handige
machine, waarmee u snel en

grondig zèif moubalitoffBring'
of vloerbedakking kunt reinigen.

19e Kastelenrit
met historische
rijtuigen

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Harry Loman
en

Willemien Loman-Tuitert

Hierbij nodigen wij u uit op onze
receptie die van 15.00 tot 16.30 uur
gehouden wordt in zaal 'den Bre-
mer1 te Toldijk.

Augustus 1995
Hackforterweg 1a
7234 SE Wichmond

Op zaterdag 19 augustus 1995
hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig huwe-
lijksfeest te vieren.

Martin Komegoor
en

REPARATIE
was- en afwasa u tomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rïelbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Tijdschema voor a.s. zondag:
8.30-10.30 Jurering klassementsrijders.
9.30-10.30 Start ochtendrit.

11.00-12.00 Show van het Friese Ras en tuig-
paarden o/h zadel en lange teugel

12.15-13.15 Lunch op de kasteelweide.
13.15 Vertrek middagrit.
14.00-15.30 Show Friese hengsten o/h zadel,

pas de deux, bijzondere aanspanning
voor de Friese sjees.
Tuigpaarden voor de concourswagen.

15.30 Binnenkomst van de rijtuigen aanslui-
tend prijsuitreiking en shows.

Gezellig promotie dorp op de kasteelweide.
Toegang f 2,50 p.p.

KANSSKIND

Word nu donateur
Bel 06-300121

Oei por minuul)

unicef
KANS VOOR EEN KIND

Daar doe je toch aan mee

Catrien Kornegoor-Nijendijk

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
Bodega „'t Pantoffeltje", Dorps-
straat 34 te Vorden.

„'t Muldershuis"
Galgengoorweg 17
7251 KD Vorden

Jansen & gal m
autoschadcbedrijf •

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenouto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind.terrein Revelhorst)
w 05750-22816

O•̂
BDVAG

&
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

HET IS NOG STEEDS
BARBEQUE-WEER

GELDIG donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus

Gepaneerde
SCHNITZELS

ELKE 4e GRATIS

Speciaal aanbevolen vleeswaren;

CORNEDBEEF
1,39100 gram

Keurkoopje voor dit weekend:

ENTRECOTE
2,59100 g ram

SPECIAL
VAN DE WEEK:

VLEESWAREN-
SPECIAL

THAI SATÉ

100gram 1 j

OOSTERS
GEBRAAD

100 gram

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

PANKLARE SNIJBONEN

500 gram

RAUWKOST
KOMKOMMER-DILLE

250 gram 2,50

GRIEKSE
WITTE VICTORIA

DRUIVEN

per kiio 2,95
Voor de maandag-dinsdag-
woensdag aanbiedingen zie

de borden bij de winkel!

Fam. J. Hultink - Burg. Galléestraal 3 - Vorden

ZONNEPIT-
BROODJES

6 VOO R 3,10
LUXE

RIJSTEVLAAI

VAN 14.95 VOOR 10,00

MUFFINS
DIVERSE SMAKEN

3,25NU PER 4

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



Auping Auronde
in vele kleuren en houttinten
Auronde 1000 160/200
met 2 hand verstel ba re Auping
d warsgespan n en spiralen
en 2 polyether matrassen [80/200]

nu 1.795,=

Senioren Comfort Slaapkamer

Uitgevoerd in wit laque met beuken.
Deze ledikanten zijn eenvoudig van elkaar te
schuiven. Zowel in 160 als ! 80 cm. breed
verkrijgbaar. 160/200
van 2650,= nu 2.395,-

Wij bieden u een groot assortiment
seniorenledikanten, bijv. dit

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

nu 895,-
Geloogd grenen
slaapkamer
Bestaande uit. geloogd grenen ledikant niet
2 nachtkastjes. Levetbaar in de maten 140,
160'en 180 breed,
i K)/ 00 •• i 169!

nu 995,-

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve lm»gslapers,
stapelbedden en hoèk-combinaties.

Uitgevoerd in massief grenen en perfekt
afgewerkt. Honderden mogelijkheden.
Bijvoorbeeld deze Hoekcombinatie.

• Bed ook voor andA mogelijkheden

geschikt.

• Geen gebruik van schadelijke stoffen.

• Massief grenen constructie.

• Geen zichtbare schroeven

• Inclusief lattenboc^J.

Hoekcombinatie
met trap en hek

nu 1199,-
ex cl. laden

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

Ruimtebesparende
bedden

* Vouwbed met Iattenbodem en interieurmatras
maat 80/190
van 259,= HU 1 79,=

* Prachtig houten vouwbed.
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 599,=

* Onderschuif-combinatie wit, stalen divanbed met
onder-schuifbed en versterkte spiraal.
van 599,- HU 499,=

* Bedbank uitschuifbaar zowel als éénpersoons- als
2 persoonsbed geschikt, inclusief matras en 2
opbergladen, geheel compleet,
van 1.695.= HU 1.349,=

* Stapelbed uitgevoerd in gelakt grenen hout of in
wit met lattenbodems 90/200
van 699,= HU 499,=

Ledikant Summertime
i 'n.|;-voerd instruciL.ui/v.Mii met deuken poten.
Maat 140/200 cm.

nu 599,-
Ook leverbaar m 160/200 cm.
Bijpassend nachttafeltje ƒ 239,- per stuk

SHOWROOMKASTEN
*vbuwdeurkast in de kleur alpine wit met
spiegeldeur 200 cm breed, 220 cm hoog

van 3095- HU 1695,=

*Schuifdeurkast, eiken structuur met spiegel-
deur 1 00 cm breed, 200 cm hoog.

van 945,= HU 699,=

'Schuifdeurkast in de kleur alpine wit, met halo-
geen verlichting 200 cm breed, 295 cm hoog.

van 3095- OU 1695,=

*Draaideurkast in geloogd grenen, inclusief
lade 100 cm breed. 200 cm hoog.

van 2295,= HU 1595,=

'Vouwdeurkast, front: houtsoort ahorn, met
spiegeldeur 1 80 cm breed, 220 hoog

van 1695,= ttU 1349,=

SHOWROOMSLAAPKAMERS
'"Zwevend" ledikant in de kleur roomwit met

2 nachttafels. Maat 1 80/200 cm

van 1995.= nu 1295,=
"Slaapkamer in kersenstructuur met achterwand,
verlichting en 2 nachtkastjes

van 1995,= . HU 995,=

'Slaapkamer in de kleur aubergine, met
achterwand en nachtkastje. Maat: 1 60/200 cm

van 1995,= OU 1295,=

'Geloogd grenen slaapkamer met 2 nachtkastjes.
Maat: 180/200 cm

van 3350= nU 1995,=

*Boxspringcombinatie van Jan de Bouvrie.
Bestaande uit 2 boxsprings met hoofdbord, voet-
borden en 2 nachtkastjes. Maat: 1 80/200 cm

van 8550,= nu 4995,=

SUPERVOORDELIGE

MATRASSEN
Celflex Polyether matras
Soortelijk gewicht 40, ± 14 cm dik met
aan één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie,

voor l 99,=
voor 229,=
voor 239,=
voor 239,=

80/190
70/200
80/200
90/190
90/200
90/21 O
90/220

120/190
130/190
l 40/200
160/200
180/200

van 259,=
van 289,=
van 299,=
van 299,=
van 319,=
van 339,=
van 369.=
van 389,=
van 419,=
van 479,=
van 559,=
van 639,=

voor 249,=
voor 269,=
voor 289,=
voor 319,=
voor 349,=
voor 399,=
voor 459,=
voor 539,=

Perfolatex
schuimrubber matras
Een perfekte matras met een soepele stieten tijk die
aan beide zijden met wol is doorgestikt. Dikte ± 14

,ir garantie

80/190 van 659.= nu 549,=
80/200 van 659,= nu 549,=
90/190 van 749,= nu 599,=
90/200 van 749,= nu 599,=

120/190 van 959,= nu 799,=
140/200 van l 129,= nu 929,=

Combimatras
Combimatras bestaande uit een kern van polyether.
Soortelijk gewicht 44 met aan één zijde een
perfolatex schuimrubber toplaag die afgedekt is met
schapewol. Dikte ± 15 cm. 5 jaar garantie

80/190
80/200
90/190
90/200
90/2 l O

120/190
!40/200
160/200

van 399.=
van 169,=
van 449,=
van 519,=
van 549,=
van 619,=
van 799,=
van 919.=

voor 339,=
voor 399,=
voor 379,=
voor 449,=
voor 479,=
voor 539,=
voor 699,=
voor 799,=

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

LEDIKANT! EN
1-PERSOONS
Ledikant met 2 laden massief blank
gelakt met Iattenbodem 90/200,
van 479,= nu 369,=

Ledikant van MDF. met strakke vormgeving,
wit gelakt met Iattenbodem en
laden, 90/200 van -199,-

"U

Stalen ledikant met versterkte spiraai.
In wit en zwart «., l OO —
90/200 van 349,= '™

2-PERSOONS
Eigentijds blank gelakt ledikant. Incl, **f\f\
Iattenbodem. 1 40/200 van 549,- nu 399,=

Wit ledikant 140x200 van 599,= nu 399,=

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 05750-12816
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Politie Varia
Vorden

Peter Faber schenkt opbrengst try-out aan theater Onder de Molen :

Op woensdag 2 augustus Jccd ccn in-
woner van Zutphen aangifte van een
gestolen fiets. Deze werd op 31 juli
weggehaald bij het NS Station in Vor-
den. Verder had er vorige week een
inbraak plaats in ccn woonwagen aan
de Overweg. De dieven gingen er
vandoor met een draagbare k l e u r e n t e -
levisie en ccn draagbare radio-cd-spe-
ler. Op 6 augustus werd een dames-
fiets van het merk Gazcllc bij het
zwembad ontvreemd.
Verloren voorwerpen: licht blauwe
sjaal, twee wielen van ccn steiger,
per/_ischc zilvergrijze poes, scouting-
emblccm in de vorm van een das-
schuif, huiss leute l , sleutelbos met
vier sleutels, ficlssleutcl, twee Fiat-
sleutels, zitting van een rolstoel, zon-
nebril merk Ray Ban, sleutelbos met
/-es sleutels en donkerbruine e tu i .
/warte portemonnee.
Gevonden: zwarte hond, l ïe iss lcutel
merk Axa met blauwe sleutelhanger,
!\vce sleutels aan ring met rood label,
Volvo-sleutcls, sleutelbos met vijf
slculcls, fictslcutel met sleutelhanger
van BleuminkTwccwiclers.

Marktplein Vorden
stampvol tijdens
concert Zomerorkest
Er was vrijdagavond op het Markt-
plein in Vorden geen plekje meer vrij
toen daar het concert van hel 'Zomer-
orkest Nederland 1995' begon, l i e t
u i 1 1 'j. h icr om een blaasorkcst bestaan-
de uit 45 jonge muzikanten uil heel
Nederland. Dit seizoen staat het zo-
mcrorkcst - dat bestaai uil allemaal
jonge conservatoriumstudenten -on-
der leiding van Willcm van Zee uit
Leerdam en Vincent van den Bijlaard
uit Amsterdam. 'Wij proberen de
blaasmuziek dichter bij de mensen te
brengen, waarbij vooral de k w a l i i e i t
op een hoog niveau staat ' , zo vertelde
Van Zee voordat hel concert in Vor-
den begon. Wel de dirigent overdreef
niet. want het publ iek reageerde ent-
housiast op het gebodene. Het pro-
gramma begon al direct met het nodi-
ge vuurwerk ioen het nummer 'F'ire-
works' werd gespeeld. Verder be-
stond het repertoire uit pop, jazz en
k la s s i ek . Zo werden nummers als
'Black and White' van Koen de Wolf
en '('ome Sunday the othcr Way' van
Duke Ellington moeiteloos afgewiv-
scld met ccn gedeelte uil de musical
'Cats' van Andrew Lloyd Webber.

Goed bezochte
openluchtdienst
Afgelopen zondag kwam ccn groot
aantal mensen naar de opluchtdienst
die bij kasteel Vorden werd gehouden.
Vanwege het warme weer was er een
prachtige schaduwrijke plek opge-
zocht. Ondanks de technische storin-
gen die de organisatie - hoewel buiten
haar schuld - betreurt, was het toch
ccn heel fijne dienst. Het thema van
de dienst was 'Zoek de zon op'. De
voorganger bracht op ccn heel duide-
lijke wijze naar voren wat het licht
van het Evangelie voor een ieder kan
betekenen: Jc/us het l icht der wereld!

Moonlightzwemmen
bijzonder sfeervol
In de Stcrrcclarnc op televisie is een
spotje te zien met alslhcma 'soms v a l t
het mee, soms valt hel tegen'. Dat
gcldl ook telkens voor het badperso-
neel van zwembad 'In de Dennen'
wanneer het "Moonlight Swimming '
wordt gehouden. Je moet het tijdig
kenbaar maken en dan maar afwach-
ten of de weergoden je gunstig gezind
zijn. Wanneer het water in het bassin
lekker op temperatuur is maar het re-
gent dat het giet kun je het zwemmen
bij maanlicht wel vergeten. Vrijdag-
avond toen dit zwcmgcbcurcn voorde
laatste keer in dit zomerseizoen werd
georganiseerd, was het evenals de vo-
rige keer perfect weer, Hel zwemwa-
ter behoefde evenwel niet extra ver-
warmd te worden. Door de weersom-
standigheden van de afgelopen dagen
was hei s'avonds heerlijk zwemmen.
In totaal kwamen er 350 personen op
af. Zwemmers en niet zwemmers
zochten zich in de loop van de avond

Stichting maakt haast met restauratie Lindese Molen
Theater Onder de Molen in Linde
timmert de laatste maanden aardig
aan de weg. Nadat in juni Armando
met zijn combo een optreden gaf in
Linde, hield de bekende acteur Pe-
ter Faber zondagmiddag voor ruim
honderd bezoekers een try-out van
zijn nieuwste show 'Vrolijke verha-
len voor onderweg'. En dat alle-
maal voor,het goede doel, want de
opbrengst van de voorstelling van
Faber is bestemd voor de uit 1890
daterende molen. In totaal is er
55.000 gulden nodig voor de ver-
nieuwing van de rieten kap van het
bouwsel. Volgens Peter Hoefnagels
- artistiek leider van het theater
Onder de Molen - moet er haast ge-
maakt worden met de restauratie
van de Lindese molen. 'Want de
kap van de molen is in zeer slechte
staat. Het liefste heb ik dat ze mor-
gen nog beginnen met de restaura-
tie', aldus Peter Hoefnagels. Het
probleem is echter dat eerst vol-
doende geld op tafel moet komen,
Pas in 1998 ontvangt de stichting
'Lindeschc Molen' een subsidie van
37.000 gulden van gemeente en pro-
vincie. 'De rest moeten we zelf aan-
vullen. Je begrijpt dat wc heel blij
zijn met bet feit dat Peter Faber de
opbrengst van de voorstelling aan
de molen schenkt', aldus Hoefna-
gels. Onze verslaggever bezocht
zondagmiddag de try-out van Fa-
ber en sprak met Peter Hoefnagels
over de fondsenwerving voor de
Lindese molen.

Ncllekc Hoefnagels komt handen te-
kort. Als gastvrouw van theater 'On-
der de Molen' wacht ze alle bezoekers
van de theatervoorstelling van Peter
Faber bij de kassa op en voor/iet hen
van ccn geldig entree bewijs. Ondanks
de vele mensen die zijn afgekomen op
de try-out b l i j f t /.e bij/onder r u s t i g en
doet /.e alsof dit al tientallen jaren
haar werk is, Toch is het nog maar vijf
jaar geleden dat de s t i c h t i n g Linde-
schc Molen besloot theatervoorstel-
l ingen te houden ten bate van de ex-
ploitatie van de molen en de hoogno-
dige restauratie van de rieten kap.
'Aanvankelijk was het idee van de
sticht ing om oliebollen te gaan verko-
pen' , vertelt Peter Hoefnagels, artis-
tiek leider van het theater Onder de
Molen. 'Maar dat zag ik niet z i t t e n .
Daarom heb ik voorgesteld om voor-
stel l ingen te gaan houden in de mo-
len. Aanvankel i jk waren dat v e r t e l l i n -
gen maar die zijn inde loop van do ja-
ren uitgegroeid tot volwaardige thca-
leravondcn', aldus Peter Hoefnagels.
Elk jaar opent theater 'Onder de Mo-
len' op de woensdagavonden in juli
en augustus haar deuren. 'Wc werken
op deze avonden met een vast team.
Allemaal mensen uit deze regio', legt
Hoefnagels u i t . Zelf doet de Vordcnse
schrijver ook mee en leest hij vooru i t
eigen werk. Verder beslaat het vaste

Van links rechts: /V/rr Hoefnagels, l'dcr Faber en Nellekc Hoc

thcalcrteam van 'Onderde Molen' uit
de Vordcnse troubadour Gery Groot
Xwaaf t i nk , dialectschrijfster Dini
Hiddink, Ben en Truud Rognians en
Jan Ve l thu i s . 'Toen mi jn vrouw een
t i jd j e geleden wat meer vrije tijd
kreeg, is ze zich intensiever bezig
gaan houden met de programmering
van het theater. Haar streven was om
ook landelijke ar t ies ten naar Linde (e
halen . En dal is haar gelukt gezien het
optreden van Armando op 30 juni en
de try-out van Peter Fabcr. Misschien
moeten we met Carré afspreken dat
alle grote arlicsten eerst hun program-
ma uitproberen in Linde voordal ze in
Amsterdam gaan optreden', lacht Pe-
ter Hoefnagels.
Terwijl de laatste stoelen in hel thea-
ter worden ingenomen, k l ink l op de
achtergrond op verzoek v u n Peter Fa-
ber f i lmmuz iek van Fel l in i . De acteur
is ccn oude bekende van Peter Hoef-
nagels. Xe kennen elkaar nog uit de

periode dat de Vordcnse schrijver to-
neels tukken schreef voor het Werkt-
heater. Het tweetal heeft nog regelma-
tig contact met elkaar. Zo heei'1 ! i l .
de stichting Lindesche Molen voor-
zien van adviezen met betrekking tot
de inrichting van het theater. De 52-
jarigc acteur voelt zich dan ook niet
\ nor niets helemaal thuis op het Lin-
dese podium.
De try-out van het programma 'Vro-
lijke verhalen voor onderweg' is één
lange waterval van komische vertel-
lingen. ' Ik praat misschien wel snel,
maar ik heb ook zoveel te ver te l l en ' ,
legt Peter Faber aan het begin van de
voorstelling ui t . Zo vertelt Faber het
verhaal van de brief die hij van een
vrouw kreeg vlak voordat hij afreisde
naar Azië. 'De vrouw had gedroomd
dat ze in ccn moerassig riviertje mijn
dode l i chaam was tegen gekomen.
Verder schreef ze dat haar dromen
meestal uitkwamen. Met die minder

pre t t ige geduchte g ing ik dus naar
Bangkok. Toen iemand in Bangkok
voorstelde om een boottochtje U 1

maken, had ik het niet meer. Maar er
gebeurde nie ts . Ook in Singapore
bleef he t rus t ig . U i t e i n d e l i j k beland-
den Wc in een donkere discotheek in
Jakarta . Ken discotheek met alleen
maar Indonesiërs. We voelden ons als
Hollanders totaal niet op ons gemak.
Helemaal niet toen plotseling de elek-
t r i c i t e i t u i t v i e l , l k dacht: 'Nu is het ge-
beurd'. Maar ook dat overleefden we.
Totdat er iemand naar me toekwam e n
vroeg of ik een liedje wilde zingen
voor de mensen. En daar stond ik dan
midden in de spotlighls. Ik had hei
nie t meer.' U i t e inde l i jk wist Peter Fa-
bci / i jn leven te 'redden' door een
lang c i t a a t van M u l t a t u l i te gebruiken
die hij nog kende van de filmopnames
van Max Havelaar. 'Dus die droom
van die vrouw kwam helemaal met
u i t . Waarschijnlijk was liet een ero-

een p laa t s je op het terrasopom van de
barbecue en een gezellig muziekje te
genieten. Het werd dan ook ccn sfeer-
vol gebeuren, de/,c laa ts te ed i t i e van
het 'Moonlight Swimming ' in het
Vordcnse zwembad.

Zonnebloem
De afdeling Vorden van de Zonne-
bloem houdt woensdagmiddag 30
augustus ccn speciale on tspannings-
middag in de zaal van *dc Herberg'.
Deze middag wordt verzorgd door hel
duo Hiddink en Schreurs uit Dicpen-
heim met begeleiding van liedjes in
de streektaal. Voor meer informatie of
opgave kunt u contact opnemen mei
één van de medewerkers van de Zon-
nebloem of de heer P.S. Gerritsen,
Magrictlaan 16, Tel. 05752-3464.

ArjanRuiterkamp
kampioen
boegsprietlopen
Het boegsprietlopen om het kam-
pioenschap van Vorden, welke zon-
dagmiddag aan het meer van Graas-
kamp werd gehouden is ccn spannen-
de aangelegenheid geworden. In to-
taal namen er ruim honderd personen

aan deel waarbij er ccn f l i nk aantal in
slaagden om /even meier over de paal
te lopen alvoren.s met een ferme plons
in hel meer te belanden. Drie d e e l n e -
mers brachten het tot 7.5 meter, waar-
na di t trio in ccn cxlru barrage om de
l i t e l moest strijden. Winnaar werd Ar-
jan Ru i t e rkamp , Vorden. Johan Uile-
nreef uil Wierden en Roland Bosch
uit Vorden werden respectievelijk
tweede en derde. Het boegsprietlopen
werd georganiseerd door de afdeling
Vorden van Jong Gclre. Behalve het
boegsprietlopen was er ook ccn wed-
strijd 'spijkerbroek hangen'. H i e r b i j
was het de bedoeling om zolang mo-
gelijk aan een spijkerbroek te blijven
hangen. De broek was opgehangen
aan een siellage. Winnaar werd San-
der Kulsdom uit Drontcn in een tijd
van 2 m i n u u t en 40 seconden. Hcrbert
Bouwmeester uit Vorden werd hier
tweede, terwijl Johan Uilcnrcel' uil
Wierden ccn derde plaats behaalde.
Het onderdeel sjoelen werd gewon-
nen door Antwan Havckes u i t Vorden.

Jong Gelre
De afdeling Warnsveld van Jong Gel-
re doet op /ondag 13 augustus mee
aan de Duck-Trophy in Haarlo. Aan
dit sportieve spektakel, dat plaats
heeft op het terrein van camping

Groot Wi l l i nk aan de Hogcbiugwcg
2. doen 22 teams mee. De afdeling
Warnsveld vaardigt twee teams af
naar de Duck-Trophy. Leden kunnen
zich deze weck nog opgeven via tele-
foonnummer 05754-1313. Op 12
augustus worden de provinc iu l t . 1
rische wedstrijdendag gehouden in
Harskamp. Voor meer informatie over
dit evenement k u n t u eonlact opne-
men met Jan Visser ( te l . 08388-2569}.

400 Deelnemers
aan agrarische
fietstocht in regio
De fietstocht die zaterdag in Vorden
langs ccn viertal agrarische bedrijven
werd gehouden, waséén groot sucees.
Niet minder dan 400 personen pakten
de t i e l s voor de 26 kilometer lange
tocht. De organisat ie was in handen
van de Vordcnse Landbouw Federatie
en tic a fde l ing Vorden van de Platte-
landsvrouwen. Het vertrek was vanaf
de Hervormde dorpskerk. Daar kre-
gen de deelnemers een routebeschrij-
v i n g mee en konden ze verder op ei-
gen houtje de tocht afleggen. De eer-
ste stop was bij de paardehouderij van
de fami l i e Voskamp aan de Schuite-
straat. Lcn leuk aspect daarbij was dat
er ccn hocfsmid aanwezig was om te

l a l e n z ien hoc de paarden 'beslagen'
en. Dierenarts Noordman was

ook present om hei een en ander over
de drachtigheid van de paarden te ver-
tellen. Met name voor de vakan t i e -
ganger uit 'degrolestad ' was de paar-
dehouderij ccn zeer imeressanic be-
zienswaardigheid.

Venolgens g ing de tucht naar het
loonbedrijf van de fami l i e Fn/erink in
het buurtschap Vars.sc!. H i e r stonden
ccn grote verscheidenheid van land-
bouwmachines speciaal voor de/e
dag opgeste ld . Terwijl een aecordco-
nis l v ro l i jke liedjes speelde, waren de
dames van de Plattelandsvrouwen
d r u k in de weer met hel bakken \ a n
pannckockcn die het fietsende gezel-
schap zich goed l ieten smaken. Het
volgende doel was het rundvccbcdrijl '
van de f a m i l i e Knoei 'aan de Onsiein-
wcg, terwijl als laatste onderdeel de
bezichtiging van het tuinbouwbedrijf
van de famil ie Sne l l ing aan de Bck-
mansdi jk op het programma s tond.

Ook bij deze bedrijven een deskundi-
ge uitleg over de dage l i jkse werk-
zaamheden. Ge/ien de posi t ieve reac-
ties na afloop besloot de organisatie
op de eerste zaterdag in augustus van
bet volgend jaar opnieuw een ficls-
tochl langs een a a n t a l agrarische be-
drijven te houden.

liseli verlangen naar het lichaam Peter
Faber', legt tic acteur de droom van de
vrouw u i t .
Het is moeilijk om een rode draad in
het voorstelling van Peter Faber te
ontdekken of het moet de titel van het
theaterprogramma- Vrolijke verhalen
voor onderweg - zijn. Als directeur en
werknemer van de Peter Faber Opti-
mist BV stuurt hij de bezoekers van
de voorstelling met een positief ge-
voel naar huis. Oftewel het bekende
Emicl Ratclband Gevoel. Alleen dan
anders. Op bijzonder humoristische
wij/.e weet Peter Faber de aanwezigen
r u i m twee uur ie boeien, waarbij hij
het niet kan l a t en om de restauratie
van de molen enkele malen in zijn
verhaal te betrekken. Als een jonge-
man op de tweede verdieping zijn
zonnebril op het podium laat val len,
zegi Faber gelijk: 'Die is voor het
goede doel. Voorde molen!' Het mag
d u i d e l i j k z i j n dal hel publiek deze op-
merking bijzonder weet te waarderen.
Na afloop vertelt Peter Faber dat hij
zeer levrcdcn is over zijn optreden in
Linde. 'Hel is voor het eerst dal ik
werk zonder regisseur. Daarom is het
ul i i jd afwachten hoe het publ iek rea-
geert op het programma. Het Lindese
publiek was vandaag mijn regisseur.
Door heel veel verhalen uit te probe-
ren, heb ik ccn aardige indicatie heb
gekregen welke gedeelten van het
programma nog moeten worden bij-
geschaafd."
Ook Peter Hoefnagels is tevreden
voorliet verloop van de middag. 'Met
ru im honderd bezoekers zijn wij dik
tevreden. En aangezien de opbrengst
naarde restaurat ie van de molen gaat,
mogen we helemaal niet klagen', zegt
hij. Toch waarschuwt Hoefnagels
voor teveel optimisme. 'Want er is
veel geld nodig voor de restauratie.
Daarom zijn we op d i l moment ook
bezig om sponsoren te vinden, die hel
mogel i jk maken om de vernieuwing
van de rieten kap /o snel mogelijk te
l a l en plaatshebben', aldus Hoefna-
gels, die verder nog vertelt dat er
waarschi jnl i jk een sponsor is die de
kosten van de aanleg van verwarming
in het t h e a t e r op zich wil nemen. 'Dat
zou helemaal ideaal / i jn . want op die
manier kunnen we het hele jaar voor-
stellingen in het theater houden.'

Naasi vanavond - woensdag 9 augus-
tus - slaan er voor deze maand nog
drie theatervoorstellingen gepland.
Behalve leden van het vaste iheaier-
tcam zal op woensdagavond 16
augus tus de folkloristische dansgroep
'de Klcppcrklumpkes' uit Hengelo
een optreden verzorgen in Linde. Ver-
der houdt de Vordcnse schrijver Nol
l-schor op woensdag 23 augustus zijn
autobiografische boek 'Trompetten in
de verte' ten doop in de molen. Hel
seizoen wordt afgesloten op 30
augustus met medewerking van Cor
SteynJr.

Graafschaprijders
De Vordcnse auto- en rnotorclub 'De
Graafschaprijders' houdt komend
weekend een tweedaagse t o e i i i ' . l u
naar het Teutoburgcrwald. Het ver-
trek is /.aimlagmi >rgen 12 augustus
vanaf het c l u b h u i s in Kranenburg. De
tocht heeft een lengte van 250 kilome-
ter en voert de deelnemers over a l l e r -
lei vriendelijke weggetjes niet mooie
uitzichten. Er wordt op ccn camping
overnacht. Zondag l 3 augustus wordt
op identieke wijze de terugreis naar
Vorden gehouden.

Snoekbaars
De Vordcnse hcngclaarsvcrcniging
'De Snoekbaars' hie ld in het ( i n ene
Kanaal in Eefdc een 'open' v i swcd
strijd waaraan door 35 personen werd
deelgenomen. De vangst v ie l wat le-
gen. F,r werden 16 vissen gevangen
met een totale lengte van 5 nieter en
71 centimeter.

De Oranjecommissie Mcdleriol houdt
zondag 13 augustus een or ienla t icr i t
per fiets. De start is vanaf 't Wapen
van 't Medler aan de Ruurloseweg te
Vorden.



ENDA Uitslag prijsvraag braderie SNS Bank
AUGUSTUS:
Iedere dag SWOV Open Tafel in tic
Wc h me.
Jeu de boulesbaan bij de Wc h m c
dagelijks geopend, infobïjde
receptie.
9 VVV Avondwandeling Den

Bramel
9 VVV R o n d l e i d i n g Kasteel Vorden
9 Lindese Molen,

theatervoorstelling
9 ANBOKlootschiclcnbij'tOlde

Lettink
10 VYVSpooktocht per fiets
10 VVV Rond le id ing Kasleel Vorden
12 W V Marktplein Kunstmarkt
12 Bosfccst Kranenburg
13 Mcdlertol.Fiets-oricnteringsrit

't Wapen van 't Medici1

13 KoetscnrildaglndcRccp'n
13 HSV'de Snoekbaars'.onderlinge

kompetitie senioren
14 VVV Kasteel Vorden, rondleiding
15 VVVBczichtigingPinclumde

Belten
l? V W Stationsplein, Huifkartocht
16 VVVAvondwundeling.den

Bramel
16 VVV Rondleiding Kasteel Vorden
16 Lindese Molen,

Theatervoorstelling
16 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
17 Marktplein, Spookrit per fiets,

VVV
17 VVV Rondleiding,kasteel Vorden
l9-2QWichmond-Vierakker,

vogeischietenen
fietsoriënteringstocht

19-20 v.v. Vorden, Wim Kuiper-
toernooi

20 Oogstdankvtering.Veldkapel
Vierakker-Baak

21 VVV Rondle id ing Kasteel Vorden
23 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
27 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie senioren
30 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
30 Wc l i are handwerken. Wc hm e
31 HSV de Snoekbaars, onderl inge

kompetitie jeugd

SEPTEMBER:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme,
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
6 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
7 HVG dorp, f ie ts tocht
7 Bejaardenkring, Dorpsccnirum

13 Welfare handwerken, Wehme
13 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
17 Fietstocht Volksfeest Linde
17 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie
19 NCVB ds. L. Schuurman, Geloof

en politiek
20 HVG dorp. Reisverslag fam,

Rosse l
20'ANBO Klootschieten bij 't Oldc

Lett ink
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
21 Toncclavond Volksfeest Linde
22 Vogeischietenen gooien,

Volksfeest Linde
23 Volksspelen en slotbal, Volksfeest

Linde
24 HSV de Snoekbaars,

Ledenwedstrijden Hengelo/
Vorden

27 ANBOKlootschietenbij'tOlde
Lettink

27 Welfare najaarscontactmiddag,
Wehme

«, :^±^yfS^m-^M

"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op 10 oktober veranderen meer dan
2 miljoen telefoonnummers.
Wij hebben een unieke serie originele
wijzigingskaarten. Stel uw relaties snel
op de Itoogte van uw nieuwe telefoon-,
fax- en modemnummers.
Wij adviseren u ook over uw andere
handelsdrukwerk.

DRUKKERIJ
WEEVERS El

NEDERLAND BELT TOT TIEN

Tijdense de Vordense braderie van 20juü kon het publiek bij de _\tanü van de S.\:S H tin f; hel geld tellen dat in en rond een
opgestelde speelgoedïrein lag. Het juiste bedrag was f 134,55. De drie prijswinnaars van ccn waardebon van honderd
gulden zijn I.eiiny van Olst. raiiiien l.enselink en Wilnia Wolters. Op deze foto krijgt hef laatst genoemde tweetal uit
handen van SiVS-inedewerkMer mevrouw Sliitfer de bewuste envelop uitgereikt. Lenny van Olxt ontbreekt vanwege va-
kantie op deze foto.

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig

Uitgebreider dan ooit.

bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie!

AGENTSCHAP W A ; . ' . . ' ' . ENT! üHAPHEIJticm>

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

HET HtLl J"" WOB «HOOP lUDUHKmgEL'
OHE1MII1 - MBSVtl» - I£t(fO»!!:e

AGENTSCHAP RUUHLO:

En ... wij helpen u graag met de tekst.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON^[52-1U10-TELEFAX 05752-1086

BOEKHANDEL

HOYTINK
BOfKW.0!-.'-•' 317.

IEIEFOONIK3

FILIAAL ZUTPHEN:

AGENTSCHAP STEENDEREN:

WEVO-DRLJK
NIEUWSTAD 29 -7201 NKZUTPHEN -TEL. 05750 - 1230G

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

• .
•. .'13356

S O
W
VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O I) D F. R F. N

Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijn! iedere maand informatie welke voor onderen van belang kan
zijn. In deze rubriek ^eeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiid-
ten/voorzieningen voor onderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Open Tafel
Al enige jaren verzorgt de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden in sumen-
wcrking met het verzorgingshuis "de
Wehme' ccn Open Tafel. Hen Open
Tafel is een project waarbij ouderen
vanaf 55 jaar de Belezenheid wordt
geboden tegen kostprijs ccn warme
maaliijd ie gebruiken in gezelschap
van anderen. Een wanne m a a l t i j d
doet ccn mens goed, maar toch komen
vooral alleenstaanden er vaak n i e t aan
toe voor zichzelf te koken. Vaak s te l t
men /icli tevreden mei een bolerhum
me l 'iets erbij'. Toch is het belangrijk
ccn keer per dag ccn warme m a i i l i i j i l
te gebruiken. Het is zoiets als ccn op-
kikkcri jc; denk maar eens aan het ef-
fect van ccn lekker kop soep. Het is
n a t u u r l i j k mogelijk om ccn warme
maaltijd t hu i s ie l a t e n be/orgen. maar
gezelschap aan tafel is dikwij ls niet te

.regelen. De Open Tafel is nu ju i s t
georganiseerd om ouderen te voor-
zien van beide zaken: ccn goede
maaltijd en de gelegenheid om ande-
ren te ontmoeten.
In Vorden zorgt de Wchmc voor de
maaltijden en voorde /aal wuar gege-
ten kan worden en de v r i jw i l l i ge r s van
de SWOV zorgen voor netjes gedekte
tafels, hel rondbrengen van hel eten

en \nor de gezellige sfeer tijdens de
maaltijd. De deelnemers aan de Open
Tafel kunnen kiezen uil twee moge-
lijkheden: het kcuzemenu of het koks-
menu. Voor het kcuzc-menu wordt op
maandag aan de balie van de Wehme
ccn lijst gehaald, die de woensdag
erna u i t e r l i j k weer ingeleverd moet
zijn. Men heeft dan gekozen voor een
of meer maal t i jden op dagen van de
volgende weck. ingaande maandag.
Bij hel koks-mcnu bellen belangstel-
lenden een dag voor zij de maal t i jden
wi l len gebruiken voor 9 uur naar de
Wehme om zich op te geven, Er kan
op alle dagen van de \\cck worden ge-
gelcn. Ook bewoners van de aanleun-
woningen kunnen hier gebruik van
maken. De beta l ing geschiedt door
bonnen die van te koop zijn aan de ba-
l i e , /owel bij hel keu/.e-nicnu als bij
koks-mcnu kan reken ing worden ge-
houden niet de diëten, mits men dit bij
de opgave vermeldt. De keuken re-
ken t erop dat bij verh inder ing ccn op-
j juve wordt afgemeld aan de balie van
de Wchmc.

Vitaminen D
Ouderen moeien vooral in de zomer-
maanden extra v i t a m i n e D slikken om
bolontkalking te voorkomen. Dit ad-

visecrt de Voedingsraad. In de maan-
den juni . ju l i en augustus, als de zon-
nestralen in Nederland hel sterkst
/ijn, maakt de zon in de huid vitamine
D aan. Dil wordt in hel l ichaam opge-
slagen als voorraadje om de donkere
maanden door te komen. Bij het ouder
worden maakt tic huid deze v i t a m i n e
steeds langzamer aan. Bovendien zijn
veel ouderen slecht ter been en komen
ze wein ig bui ten. Hen ander oorzaak
voor ccn gebrek aan vi tamine D is hei
teil dat veel ouderen geneesmiddelen
gebruiken, waardoor vitamine minder
snel worden opgenomen.

Hobbybeurs
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
houdt op zaterdag 16 september, tij-
dens de Floralia in het Dorpsecntrum,
weer ccn hobbybcurs. Op de/e beurs,
waar altijd veel belangstelling voor is,
laten hobbyisten hel publiek kennis
maken niet hun hobby's. Het doel is
aan ie lonen dal een hobby ccn z invo l -
le lijdsbesicding kan zijn. door het
aanbod van uiteenlopende onderwer-
pen wil de SWOV laten zien dat hel
v r i j w e l voor iedereen mogel i jk is een
hobby te starten. Nieuwe deelnemers
voor deze beurs k u n n e n zich nog
steeds opgeven bij de SWOV.

Allerhand
in 't Saksenland

=fl

Wie op geregelde tijden onze mooie Achterhoek verkent /al on-
getwijfeld nog wel eens bijzondere dingen tegenkomen. Zoals de
afgebeelde bomengroep, staande rechts van de Bcckcnstraai tus-
sen Dijkmanshuis en de sluw. Volgens mw. Pardijs van liet Dijk-
mansluiis had hier vroeger ccn bank in gestaan. lndcrda:i l • .
mooi plekje om even lot jezelf te komen.
Toch is hel heel goed mogelijk dat daarvoor ccn baknven op dc/.c
plaats heeft gestaan. Daar plantte men vaak ccn beukenheggetje
omheen, F;,n ge/.ien de afmetingen van het stuk grond, w a a M i n -
hccn tic beuken staan zou dat hier ook besl wel eens hel geval
kunnen zijn. Enkele beuken / i jn geheel met elkaar vergroeid en
vormen daardoor ccn bij/onder fraai geheel.
Wegens brandgevaar (rieten daken) stonden dc/.c hakovcns alt i jd
ccn eind van de boerderij , d i l in t egens te l l ing tol het b a k h u i s . Dal
stond meestal naast de boerderij, daarin werd het brooddecg
klaargemaakt. Soms dm u K 1 IE u i de /omerdagook als dagverblijf
van de bewoners van de boerderij.
S u i i u l c n om de bakovcn vaak beuken , bij hel b a k h u i s trol' men
vaak de v l i e r aan. ccn sint ik d ie nogal wal funct ies had in hel oude
volksgeloof en volksleven, Denk maar aan de vlierthec met zijn
/weeidrijvendc eigenschappen. De vlier was ccn heilige boom
waarvan een onhei lwerende w e r k i n g u i t g i n g . De schu i sgnd in
woonde in de v l i e r s l r u i k en het kappen daarvan stond g e l i j k aan
hei oproepen van al le kwaad dat ccn mens kon overkomen.
Bij de moderne mens komt dil a l l emaa l wal als 'u i t de tijd' over
maar bij hei zien van /o'n v l i e r s l ru ik bij ccn boerderij gaan de
gedachten onwi l l ekeur ig icrug naar de lijd toen alles wal leefde
kon spreken, en elke hoorn en si ru i k /o / i jn eigen verhaal had.
A l i j n, bekijk het m aar eens daar i n d e Bcckcnstraai en vcrplaais u
, ven i n ccn t i jd waarin er nog geen dertig soorten brood in ilc
w i n k e l lagen, maar de mens hel met één soort mnes i doen mei
hooguit op zondag een snee krcntcweggc.

H.C,. Wnlh'nk

Weekendrecept
Vlogman
Pepersteak garni

Bercidingstijd: 20 minuten.

Benodigdheden: 4 cctlepels o l i j fo l i e of' andere olie, 2 middelgrote, in
dunne reepjes gesneden uien, l geperst tccntjc knoflook, 150 gram pan-
klare champignons, l grote rode en l grote groene paprika, l d e c i l i t e r
bouil lon, 2 cetlcpcls zwarte peperkorrels, 2 cntreeöles zonder vet van
300 gram per stuk, zou t, 30 gram margarine of'boter, 50 gram overdwars
in plukjes gesneden gevulde olijven, 2,5 decil i ter wi t te hmdwijn. enkele
plukjes peterselie.

Benodigd keukengerei: grote stcelpan of kleine vleespan, eicrsnijdcr,
grof at" ie stel len pepertnolen of deegrollen, koekepan, serveerschaal,

Bereidingswijze:
Verwarm l ,5 cctlcpcl olie in de steel- of ' v leespan. I-Vu i t daarin onder af'
en toe omscheppen de ui en het knoflook langzaam goudgeel.
Snijd de champignons o v erlangs in plakjes.
Was en droogde paprika's. Snijd ze overlangs twee keer door en neem de
/ i i . u l l i j s i e n met x.aad weg. Verwijder Je s te len. Snijd hel vruchlvlees
overlangs in 0,5 centimeter brede repen.Schep die met de plakjes cham-
pignon door de ui met knoflook. Voeg de bouillon toe. Laat de inhoud
van de pan op üc n i e t te hoog gedraaide warmtebron warm worden.
Verwarmde rest van de olie i n d e kockcpan.
Maal de pepcrkorrcls grof of maak ze met de dccgrollcr f i jn .
Bestrooi het vlees aan beide /ijden met wal /,out en druk de stukjes
peperkorrel Mevig i n d e sieaks.
Doe de margarine bij de warme olie inde kockcpan. Leg daai. /odra het
schuim van de margarine is weggetrokken,hel vlees in. Schroei het vlees
aan beide zijden vlug dicht.
Bak de stcaks aan elke zijde 4 minuten als het vlees van binnen rood
moet blijven. De baktijd wordt wat langer als de sieaks meer doorbakken
optafel moeten worden ge /e i .
Schep intussen de plakjes olijf door de i n h >ud ^ .m Je vleespan. Voeg
daaraan naar smaak een deel van de wijn, peper en zout toe.
Breng het vlees over op tic voorverwarmde .-,ei wersehaal . Roerde in de
kockcpan aangcbakkcn delen los. Voeg tic rest van de wijn toe. Laat deze
jus heel warm worden en laai hem even zacht koken.
Schik de inhoud van de vleespan rond de sieaks. Schenk de jus in de
schau l nl 'serveer hem apart erbij. Gameer hel gerecht mei de peterselie.

Tip van de kok: U k u n t gebru ik maken van een speciale pcpcrmix. een
mengsel van verschillende grof gebroken pepei ,
Vervang de entrecöles door kogelbiefstuk of bak lappen.

Wijntip: Schenk bij de stcaks ccn stevige rode wijn met veel body.



DE SPANNEVOGEL RUURLO
VLOER- EN RAAMDECORATIE

Eenmalige partij van BERGOSS
170x240 cm

Normale winkelprijs

79«.- 89»,-

UITVERKOOPPRIJS v.a. por NE u k

wanneer : van ZA 12 AUGUSTUS t/m ZA 2 SEPTEMBER

ivaar : Barchemseweg 40 (di t/m za)

Barchemseweg 4 (alleen zaterdags) 160 x 240 cm vanaf f 129,- p. stuk

A r t s e n z o n d e r o p h o u d e n

ZONDER GRENZEN

We bieden overal noodhulp, zonder onderscheid naar
ras, religie of politieke kleur. Word donateur. Giro 4054.

GELDIG MAANDAG 7 AUGUSTUS Vm ZATERDAG 12 AUGUSTUS '95

UIT ONS VERS VLEESASSORTIMENT:

KEER EN KLAAR RUNDERROSBIEFLAPJES j 7Q
per 100 gram van 2,79 voor l. ƒ y

MAGERE RUNDERLAPPEN per kilo va. 21,90 voor 1 2,90

BACONBURGERSsstuksnu 6,98

VOOR UW ONTBIJT:

BOËRENBRUIN mei sesam 800 gram van 1,99 voor

STEGEMAN
GEKOOKTE ACHTERHAM
100 gram van 2,89 voor

VERGEER
BELEGEN KAAS
per kilo van 12,98 voor ..

UIT ONZE GROENTE- EN FRU1TAFDELING:

HOLLANDSE TOMATEN per kilo van 2,98 voor

HOLLANDSE PRUIMEN per kilo van 3,96 voor ,

BROCCOLI 500 gram van 2,49 voor...

1,49

1,99

9,98

1,50
1,98
1,25

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG

MAGDALENA'S SPAANSE CAKEJES
pak a 6 stuks van 1,29 voor

LU CRACOTTES TOAST NATUREL
met 1 po! aaróbeienjam, Edah winkelmerk van 4,28 voor

DANY HARICOTS VERTS pot 370 ml van 1,39 voor

MEXICAANSE BOLLEN zak a 4 stuks van 2,89voor

MONAVOLFRUIT YOGHURT
div. smaken beker 500 ml van 2,49 voor...

SMITH SUPER CHIPS div.smaken zak 200 gram van 1.99 voor

HERO CASSIS fles 1,5 liter van 2,65 voor...

0,99

2,99
0,69
2,49

1,99
1,69
2,19

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2000

*"**0 P E N I N G S T N D E N'""

'MA. 10.00-18.00 uur* 'Dl.-WO.-DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur* *ZA. 8.30-16.00 uur*

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

"Nederland belt tot
tien" kaarten

10 oktober aanstaande is het,•

Meer dan 2 miljoen telefoon nummers

wiegen, Wij Jicbben een veelaidige serie

originele wijzigingskaarlen. In te dr.: ki

mei u* persoonlijke tuksi.

Maak nu uw keuze, dan bent u straks

bereikbaar!

DRUKKERIJ
WEEVERS

"ERLAND BELT TOT TIEN®

Bij Edah doen we er

alles aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van

overbodige franje

houden, staan we terecht

bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

lllrfff EdatiServketijn
jfr ''--^_ vjrt maandag l/m •- • i
A'Bfl ; (O lol 12 en van 2 tol A uur
l( 06-0500 kum u qtails tellen m«i omt
«i GtMTIS (f ' •• i' Ji'i 15. Lij3i kun u

•* jr'1'' n'jt 'l""-'ll':l t'c'"r ' ' '
' van de Edah bij u in üe buur].

Edah G. BOTTERMAN B.V,
De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend, dat met ingang van 14 augus-
tus 1995, gedurende 14 dagen ter gemeentesecreta-
rie, sektpr grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter
inzage ligt, hel verzoek om vergunning op grond van
artikel 11 van de Monumentenwet 1988 van de heer
P.J.M. Hummelink tot wijziging en restauratie van het
pand Mosselseweg 7.
Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze naar voren brengen bij het college van bur-
gemeester en wethouders.

Vorden, 10augjstus 1995,
burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

DE ZONNEBLOEM
BLUFT GROEIEN...
Onze ruim 30.000 vrijwilligers in 1400 afdelingen zorgen

jaarlijks o.a. voor 70.000 dagjes uil en 940.000
bezoeken bij zieken en gehandicapten!

STEUN ONS WERK-GIRO 145

de*onnebloem
Postbus 2100,4300 CC Bretta - Telefoon (076) 60 ZO 60

De Achtei^oekse drukker
landelijk erkend

VPGI-
CERTIFICAATHOUDER
VOLGENS ISO 9002
internationaal erkend

SIMZ
CERTIFICAATHOUDER
Stichting Interne MilieuZorg

NATIONAAL KAMPIOEN
GRAFiQUIZ

Ook uw bedrijf kan zich profileren
met verzorgd drukwerk van de
Achterhoekse drukker

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWST AD 30 - POSTBUS 22 - 72M AA VOftMN
TÏLEFOON 067E2-1010 - TC1JEFAX 0676Ï-10M

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat met ingang van maandag
14 augustus 1995, gedurende vier weken, voor een
ieder ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt
het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 18
juli 1995 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
'Buitengebied 1994'.

Het betreft een algehele herziening van de bestem-
mingsplannen voor het voormalig grondgebied van de
gemeente Warnsveld (Vierakker en Wichmond), met
uitzondering van de bebouwde kom van het dorp
Wichmond, voorzover geregeld in de plannen 'Wich-
mond 1994' en 'Wichmond - de Wogt 1993'.

Omschrijving van de vastgestelde wijzigingen in het
ontwerp-plan:
- de categorie 'onverharde weg' van de bestemming

'Verkeersdoeleinden' vervalt geheel; die wegen
zijn op plankaart 1 vervangen door de aansluitende
agrarische- of bosbestemmingen;

- binnen NSW-landgoed Suideras is de bestemming
'Verkeersdoeleinden', categorie 'landweg' voor 2
wegen, welke niet voorkomen op de wegenlegger,
vervangen door de bestemming 'Agrarisch gebied
van landschappelijke waarde;

- opname op de plankaart en in de voorschriften van
een keurzöne voor de kaden langs het Kanaal van
Hackfort, alsmede vermelding van overige keurzö-
nes in de plantoelichting;

- het bestemmen van het perceel Uselweg 5 tot 'Am-
bachtsbedrijf;

- de begrenzing van het plan achter de bedrijfsge-
bouwen van Krijt Mengvoeders B.V. aan de Dorps-
straat is aangepast aan die van het bestemmings-
plan 'Wichmond 1994';

- omzetting van de bestemming 'Natuurgebied' in de
bestemming 'Parklandschap';

- opname van een vrijstellingsmogelijkheid voor bij-
gebouwen binnen de bestemming 'Landgoed' (arti-
kel 18);

- opname van een vrijstellingsmogelijkheid voor de
overgang van bedrijfsgebouwen naar burgerwoon-
doeleinden binnen de bestemmingen 'Ambachls-
en detailhandelsbedrijf' (artikel 22) en 'Ambach-
tsbedrijf' (artikel 23) alsmede een wijzigingsbe-
voegdheid voor de omzetting van deze bestem-
ming naar de bestemming 'Landelijke woonbebou-
wing klasse B';

- aanpassing van het dwarsprofiel voor quartaire we-
gen (Lankhorsterstraat, Vierakkersestraatweg,
Baakseweg, Uselweg en Koekoekstraat} op be-
stemmingsplankaart 1;

- opname van een wijzigingsbevoegdheid ex artikel
11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in de
planvoorscririften binnen de bestemming 'Ver-
keersdoeleinden1 voor de aanpassing van het
dwarsprofiel voor de quartaire wegen Lankhorster-
straat, Vierakkersestraatweg en Uselweg.

Zij die ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan
hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij de ge-
meenteraad en een ieder, die bedenkingen heeft te-
gen de in het plan aangebrachte wijzigingen, kunnen,
gedurende de genoemde termijn, schriftelijk beden-
kingen indienen bij gedeputeerde staten van Gelder-
land, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 9 augustus 1995.
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

ALS DE WATERLEIDING
SPRINGT, SPRINGEN WE
METEEN IN ONZE'
SERVICEWAGEN!
Een gesprongen waterleiding kan vervelende

gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk

om de schade snel te herstellen. Bei in geval

van nood gerust Installatiebedrijf Oldenhave.

Wij zorgen ervoor dat de problemen opgelost

worden. Snel en vakkundig, dag en nacht.

Voor storingen dag en nacht bereikbaar,

tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL. 05754-1755

EIBERGEN BZUTPHEN • ULFT



GROTE OCCASION
in het Van (Horsterkamp)

Diverse merken: FORD - OPEL - RENAULT - MAZDA - MITSUBISHI - PEUGEOT

Keuze uit ruim 50 automobielen
met vlijmscherpe prijzen

LET OP
onze

GELE STIP actie auto's

VOLVO 440 DL, 1992, kl. rood, automaat,
78.000 km

nu: f 23.950,-

VOLVO 340 DL Diesel, 1987 - okt, metallic lak,
spatlappen, getint glas, 130.000 km

nu: f 7.900,-

VOLVO 340 DL, 1989, kl. wit, 5-drs„ 76.000 km

nu.f 11.950,-

VOLVQ 240 2.3 GL, 1988 - juni, kl. donkerblauw
lak, LPG, trekhaak, stuurbekr., 157.000 km

nu; f 14.750,

VOLVO 440 DL 18i, 1993 - feb., kl. metallic lak,
centr. vergr,, automaat, met gratis stuurbekrachtiging!
28.000 km nu: f 30.750.-

VOLVO 440 Sunray, kl. wit,
ping, 81.000 km, 1991 - juni

trekhaak, stri- VOLVO 460 1,8i Sedan, 1993 - mei, kl. grijs lak,
LPG, trekhaak, centr. vergr, 89.000 km

nu; f 20.950,- nu: f 28.950

VOLVO 740 2.3i, 1989 - jan., kl. metallic lak blauw,
getint glas, LPG, centr. vergr. stuurbekr., trekhaak,
212.000 km nu; f 16.950,-

HONQACiuic1.5iDX, 1993
blauw, automaat, 24.600 km

J. metallic lak

nu: f 24.950,-

PEUGEOT 205 1.1i Accent, 1992 - juni, kl. rood,
wiswas achler, radio/cass., 96.000 km

nu: 115.750,-

CITROEN BX Deauville 1992 - mrt., kl. metallic lak NISSAN Sunny 1.7 LX, 1988 - feb.,
zilver, getint glas, 86.000 km kl. wit, f79.000 km, diesel, 5 bak, striping,

nu: ï 16.950,- nu: f 8.950,-

VOLKSWAGEN Golf 1.4i CL, 1992 - sept.,
kl. signaal rood, 5 bak, 38.800 km!

nu: f 23.750,-

VOLVO 440 Sunray, 1991, k!, rood, spoiler,
trekhaak, LPG, 120.000 km
van: f 10.060 nu: f 17.950,-

MAZDA323 ' • , , . ,
striping, 110.000 km

M metallic lak,

nu: i 13.900,-

MAZDA 323 1.3 16 V Hatchback 1991 - november, SEAT Ibiza 1.8 CLX, 1993 - oktober, kl. rood,
kl. zwart, 45.000 km, benzine, licht metalen velgen 30.000 km, benzine, licht metalen velgen,

nu; f 21.900,- bumpers in kleur nu: f 24.900,-

hoofdsponsor

NISSAN Sunny 1.4 LX, 1991 - mrt., kl. blauw, MITSUBISHI Colt 1.3 Gü, 1993 - mrt., kl. blauw
45.000 km, benzine, striping metallic, 30.000 km, benzine, metallic lak, stuurbe-

nu: f 19.900,- kracntiging, verwarmde voorsteden nu: f 24.500,-

UW VOLVO DEALER VOOR DE REGIO

RENAULT Nevada 1992 - nov., kl. grijs metallic,
80.000 km, diesel, metallic lak, elektr. ramen, rolhoes,
centr. vergr. met afst. bediening nu: f 33.750,-

Schotpoort Personenauto B.V.
De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222 VOLVO



CONTACT
NIEUWS- ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDENWICHMOMD KRANENBURG

DERDE BLAD
Donderdag 10 augustus 1995

57e jaargang no. 20

ULLETINyORDEN
MI[^JHI^^H*.̂ JM^JMR^JMIL^^HI^^IH^^fll^^^^^^MB^^M^^AH^^^M^^^M^^^H^^^^^^^^K^^^V|̂ ^M^^Wy_|̂ ^^_^

infirinrurirnrri^^

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
mTdefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en niet 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 D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
II.00 uur en volgen s afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt hij de receptie van
h et gemeenteh u is.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

28 j u l i 1995
W. de Leeuw, Ruurloscweg 65a
Vorden, voor het bouwen van een
woning.

l augustus 1995
- G.J. Ulkeman en J.J. Kolkman,

Nieuwstad 65 Vorden, voor het
vergroten van een woning;

- Barcndscn Vorden b.v., Zutphen-
seweg 15 Vorden, voor het vergro-
ten van een garage/magazijn:

- D, Bru i l , Okhorstwcg 3 Vorden,
voor het u itbrcidcn van een stal;

- G.J. Rictman, Boshuiswcg 8 Vier-
akkcr, voor het bouwen van een
garage/berg ing.

3 augustus 1995
- J.M. Pelgrum, Haimninkweg 4

Vorden, voor het bouwen van een
wagcnloods;

- E. Bcssclink, Het Hoge 44 Vorden,
voor het bouwen van een schuur en
carport;

- G. Hishink, het Wicmelink 34 Vor-
den, voor het plaatsen van ccn
luinhuisje.

Deze bouw-aanvragen kun t u geduren-
de de openingstijden inzien bij de sck-
tor G ro n dgc bied in het koetshuis.

' T /j- VERGUNNINGEN
Op l i i u j i u s l L i s 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
- Stichting Urtica voor het bouwen

van een serre op hel perceel
Rccoordwcg 2 in Vorden:

- de heer J. R. Jansen voor hel vellen
van ! es op het perceel Okhorst-
wegin Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen ccn bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u op de secretarie bij de
scktor grondgebied navragen.
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft de volgende meldingen
geaccepteerd:
- de heer J.M. van der List voor het

bouwen van ccn houtbergruimte
op het perceel Willem Alcxander-
laan 18 in Vorden;

- de heer G.J. Grevink voorliet bou-
wen van een serre op het perceel de
Voornekamp 5 1 in Vorden;

1. afsluiten voor bestuurders van de
toegangsweg naar kasteel Vorden
vanaf de Horslerkamp op 13 augus-
tus van 8.00 tol 17.00 uur door
plaalsing van borden model C l van
bijlage l van het RVV 1990;

2. instellen van een parkeerverbod
voor:
- beide zijden van de Schutle-

straat tussen de Ruurloseweg en
de Vordenscbosweg;

- beide zijden van de Horster-
kamp tussen de rotonde en de
Vordcnsebosweg;

- de zuidzijde van de Ruurlose-
weg tussen de rotonde en de
Schutteslraat;
door plaatsing van borden mo-
del El van bijlage l het RVV
1990.

de heer G.A. Rcgclink voor het
wijzigen van ccn meikrundvee-
houderij (revisie) op het perceel
Hcngcloscwcg 16 in Vorden (alge-
mene maatregel van bestuur ar t .
8.41, lid l Wet milieubeheer);
maatschap Loman voor het wijzi-
gen van de veebezetting op het
perceel Vicrakkersestraatweg 26
in Vierakker (art. 8.19, lid 3 Wet
milieubeheer).

zage. Eventuele bedenkingen kunnen
gedurende die lermijn schriftelijk aan
het college kenbaar worden gcmaakl.

•"

T

TMIUEÜBEHEER
OPENBARE

KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden,
scktor grondgebied, buro milieu, op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uur en in de openbare bibliotheek
van Vorden, gedurende de openings-
tijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30
uur, op woensdag van 13.30 tol 17.30
uur, op donderdag van 13.30 tot 17.30
uur, op vrijdag van 13.30 tol 20.30 uur
en op zaterdag van 10.00 tol 12.00
uur, l ig t van l i augustus lot en met 8
september 1995 icr inzage:
een melding algemene maatregel van
bestuur (artikel 8.41, lid l )van :
1. de heer R.A.J. Vcrheij, Kuilenbur-

gerstraat 3, 7221 NG Steendcrcn,
voor het wijzigen van een herslel-
inr icht in» voor motorvoertuigen op
het perceel Handelsweg 4 in Vor-
den;

2. de heer H. Sahin, Zutphenseweg l ,
7251 DG Vorden, voor het uilbrei-
dcn van een horecabedrijf met een
terras op het perceel Zutphenseweg
l in Vorden.

IJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
Op 1 3 augustus 1995 vindt de jaarlijk-
se Kastelenrit met historische rijtui-
gen plaals. In verband hiermee gelden
de volgende maatregelen:
In de periode van 19 tot en met 26
augustus 1995 houdt de stichting
Oranje Comité Vierakker-Wichmond
de jaarlijkse fccstweck. In verband
daarmee gelden de volgende ver-
keersmaatregelen:
l . door plaalsing van borden model

Cl en Cl 6 van het RVV 1990,
wordt een gedeelte van de Baaksc-
wcg vanaf de Ricthuiswcg tot de
Beeklaan op 19 augustus 1995 van
1 9.00 tot 24.00 uur afgesloten voor
alle bestuurders, inclusief voetgan-
gers;

2. door plaatsing van borden model
El van het RVV 1990 wordt op de
Beeklaan van 19 lot en met 27
augusius 1995 van 19.30 tot 23.30
uur een parkeerverbod ingesteld;

3. door plaatsing van borden model
Cl van het RVV 1990 wordt de
Dorpsstraat, de Hackforterweg
vanaf de Dorpsstraat tot aan de
Baakscwcg, de Vierakkerscstraat-
wcg vanaf de Baron van der Hcy-
denlaan tol aan de Boshuiswcg en
de Bccklaan op 26 augustus 1994
van 1 2.00^ 1 5.30 afgesloten voor
alle besti^Bers.

EDEWERKING
BOUWPLANNEN

Burgemeester en wethouders hebben
het voornemen om met toepassing
van het bepaalde in ar t ikel 501 id 5 van
de Woningwet en met gebruikmaking
van de door gedeputeerde staten bij
besluit van 19 augustus 1986, nr.
RO86.28587-ROV/G5214 afgegeven
'algemene verklaring van geen be-
zwaar', medewerking te verlenen aan
ccn plan voor het plaatsen van:
- een tuinhuisjc op hel perceel kada-

straal bekend gemeente Vorden,
sectie K, nr. 3604en plaatselijk be-
kend het Wiemelink 34.

De op het plan betrekking hebbende
bouw- en situatietekeningen liggen
met ingang van vrijdag 11 augustus
1995, gedurende twee weken, voor
een ieder op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke Ordening c.a. (koetshuis) ter in-

TEIT
WATER

Het aanhoudende warme weer en de
hoge bezetting van het natuurwater
verhogen de kans op een afnemende
kwaliteit van het zwemwater. Ziekte-
verwekkende organismen kunnen
zich onder invloed van hoge tempera-
turen sneller ontwikkelen en kunnen
gezondheidsklachten veroorzaken.
Uiteenlopende bacteriën verontreini-
gen het naluurwalcr, waaronder pscu-
donomonas acruginosa: een bacterie
die oorontsteking kan veroorzaken,
Huidirri tat ie en maagdarmstoornis-
sen zijn tevens mogelijke klachten,
De klachten kunnen tijdens een perio-
de met hoge temperaturen ook wor-
den veroorzaakt door te snelle afkoe-
ling en het eten van bedorven voedsel.
Zwemmers met ccn verminderde
weerstand (zoals kleine kinderen, ou-
deren en diabetici) lopen een ver-
hoogde kans om ccn infectie op te lo-
pen. De provincie adviseert deze
groep extra voorzichtig te zijn met
zwemmen in natuurwatcr. Beter is het
om afkoeling te zoeken in zwcmba-

NGIFTEBIUET HONDENBELASTING
INLICHTINGEN T.B.V.
DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1995

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001

7250 HA VORDEN

Ondergetekende

Straal

Postcode en Woonplaats

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 199 houder/houdster is van

hond(cn) ouder dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel gercgislrccrd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied, hierna hel registratienummer en de kennelnaam
vermelden.

registratienummer kennelnaam

Indien hel een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
'geen'in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden 19 _

den waar met desinfecterende midde-
len de kwalitei t van het zwemwater
op peil wordt gehouden. Bij gezond-
heidsproblemen moet u in eerste in-
stantie de huisarts raadplegen. De
provincie houdt in samenwerking met
zuiveringsschappen, GGD's en re-
creatieschappen de waterkwaliteit
nauwlettend in de gaten.
De kwaliteit van hel oppervlaktewa-
ter is afhankelijk van veel, meestal
natuurlijke, invloeden (o.a. overmati-
ge algengroci, vissterfte, botulismc,
ziekteverwekkende bacteriën of vi-
russen). Ook de toenemende drukte in
het water door zwemmers heeft invlo-
ed op de kwaliteit.
De provincie Gelderland heeft ccn
speciale zwemwaterinformatielijn
geopend. Op telefoonnummer
085-598000 krijgt u via een bandje in-
formatie over de kwal i te i t van het
zwemwater voor alle recreatiepiassen
en natuurbadcn. Over afzonderlijke
plassen wordt geen informatie gege-
ven.

ERDENKING
BEËINDIGING

TWEEDE
WERELDOORLOG

Op 15 augustus 1995 is hel 50 jaar ge-
leden dat de Tweede Wereldoorlog of-
ficieel werd beëindigd. Dit jaar wordt,
naast de jaarlijkse nationale herden-
king en de viering van de bevrijding
op 4en 5 mei, ook op Men 15 augus-
tus de vlag uitgestoken op de gemeen-
telijke gebouwen.

12 '/i jaar ervaring als Volro-deattr

2 jaar en rijdt graag mei u H-e

Kom naar de
GROTE WEEKEND-
OCCASIONSHOW in het

van Vorden uiorswrump)
• AfleveringKlngpeciie • APK/VVN-k«iring • VblvcV
Bovug'garamle'Omruilgamntk • Nm 1011.1 k- Amo

Pus (gcregisl roerde kilomeler--1;iii<l)
•Zoiurr- of \vintcrconirolefaeun
• Vol voTouring Service
• Volvo Adviiniiigc Oircl

vouvo
Occasions

Bij Scliotpoort blijft een Volvo een Volvo.

SCHOTPOORT PERSONENAUTO B .V,
DE STOVEN 21, ZUTPHEN. TEL 05750 - 27222

Bi'jons
in d'n Achterhoek
A'w af mot gaon op hetgeen wi'j eheurd hebt, waarn d'r nogal wat luu
goed hcllug, vcgangc zondagmaarn. Hcllug op de VLO (Vordense Loka-
le Omroep veur dec ui neet wet) die un hoop luusteraars tegen zich in ut-
harnas hef ejach. Die luu zatn zondagmaarn allemaole netjes nao de ra-
dio te luustrcn, atestemd op de VLO. Die zol de kerkdmst bi ' j ut kasteel
Voddnuutzenden.
Gcwoonluk volgt deze mensen de kerkdiensten via de kerktillcfoon.
Meestal umdat ze zelf neet meer zo goede op de bene bunt ummc nog
nao de kerke te könncn gaon. Ok vcur dizzen dienst hadn ze, nel as op
andere z9ndagc, de l i turgie netjes in huusckrcgcnen zoln zeeenen an-
der goed in huus können volgen. En natuurluk waarn d'r ok wat die zei-
jen: Ut is micndaor te heite, ik luustcre wel in huus, ut ston jao in 'Con-
tact'; de VLO zol de kerkdienst uutzendcn!
Maor wat gcbcurn d'r now? De VLO kon de verbinding neet vcur meka-
re krcigcn. Schienbaor waarn ze ie late uut bedde ekommcn umme een
en ander goed vcur te bereiden. In u t begin wodn d'r ezeg dat ze druk
doende waarn ummc ut vcur mekare te kricgcn zodat de uutzcnding als-
nog kon beginnen. Maor dat gcbcurn dus neet. Onderwie] de luu bleven
luustrcn wodn d'r rnczick cdraaid. Mczick vcur jonge luu die allemaole
nog in bedde leien, vcurzovcr ze neet noa de kerke waarn. Aadug dus
veur ut jonge volk maor neet vcur dizzc luusteraars. Ut schicnt dat ze wat
dat betreft wcinug meziekgevuul bi'j de VLO hebt anders hadn ze onder
dizzc umstandughcdcn wel iets anders op de draaitaofel czct. Un slech-
tere beurtc hadn ze bi'j dizcc luusteraars neet könncn maakn!
Un ander punt waor de luu van de VLO wel iets meer andach an mcugt
schenken is de prcsentaotsie van de interviews. Zelf hc'k vcgangc zao-
terdag de VLO van vict'töl zcuvcn bcluustcrd. Eers was t'r un ondcrhold
mctcnc Erik die unbczundcrc fictsc had waorhcc ut volk met vemaakn.
Dat programma zol tot zes uu rduurn maor zo tegen kwal veur zesse wis
de mevrouw die ut interview afnom, niks meer te vraogen en vraog zee
an Erik of den nog wat had te vctcln.
En datzelfde gcbcurn un uur later ok in un ondcrhold met un Canadese
muziekgroep, waor J. Woltering as tolk optrean. Ok hier weer: unketier
veur lied haos uutepraot. Volgens micn doet ze van teveurn völs te wei-
nug an z'n programma. Daorvcur nio'j de vraogen goed op papier hem-
men met de lied dcrbi'j die'j d'r an beste jen wilt . Allene dan kricg'j un
programma dat dcurlöp en de moeite wccrd is ummc nao te luustren. En
dat meuge wi'j toch wel verlangen van un erkende lokale omroep, bi'j
ons ind 'n Achterhook.

//. Lccstnmn

RTV
Dinsdag l augustus reed junior Rcy-
nold Harmscn de Ronde van Ugche-
len. Na het ontstaan van ccn kopgroep
van zeven man was de koers gelopen.
Deze zeven man vochten om de eind-
zege. De rest van het peloton viel in
de slotfase in groepjes en eenlingen
uit elkaar. Winnaar werd Volkert
Buisman uit Huizen. Rcynold Harm-
scn wist beslag te leggen op een 14c
plaats.

Woensdag 2 augustus was er de ronde
van Zutphcn. bij de amatcurs-A was
het Vordenaar Jan Weevers d ie . i l
vroeg aan de haal ging en in zijn wiel
Ronald Withag uit Doetinchcm mee-
kreeg. Deze twee gingen zo hard dat
zij ccn ronde voorsprong pakten op
het kleine peloton. Jan Wccvcrs pro-
beerde nog een paar keer bij zijn me-

devluchter weg te komen, maar dat
mislukte. In de sprint toonde Ronald
Withag zich de sterkste. Peter Mak-
kink uit Hengelo wist nog een 18e
plek te bereiken. Bij de amatcurs-
B/vcterancn weid Jac van Kcsscl uit
Dcurne eerste. Rolf Vos van RTV leg-
de beslag opeen 8e plaats.
Vrijdag 4 augustus stond de Mijl van
Marcs in Maarhcczc voor amateurs-A
op het programma. Winnaar werd
Sandro Bijncn uit Budcl. RTV'ci l - d
win Maalderink werd 10e. Zondag 6
augustus was er de ronde van Ubuch
over Worms voor amateurs-B. Al vlot
ontstond er ccn kopgroep van vier
man met de zeer goed rijdende RTV-
cr Lars Vos. Na weer te zijn teruggc-
pakt, ging hij weer op avontuur, maar
vijf ronden voor het einde was het
over en ontstond er ccn kopgroep van
9 man. Deze werden niel meer ingelo-
pen

(handtekening)

KENNISGEVING

Kennisgeving voornemen bodemsanering
Kiefterdorp l l te Hengelo
Gedeputeerde Staten van Gelderland geven kennis van
het feit dat zij op 27 juni 1995 een melding op grond
van artikel 28 Wet bodembescherming (Wbb) hebben
ontvangen van de bodemverontreiniging, gelegen aan
Kiefterdorp 1 1 te Hengelo. Het betreft hier het voor-
nemen van SUBAT om over te gaan tot sanering van de
verontreinigde bodem.

Wij hebben het college van Burgemeester en
Wethouders van Hengelo en de inspectie van de
Volksgezondheid voor de milieuhygiëne van deze
melding op de hoogte gesteld.

Tevens geven wij kennis van het ontwerp van een
beschikking over deze bodemverontreiniging.

Op grond van de Wet bodembescherming moeten wij
namelijk in een beschikking vaststellen of er sprake is
van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
Tevens stellen wij daarbij vast of er sprake is van
urgentie om tot sanering over te gaan en, zo ja, wanneer
met de sanering begonnen moet worden (artikelen 29 en
37 Wbb).
Bij ernstige gevallen moeten wij ook het saneringsplan
goedkeuren (artikel 39 Wbb).

Op grond van de bij de melding overgelegde onderzoeks-
gegevens hebben wij in ontwerp vastgesteld dat er sprake
is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Tevens hebben wij het overgelegde saneringsplan in
ontwerp goedgekeurd.

Op de totstandkoming van de beschikking is inspraak
mogelijk. Een kopie van de ontwcrp-bcschikking(en) met
de gegevens ligt vanaf de dag na publikatie in deze krant
vier weken ter inzage in de bibliotheek van het Huis der
Provincie. Markc l l te Arnhem, en op het gemeentehuis
van Hengelo.

Belanghebbenden kunnen gedurende de genoemde
periode hun zienswijze over deze ontwcrp-beschikking
naar voren brengen. Deze kan worden geadresseerd aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
mevrouw E. van der Zwan, tel. 085-599981 van de
onderafdeling Bodemsanering van onze dienst Milieu en
Water. ,

Arnhem, 28 juli 1995-
nr.MW95.36 i 73-6022026

provincie

GELDERLAND
Gedeputeerde Stoten von CeWer/and
T.R. Doesburg - wnd. voorzitter
drs, A von der Jogt - wnd. griffier



Kanoën? Dan gaat er niets boven Groningen!

Mijn naam ix Henk Sanders en ik l>en werkzaam hij de vestiging (inwin.
Tot nu toe was mijn gezin niet vaak op het water te vinden, muur je hoort
dat ^cderlund er vanaf het witter up z'n moois! unziet. Een ininivakanlie
op hel water zagen »u' i/Wv toch wel zitten.

"Aanvanke l i jk dacht ik aan een
paar dagen zeilen. Dal hadden wc
nog niet eerder gedaan. De basis
techniek kun je al binnen een paar
dagen leren. Bij ons is heel wal
informatiemateriaal over recreatie
op, aan en in het water beschik-

baar. Maar toen ik de Bewegwij-
/erde KannroLiles weer eens onder
ogen kreeg, was de Keu/c eenvou-
dig. We / i j n gaan kannen.
We hebben tv.ee dagen heer l i jk
gevaren in Groningen want dat kun
je daar voortreffelijk. Sindsdien

Tijd om de stoute
schoenen aan te trekken

Toen ik mijn vriendin meldde dat ik een xtulijt' l''-""' d<- krant
tciiriivcii over uitgaan in Nederland, daelu zij meteen aan stappen.
mooie kleren, lekker eten, theater . u kent da! wei. !k had echter iets heel
anders in mijn hoofd. L'en - wal mij betreft vrij primitieve - verkennings-
tocht dwars door de Brabantse Peel. liet !.,imhitrgse Mergcllund of het
beekdalenlandschap van de Achterhoek, Overnach-
ten in trekkershutten. Alleen het hoognodige met' in
de rugzak. En een paar Weeïge schoenen aan, zodat
we geen moeite met ruw terrein zonden iichben Even
dacht ik dat zij het niet leuk zon vinden, maar niets is
minder waar. Het leek haar een uitstekende training
voor de Rode Kntis ttloescmiochl.

Bloesem-wandeltocht langs de
Llnge
De Nationale Rode Kruis Bloc-
scmtocht, die zaterdag (> mei aan-
staande voor de vierde keer geor-
ganiseerd wordt door hei Rode
Kruis en de ANWB, is waarschijn-
lijk een van de mooiste wandel-
tochten van Nederland. Dui/enden
fru i tbomen bepalen de sfeer van
de/e wandeltocht lussen Geldei-
m. iKi -n en i cerdam. Kie/en kunt u
uit de afstanden van S. \5. 25 en
40 kilometer. Hel siailgeid
bedraagt ƒ 6,00 per persoon en om
half acht 's ochtends kunt u al
beginnen. Het startpunt is de frui t -
vciling van Geldermalsen en dat is
pal naast NS-slation Gcldermalscn.
Fruittelers stellen deze dag hun
boomgaarden open, waardoor een

unieke route kan worden gevolgd.
Om op de mooiste plekjes de I . i n -
ge over te kunnen slcken, /ijn er
bovendien over dit riviertje door
de Koninklijke Landmacht diverse
pontonbruggen gelegd. De Land-
machl levert hiermee een belang-
rijke bijdrage aan hel unieke
karakter van de wandeling. Al
deze inspanningen zorgen ervoor
dat aan beide / i jden van de Linjie
gewandeld en genoten kan wor-
den.
Hen prettig aspect bij'deze wande-
ling is wel het feit dal er op 6 mei
geen verkeer op de route zal wor-
den toegelaten. L.ekker rustig dus!
De totale wandelroute, met een
lengte van 40 kilomeier, loopt van
Geldermalsen via Deil. Tricht, de
Heer l i jkheid Marienwaerdt. F.n-
spijk, Rumpt, Beesd. Acquoy.
Rhenoy, Oellicum en Fort Asperen
weer lerug naar Geldermalsen. De
kortere afstanden voeren u langs
delen van dit parcours, waarbi j
natuur l i jk niemand het beroemde
"appclblocscmdijkje" hoef; over te
slaan.

Wandelen t i jdens de/e Bloesem-
tocht betekent milieuvriendelijk
recreëren en tegelijk een bijdrage

leveren aan iiet Rode Kruis. Maar
n a t u u r l i j k wordt u als deelnemer
ook niet vergeten: aan het eind van
de tocht l igt er voor u een fraaie
meda i l l e klaar. 'Tevens k u n t u dan
een be/oekjc brengen aan de
( i rocnmaikt op hei Veilingterrein.
Al l e r l e i iiaHiiirbescliennings-orga-
nisaties verzorgen hier presenta-
ties. Meer informatie over o\vr up
één na grootste wandeltocht van
Nederland krijgt u via telefoon-
nummer 070-314.14.20,

Ken »oede gids is onmisbaar
Wandelen is we l l i ch t de beste
manie r om Nederland te ontdek-
ken. Het tempo is precies voldoen-
de om alle indrukken op u in ie
la icn werken. Maar zorg dan wel
voor een goede begeleiding, want

een verkeerde
afslag is snel
gemaakt.
Feu goede wan-
d e l ^ i d s en gede-
tailleerd kaanwerk
u . i a k i elke wande-
l ing perfect. In de
ANWB Reisboe-
kenwinkel vind je
een enorm assorti-
ment, voor elk vvm
wils , H i j / onde r
uitgebreid / i jn de
nieuwe wandel-
gidsen Veluvve en
Oostelijk Brabant
(verschijnen eind
april). Telkens
met 40 wandelin-
gen lussen 5 en 50
km waarvan het
merendeel gemak-
k i - | i | k is te volgen

door een markering in hel terrein.
Met praktische informat ie over
bereikbaarheid, afstand, openbaar
vervoer, tijdsduur en de horeca
onderweg.

Welke jeugdvakan tie-
kampen zijn erkend
door Veilig Thuis?

Goed, op een bepaald moment
is de knoop doorgehakt. Zoon-
of dochterlief wil ü f i ü i L ! / e l f n] )
vakantie. Naar een watersport-,
ruiter- of kampccrkamp b i j -
voorbeeld. Of misschien wel
naar een creatief kamp. Ieren
pottenbakken, schilderen, we-
ven of wat dan ook. Weike
kampen bieden het besi
beetje kieskeurigheid en voor-
zichtheid is op z'n plaats. Er is
een gratis Ledenwijzcr beschik-
baar over aile kampen die
erkend zijn door de St icht ing
Voorlichting Jeugdrecrealiever-
blijvcn "Veilig Thuis". Beslist
even ophalen, die gratis Leden-
vvijzer Actieve jeugdvakanlies
als het zover is.

kijken wc heel anders tegen die
provincie aan.
De 9 losse Kanoroules, die bij alle
VVV's en ANWB-ve;, i igint?eii in
de provincie Groningen verkrijg-
baar zijn, maken van een wateruit-
stapje een aparte ervaring."

Kanovaren steeds populairder
De kano komi meer en meer in de
belangstell ing. Een uitstekende
gids up dit gebied is het Op Pad
Buitensport Handboek Kanovaren.
Daarin belichten zes experts al ler-
lei technieken en materialen.
Als n toch in het "hoge Noorden"
bent , knoop daar üan een mooie
toeristische autoroute aan vast,
waarbij de zeer uitgebreide en
fraai uitgevoerde ANWB'W V
Reisgids Friesland goed van pas
komt. Ook de overnachting kan
anders. Het boek 'Hel andere bed '
/el je op het spoor v a n alternatieve
ovemachtingsmogelijkheden, bij-
voorbeeld in kloosters, kastelen en
boerderijen.

Met zofn jachtig bestaan is
de waterkant een paradijs
Hoewel we geen boot hebben, kiezen we u Is hei even kan toch het mime
.'•of. 11 i- huren dun gewoon een hoot hij een verhuurhedrijl uit de \Vater-
sportwijzer ANWB-Erkende Jachtverhmurders. Dankzij mijn joh weien we
best behoorlijk wal van walerrecreulie.

Voor binnen blijven wordt het nu echt te mooi

Lekker d'r op uit!

Voorjaar in Nederland. Tuinmeubels worden uit de schuur
gehaald en de horecaterrasjes raken vooral in het «eekend al
redelijk \ o l . De pretparken /ijn klaar voor liet nieuwe seizoen.
Nu het buitEwlevcn goed op gang komt, ervaar je opnieuw hoe
ideaal hel eigen land is voor allerlei recreatieve uitstapjes. Met
name als je op die momenten ook actief bezig wilt zijn.
Kon leuk idee. Zet eens een aantal leuke uitstapjes voor de
komende weekends op een rijtje en laat liet daar niet bij. L1 /uit
er geen spijt van hebben.

Han/.esleden, dijken, VOC. Wad-
denzee, boerderijen, rivierenland,
vcshngwerken en luchtvaart.
De mensen op de foto k e n n e n die
uitgave heel goed, omdat /e wer-
ken op één van de 52 vestigingen.
Op verzoek van de redactie van
de/e pagina hebben zij een miniva-
k u n l i e gemaakl. H i e r b i j een ver-
-.hiü van h u n ei v uringen.

Doe iets met de mooie dagen
De len t e is voorbij voor u er erg in
hebt en hei /uu toch /ondc zijn om
al die schitterende dagen onge-
merkt te laten passeren. Inderdaad,
u hebt het hele zomerseizocn nog
tegoed. Maar bedenk wel dal de
I c t n e de laalsle ja ren vaak aange-
namer was voor hel maken van uit-
stapjes dan de zomers.

Volop idfi-eii voor steeds iets
anders
hen prima ideeënbron voor leuke
uitstapjes is de A N W B Ledenwij-
/er Op S:ap in Nederland ( g r a t i s
exclusief voor leden). Zo'n 150
[ i L i - j i n . i V v u l t ips voor de leukste
t r i p s . Dit jaar staan /e in hel leken
v a n de thema's: Romeins Neder-
land, heide- en veengebieden.

Canada is alweer vergeten
maar dat museum niet!

l'orig /aar gingen we met de jongens naar Canada.
Gehoekt hij onze Reisbureau-balie, l-'.en l'anta-.-
Ih'lcvenis. Maar ondank*, de voordelige ticket^ toch
een uvontuiir dat ver hoven de te optimistische

. '--ling uitvloog. Veel gezien en gedaan- Deson-
danks luidden de kinderen hel. eenmaal tentg, al snel
over heel andere dingen, l-'.n zie wat er int gebeurt,

(.taan wc met z'n vu-rt/es een middagir naar een leuk nntscum - waarhij
ook nog een tochtje fier stoomtrein gemaakt wordl m • ijn iT nog
.y/tri/.v hdcinaii! vol van.
Dai mnsennwiee hadden \ve trouwens uit de uitgave Leuke. MltSi • '
Nederland, één van de ruw nieuwe Ledenspecials die uitsluitend voor
leden verkrijghaar f v voor / -J.95. Dit hoekwi'k /.v zeer uitgehrcul Ik
fa-luit in dat een vergelijkbaar hoekje a! gauw twintig gulden koxi.
En op dat hoemelije Hixirn-Medcmhlik kwamen we via de Ledenwijzer
Tranxportniuxcu in en rond Nederland die we gratis konden meenemen.

Ken "Van-huis-uit"-
vakantie spreekt ze
wel aan
Fen dagje uil met de
kinderen is a l t i j d weer
een hele belevenis.
Helemaal als u zich bij-
tijds heefl voorbereid,
l nop eens door de
Reisboekenwinkel.
Daar \ nuk u een uitge-
breide keu> aan leuke
ideeën. Wv noemen
nog de uitgebreide
ANWB/VVV Reisgid-
sen Nederland en de
Dieren- en Planlcngids.

Sprong u al
voor de lol in de
bruisende berg-
beek?
Slel u voor, u staal naast een
i ' i ' . ' ek d i e m e t donderend
geueld omlaag stroomt. U
springt erin en laat zich als het
ware door hei water meesleu-
ren. Gelukkig heeft u wel een
speciaal pak aan. is hei nu iav
cen paar centimeter diep, pas-
seert u geen • . ' . • • • . üadijke rots-
punten en is de beekbodem zo
glad als een walerglijbaan. Dat
noemen ze canyoning. Dit en
vele andere spannende bezig-
heden staan in de gralis Leden-
wijzcr A c t i e v e vakantiemoge-
l i j k h c i l c n . Voor actie/uekers
een bijzonder interessante uit-
gave, l in je hoeft er beslist
geen getrainde sportman of

Watersport-uitgaven
vernieuwd
Zorg ervoor, dat u telkens de
nieuwste uitgave van de ANWB/
VW-Waterkaarten en de Alma-
nak deel l & II aan boord hcel'l.
Immers de gegevens, met name
die v ;m bakens en hcionning. ver-
anderen nog al eens. De nieuwste
editie van de gratis Ledenwij/er
Spoorbruggen is uit. Met een actu-
eel mer / i eh l van de openingslij-
den van alle voor de watersporter
belangrijke bruggen. Als u toch in
de Reisboekenwinkel bent. lel dan
vooral op de /es gratis Watersport-
wij/ers; in format iev e brochures
cxelusK-f voor leden over allerlei
aspecten van de watersport. U
neem! er vast een mee.

De Nationale
Groenfonds
Loterij
Wellicht heeft u al iets verno-
men over de Nationale Groen-
fonds Loterij. Loten zijn tot 3
juni te koop bij alle kantoren
van de VSB bank, de GWK, de
VVV/ANWB-egentschappen,
ANWB-vestigingen, alle Van
der Valk Motels en Restaurants
en verder bij vele tabakswin-
kels. Voor elk lot (f25,-) wordt
een boom of struik gepland,
Daarnaast val! er drie miljoen
gulden aan prijzen Ie winnen
waaronder de hoofdprijs van
een half miljoen. Als extra prijs
een v i l l a l.w.v. f500.000.-. Bij
elk lot ?ii een aantal waardecou-
pons die tezamen de aanschaf-

. u hei lol overtreffen. De
eindt rekking is op 13 j u l i a.s.

Fietsend genieten van
de lente in Drenthe
Mijn man zit voor de zaak a! zoveel in de auto. dus ik
vond het een hen-r idee om voor dit stukje eens met
de //V/\ weg te gaan. Overigen* zijn we best goed
geoefende fietsers: zo'n 30 a 40 km op een mooie
zondagochtend is voor una Itee! gewoon. Maar dit
•':•• ,' Jacht ik aan een meerdaagse n/wtelrtt. l hst n
toch iets heel anders, li'c kennen i/c fT/'-^vo".".
inenten waarhi! /'L' van hotel naar hotel trekt tof van camping naar cam-
ping! en je koffers overdag keurig per auto naar je volgende overnach-
tingadres worden gchracht. Maar zoiets is voor 2 d 3 dagen niet te hoe-
ken. Du* wc moc\ien heel kieskeurig bagage pakken.
In i ' / ' Pud lezen we regelmatig over de schitterende fietstochten die in
Drenthe mogelijk zijn. Z« treffend en sfeervol beschreven dat /c <i( lezend
bijna het gevoel knjgt. zo'n tocht werkelijk te maken. Ui! keer wilden we
dat wcli'ens echt beleven. Unze ervaring is dat je van een tocht altijd veel
mi ei ecniel a/s je je er goed op voorbereidt, dus er ook het nodige ovei
leesi. Je ziel dan allerlei dingen w, mr je anders geen weet van licht.

"We hebben thuis de beschikking
m er een behoorlijke stapel fiets-
uitgaven. Ten eerste /ijn daar de
lletsgidsen van diverse streken.
Daarnaast heb ik de Kampioen
Fielsgid.s gekocht. Twinlig schitle-
rendi muics. elk mei /'n
eigen ihenia N a t u u r l i j k
heb ik de Op Pad gids
Fielsvakanlies I be-
waard, omdal ' i i . i r al les
over m a t e r i a l e n en lech-
nicken wordl verleid.
Als je trouwens graag
/e l f je fietstocht u i t s t ip -
p e l t , v i n d t je er on/e
zeer gedetailleerde pro-
vincie- en recreatiekaar-
ten, \ol toerist ische
informatie alsmede de
gralis Lcdenwijzer Fiets
&. Vakantie."

Bewegwijzerde en
nlet-bewegwljzerde
ritten
De laatste ja ren is extra
veel aandacht aan de
fietsroutes geschonken.
Er /ijn er heel wat b i j -
gekomen en van ouds-
her geliefde nnilcs / i j n waar nodig
opnieuw bewcgwijzcrd. Vaak met
die /eskamige horden i>f niet de
vertrouwde paddestoelen. De serie
ANWB/VVV Fietsgidscn telt al 18
edities, ook voor de dirccie woon-
omgeving. De opgenomen roules
/i jn meestal zo'n 30 tol 50 km
lang, maar je kunl er meerdere aan
elkaar "plakken", tïoede overzich-
telijke kaartjes zorgen dal je mei
verdwaalt. Liggen de routes wi.it
verder van huis en w i l t u een over-
nachting inlassen, denk dan aan de
Gids Kleine Campings, waarin
meer dan L)(H) kleinschalige kam-
peerterreinen (waaronder veel boe-
rencampings) /ijn opgenomen.
W i l t u bij voorkeur met uw eigen
fiets er op uil gaan. /org dan voor
een wede verzekering. Hel Fiets
i j u r a n i Plan biedt de beste zeker-

heid en veiligheid voor je fielt; en
is nog betaalbaar ook.
Huurt u liever, haal dan voor een
vertrouwd adres de gralis Rccre-
atiewijzer ANWB-Erkende l i e t> -
vcrhuurders.

Ruim 40 attrac-
tieparken nu in
één wegwijzer
H r /ijn op rede l i jke afstand meer
attractieparken dan u denkt. De
ANWB heeft meer dan 40 leuke
parken samengevat in de gratis
I.edenwij/cr 'Auraciieparken in
en rond Nederland'. Van Eftc-
Hng tol Apenl icul . Van Burgers'
Zoo tot Phantasialand. Van
Autotron tot Euro Disney. De
beknopte beschrijving per park
maakt duidelijk wat u er kunt
verwachten, wat het kost en hoe
u er komt.

DIT ZEGT NIETS
OVER EEN ARBEIDSPLAATS

AAN DE SLAG?
GEHANDICAPTEN DOEN NET ZO GOED MEE.

AVO BEMIDDELT: 033-75 33 44
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