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Jubileum Nedac/Sorbo Groep
Vorig jaar bestond de Nedac/Sorbo Groep BV resp. 30 en 25 jaar. De Nedac 'tak' 30 jaar en de
Sorbo 'tak' 25 jaar. Vanwege het overlijden van de oprichter van het concern de heer Jac. H.
de Jong in november 1991, besloot de directie de jubileumaktiviteiten te verplaatsen naar
1993.

Zo vond vrijdagmiddag en avond in
de tv-studio in Veenendaal het jubi-
leum voor de zakenrelaties plaats.
Een stijlvol gebeuren waarbij zo'n
500 personen uit binnen- en buiten-
land aanwezig waren. Namens de
hoofddirectie verwelkomde mevr.
M.P. Poelgeest-de Jong de gasten. Zij
was trots op de wijze waarop haar va-
der de distributiefilosofie gestalte had
gegeven. Aansluitend was er een te-
rugblik aan de hand van historisch
materiaal en een Audio Visuele pre-
sentatie. Deze werd op voortreffelijke
wijze verzorgd door Bart van Luyk.
Bij zijn terugblik op de historie van
het concern liet Bart van Luyk tevens
allerhand gebeurtenissen die de we-

reld afgelopen dertig jaar hebben be-
ziggehouden, de revue passeren. Ver-
volgens werd de bedrijfsfilm ver-
toond. Een kijkje in de keuken van dit
veelzijdig bedrijf met vestigingen in
Nederland, België en Duitsland. De
eerste service-merchandisder van de
Nedac/Sorbo, inmiddels opgeklom-
men tot directeur van de Nedac Alve-
ru, de heer H. de Jonge werd vanwege
zijn 25-jarig jubileum bij het bedrijf,
achtereenvolgens toegesproken door
mevr. M.P. Poelgeest en de heer J.
van Dam. De jubilaris werd daarbij
een 'ondernemer' bij de onderneming
genoemd. Namens de fabrikanten
voerde de heer F. Huiskes van de
Tuunte' uit Winterswijk het woord;

waarbij hij met name de verkoopkwa-
liteiten van de heer de Jonge onder-
streepte. Het culinair buffet, verzorgd
door Hotel Bakker werd s'avonds af-
gewisseld met onder meer een optre-
den van Berdien Stenberg met haar
trio, het schitterende Hongaars/Pools
zigeunerorkest 'Hajra' en de bariton
Marco Bakker. Vooral Marco Bakker
stal met zijn optreden de show. Een
staand applaus viel hem ten deel toen
hij het door de heer Jac. H. de Jong
geschreven lied 'Avond in de wereld'
ten gehore bracht. Een zeer indruk-
wekkend gebeuren. De 600 perso-
neelsleden van de Nedac/Sorbo zul-
len het jubileumfeest in oktober vie-
ren.

Nieuwe presidente ' Tafeltje dek je'

Tijdens een bijeenkomst van alle medewerksters van 'Tafeltje
dek je' maakte mevr. Pelgrum bekend, dat zij haar funktie als
voorzitter van 'Tafeltje dek je' neer wilde leggen. Na 17 jaar
vond zij het welletjes. Wel wilde zij nog ingedeeld worden bij
het rondbrengen van de maaltijden.

De wethouder, mevr. Aartsen, dankte
namens de gemeente de grote ver-
dienste van mevr. Pelgrum in deze
welzijnsvoorziening in de gemeente.
'Wij hebben wel eens lijnrecht tegen-
over elkaar gestaan', aldus de Wet-
houder, maar steeds is er een oplos-

sing gevonden. Als dank kreeg zij uit
handen van mevr. Aartsen een repro-
duktie van het gemeentehuis. Vervol-
gens sprak de nieuwe voorzitter,
mevr. v/d Berg waarderende woor-
den. 'U gaat nu in de V.U.T., toch zult

u het wel blijven volgen, het wee zal

voortaan aan u voorbijgaan'. Ook zij
bood een cadeau aan. Mevr. Brink-
mand overhandigde tenslotte mevr.
Pelgrum een fotoboek met een over-
zicht van 17 jaren voorzitterschap
van de sdieidende presidente. Zij me-
moreerJ^piadien nog het ontstaan in
Vorden van 'Tafeltje dek je'. Aan het
eind van de bijeenkomst bood mevr.
Pelgrum alle medewerksters een at-
tentie aan en dankte iedereen voor de
inzet en.samenwerking in al die jaren.

O t en Sien krijgen geld van
zomerzegels
Op maandagochtend 17 mei was het een feestelijke ochtend voor peuterspeelzaal Ot en Sien.
Mevr. Schol ten overhandigde symbolisch een bedrag van f4.050,00 aan voorzitter Cato Dage-
vos. Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van spelmateriaal voor een tweede lokaal

Dit tweede lokaal is voor Ot en Sien
broodnodig, de speelzaal barst uit
haar voegen. Er zitten 96 kinderen op
de speelzaal, verdeeld over 6 groe-
pen.
Op de wachtlijst staan maar .liefst 52
kinderen, waarvan een groot deel ei-
genlijk al in aanmerking komt vóór
een plaats.
Het bestuur is dan ook hard op zoek
naar een ruimte om nieuwe groepen
in te staren. Dit is echter niet eenvou-
dig. Cato Dagevos: 'De gemeente wil
voor ons geen nieuw lokaal bouwen,
bijvoorbeeld bovenop het bestaande,
en stelt ons ook geen andere ruimte
ter beschikking. Wij zijn al een tijd
bezig zelf iets te vinden, maareen bij-

komend probleem is dat we nauwe-
lijks huur kunnen betalen. Daarvoor
zou onze subsidie omhoog moeten,
en ook dat zit er waarschijnlijk niet
in. Onze wachtlijst is nu echt veel te
lang, wij kunnen al lang niet meer
voldoen aan onze doelstelling dat alle
kinderen tussen 2,5 en 4 jaar op 2
dagdelen in de week naar de speelzaal
moeten kunnen gaan', aldus Cato Da-
gevos.
Binnen de gemeente Vorden zijn in-
middels naast Ot en Sien nog twee
speelzalen gevestigd, in Wichmond
en Kranenburg. Deze hebben hun
groepen echter geheel vol en kunnen
ook niet uitbreiden. De totale capaci-
teit aan plaatsen binnen de gemeente

blijft dan ook onvoldoende. De subsi-
die van de Zomerpostzegels blijft ge-
lukkig twee jaar gereserveerd staan.
In die tijd hoopt Ot en Sien toch een
tweede lokaal te hebben gevonden.
Het bestuur is erg blij met de bijdra-
ge. 'Het geeft aan dat het speelzaal-
werk belangrijk wordt gevonden en
van groot nut voor de ontwikkeling
van de kinderen. Wij hopen dat de
gemeente ons tegemoet komt. En als
er mensen zijn die een geschikte
ruimte voor ons weten, dan horen wij
dat uiteraard graag. Wij geven de
moed niet op: het zou toch zonde zijn
als wij de subsidie straks weer terug
moeten geven', zo sprak Cato Dage-
vos.

De wijzen komen
uit het Oosten
Uitspraak tijdens de finale in
de RAI te Amsterdam

'Ik ben de captain van Drukkerij
Weevers uit het negen kastelen dorp
Vorden, waar het goed toeven is. Wij
maken zowel het kleinste^isitekaart-
je tot meerkleurendruk\*^p. En... de
wijzen komen uit het oosten, dit wil-
len wij proberen te bewijzen.'
Of zij het bewezen hebben kunt u
zien op onze feestpagina's.

'Pinkster-noveen'
in de Voorde
Tussen Hemelvaart en Pinksteren
worden in 'de Voorde' een drietal
korte bijeenkomsten gehouden met
zang, gebed en een korte overden-
king: op maandag 24 mei, woensdag
26 mei en vrijdag 28 mei. Deze bij-
eenkomsten, m.m.v. onder andere ds.
K.H.W. Klaassens, worden georgani-
seerd door de Commissie Vorming en
Toerusting van de Hervormde en Ge-
reformeerde kerk. In de oud-christe-
lijke kerk kwam men tussen Hemel-
vaart en Pinksteren dagelijks bij el-
kaar, zoals de discipelen van Jezus
dat ook deden. In een aantal landen is
dit nog steeds gebruikelijk, onder de
naam 'Pinkster-noveen'. Het doel er-
van is: meer en meer uit de Geest le-
ven en de toerusting door de Geest te
ontvangen. Ook in Vorden wil men
nu aansluiten bij deze traditie en vol-
gende week maandag, woensdag en
vrijdag vroeg op de avond bij elkaar
te komen. De bijeenkomsten zullen
ca. een half uur duren.

Jongeren uit
Garlipp in Vorden
Van woensdagavond t/m a.s. zondag
verblijft er weer een groep van 15
jongeren uit onze partnergemeente
Garlipp in Vorden. Donderdagmid-
dag (Hemelvaartsdag) gaan ze kloot-
schieten, waarna een korte vesper zal
worden gehouden op de 'Kapelle-
bult' in Linde (bij slecht weer in de
kapel op de Wildenborch), waar ie-
dereen van harte welkom is. Vrijdag
wordt de Hoge Veluwe verkend, en
's avonds wordt een bezoek gebracht
aan het CJV. Zaterdagmorgen wordt
er zoals gebruikelijk 'gewerkt': voor
een goed doel, nl. de renovatie van
het schoolplein in onze partnerge-
meente Sighetu (Roemenie), 'wordt
uw auto gewassen! De wasplaats is
bij fam. Klaassens, De Leuke 6 (zie
de advertentie elders in dit blad).
Zondagmiddag a.s. keert de groep
huiswaarts, hopelijk voldaan (en mis-
schien moe van de vele gewassen
auto'?)

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Donderdag 20 mei 9.00 uur ds. P.W. Dekker in
de Geref. Kerk.
Zondag 23 mei 10.00 uur ds. J.C. de Bruine uit
Vorden. Er is zondagsschool.

Kapel de Wildenborch
Zondag 23 mei 10.00 uur ds. W.J. Schot.

Geref. Kerk Vorden
Hemelvaartsdag 20 mei9.00 uur gez. dienst.
Zondag 23 mei 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur ds. G.J. de Jong-Baerends, Halle.

RK Kerk Kranenburg
Donderdag 20 mei 10.00 uur Hemelvaart, volks-
zang.
Zondag 23 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.

RK Kerk Vorden
Woensdag 19 mei 18.30 uur Hemelvaart.
Zaterdag 22 mei 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 mei Pastor C.
Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 22-23 mei'dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.
Hemelvaart 20 mei (zondagsdienst) dr. Dage-
vos, het Vaarwerk 1, tel. 2432.

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

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

Dierenarts van zaterdag 22 mei 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts20-2) me/W.A. Houtman, Vorden, tel.
05752-2253; 22-23 mei G.W. Jelsma, Lochem,
tel. 05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag
11.00-12.00 uur.

Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-
uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maat-
schappelijk Werk Zutphen, kantoor Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, Kastanjelaan 15, 7255
AM Hengelo (Gld.), tel. 05753-2345.
Alpha-hulpverlening: maandag t/m vrijdag van
8.30-10.00 uur. Correspondentie-adres: Post-
bus 4012, 7200 BA Zutphen. Bezoekadres: Ho-
gestraatje 3, Zutphen, tel. 05750-43800.
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, 'Het Dorpscentrum'
(kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden,
tel. 05752-2129.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje mei mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g.
6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 mei 10.00 uur ds. H.J. van Leeu-
wen, Zutphen.
Donderdag 20 mei 9.00 uur ds. Walpot-Ha-
goort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag22 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 23 mei 10.00 uur Eucharistieviering.
Woensdag 19 mei 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Donderdag 20 mei 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Hemelvaart.
Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 mei Pastor
Loeffen, tel. 05730-51457.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-

1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Vrijdag 21 mei de gehele dag
GESLOTEN

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
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TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

*^Genieten van de natuur.
Natuurlijk op de fiets.

Wat ontdek je dan vaak het
heerlijke van fietsen. Wij zorgen
dat u ook heerlijk lichtlopende
karretjes krijgt, waarop fietsen
inderdaad genieten is en geen
voorttobben. Er is veel in fietsen.
Wij adviseren u vakkundig bij elke
koop.

Gewoon
'n goeie

van BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BBVorden Tel. 05752-1393

DICHTER BIJ
UW RIJBEWIJS

K<NTELBERG

Speciale aanbieding voor jong en oud, die
graag het felbegeerde roze papiertje willen be-
zitten. Bij Kantelberg boekt u snel goede resul-
taten dankzij het unieke fasenleerplan. U wordt
vanaf het begin tot aan het examen door één en
dezelfde sympathieke instructeur opgeleid.

Kies Kantelberg, want het
aantal kandidaten dat in een
keer het rijbewijs haalt, is
hoog. Om de drempel voor u
te verlagen heeft Kantel-

bergspeciaal voor u deze unieke aanbieding.
Wacht niet langer en schrijf nu in!!

Marcel van Beem, tel. 05750-44069.
Gert-Jan de Graaf, tel. 05750-17012.

R I J S C H O L E N

DEMONSTRATIE
MESTAANWENDING
OP GRASLAND
De DLV organiseert samen met de WB's
Gorssel en Ruurlo, de VLV Laren-Lochem en de
Contactcommissies van Vorden en Warnsveld
een demonstratie van apparatuur voor emissie-
arme mestaanwending op:

MAANDAG 24 MEI '93 vanaf
13.30 uur op het bedrijf van
FAM. DINKELMAN,
Mosselseweg 3 te Barchem.
(tussen Vorden en Barchem, nabij
kruising Schoneveldsdijk.)

Er wordt gedemonstreerd met zes
sleufkoutermachines en zodebemesters op
zand- én op kleigrond.

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

t Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Paardesportcentrum

BAAK"5 5

gedipt, instr. Deurne:
W.A. Barnstijn

Het adres voor:
* Pensionstalling, evt. met weidegang;
* Africhten, corrigeren, trainen,

keuringsklaar maken etc. van uw '
paard/pony;

* Paard- en ponyrijlessen voor jong en
oud;

* Verhuur binnenmanege.

Kom eens kijken naar onze buiten- en
binnenmanege met gezellige kantine,
ook zondags open.

LANGENDIJK 3 - BAAK

Vrijdagavond neemt
Wilco het heft in eigen

handen.

Wilt U het zien, kom
naar Dorpsstraat 10.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 ENVorden
Telefoon 05752-1012

Dit jaar vindt de bustocht plaats op
woensdag 25 augustus.

Noteer alvast deze datum.

Nadere gegevens volgen nog.

Namens het Comité,
W. Polman en G. W. Eijerkamp.

Onze Bief stuk
Een klasse Apart

DIT WEEKEND EXTRA
VOORDELIG

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 «no 9,95
Vlindervinken perstuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
R undergehakti yo 12,50

Speklapjes 1 küo 7,95
MAALTIJD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

TjapTjoy
500 gram 6,25

/

^ffiflTiT'lïtej

Casseler Rib
100 gram 1,79

Leverworst
250 gram 1.95

SPECIALITEITEN

FILET-
CARREE
5 halen 4 betalen

BIEFSTUKWEEKEND

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,49

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

Haas-/Ribkarbonades
1 küo 9,95

Kalkoendijen
1 kilo 6,95

Proef nu
Wiekenbrood.
Met meel
van de
molen.
Uw Echte Bakker heeft wéér iets
nieuws in de winkel: het Wiekenbrood.
Een speciaal brood, bereid met meel van de
ambachtelijke molenaar. Die, net als vroeger,
de tarwe nog maalt met behulp van wind of water.
Het Wiekenbrood is dus een heerlijk puur natuur
produkt.
Probeer 't eens, dat Wiekenbrood. En proef het
resultaat van ouderwets ambachtschap. Van uw
Echte Bakker én de molenaar.

Doe mee aan de Molen Kleurwedstrijd.
Kleurplaat verkrijgbaar in de winkel. Kleurplaat
inleveren vóór 6 juni.

Wiekenbrood, uw Echte Bakker bakt 't.

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

Echt... je proeft 't.

Na 15 jaar ervaring als
onderhouds- eii
machinaal noutbewerkings
timmerman, is nu
voorzichzelf begonnen Uw

Klu&iesman
Idc l ummeliiik

Voor al uw timmer- en
metsel-klusseii.

Bel voor meer informatie

05752 - 6563

I d o llunitiiolink

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in
de merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Bresser

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martei
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9, Vorden.
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DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: 4 leuke tuln-
stoeltjes, witgelakt metaal,
met kussens f 40,-; 1 teak-
houten opbergkastje
(80x40x70), f 20,-;1 simplalux
teakhouten boekenkast (80x
180x30), met 5 laadjes en in-
gebouwd bureautje, f 50,-. Tel.
3308(Vorden).

• WATER: Wilt u een punt-
stuk in uw tuin, voor het ge-
bruik van eigen grondwater?
Bel dan: 05752-2881.

• TE KOOP: motor Suzuki
GS 650 Katana, '81, f 4.250,-.
Tel. 05752-3717.

• Wilt u a.s. zaterdag uw
auto laten wassen voor f 7,50
onder het genot van een kop
koffie? Dat kan! Van
10.00-12.00 uur bij fam. Klaas-
sens, de Leuke 6. De op-
brengst is voor de aktie
'schoolplein' (te Sighetu, Roe-
menië) van de Werkgroep
Partnergemeenten Oost-Euro-
pa.

• Extra bemeste potgrond,
geschikt voor binnen en buiten
't huis bezorgd! 50 l f 10,-. Tel.
05750-23384 of 27927 of
05752-1824.

• Kringloopbedrijf 'de Cirkel':
elke dinsdagmiddag halen wij
uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

• TE KOOP: kuilgras tegen
billijke prijs. Te bevragen bij
G.J. Klein Ikkink, Kapelweg 2,
Wildenborch (Vorden). Tel.
05752-6608.

• ATTENTIE: verkoop aan
huis. Verse eieren, haantjes,
kip enz. Adres: T. Rossel,
Nieuwstad 45, tel. 1283.

• GEZOCHT: woonruimte in
Vorden! Evt. ruilen voor 2 eta-
ges in binnenstad Zutphen
(Zaadmarkt). Tel. 05750-
42196 (na 18.00 uur).

• Voor niet-alledaagse eenja-
rige planten. Leestenseweg
32, Vierakker.

• TE KOOP: caravan Kip
Touring 330 met voor- en toi-
lettent en veel accessoires.
Tel. 05752-2110.

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

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

ie Herberg"
Dorpsstraat 1 O - Vorden

~^^^^-
PRESENTEERT

DONDERDAG

V.A. 22.00 UUR

DATUM: 20 MEI

Het kantoor van notaris

mr R. DAS

de gehele dag

GESLOTEN



17 mei 1993
Broekweg 5
7234SWWichmond
Tel. 05754-1 21 4

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uur.

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen en cadeaus, die
wij hebben ontvangen bij ons
25-jarig huwelijksfeest. Het is
voor ons een onvergetelijke
daggeworden.

Wim en Marietje
Kornegoor-Garsen

Hoekendaalseweg 4
7251 RM Vorden

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve
vader, groot- en overgrootva-
der

H. Arfman

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Vorden, mei 1993

Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik u be-
danken voor uw hartelijk me-
deleven, ons betoond, tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, onze fijne
vader en opa

Uit aller naam:
H. Bouwmeester-ter Muil

Vorden, mei 1993

Ruth 1:16ben 17

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens zijn ziekte en na
het overlijden van onze vader
en opa

Pieter Paul Grouwstra

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Kinderen en kleinkinderen.

Vorden, mei 1993
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Groot is het wonder
jij bent zo klein
dolgelukkig en dankbaar
zijn wij dat jij onze zoon
mag zijn.

Edwin Gerjan

Edwin

Geboren op 11 mei 1993.

Erik de Groot
Wilma de Groot-Rohof

De Voornekamp 3
7251 VKVorden
Tel. 05752-3714

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Erwin

Henk, Monique en
Esther Menkveld

16 mei 1993
Onsteinseweg 13
7251 MLVorden

Geboren op 14 mei 1993:

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

Herbert Willem

Berend en
Hermien Fokkink-

Maalderink
Martijn en Lisanne

Wiersserbroekweg 16
7251 LG Vorden

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje.

Wij noemen hem

Hendrik Willem

Dennis
14 mei 1993

Gerard Zweers
Karin Zweers-Kruitbosch
Erica

De Hanekamp 28
7251 CJ Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter

Nienke Julia Antoinette -: c-

We noemen haar

Nienke
Jozef en
Marie-José Holtslag-
Degen
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Op donderdag 3 juni 1993 geven

Woudy Salemink
en

Jan Ottens

elkaar het Ja-woord om 13.30 uur in
^ het Gemeentehuis te Ruurlo.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 14.30 uur door ds. J. Hazeleger in
de 'Boskapel' aan de Boskapelweg 6 te
Ruurlo.

In Hotel Rest. 'de Gouden Karper' aan
de Dorpsstraat 9 te Hummelo bent u
van harte welkom op onze receptie
van 17.00 tot 18.30 uur.
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Op vrijdag 28 mei zijn wij
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Jan Berenpas
en

Gerda Berenpas-Bouwmeester

40 jaar getrouwd.

We hopen dit met kinderen en
kleinkinderen en u te vieren.

Receptie van 15.00 uur tot 16.30 uur in
zaal De Herberg, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

mei 1993
"tOlthuis'
Mosselseweg 5,7251 KT Vorden
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Richard Hebben *
en

Anja Winkel

gaan trouwen op vrijdag 28 mei 1993
om 10.00 uur in het gemeentehuis te
Steenderen.

Om 11.00 uur is de kerkelijke
inzegening door ds. Gerbrandy en
pastoor van Zanten in de Kapel te
Bronkhorst.

Gelegenheid tot gelukwensen van
14.30 tot 16.00 uur.

Dagadres: zaal 'de Engel', Dr. A.
Ariënsstraat 1 te Steenderen.

Ons adres:
Voortseweg 9,7227 NH Toldijk
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Op donderdag 27 mei a.s. geven wij

Benny van Zuilekom
en

Gabriele Klugkist

elkaar het ja-woord om 11.30 uur in het
gemeentehuis van Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30
tot 16.00 uur in Bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Vorden, mei 1993
Hoetinkhof119

*f
-x-&

j t

-s-
-x-
i

*
-x-
-••i'-
i

*-*-

fBfBtBfBTBjBlBTBiBiHiBfBiBrB^

Wij ontvingen het droevige bericht van het heen-
gaan van ons gewaardeerde lid

Jan Bannink

Zijn steun en inzet voor onze vereniging zal bij
ons blijven voortleven.

Biljartver. K.O.T. Wichmond.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 -1 29 31
dag en nacht bereikbaar

WEEKENDAANBIEDING

OUDERWETS LEKKER :

ACHTERHOEKSCHE
BOLUSSEN
ook lekker onderweg

voor de mooi weer prijs

van 6 voor 4,25

VIVE LE BOULANGER!
Op de Franse tour, vers de hele dag door:

pistolets, baquettes, croissants en
Franse kaasbroodjes.

DIT WEEKEND:

EXTRA VOORDELIG
P. S. Ook om zelf af te bakken.

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

GEMEENTE
VORDEN

WIJZIGINGSPLAN EX. ARTIKEL 11
WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn het bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 1982', voor wat betreft het perceel Peggen-
horweg 1, te wijzigen.

Het gaat daarbij om de opname van een agrarisch
bouwperceel voor het bedrijfsmatig houden van dui-
ven.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf maandag 24 mei
tot en met 7 juni 1993, voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis), met de mogelijk-
heid hiertegen schriftelijk bezwaren bij ons in te die-
nen.

Vorden, 19 mei 1993.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Bij aankoop van een

SPIJKERBROEK

GRATIS een origineel

LEE T-SHIRT

kado

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

P.S. T-SHIRT ter waarde van 19,95 of helft in contanten.
Aktiet/m29mei1993.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Vrijdagavond neemt
Wilco het heft in eigen

handen.

Wilt U het zien, kom
naar Dorpsstraat 10.

Als je de beste merken verkoopt,
geef je toch ook de beste service...

LANCIA®

Larens«w*g 55 - Lochem - Tel. 05730-51230

Het Gouden Huwelijksfeest
van de familie

Helmink-Nijenhuis
ob 25 mei a.s.

wordt tot nader bericht
wegens griep uitgesteld.

Berend van Hackfortweg 22

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

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

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

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren, /
aanrechtdeurtjes etc. J

&
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

hebben voor U vele
BARBECUE-PRODUKTEN EN IDEEËN

AANBIEDINGEN GELDIG VRIJDAG EN ZATERDAG 21 -22 MEI

\|T|/
V l V

Diverse soorten
GEMARINEERDE

VARKENSFILETLAPJES

1 7Q100 gram l j f %/

VARKENSLAPPEN

4,98500 gram

GRILLWORST
naturel - ham/kaas - paprika

100 gram 1,39
SPECIAL

BUTTERFLY
100 gram

2,75

VLEESWAREN
SPECIAL

Italiaans
VARKENS-
GEBRAAD

100 gram

2,65
BARBECUEN! Dan naar de Keurslager!

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

Heerlijke
GALIA-MELOEN

PER
STUK

2,95

HUZARENSALADE
500 GRAM

3,95

Jonge
BOSPEEN

PER BOS

1,95
MAANDAG

24 MEI:

PANKLARE

ANDIJVIE

500 gram 1 OU

DINSDAG
25 MEI:

PANKLARE

BAK-

SCHOTEL

500 gram t OU

WOENSDAG

26 MEI:

PANKLARE

SPITS-
KOOL

500 gram 1 OU

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

Heerlijke
RAGOUT

CROISSANTS
(diverse smaken)

l • /1) per stuk

PIZZABROODJES
van 1,90 NU voor 1,65

HEERLIJK:

KOKOS
APPELTAARTJE

royaal gevuld met kokosappel en
abrikozenmoes

NU 7,95

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



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

De redactie

Wan si H k, Hoetinkhof35, tel. 2724

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

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

ram. Koren, EIshof 15, tel. 2466

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof

ram. de Weerd, Brinkerhof94, tel. 2520

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

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

I^am. A lof s, Mispelkampdijk 50, tel. 3309

B. Galléestraat
Pr. Bern hard weg
Stationsweg
Julianalaan
Eiïkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Hel Hoge

ram. Kar ge man, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

ram. Hulshof, De Stroet 16, tel. 3397

HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Er is zoveel te doen over de WAO, dat
ik soms door de bomen het bos niet meer zie.
Kunt u eens uitleggen wat het bonus-/malussys-
teem betekent?

Door de invoering van een serie van 4 wetten zal ons stelsel van sociale
verzekeringen belangrijk veranderen en daarmee ook de rol van werk-
gevers, werknemers en die van de bedrijfsverenigingen. Het doel is een
grotere verantwoordelijkheid en betrokkenheid van alle betrokkenen
te bereiken bij de problematiek van het terugdringen van ziektever-
zuim en arbeidsongeschiktheid. Een duidelijk voorbeeld daarvan is dat
bonus-/malussysteem, dat is opgenomen in de Wet Terugdringing
Arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV), die als eerste van de 4 wetten
op l maart jl. in werking is getreden.
De basis van het systeem is dat een premie (bonus) wordt toegekend
aan de werkgever die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte in dienst
neemt. Daarentegen is de werkgever een geldelijke bijdrage (malus)
verschuldigd voor iedere werknemer die arbeidsongeschikt wordt.
De bonus bedraagt de helft van het jaarsalaris dat de betreffende werk-
nemer gaat verdienen. Het moet gaan om een werknemer die minstens
voor een periode van l jaar in dienst wordt genomen en de werkgever
heeft maar éénmaal recht op een bonusuitkering voor dezelfde werk-
nemer. Dit om te voorkomen dat werkgevers telkens contracten voor
bepaalde tijd afsluiten met dezelfde werknemer en daarvoor dan steeds
weer in aanmerking kunnen komen voor een bonusuitkering.
Gelijk met de invoering van het bonus-/malussysteem is een nieuwe
loonkostensubsidie ingevoerd, waardoor maximaal 20% van de loon-
som kan worden vergoed over een periode van vier jaar. Ook kan daar-
naast nog een inwerksubsidie worden toegekend van maximaal f4000.
Naast de bonusuitkering kan nooit een loonkostensubsidie voor de-
zelfde werknemer worden verkregen.
Tegenover de bonus staat de malus. De werkgever moet een malus
betalen wanneer zijn werknemer terecht komt in één van de
arbeidsongeschiktheidswetten. De toepassing van het boetesysteem
wordt volstrekt los gezien van de oorzaak van de arbeidsongeschikt-
heid! Wanneer de werkgever zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikte werk-
nemer in staat stelt om binnen het eigen bedrijf werkzaam te blijven
hoeft geen malus te worden betaald. Verder hoeft geen malus te wor-
den betaald in het geval de werknemer is overleden of 65 jaar is gewor-
den in het eerste WAO jaar. Uitzendkrachten vallen niet onder het
systeem.
In bijna alle andere gevallen moet de wekgever de malus-boete gaan
betalen, dus ook voor die gevallen waarin sprake is van volledige
arbeidsongeschiktheid én ook wanneer de arbeidsongeschiktheid geen
verband houdt met de verrichte arbeid! Afhankelijk van de bedrijfsver-
eniging waarbij de werkgever is aangesloten bedraagt de malus-boete
de helft, een derde of een vierde deel van het jaarsalaris. In hoogte kan
de malus nooit meer bedragen dan 5% van de totale brutoloonsom van
het bedri^^ ^^
Stel nu b^p>orbeeld, dat één van de werknemers van een verzekeH|s-
bedrijf met 13 werknemers arbeidsongeschikt wordt door een auto-
ongeluk in het weekend. En het ongeluk valt te wijten aan teveel drank-
gebruik. Als dan het salaris van die werknemer f60.000 is en de totale
bruto-loonsom f700.000 bedraagt, dan zal zijn werkgever een malus
moeten jtffelcn van een halfjaarsalaris ofwel f30.000! Deze f 3MBOO
ligt immeWonder de 5% van de totale bruto-loonsom.
Het is dan ook geen wonder dat met name van de zijde van
werkgeversorganisaties veel verzet is gerezen tegen het bonus-/malus-
systeem. Vooral de hoogte van de boete en de uitwerking van het sys-
teem naar kleinere werkgevers wordt sterk bekritiseerd, mede omdat
boetes betaald moeten worden voor gevallen van arbeidsongeschikt-
heid waar zij part noch deel aan hebben.

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck,
Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg 21, 7251 LA V orden.

Het inzamelen van oud papier

Commissie maakt zich
zorgen over verhoogde
kosten

Groot hippiefeest in Toldijk op
Hemelvaartsdag
Bij jeugdsoos Flophouse in Toldijk wordt op Hemelvaartsdag
een 'te gek' hippiefeest gehouden. Op die dag wordt een item
(en idee) neergezet dat op z'n minst baanbrekend voor Neder-
land genoemd kan worden, met een ultiem programma, varië-
rend van kunstenaars(-makers), vuurspuwers, tot pop en
beatgroepen.

Voor jong en oud: hippiefeest op don-
derdag 20 mei in Toldijk! Enkele
reacties op het proefballonnetje dat
eind maart opgelaten werd: 'Wauw',
'Ik geloof m'n oren niet', 'Daar zitten
we nou steeds al op te wachten'...
Of dat laatste bij vele oud-hippies en
post-hippies realiteit is, zal de 20e
blijken. De verwachtingen zijn hoog-
gespannen, de entourage en accom-
modatie prima en het programma lu-
diek.
Volgens de visie der organisatoren
hoeven de jaren 90 niet meer gezien
te worden als de jaren waarin steeds
maar weer iets nieuws gebeuren
moet, maar als de jaren waarin terug
naar vroeger gekeken mag worden.
Men kiest allang niet meer voor de
jonge fotomodellen op hun casiotone
die de jaren 80 kenmerkten en woor-
den als 'vooruitstrevend' worden met
argwanend gefronste wenkbrauwen
aangehoord. Als zodanig wil het Hip-
piefeest ook een feest zijn als protest
tegen de wurgende prestatiemaat-
schappij, het 'yuppiedom' en de fru-
straties die een dergelijk heilig moe-
ten t.o.v. 'het algemeen belang'
oproepen.
Geen wonder dat de laatste tijd het
straatbeeld weer opgevrolijkt wordt
met kleurrijk gekleedde zoekers(-
sters), die allang de macho's, het elle-
bogenwerk, in de rij lopen, beu zijn.
Terug dus naar het wezen van 'het
zijn' en de plaats daarin. Traditio-
neel? Flophouse in Toldijk staat, als
nog steeds ongesubsidieerd jongeren-
centrum, al een dikke 20 jaar bekend
om zijn gevoel voor traditie. In dit
opzicht dus erfelijk Achterhoeks be-
last.
Traditioneel is ondermeer het 'Hoken
in Toldiek' gebeuren met Normaal.
(Dit jaar alweer voor de 17e keer.)
Traditioneel in de Achterhoek was
het 'Lochemfestival', dat helaas
(door grootschaligheid??) ter ziele
ging. Met het hippiefeest wordt in
Toldijk een (nieuw) traditioneel feest
gestart. Het 'dreigt' een feest te wor-
den met elementen uit de beginjaren

van jeugdsoos Flophouse, het Loch-
em-festival en het Normaal-optreden
in Toldijk.
Voor het programma is gekozen voor
acts en bands die bij een ieder in de
smaak zullen vallen. Oudere hippies
zullen zich kunnen herkennen in toch
weer verrassende nostalgie, terwijl
post-hippies gesterkt zullen worden
in hun denkbeelden (opgegroeid als
je bent met muziek van Lenny Kra-
vitz, The Black Crowes en Nirvana).
Het gehele programma is doorspekt
met acts en muziek uit de jaren 60/70,
meestentijds vertolkt door nieuwe
bands, die op verrassende wijze het
sixties/seventies-geluid vertolken.
De accommodatie (tent, terrein, soos)
is op de 20e omgetoverd tot een waar
hippiepaleis, met perzische tapijten,
wierook, oude bankstellen, fluwelen
gordijnen, geurolieën, vloeistofpro-
jectie, stands met hippiespuilen.
In deze sfeer spelen nieuwe groepen
die Het Idee weer tot leven brengen.
Geen idee te slecht, geen moeite te
veel. Zo is de soosruimte 's middags
ingericht voor kinderopvang met een
eigen programma.
Het feest begint 's morgens. Naast de
popgroepen lopen er tussen het pu-
bliek diverse acts als vuurspuwers,
body-painters, clowns, kunstenaars,
een indianengroep, protestzangers
en... jijzelf misschien wel. Want er is
ook een open podium, dus breng mee
jou w instrument!
Voorafgegaan door een ouderwetse
Supersession van allen die meewerk-
ten aan het programma en enkele kan-
jers die toch al in de buurt waren.
Kinderen (onder begeleiding) bij in-
levering van de hippiefeest-kleur-
plaats gratis.
Landelijke pers en radio zullen ruim
vertegenwoordigd zijn. Zo heeft ac-
tualiteitenrubriek Nova gevraagd om
de dag te mogen filmen, zodat men
hiervan op 21 mei, via de kijkkast,
landelijk verslag kan doen over het
Toldijkse Hippiefeest. Inlichtingen:
Jeugdsoos Flophouse, tel. 05755-
1773.

Autodiefstal naar triest record: Stijging 24%

Aktie kenteken graveren in
Ruurlo en Vorden
Wederom is het aantal autodiefstallen in 1992 gestegen ten
opzichte van het jaar daarvoor. Na een stijging van de auto-
diefstal van 16% in 1990 en 22% in 1991, is er in de eerste
helft van vorig jaar maar liefst een groei geweest van 24%!
Een nieuw dieptepunt. De cijfers van de tweede helft van 1992
zijn nog niet verwerkt, maar een totaal van ruim 32.000 gesto-
len voertuigen is niet denkbeeldig. Praktisch een verdubbe-
ling (!) ten opzichte van 1989, het jaar dat het Oostblok open-
ging.

r

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Varkenslappen met mosterdsaus
Bij gekookte bloemkool, broccoli of bleekselderij smaken vnrkenslapjes
in een pittige mosterdsaus erg goed. Gebruik er bij voorkeur grove mos-
terd voor want die laat x.ich heel goed combineren met sherry, die ook in
de saus wordt verwerkt.
Reken voor 4 personen op 4 malse varkenslapjes van elk ca. 125 gram.
Verder heeft u nodig: bouillon (eventueel van tablet of kon els), citroen-
sap, mai/.ena.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Wr i j f het in met wat /.out, peper
en een klein beetje kerriepoeder. Verhit 75 gram boter. Wacht tot het
schuim op de boter voor een groot deel-is weggetrokken. Bak het vlees er
snel. aan weers/.ijden l ich tbru in in. Neem het vlees even uit de pan.
Sprenkel over elk lapje l theelepel citroensap. Voeg aan de bakboter 'i dl
kokende bouillon toe. Roer de aan/.etsels van de bodem van de pan goed
los. Temper de warmtebron. Leg het vlees terug in de pan en laat alles
met het deksel op de pan gedurende 35 tot 45 minuten /achtjes stoven.
Roer in een kommetje l '/•_> theelepel mai/.ena en 3 eetlepels droge sherry
tot een glad mengsel. Neem het vlees uit de pan en leg het op een
voorverwarmde schaal. Roer hel mostermengsel door het stoofvocht en
laat er even de kook over kornen. Schenk de saus over het vlees en dien
het gerecht daarna op.
Tip: de saus kunt u verfijnen door er vlak voor het opdienen '2 a 3 eetle-
pels slagroom of crème fraichc (op kamertemperatuur) door te roeren.
Bereidingstijd: ± 15 minuten
Energie per portie: ± 1540 kj (kcal)

De commissie voor milieu en welzijn gaf woensdagavond haar
fiat aan het collegevoorstel om de verenigingen die zich bezig
houden met het inzamelen van oud papier in elk geval tot juli
1993 (het 2e kwartaal) uit de * brand' te helpen. Momenteel
moeten de verenigingen zelfs geld toeleggen, mede doordat de
internationale ontwikkelingen de papierprijs zo sterk gedaald
is.

Voor dit 2e kwartaal zullen de vereni-
gingen een garantieprijs krijgen van
zes cent per kilo plus daarnaast een
volledige vergoeding van de onkos-
ten zijnde 10,5 cent per kg.
Wethouder mevr. Aartsen zegde de
commissie toe dat er volgende maand
een notitie komt waarin alles wat de
inzameling van oud papier betreft, op
een rijtje gezet zal worden. Omdat er
in Nederland veel papier vanuit het
buitenland wordt ingevoerd opperde
wethouder Aartsen de mogelijkheid
om een 'signaal' richting hogere
overheden te geven.
Het college in Vorden wil tevens een
inzicht hebben over het 'bedrijfspa-
pier' wat hier ingezameld wordt. 'Wij
hebben de IKV en de Vordense
Ondernemersvereniging (VOV) om
deze gegevens gevraagd', zo zei wet-
houder Aartsen. Ook deze gegevens
kunnen dan in de notitie worden
meegenomen. Teneinde straks de
verenigingen niet de dupe te laten
worden is het volgens wethouder
Aartsen niet ondenkbaar dat nog een

keertje een 'tussenoplossing' gevon-
den zal moeten worden. 'Ik ben ont-
zettend benieuwd hoe we de inzame-
ling na l juli a.s. zullen gaan aanpak-
ken', zo verwoordde dhr. J.D. Bouw-
meister (CDA) de gevoelens van de
commissie.
Wethouder Aartsen (CDA) sprak
woensdagavond de hoop uit dat de
personele bezetting op het gemeente-
huis in de loop van dit jaar weer de
goeie kant opgaat. Momenteel zijn er
op een paar afdelingen enkele mede-
werkers langdurig ziek waardoor er
hulp 'van buiten' moet komen. Om
onder meer de begroting 1994 niet in
het gedrang te laten komen, wordt al-
leen hiervoor 30000 gulden uitge-
trokken. Het deed de commissie wel
'pijn' maar de eindconclusie luidde
'nood breekt wet'.
Wethouder Aartsen merkte op dat de
raad zich bij de behandeling van de
begroting 1994 nog eens moet bera-
den hoe in de toekomst te handelen
wanneer er medewerkers langdurig
worden of zijn uitgeschakeld.

In Europa werden vorig jaar twee
miljoen auto's gestolen en voorspeld
wordt dat dit aantal alleen nog maar
zal toenemen. Niet zo verwonderlijk
als je bedenkt dat een professionele
dief binnen een halve minuut een auto
steelt. Op de Duitse markt zijn er nu
zelfs legaal autodiefstal-setjes mét vi-
deodemonstraties te koop, waarin ge-
toond wordt hoe je de meest gangbare
automerken openmaakt. Steeds min-
der auto's worden teruggevonden.
Werd vroeger nog 60% van de gesto-
len voertuigen teruggevonden, nu
komt nog maar 40% terug!
Volgens de Centrale Recherche Infor-
matiedienst (CRI) was het jaar daar-
voor ruim een kwart van de gestolen
auto's een Opel, hetgeen bewijst dat
er niet alleen voor 'dure' merken een
heler is te vinden. Het op een na
meest gestolen merk was Volkswa-
gen en nummer drie Ford. De Fiat
Uno liet een stijging zien van 77,5%!
De markt voor kleinere auto's is
blijkbaar onverzadigbaar. Kleine
auto's zijn makkelijk verhandelbaar
en sedert het opengaan van het Oos-
tblok is er niet ver van de grens een
flinke tweedehandsmarkt bijgeko-
men. Dat heeft Duitsland gemerkt.
Daar kon men vorig jaar ook een
triest record melden: een 100% toe-
name van de autodiefstal!
Het stelen van auto's is volgens het
CRI een vrij simpele manier om je te
verrijken en de pakkans is klein. Het
opsporen van een gestolen auto is

tijdrovend en kostbaar. Een goede en
goedkope manier om een auto onaan-
trekkelijk voor diefstal te maken is
het graveren van het kenteken in de
autoruiten. Een gestolen auto wordt
namelijk vaak met gestolen papieren
van een andere auto weer doorver-
kocht. Alleen als uw eigen kenteken
in alle ruiten van uw auto is gegra-
veerd, is duidelijk van wie de auto is
en kan iedereen zien of de papieren
kloppen. Dieven hebben dan ook een
duidelijke voorkeur voor niet gegra-
veerde auto's. Politie en verzeke-
ringsmaatschappijen staan achter
deze vorm van diefstalpreventie.
Deze week op vrijdagmorgen 21 mei
kan men op de parkeerplaats achter
Coöp aan de Zuivelweg te Ruurlo en
op de parkeerplaats van de Markt te
Vorden uw kenteken in alle ramen
van uw auto laten graveren. Een hier-
in gespecialiseerd bedrijf komt hier-
voor naar Ruurlo en Vorden. Auto-
mark, dat al acht jaar in Nederland
professioneel kentekens graveert,
voorziet de beide voorportieren ook
van waarschuwingsstickers die bij de
prijs zijn inbegrepen.
Voor wat extra kan men — bij droog
weer - - een speciale reflectielaag
over de gravures laten aanbrengen,
waardoor de inscripties ook bij regen
en 's avonds bij weinig licht goed
zichtbaar blijven. Dat verhoogt de
preventiewaarde. Het aanbrengen van
de gravures kost slechts enkele minu-
ten. (Zie ook de advertentie.)
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• Telefoon gemeente: 05752-
7474.
• Telefax gemeente: 05752-
7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

f SLUITING
GEMEENTEHUIS

Op vrijdag 21 mei 1993 (de dag na
Hemelvaart) is het gemeentehuis ge-
sloten. Op vrijdag 18 juni is het ge-
meentehuis eveneens gesloten in ver-
band met het personeelsreisje.

ASPOORTEN

De vakanties staan weer voor de deur.
Denkt u eraan om tijdig een nieuw
paspoort aan te vragen als de oude is
verlopen?
U moet 2 pasfoto's en het oude pas-
poort meenemen. Boven de 16 jaar
kost een pas f. 88,~.Tot 16 jaar f.
62,—. Voor het bijschrijven van kin-
deren in het paspoort is toestemming
nodig van de ouder in wiens paspoort
het kind niet wordt bijgeschreven.
Bijschrijven van kinderen in beide
paspoorten is mogelijk. Bijschrijven
van kinderen kost f. 6,25 per pas-
poort.
Minderjarigen die een reisdocument
willen, hebben toestemming nodig
van beide ouders. Minderjarigen van
gescheiden ouders hebben toestem-
ming nodig van de voogd.

Ingezonden mededeling
Builen verantwoording i<an de redactie

Geachte heer Leestman,

Graag willen wij even reageren op uw
belevenis van de koninginneavond jl.
Misschien bent u nog niet zolang
woonachtig in Vorden, of gaat uw in-
teresse betreffende oranje- en volks-
feesten niet zover dat u zich hierin
verdiept, anders kunt u o.a. in het
'Contact' lezen dat er in de gemeente
Vorden jaarlijks diverse oranje- en
volksfeesten worden gehouden waar-
aan de Vordense muziekverenigingen
hun medewerking verlenen.

Voor Sursum Corda zijn dit o.a. Ko-
ninginnedag Vorden, Oranjefeest
Wichmond/Vierakker, Oranjefeest
Wildenborch en de volksfeesten in
Linde en de Veldwijk. Dit betekent
dat er per optreden meer dan een hal-
ve dag mee gemoeid is door een
groep van ongeveer 90 vrijwilligers
die allen een grote hobby hebben nl.
muziek. Dit gebeurt naast de weke-
lijkse repetities, uitvoeringen, optre-
dens en serenades ook op Koningin-
nedag in Vorden. Een dag waarop
'bijna iedereen' vrijaf heeft, en met
hun gezin van de vele activiteiten in
ons dorp kan gaan genieten. Onze
vereniging geeft op zo'n dag ieder
jaar acte de presence.
Dit betekent voor onze 90 leden, die
ook een gezin hebben, en die ook in
gezinsverband aan deze activiteiten
willen deelnemen dat de tijd die hier-
voor overblijft beperkt is. Dit is iets
wat jaarlijks terugkeert, en waarbij u
en menige inwoner van Vorden waar-

IJDELUKE
VERKEERS-

MAATREGELEN

In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op 20, 30 en 31
mei aanstaande geldt een parkeerver-
bod voor beide zijden van de Bran-
denborchweg en is de Wiersserallee
voor alle verkeer afgesloten, behalve
voetgangers.

""T
"X UINAFVAL

Op 24 mei kunt u tuinafval aan de
weg leggen. Op donderdag 27 mei
kunt u weer grof grijs afval aan de
wegleggen.

!*IE VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

DE ALGEMENE
VERKLARING VAN

GEEN BEZWAAR VAN
GEDEPUTEERDE

STATEN VAN GELDER-
LAND

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van het be-
paalde in artikel 50 lid 6 van de Wo-
ningwet en met gebruikmaking van
de door gedeputeerde staten bij be-
sluit van 19 augustus 1986, nr.
RO86.28587-ROV/G5214 afgegeven
'algemene verklaring van geen be-
zwaar', medewerking te verlenen aan
bouw-plannen voor het:

- verbouwen en vergroten van de
woning De Boonk 31.

De op deze plannen betrekking heb-
bende bouw- en situatie-tekeningen
liggen vanaf maandag 24 mei tot en
met 6 juni 1993 op de gemeente-se-
cretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis)
ter inzage, met de mogelijkheid om
hiertegen in die periode schriftelijk
bezwaren bij burgemeester en wet-
houders in te dienen.

schijnlijk niet zo gauw bij stilstaat. In
principe laten we hoogst zelden een
optreden schieten, omdat we ons er
terdege van bewust zijn dat we dit aan
onze vele donateurs en begunstigers
verplicht zijn.
Om echter een muziekvereniging te
laten optreden is er een minimale be-
zetting nodig van de diverse instru-
menten, indien deze bezetting niet ge-
haald kan worden zullen we moeten
besluiten om aan een optreden geen
medewerking te verlenen. Dit komt
zelden voor, echter wel op Koningin-
ne-avond. Wij zijn op Koninginnedag
totaal zo'n 4,5 uur in ons dorp met
muziek bezig geweest, zodat vele do-
nateurs/begunstigers ons nieuwe uni-
form hebben kunnen aanschouwen.
Wat betreft de uitmonstering van
deze uniformen zullen we het maar
houden op een verschil van smaak.
Overigens willen wij u nog wel even
kwijt dat deze nieuwe uniformen
naast de vele donaties mede aange-
schaft konden worden door bijdragen
van onze eigen leden, het Anjerfonds
en de plaatselijke Rabobank. Wij ho-
pen dat u na het lezen hiervan iets
meer begrip kunt opbrengen voor ons
besluit om die avond niet op te treden,
zodat de motivatie bij onze leden aan-
wezig blijft om ook in de toekomst op
Koninginnedag te kunnen optreden.

Bestuur Chr. Muziekver.
'Sursum Corda'.

P/a dhr. D. Boerstoel, Dorpsstraat
7-9, Vorden.

Wereldwinkel
Kopen doen we allemaal. Maar van
wie eigenlijk? Kopen lijkt een ano-
niem gebeuren, maar dat is het niet.

ERGUNNINGEN

In de week van 10 tot en met 14 mei
1993 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan en
melding geaccepteerd van:
— mevrouw M. J. A. van Nispen tot

Sevenaer-Ruys de Beerenbrouck,
Vierakkersestraatweg 34 te Vier-
akker, voor het veranderen van
een woning op het perceel Vierak-
kersestraatweg 25 te Vierakker;

— de heer J. van Ark, Wildenborch-
seweg 19 te Vorden, voor het bou-
wen van een toiletgebouw op het
perceel Wildenborchseweg 19 te
Vorden;

— de heer J.C. Teeuwen, Hofweg 4
te Warnsveld, voor het bouwen
van een woning met bedrijfsruim-
te op het perceel Ambachtsweg l
te Vorden;

— mevrouw H. Berendsen-Ronk,
Hackforterweg 7 te Wichmond,
voor het bouwen van een houtber-
ging op het perceel Hackforterweg
7 te Wichmond;

.H. Elkink, Storm van 's-
vesandestraat 3 te Vorden,

voor het bouwen van een berging
te*- vervanging van een bestaande
schuur op het perceel Storm van

^•^/ravesandestraat 3 te Vorden;
— ̂ BPvincie Gelderland, voor het

bouwen van een directiewagen
aan de Bleuminkmaatweg 2 te
Vorden.

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

Achter ieder produkt staan mensen.
Een artikel kopen betekent invloed
uitoefenen op hun leven, positief of
negatief. Daarom gaat Wereldwinkel
Vorden een koffieaktie voeren. Om-
dat de mensen die er het hardst voor
werken vaak het minste loon ontvan-
gen. De keus om iets 'duurder' uit te
zijn kan niet opwegen tegen hun
overlevingskansen..
Vrijdag 21 mei en vrijdag 28 mei a.s.
kan men veel koffiesoorten aantref-
fen in de kraam op de markt. Ook
biedt de Wereldwinkel een gratis
kopje koffie aan. En verder zal er be-
gin volgende week in diverse wijken
van Vorden een huis-aan-huis ver-
koop zijn.
Kopen doen we allemaal, bijna elke
dag. Tenslotte moeten we er zelf over
beslissen door welke argumenten we
ons daarbij laten leiden. Door deze
aktie willen wij graag een bijdrage le-
veren aan het nadenken over deze
dingen en een handreiking doen aan
hen die 'rechtvaardigheid' willen la-
ten meewegen bij hun aankopen.

Plattelands-
vrouwen
Tijdens de laatste avond van het sei-
zoen konden de dames van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen de
handwerken bekijken die tijdens de
verschillende cursussen gemaakt
zijn. Na wat huishoudelijke medede-
lingen door presidente mevr. de Jonge
wat het woord aan een toneelgroep uit
een buurtgemeente die het toneelstuk
'De Wonderdokter' opvoerde. Niet
alleen de spelers hadden plezier tij-
dens de uitvoering ook de dames in
de zaal luisterden muisstil. Op 7 sep-
tember volgt de eertse bijeenkomst in

Europees jaar voor Ouderen:

Hobby-beurs SWOV
Dinsdagmiddag 11 mei heeft de werkgroep voor het 'Europees jaar voor Ouderen' van de
SWOV een hobbybeurs in het Dorpscentrum georganiseerd. Zo'n 60 deelnemers, voorna-
melijk uit Zelhem, hebben een hobby, techniek of een ambacht getoond.

De opzet van deze hobby-beurs was om te laten zien hoeveel mensen creatief en aktief zijn in het uitoefenen van
mooie hobbies, technieken of oude ambachten. Vaak kan zo'n hobbybeurs ideeën oproepen. Zeker als je ouder
wordt en meer vrije tijd krijgt is het prettig de tijd te kunnen vullen d.m.v. een hobby. Aan de bezoekers werd een
enquêteformulier uitgedeeld met o.a. de vraag of men zelf een hobby uitoefent en men genegen is mee te doen aan
een hobbybeurs, omstreeks het najaar. Er zijn ongetwijfeld nog veel meer Vordenaren die een hobby hebben. Lijkt
het men leuk om mee te werken aan deze beurs, geef U dan graag op voor 30 juni bij de SWOV, Raadhuisstraat 6,
tel. 05752-3405, waar de formulieren liggen en men de nodige informatie kan inwinnen. Aarzel niet, uiteindelijk
zijn het allemaal amateurs. Misschien kan men anderen weer aan ideeën helpen en kan in de toekomst een soort
'Gilde project' opgezet worden.

Foto: 'SWOV'.

het nieuwe seizoen.^k heer Gabriels
zal dan voorlichting^P^en over onder
meer verkeersregels bij een rotonde
etc. Ruim 40 dames van de Platte-
landsvrouwen zijn per fiets naar
Geesteren geweest om daar de droog-
bloemen te bekijken van Hanna Lut-
ke-Willink en haar dochter. In totaal
werd er 45 kilometer gefietst.

Bejaardensoos
Wichmond/
Vierakker
A.s. woensdagmiddag 26 mei Bejaar-
densoos in het Ludgerusgebouw. Na
de koffie en opening met mededelin-
gen zal voor de pauze Trudy Tolkamp
uit Vorden, diëtiste, het gedeelte ver-
zorgen en vertellen over gezonde
voeding waar ook vragen over ge-
steld kunnen worden. Na de pauze zal
dhr. J. Brummelman, Humorist con-
ferencier uit Gorssel, verzorgen. Dus
het is weer een middag voor gezellig-
heid en humor. Bustocht woensdag
23 juni. Soosbezoekers die zich nog
niet opgegeven hebben voor de bus-
tocht geeft spoedig op, want de plaat-
sen in de bus zijn beperkt vol is vol.
Men kan zich opgeven bij Fien Eu-
link, tel. 05752-2870 voor 15 juni a.s.

Voorjaars-
bustocht
bejaardenkring
Donderdagmiddag 13 mei was de
voorjaarstocht georganiseerd voor de
Bejaardenkring Vorden. Om 13.00
uur vertrok de bus over de mooie toe-
ristische wegen richting Beek bij
Zeddam. Na een kop koffie werd het
daar aanwezige bijenmuseum bezich-
tigd. Hier werd een film en dia's ver-
toond en kon men zien wat er komt
kijken voor men een potje honing
heeft. Men zegt terecht de bezige bij.
Na de bezichtiging vertrok men weer
over allerlei B-weggetjes door het
prachtige Montferland, richting Hoog
Elten, via Aalten, Dinxperlo langs het
kleinste kerkje van Nederland, de
Rietstap naar Lichtenvoorde, waar in
Hotel 't Zwaantje een prima verzorg-
de koffietafel wachtte. Na de inwen-
dige mens versterkt te hebben ging
men via Lievelde en Ruurlo, binnen-

door langs de Wiersse richting Vor-
den. Een welgeslaagde middag, mede
dankzij de voortreffelijke uitleg van
de chauffeur. Een middag om niet
gauw te vergeten.

Jaarvergadering
PCOB
Na een welkom en opening zoals ge-
bruikelijk, sprak mevr. L. van Uden
de staffunctionaris van dde SWOV.
In een duidelijk betoog vertelde ze
over alles wat de SWOV doet voor de
ouderen in Vorden op elk gebied en
met behulp van veel vrijwilligers. Na
de pauze werden vragen gesteld en
duidelijk beantwoord. De spreekster
werd met bloemen bedankt voor haar
komst en kreeg een compliment voor
het ons toegestuurde uitstekende jaar-
verslag van de SWOV. Vervolgens
werd het jaarverslag van de PCOB
Vorden gelezen en kwam de bestuurs-

wisseling ter sprake. De nieuwe be-
stuursleden werden bij acclamatie
aangenomen en de aftredende werden
bedankt voor de veel energie en tijd
in de afgelopen jaren aan het werk
van de PCOB besteed. Door gebrek
aan belangstelling kan de busrcis niet
doorgaan. De volgende vergadering
hopen wij te houden op 16 september.
De bijeenkomst werd besloten met
het zingen van gezang 293.

Vrouwenclub
Medler
11 mei hadden de dames hun jaarlijk-
se fietstocht. O.l.v. de heer Eskes
werd de Achtkastelentocht gefietst.
Er waren dames die die tocht nog
nooit hadden gefietst. Ze vonden het
dan ook prachtig. Na afloop werd de
heer Eskes bedankt voor de begelei-
ding en gingen de dames bij de Ro-
tonde wat eten. 15 juni is het jaarlijk-
se reisje.

Dag van de muziek werkte
stimulerend op de jeugd
Het door Vorden marcheren van de plaatselijke harmonie-
korpsen werkte zaterdag op deze 'Dag van de muziek' wel erg
inspirerend op de Vordense jeugd. Zo werd er zaterdagmid-
dag bij diverse gezinnen aan het Wiemelink aan de bel getrok-
ken. Op de stoep stonden vijf kinderen in de leeftijd van zo
ongeveer drie tot tien jaar met glunderende gezichten en vroe-
gen 'mijnheer mogen wij een liedje voor U zingen'.

Geen enkel probleem natuurlijk. On-
der ritmische begeleiding van een
stokje met een deksel, instrumentaal
door de blokfluit, l kleuter die danste
en met z'n allen zongen ze guitig dat
er in Den Haag een Graaf woonde.
Hoopvolle gezichtjes na afloop want
het mini-orkest was toch wel erg be-
nieuwd wat er in het centebakje werd
gedaan! Zo te zien viel het financiële
gebaar mee want vrolijk kwetterend
gingen ze naar het volgende huisge-
zin, deze muzikale en al zeer com-
merciële Vordenaartjes. Concordia,
Sursum Corda en Jubal kwamen er
deze dag heel wat bekaaider af want
zij kregen voor hun optreden 'slechts'
applaus. Na een kleine rondgang door

het dorp troffen de drie korpsen el-
kaar tenslotte op het marktplein. Daar
werd allereerst afzonderlijk opgetre-
den. Concordia o.l.v. dhr. Kraxner,
Sursum Corda o.l.v. dhr. Wichers en
Jubal o.l.v. dhr. Wolters, speelden elk
een viertal nummers waarna het op-
treden werd besloten met het geza-
menlijk spelen van de mars 'The
great Parade'. Zaterdagmiddag vond
er in het dorpscentrum een solisten-
festival plaats. Daar konden de musi-
ci die normaliter in het harmonie-or-
kest spelen nu solistisch optreden.
Niet alleen op de solotoer, ook werd
er naar hartelust gespeeld in duet-
kwartetvorm of zelfs met een ensem-
ble. Voor velen een leuke ervaring.



* una»n tatttun* M

OtuMnrj n Gunotfen IV

l>ufc»*o| Hoohwq BV

Team A Groof was de vreugde: 'Ze hadden het gered'.

Trote was de Vereniging van Kleine Grafische Ondernemers dat hun lid kampioen was geworden.

Op de foto met de voortreffelijke presentatrice van RTL 4 Vivian Boelen.

NEDERLAND
N

Bij de voorrondes werd team B door de collega's aangemoedigd.

Team A van Drukkerij Weevers uit Vorden mag zich
Nederlands Kampioen noemen van de Nationale
GrafIQuiz 1993. Een overwinning waar men als
middelgroot bedrijf zeer trots op mag zijn en een
prestatie waar nog l a n g t e r gesproken zal wor-
den.

In 1992 werden in het gehtele land o.a. tweemaal in
Utrecht, Enschede en Ede de regionale voorrondes ge-
houden. Hier behaalde ieatj^B de tweede plaats en
moest team A de herkans^ironde in Utrecht spelen
waar zij een eervolle vierde plaats behaalden. Men kon
zich dus verheugen dat zowel team A als team B
mochten deelnemen aan de finale van de Nationale
GrafIQuiz in de RAI te Amsterdam, waar dan de 24
beste teams van Nederland gingen strijden voor de ti-
tel. Dat een bedrijf met twee teams in de finale komt is
op zich al een geweldige prestatie.
Met grote spanning werd afgewacht hoe de loting ge-
houden bij Komori Nederland de hoofdsponsor, uit zou
vallen, de uitslag was als volgt:

Boekbinderij Oosterbosch bv, Veldhoven - Koningsveld
Amsterdam; Rudico bv, Eerbeek - Drukkerij Over de
Linden Posthuma bv, Enkhuizen; Drukkerij H. Gianot-
ten bv, Tilburg - Drukkerij Hooiberg bv, Epe; Spelthuis
Offset bv, Amstelveen - Drukkerij J. Verhaag bv, Olden-
zaal; PZC Provinciale Zeeuwse Courant bv, Vlissingen
- Bührmann-Ubbens Papier, Zutphen; Drukkerij Hen-
kes-Senefelder bv - Drukkerij Weevers bv, Team B,
Vorden; Studentencorps 87, Tilburg - Grafigroep, Den
Bosch; Drukkerij Weevers bv, Team A, Vorden - ART
Reprobedrijf bv, Wormerveer; Drukkerij Mart Spruijt bv,
Amsterdam - Hofstad Druktechniek bv, Team A, Zoe-
termeer; Koninklijke Smeets Offset bv, Weert - Hofstad
Druktechniek bv, Team B, Zoetermeer; Boom-Ruygrok
Offset bv, Haarlem - Grafisch bedrijf Van Liere bv, Em-
men; Grafisch Lyceum Rotterdam - Drukkerij De Hoog
en Partners bv, Oosterhout.

Team B wist 35 punten te behalen tegen Henkes-
Senefelder uit Purmerend, de kampioen van 1991. Op
zich een goede prestatie, doch zoals zou blijken niet
genoeg voor de halve finale.

75 punten
Team A overtrof iedereen, er werd snel en accuraat
geantwoord op de vragen. 75 punten wees het score-
bord aan, dat had nog niemand gehaald.
Een ieder op de RAI sprak er over, die kleine drukkerij
uit Vorden had het geflikt om de grote jongens ver voor-
bij te streven. Dit team bestond uit Roei Huizinga (cap-
tain), Gerhard Weevers, Huub Meijer, Eddy Stokkink
en Jan Klein Brinke.

Halve finale
Met spanning werd uitgekeken wie de halve finale zou
halen, donderdag kwam het verlossende telefoontje,
Weevers A zat in de halve finale en moest vrijdagmid-
dag aantreden in de RAI.
De vier teams met de hoogste score gingen door naar
de halve finale, dit waren:
1. Drukkerij Weevers Team A, Vorden 75
2. Grafisch Lyceum Rotterdam 64
3. Hofstad Druktechniek bv, Team A, Zoetermeer 63
4. PZC Prov. Zeeuwse Courant bv, Vlissingen 51

Met een bus vol supporters vertrok men naar Amster-
dam.
Het team bestond uit Roei Huizinga (captain), Gerhard
Weevers, Huub Meijer, Jan Klein Brinke en Alle Lam-
berts die Eddy Stokkink verving daar deze niet mee
kon doen in verband metfamilie-omstandigheden.

DRUK
WEE

De feestvreugde bij de eindronde. Team A had 75 punten, dit ha



Team B in de voorronde waar men 35 punten behaalde.

Team B behaalde ook de eindronde. Op zich al een geweldige prestatie, doch moest het onderspit delven tegen de cupwinner
van 1991.

KAMPIOEN
Team A in de voorronde waar men 75 punten behaalde.

N

Wee vers A tegen PZC
in halve finale

Beloning voor een gezamenlijke inspanning.

• •
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nog niemand behaald.

De spanning was enorm, de vra-
gen waren veel moeilijker doch
RTL-4 presentatrice Vivian Boe-
len wist beide teams goeó^fcdui-
delijk te begeleiden, het gw^ te-
gen elkaar op, doch bij de techni-
sche vragen wist Weevers een
voorsprong te behalen, hierna
volgde de fietsronde. Jan Klein
Brinke wist met een geweldige in-
zet deze ronde te winnen met 12
tegen 7 punten. Roei Huizinga
scoorde vooral bij de muzikale
vragen. De finale was bereikt met
een puntentotaal van 49 tegen 32.

Weevers A in de finale
Drukkerij Weevers Vorden moest
tegen Hofstad Druktechniek Zoe-
termeer
Tegen half drie stroomden de tri-
bunes van de RAI vol met mensen
al of niet voorzien van toeters en
spandoeken.

Rustige Achterhoekers
Een ieder zat in spanning, zouden
de vragen nog moeilijker worden,
wie wist zich het beste te beheer-
sen. De Achterhoekers bleven
nuchter en wisten het hoofd koel
te houden. Dit gaf de doorslag.
Door de zeer sterke teamgeest en
juiste verdeling van de taken werd
zelf de opzoekvraag wat nog
geen één team goed had, juist
beantwoord, zodoende bouwde
Weevers haar voorsprong uit.
Ook nu weer de technische vra-
gen op gebied van prepress, druk-
kerij, afwerking, binden, enz.,
waar men goed in thuis was.
Met een overweldigende ovatie
eindigde Weevers als eerste met
een eindstand van 48 tegen 33 en
mag zich Nederlands Kampioen
noemen van de Nationale Grafl-
Quiz 1993 noemen.

Uit handen van de voorzitter van
de Koninklijk Verbond van Grafi-
sche Ondernemers, de heer J.
van Ginkel ontving men de fel be-
geerde wisselbeker die drie jaar in
het bezit blijft van Team Weevers
A.

Velen kwamen de directie en me-
dewerkers feliciteren, vooral de
standhouders onthaalden de
ploeg op feestelijke wijze. Een
dag om nooit te vergeten, aldus
directeur L.G. Weevers sr.

Jan Klein Brinke fietste zich totaal uit de naad, maar voorlopig 3 punten extra.

Direkteur Weevers: 'Even Vorden bellen'.

een heel gewicht'.
^ Al



BENT U IN BEZIT VAN EEN BOUWKAVEL!

• voor twee onder één kap
• voor vrijstaande woning

Informeer naar onze nieuwste
ontwikkeling.

• indeling naar keuze
• snelle bouwtijd
• goed geïsoleerd

Voor nadere inlichtingen:

ullink
bouuu & beheer b.v.

Berkenlaan 73

7255 XE Hengelo(Gld)

Tel. 05753-1914

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

^STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

De loopschoenspecialist

2, Udwn. OS7XVM1»

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

AIO] ARIANNB'
De schoonheidsspecialist

Je kunt zien datje huid het lekker vindt.

I.v.m. vakantie GESLOTEN van:

24 mei t/m 7 juni
erkend Anbos- Openingstijden: woensdag t /m zaterdag.
schoonheidsspecialiste Behandeling volgens afspraak.

DORPSSTRAAT 30a — VORDEN — TEL.: 05752-2033 of 3367

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

KENTEKEN GRAVEREN
TEGEN
AUTODIEFSTAL

AKTIE IN
RUURLO EN
VORDEN

Vorig jaar verdwenen in Nederland zo'n 32.000 auto's, slechts ongeveer 40% werd opgespoord.
Veel in ons land gestolen auto's worden voorzien van valse kentekenplaten en in Oost-Europa
verkocht.

Als de auto met valse papieren moet worden verkocht krijgt deze een ander nummer. Als het
originele kentekennummer nog in de ruiten staat, maakt dat de auto ON VERKOOPBAAR! U
En dus onaantrekkelijk voor diefstal!

De firma AUTOMARK is al 8 jaar specialist in het graveren van kentekens in autoruiten.
Op vrijdag 21 mei kunt U van 9.00 tot 12.30 uur op de parkeerplaats achter Coöp aan de
Zuivelweg te Ruurlo en van 14.00 tot 17.30 uur op de parkeerplaats van de Markt te Vorden
terecht voor:

AKTIE KENTEKEN GRAVEREN
Voor de ZEER LAGE AKTIEPRIJS VAN F 25,- per auto, worden ALLE RUITEN met
professionele zandstraalapparatuur gegraveerd, inclusief twee waarschuwingsstickers.
Voor f 10,- extra kunt U een speciale reflectielaag over de gegraveerde kentekens laten aanbren-
gen, waardoor deze ook 's avonds en bij nat weer goed zichtbaar blijven.

LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK

^^WEHL-VORDEN
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031AJWEHL 7251 BB VORDEN
tel:08347-81378 tel:05752-3006

designedfor walking.

mode voor
het héle gezin

utmtt
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

«f W 'M Tfc ÏTO IMP f VEN BINNEN WANT HET
fVl <nl JLf £r 1% LOONT WEER DE MOEITE

SPIJKERBROEKEN
Gemaakt van een
prachtige kwaliteit
gewassen denim. 4B
Het is een 5 pocket moael
en te koop in de
maten 92 t.m 152

Onze normale prijs is 25.-

ALLEEN DEZE WEEK
EEN SUPERLAGE PRIJ

VAN SLECHTS
Aanbiedingen zijn geldig van woensdag t/m zaterdag

BENT U IN HET BEZIT VAN
EEN BOUWKAVEL?

U wilt een woning naar uw wensen,
U wilt een zeer energiezuinige
woning,
U wilt een scherpe prijs,
U wilt een aannemer dicht bij huis,
Wij kunnen aan deze wensen
voldoen.
Informeer naar onze nieuwste
ontwikkeling, wij hebben een zeer
energiezuinige woning
ontwikkeld.
Drie basistypes worden als
uitgangspunt genomen voor uw
eigen wensen.

^'-f^,- >A
• - .

,i»

• De voordelen van onze nieuwste
-• ontwikkeling zijn;

* Zeer lage energie kosten door
uitgekiende totaal isolatie.

* Geen isolatie in spouw daardoor
minder vocht in de woning.

* Standaard een zon-licht
kollektor.

* Zeer korte bouwtijd.
* Door uitgekiende constructie vrij

indeelbaar.
* Casco bouw van de woning is

mogelijk.

Maak een vrijblijvende afspraak en laat U
voorlichten over onze energie zuinige woning.

BOUWBEDRIJF

DIJKMAN V.O.F.

Hofweg 30a

7231 BHWARNSVELD

Tel.: 05750-22577

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

EEN NIEUWE LENTE,
EEN NIEUW LUXAFLEX'

ZONNESCHERM.
Ken xonneseherm
karen gexelligheid,
xowel b innen als
b u i t e n . 1-n u kun t
k ie/en uit K) types
' L u x a f l e x ' xonne
schermen . Met ru ime
keu/e uit weerbesten
t l ig doek. 7,e x.ijn
duurxaam en veilig,
voor jarenlang plexier.
Kom daarom langs.
Kn bewonder de
' L u x a f l e x ' ko l l ek t i e b i j
uw dealer.

. 1 i ida • • rdhandelsmi MunterDougias p r

L U B B E R S W O O N W I N K E L !
R a a d h u i s s t r a a t 4 5 H e n g e l o G l d Telefoon ( 0 5 7 5 3 ) 1286

E E N S P E L M E T L I C H T E N S E E E R

EE3 NISSAN

HENGELO G.
Nissan Sunny 2.0 GTi 3-drs 1992
Nissan 300ZTbar Turbo 1989
BMW3162-drs 1987
Honda Civiel.5 Gü 1991
Hyundai Scoupe GTi 1991
Nissan Sunny Coupe 1990
Jeep Cherokee 4.0i Limited 1992
BMW 316i veel ace 1990
Nissan Micra 1986
Nissan Micra 1986
Nissan Micra 1987
Nissan Micra GL 1987
Nissan Micra SDX 1988
Nissan Micra 1.2 March 1992
NissanCherryl.3GL 1986
Nissan Sunny 1.3 3-drs LX 1988
Nissan Sunny 1.3 5-drs LX 1988
Nissan Sunny 1.6 3-drs GL 1990
Nissan Sunny 1.4 3-drs LX 1991
Nissan Sunny 1.4 3-drs LX 1991
Nissan Sunny Coupe 1985
Nissan Sunny 1.61 GT 3-drs 1990
Nissan Sunny 1.4 3 LX 3-drs 1992
Nissan Sunny 1.6 3-drs LX 1992
Nissan Sunny 1.3 4-drs Trend 1986
Nissan Sunny 1.3 4-drs Trend 1988
Nissan Sunny 1.6 4-drs SGX 1988
Nissan Sunny 1.3 4-drs Trend 1989
Nissan Sunny 1.4 4-drs SLX 1991
Nissan Sunny 1.3 4-drs GL 1985
Nissan Sunny 1.5 4-drs GL 1985
Nissan Sunny 1.6 4-drs SLX 1991
Nissan Primera 2.0 4-drs LX 1992
Nissan Primera 1.6 4-drs LX 1991
Nissan Bluebird 4-drs 1989
Nissan Bluebird 5-drs 1988
Nissan Bluebird 4-drs .. ... 1987

39.500,
44.500,
13.500,
25.500,
24.950,
21.950,
68.500,
25.950,
6.950,
7.950,
8.950,
9.500,

10.950,
19.500,
9.250,

14.950,
13.950,
19.850,
23.650,
22.950,
6.950,

19.500,
27.500,
27.950,
8.950,

14.950,
16.950,
18.950,
24.950,
6.950,
6.950,

27.500,
32.500,
28.950,
17.950,
15.950,
10.950,

Ik sta in de showroom bij Jos Herwers. Ik ben pas

twee jaar oud en altijd erg zuinig op mezelf geweest.

Ik ben eerlijk en betrouwbaar -vraag maar aan m 'n

vorige baas- en zoek een nieuwe baas met rijbewijs

(m/v). Referenties kunt

u verkrijgen bij

Jos Herwers in

Hengelo G. en

in Zutphen.

JOS HERWERS
HENGELO G. / ZUTPHEN

S E R V I C E O P Z ' N H E R W E R S

HENGELO G
NissanPrimera1.64-drsLX 1990 25.950,
NissanPrimera1.64-drsLX 1991 27.950,
NissanBluebird1.64-drsLX 1990 19.250,
OpelCorsa 1989 14.500,
Mazda 323 3-drs 1986 9.500,
Mazda 3231.6 3-drs GLX 1990 19.500,
Mitsubishi Lancerl. 5 GLX 1987 13.500,
Peugeot319XR 1988 14.950,
Renault 19 GTR 1989 17.950,
Hyundai Pony 1.5 L 1988 8.950,
Hyundai Pony 1.5 GL 1989 10.950,
HyundaiExeM.5GL 1991 19.950,
HyundaiScoupel.5GTi 1991 24.950,
Fiat Ritmo 60 GL 1987 8.750,
VWGolf 1988 14.950,
Opel Kadett 1.3 3-drs 1987 11.950,
Opel Kadett 1.6 3-drs 1988 14.500,
Ford Escort 1.4 3-drs CL 1988 12.500,
Ford Escort 1.4 3-drs GL 1990 17.750,
HyundaiPonyGS 1990 17.950,
Hyundai Sonata 2.0 GLS 1990 18.950,
Peugeot 205 Accent 1991 17.500,
RenaulMlGTX 1985 6.950,
Suzuki KL10 automaat GL 1986 8.950,
Jeep Cherokee 4.0i Umited 1992 68.500,
Range Rover Vogue automaat 1989 68.500,
Nissan Sunny 4-drs automaat 1990 22.650,
Nissan Sunny automaat 1985 7.500,
Citroen BX 19 RD Break Diesel 1989 19.500,
VWGolfDiesel 1988 13.500,
Nissan Florida Station Diesel 1988 11.950,
Nissan Florida Station Diesel 1990 20.500,
Nissan Bluebird 2.0 5-drs LX LPG 1988 14.950,
Nissan Bluebird 2.0 4-drs LX Diesel 1990 18.750,
Nissan Patrol 2.8 Hardtop Turbo Diesel

1992 55.000,
Peugeot 309 4-drs GL Diesel 1990 16.950,

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO G., 05753-2244 / DE STOVEN 25, ZUTPHEN, 05750-22522



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 20 mei 1993
55e jaargang n r. 8

Bi'j ons in d'n Achterhook
'Gefilseteerd met ow eerste plaatse!'
Ik kekke Toon an met vewonderde ogen, waor he'j 't now in 's hemelsna-
me oaver. Da'k zundag an un trimloopwedstried hadde metedaon en daor
honderdviefentwintugste was ewodd'n was bepaold gin reajen umme
mien te filseteern. 'Oh, i'j bedoelt de eerste pries in de landelukke kwis
veur grafici. Lao'k ow eers vetell'n da'k doar niks an bi'jedragen hebbe:
Leestman kump op de loonlieste van dit bedrief neet veur, 't is veur mien
un meniere umme 't plat praoten en schrieven nog un betjen in ere te
holl'n, daor hoef ik gin dikke pottemenee an oaver te holl'n. 'k Bun d'r
dan ok neet bi'j ewes an daor waar'k niks rouwug ummee, die kearls uut
zo'n drukken'je praot jao toch hele dage oaver eur vak en dan loop i'j d'r
toch maor veur pietsnot bi'j'.
Maor juus umdat ze zo met eur vak tegange bunt heb ze hier de eerste
pries ekregen, in un wedstried waor hele grote drukkeri'jen met luu die
drs. of ir. veur eur name hadd'n staon an met deijen maor die toch neet
tegen die jonges met de pet op uut Vodd'n opkonn'n. Dus alle reajen
umme eur daormet te filseteern. Met de veurbeeldugge presentaotie van 't
team un mooie reclame veur ons negenkastelendarp.
Jammer dat t'r in de feesroes naoderhand iets gebeurn mos dat de stem-
ming un betjen drukten: uut de viever veur de drukkeri'je wodd'n de
fonteinpompe ('n heel'n duur'n, zo ene met kleur'n, kost meschien wel
drieduuzend gulden) zo maor wegehaald. Kabels en slangen deuresneen
en weg t'r met. Da's gleuf ik al 'n darden in Vodd'n in un paar wekke
tieds. Dan denk i'j wel 's: in wat veur land leave wi'j eigenluk.
Vanmargen heurn ik op de radio dat ons land 't ongeleuvugste land in
Europa was, wi'j waar'n al 't land met de beste sociale veurzieningen en
de grootste tolerantie tegenoaver buutenlanders maor ok met de meest
gauwdieve en andere schorriemorie. Schienbaor holt een en ander toch
verband met mekare.
Maor lao'w daor maor neet te volle oaver prakkezeern en net doen as de
straotenmakers in 't darp: hard werken, dan holle wi'j un leafbaor darp
bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

794 Wichmond 1200 1994
De Stichting Wichmond 1200 wil graag wat voorinformatie
geven op de ideeën die leven rond de organisatie van de festi-
viteiten in het kader van het 1200-jarig bestaan van het kerk-
dorp Wichmond in 1994.

Om de festiviteiten te organiseren is
een stichting opgericht — Stichting
Wichmond 1200 — die onder leiding
staat van de heer Henk Bitter. Het da-
gelijks bestuur wordt verder gevormd
door de heren Hans Hissink, secreta-
ris Joop Bouwmeister, penningmees-
ter. In het bestuur zitten voorts deel-
nemers uit diverse bevolkingsgroe-
pen, de scholen en verenigingen. Het
bestuur heeft reeds een globaal beeld
van het feest, alhoewel de plannen
nog in een pril stadium verkeren. Zo
is het de bedoeling een openluchtspel
te spelen — 'het spel van Withmund'
— , staat een reunie op stapel voor

alle (oud) dorpsbewoners (met foto-
expositie en film), voorafgegaan door
een gezamenlijke kerkdienst, krijgt
de Ludgermarkt een extra tintje en
wordt een boek over de historie uitge-
bracht. Het slot van het feest zal sa-
menvallen met de Oranjefeesten mid-
dels het houden van een historische
optocht. Omstreeks september 1993
zal de bevolking geraadpleegd wor-
den via een enquête en daarna zullen
de plannen pas echt contouren krij-
gen. Info: Wim Altena, PR-funktio-
naris, De Waarden 147, 7206 GD
Zutphen, Tel. 05750-20081 (privé) of
055-778416 tijdens kantooruren.

Dutch Boys
De Dutch Boys zijn nu al jaren werk-
zaam in de muziekwereld. Het zijn
rasechte beroepsmuzikanten. Zij zijn
begonnen op bruiloften en partijen,
hetgeen ze nog steeds doen. Nu spe-
len ze ook in discotheken, dancings
en feesttenten.
Bovenstaande is een verhaal dat zou
kunnen slaan op ontelbare orkesten in
Nederland, ware het niet dat voor de
Dutch Boys de droom van iedere mu-
zikant werkelijkheid werd.
Ze maakten een plaat die een giganti-
sche hit werd, namelijk 'Boer
Harms'. Optredens voor radio en TV
volgden, en de Dutch Boys verkregen
internationale bekendheid met hun
hit. In België werden de Dutch Boys
beloond met een gouden plaat.
Er volgden een hele reeks singles
waaronder 'Amerika en Oude Peke-
la', 'Eppo', 'Mien Zwien', 'Geert
mien Belgisch peerd', 'I speak En-
glish very well', 'Mesjeu, hef joe ain
simmer fraai', 'Geen sloot is te diep'
en hun single van afgelopen jaar,
'Stappen in Oude Pekela'.
Zelfs hebben de Dutch Boys een
speelfilm gemaakt, namelijk 'Boer
Harms wordt miljonair'.
Nu hebben ze een nieuwe single,
'Daar zakt me de broek van af', wat
ongetwijfeld een carnavalskraker
wordt. Op Hemelvaartsdag zijn ze te
zien in de Woage te Halle.

Openbare les
bloemschikken
Op maandag 31 mei, Tweede Pink-
sterdag, verzorgt Willemien Steen-
blik een openbare les bloemschikken.
Willemien Steenblik geeft al jaren
cursussen en de groeiende wachtlijst
bracht haar op het idee een openbare
les te houden. Deze les, een aanspo-
ring om eens wat vaker en meer met

bloemen te doen, is bedoeld voor ie-
dereen die iets met bloemen heeft.
Men kan oefenen in het boeketten
binden en zgn. 'tuintjes' maken. Dit
zijn paralelle schikkingen op platte
schalen. De fa. Luyendijk, hovenier
in Warnsveld, zal van alles vertellen
over de tuin en bloemist Wijnbergen
uit Laren heeft de geschikte vaas voor
uw boeket. Onder het genot van een
drankje kunnen de bezoekers alles
eens rustig bekijken. Deze openbare
les wordt gehouden aan de Dennen-
dijk 13 te Warnsveld (nabij 'De Bog-
gelaar').

Snorkelduiken in
zwemband
In het Vordense zwembad 'In de Den-
nen' bestaat elke woensdagmiddag
speciaal voor de jeugd snorkelduikcn
op het programma. Men kan dan een
opleiding voor het snorkelbrevet vol-
gen. In het kader van het Europese
jaar voor de ouderen is er iedere
woensdagavond i.s.m. de SWOV
Vorden, zwemmen voor 50 plussers.
Op de donderdagavond wordt er les
gegeven in Aquajogging en Aquaro-
bic. Onder auspiciën van de NZR
vindt er vrijdagmiddag 21 mei diplo-
mazwemmen plaats.

Dauwzwemmen
op
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag kan men in het
zwembad 'In de Dennen' deelnemen
aan dauwzwemmen. De deelnemers
ontvangen koffie en krentebrood plus
een herinneringsvaantje. Naast het
zwemmen (20 baantjes) is er een
fietsroute uitgezet van 25 km. Start en
finish bij het zwembad, waar men
zich vooraf dient op te geven.

Lubbers Woonwinkel
'Specialist in wonen en slapen'
sponsort Han Woerts
Na in 1992 de sfeer in de Triathlon-wereld * geproefd' te heb-
ben, probeert Han Woerts dit jaar zijn prestaties naar een
hoger niveau te tillen.

Door c^Pntensieve training geduren-
de de winter zijn diverse persoonlijke
records verbeterd in de onderdelen
zwemmen, fietsen en lopen.
De eerste wedstrijd van het OGTC
(Oost JWders Triathlon Campioen-
schap)"n Hengelo (G.) op 6 juni, er

worden ook wedstrijde
Wehl, Aalten, Didam en"

Lubbers Woonwinkel
Woerts veel succes!

ïhouden in
)oetinchem.

wenst Han

Extra lang weekend
in De Woage
Op zaterdag 29 mei komt Maniac en Lost Ferros die live te
zien zijn op het grote podium en Ken-Ie-Die zaal van De Woa-
ge. Maniac is een Duitse topformatie, die al lange tijd mee-
draait in het dancing circuit.

Duitse topformatie Monte
Video in De Woage te Halle

Op zondag (Ie Pinksterdag) komt de
Duitse topformatie Monte Video die
live te zien is op het grote podium van
De Woage. In 1985 werd de formatie
Monte Video opgericht, en werden er
vanaf de eerste optredens gelijk op-
tredens voor Nederland geboekt.

Al heel snel blijkt de professionele
manier van optreden in de smaak te
vallen van het toch wel wat gewende
uitgaangspubliek. Monte Video
groeit binnen 3 jaar uit tot de popu-
lairste band in het disco- en dancing
circuit. Volle zalen bewijzen het keer
op keer.

Voor de nieuwe show, die momenteel
draait heeft Monte Video geïnves-
teerd in een nieuwe lichtshow. Ook in
het repertoire is veranderd. Het pu-
bliek zal zich nog meer bij de show
betrokken vielen. Een ding staat nog

steeds sinds 1985: Monte Video is en
blijft kwaliteit leveren.

Roadshow geeft vakantiereis
weg naar Italië

Op maandag (2e Pinksterdag) komt
de Adria Roadshow bruisend vakan-
tiespektakel in discotheek De Woage
in Halle.
Adriatour in samenwerking met Snel-
le Vliet Reizen, een verrassend 'Va-
kantie Voorpret Spektakel'.
De Adria Roadshow is een 4 uur du-
rend programma waarin 3 crazy disc-
jockeys het publiek vermaken met de
laatste hits en video-clips. De zes in
de zaal opgestelde video-monitoren
vertonen muziekclips en live opna-
men uit de zaal. Natuurlijk worden
ook de bezoekers van deze activitei-
ten betrokken. Met een verloting of
een vragenspel maak je tijdens het
programma kans op een l O-daagse
vakantie aan de Adriatische Riviera.

Allerhand
in 't Saksenland
De naam Staring is bij ons allen welbekend, zijn beeltenis kun-
nen we dagelijks in 't centrum van het dorp aanschouwen. On-
verbrekelijk daarmee verbonden is de naam Wildenborch waar
de dichter A.C.W. Staring woonde. Ook W.H.C. Staring van de
Boekhorst, landbouwkundige en geoloog, is bij de meesten geen
onbekende. Wat minder is men op de hoogte van het bestaan van
de koepel van Staring. Deze werd door mej. C.E.T. Staring (Wil-
denborch 1819-Den Haag 1893) dochter van laatstgenoemde
W.C.H. Staring, zo ongeveer 1850 gebouwd op een uitzonderlijk
mooi plekje. Een bult, toen nog aan de Berkel gelegen, met een
mooie houtopstand waar flora een fauna welig tieren. Van de
koepel is nu weinig meer over dan een ruïne, maar het mooie
plekje is gebleken, al stroomt het Berkelwater, door een bocht-
afsnijding, nu wat verderop richting Zutphen. De materialen
voor deze koepel schijnen indertijd gehaald te zijn van het Draaf-
sel, een kasteeltje dat hier vroeger heeft gestaan. Een verkleinde
nabootsing van deze koepel is nu nog te zien voor hotel Stege -
man te Laren. De bult met de ruïne (eigendom van Natuurmo-
numenten) is gemakelijk te vinden. Komend vanaf de Velhorst
over de Berkel (Boevinkbrug) de eerste doodlopende harde weg
rechts waar u aan het einde de bult links vindt. En met de fiets is
het heel goed te doen.

H.G. Wullink •
2e Life-optreden
in'tPantoffeltje
Het eerste optreden van 25 april jl. was een regelrecht succes.
Het café zat stampvol en een sfeer alsof iedereen jarig was!
Het tweede optreden is vastgesteld op 2e Pinksterdag 's mid-
dags (maandag 31 mei a.s.) met een fantastische band o.l.v. die
unieke man; Clemens van de Ven.

Clemens van de Ven & Band Clemens van de Ven

Een wervelende show vol spirit en
verrassingen; dat zal ongetwijfeld de
mening zijn van de mensen die deze
band aanschouwen.

De band bestaat uit vier heren waar-
van we er twee uitlichten:Buurtbus project Wichmond

Als vrijwillige chauffeur van het buurtbus project werd door Sjoerd van Bommel
het bestuur afscheid genomen van dhr. H. Dikken, Bevrij-
dingslaan 40 in Warnsveld, die de leeftijd van 70 jaar had
bereikt.

Dhr. Dikken heeft ruim 6 jaar zijn
vrije tijd aan het buurtbus project ge-
geven. Hij reed wekelijks en op af-
roep bij ziekte van een andere chauf-
feur, en altijd met plezier deed dhr. A.
Nijenhuis, voorzitter van het buurt-
bus project, dankte dhr. Dikken voor
zijn vele ritten die hij voor de ge-
meenschap had gedaan, hem werd

dan ook een bos bloemen aangebo-
den. Mochten er nog personen zijn
die het corps chauffeurs willen ko-
men versterken, dan wordt dit door
bestuur en chauffeurs zeer op prijs
gesteld.
Telefonische inlichtingen bij A. Nij-
enhuis, 05754-1863 of A. Kettelerij,
05754-1212.

Conservatorium Rotterdam, samen-
werking met o.a. Bots, Ricky de Vito,
laatste 3 jaar op toernee met Jango
Edwards. Eind 1991 maakte hij sa-
men met Clemens de CD 'A little bit
of love' en gedurende de zomer van
1992 tourden zij met De Parade,
voorheen Boulevard of Broken
Dreams. Sjoerd (drums en zang) en
Clemens (piano en zang) vormen sa-
men tevens het dynamisch dueoo
'The Preservation Brothers' dat begin
1992 werd opgericht.

Autodidact, samenewerking met o.a.
Caprioli, Narrow Escape (2 Ip's)
voorprogramma o.a. Normaal en Joe
Cocker. 'Back in Town' is een van
zijn solo-programma's. Reeds verr-
schillende successen haalde hij met
'It's time for the blues' (1988) en
'Don't Shoot' (1989). Hij tourde door
Californie als barpianist, door Kenya
met de Afrikaanse formatie 'Mobasa
Vikings' en door Australië samen
met de Amerikaanse zangeres Nancy
Kiel. Nu is hij dus weer terug met nog
meer eigen werk, maar natuurlijk ook
met stampers uit het repertoire van
Joe Cocker, Fats Domino, Dr. John,
Fats Wallerr, Ray Charles etc. Een
van zijn opzienbare projecten was
Woolstock, een concert voor 100000
schapen op Texel. Clemens van de
Ven & Band: een genot om naar te
kijken, te luisteren en niet te vergeten
te swingen. De heren laten er geen
gras over groeien.



KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308
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JOCELYN BROWN
& Liberty

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

BUSINFO 05440 - 6414$
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

VOLOP KEUZE

in alle soorten

TUIN-, PERK- en
BALKONP1ANTEN

Bij iedere aankoop een bos bloemen

GRATIS
Zolang de voorraad strekt.

Hoveniersbedrij ƒ/ Kwekerij

„De Hedem"
Strodijk 4-VORDEN

Tel. 05752-3283 b.g.g. 1356

Grandioze
videocamera-aktie!

PANASONIC NVC 101
VHS C VIDEOCAMERA

l d • ! • ' '
camera Met 8x zoomen een groot-

gaat Hou vooral de pri]S m de gaten'

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 J L Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

•Bij Expert extra laag geprijsd
•Aktie:inklusief Gratis
Accessoirespakket ter waarde

AANGEBODEN:
geraniums, fuchsia's, perkplanten,
geënte komkommers, augurken,
tomatenplanten, vaste planten,

potgrond en tuinturf

Aanbieding:

BUXUS BOLLEN 18,50

STAM FUCHSIA'S 12,50

Kwekerij WESTENDORP
Ruurlo - Vellerdwarsdijk 3

ALLES VOOR UW AUTO

AutomaterialenVERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden — Tel. 05752-3228

.indelijk kreeg zij het berici it,
het roze papiertje bijna op zak.
Ze zou het even in één keer halen,
op naar de koffie met gebak.
Het examen duurde echter niet lang
bespaarde haar wél een hoop gedoe.
Gezakt op de oogtest, vertrouwde ze mij toe.

C© juwelier
siemerink ZutPhensewe97

6o/bpticiën VORDEN
optometrist Telefoon 1505

SONY CCO TR 303 VIDEOCAMERA
Superkhte Video-8 camcorder. De ideale camera voor op reis. l Ox Powerzoom

• i rekt afspeelbaar or <

CANON E300 VIDEOCAMERA
Zeer komplete, maar eenvoudig te bedienen Video-8 camera met pop-
up videolamp, 10x motorzoom, draaibare handgreep en automatische
scherpslellmg. Inkl. afstandsbediening

CRUNDIC LC 232

VIDEOCAMERA «Bij Expert extra laag gepri jsd
Eenvoudig te bedienen ,Aktie:inklusief Gratis
video-8 camera. IY Accessoirespakket ter waarde

lOx zoom ( fader en vanf 250,-. Óf de helft van i «np

automatische scherp- dit bedrag als korting •/• 12jf'
stel l ing Direkt afspeel-
baar op elke TV.

SONY CCD FX 700 HI-8 VIDEOCAMERA
Een haarscherp beeld, dankzi j het Hi-8 systeem
Perfekt Hi f i -stereo geluid Met digitale Supenmpose
voor invoegen van tekst of beeld. Inkl, fader en
afstandsbediening.

ysss
3 Gratis Accessoirespakket t.w.v. f 250,-

(of de helft in kontanten)
4 Gratis Onderhoudskontrakt
5 Betaling in termijnen mogelijk

EXgERT, DAAR WORD JE WIJZER VAM.

eicpert ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, HENGELO (GLD). TELEFOON 05753 - 2511.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

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

WAT DENKT
U HIER VAN!

Opel Corsa 13N Exclusive 3-drs. grijs met.,
vele extra's 3-1989 14.500,-
Opel Kadett 16D, stationwagon 3-drs., wit 1-1986 9.750,-
OpelKadett12S5-drs. LS LPG 5-bak, blauw 3-1987 12.900,-
Opel Kadett 13N 3-drs. GL, mooie auto, groen 1-1987 12.950,-
Opel Kadett 12S 3-drs. LS trekhaak striping, rood 1-1987 13.250,-
Opel Kadett 15 Turbo diesel 3-drs., 1 e eigenaar, wit 4-1989 16.600,-
Opel Kadett 14i 3-drs. LS, 1 e eigenaar, zilver (m) 3-1990 19.250,-
Opel Kadett 16i 3-drs. LS, 1e eigenaar, trekhaak, wit 4-1990 19.750,-
Opel Vectra 16i 4-drs., rembr. LPG, zilver 4-1991 29.750,-
OpelOmega2.0i4-drs.,spoilersv + a, open dak, grijs (m) 1-1987 17.500,-
Opel Senator 2.5i 4-drs., automaat, van particulier, blauw 9-1987 24.500,-
Fiat 127 3-drs., zonnige auto, wit 6-1986 5.250,-
FiatTipo 5-drs. 2.0 16V., 1e eigenaar, sportvelgen, rood 8-1991 36.500,-
Ford Fiësta 3-drs. 110OL, radio-cass., grijs (m) 5-1984 6.250,-
Lada Samara 5-drs. 1500, trekhaak, 1 e eigenaar, rood 5-1990 11.950,-
Mercedes 230 TE 5-drs. station automaat, vele extra's,
blauw 1-1984 17.250,-
Volvo 340 17DL Sedan 4-drs. radio-cass., trekhaak, wit 2-1986 9.250,-
Volvo 340 17DL 3-drs. trekhaak, grijs 4-1986 9.250,-
Talbot Horizon 1.5 3-drs. automaat, radio-cass., wit 4-1983 4.950,-.
VW Golf 16 GLS cabriolet 2-drs., vele fabrieks extra, wit 1980 16.425,-

Bezoek voor nog meer keus ons öflun ruil wagenpark

VAN DER KOOI OPEL-GM
DEALER

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555

PV Vorden
Leden van de PV Vorden hebben met
300 duiven deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf St. Chislain-Hornu
over een afstand van 250 km. De dui-
ven werden om 11.30 uur gelost. De
duif van Jos Eulink kwam als eerste
binnen. De uitslagen waren als volgt:
J. Eulink 1; C. Goedhart 2; Comb.
Boesveld 3 en 8; C. Bruinsma 4 en 9;
H. Stokkink 5; W. Oldenhave 6 en T.
Wesselink 7. De uitslagen van de
vlucht vanuit St. Quentin waren als
volgt: Comb. Boesveld 1,2,10; F.
Hummelink 3; A. Wesselink 4; J. Eu-
link 5, 8; C. Bruinsma 6,7; H.A. Ey-
kelkamp 9.

Jeugdtoernooi
SVSocii
Deze beide dagen hield de SV Socü
haar jaarlijks toernooi voor de F, E en
D-pupillen en de C-junioren. Zater-
dag 15 mei begon men 's morgens
met de D-pupillen. De uitslag hiervan
was: Ie AZC Dl; 2e Sportclub Eefde
Dl en 3e Klein Dochteren D2.
's Middags werd het toernooi voort-
gezet met de E-pupillen. De uitslag
hiervan was: Ie Angerlo Vooruit El;
2e Socü El en 3e Viod E3. Zondag
16 mei begonnen 's morgens de C-ju-
nioren waarvan de uitslag was: Ie
Sportclub Neede C3; 2e SV Grol C2
en 3e Diepenheim C2. s' Middags
werd het toernooi afgesloten met de
F-pupillen waarvan de uitslag was: Ie
AZC Fl; 2e Keyenborgse Boys Fl en
3e Socü Fl. Beide dagen werd er
sportief gestreden bij mooi weer. Za-
terdag 29 mei wordt het toernooi af-
gesloten voor de A- en B-jeugd.

GEEF JE

24
TUINPLANTEN

13,75

10 GERANIUMS
of FUCHSIA'S

25,-

2 bos BLOEMEN
8,95

DE VALEWEIDE-bloemen

HSV
'De Snoekbaars'
Op zondag 16 mei werd er een vis-
wedstrijd gehouden door 'De Snoek-
baars' voor de onderlinge kompetitie
senioren, en wel in het groene kanaal
te Eefde. Er werd gevist met 21 deel-
nemers die totaal 71 stuks vis vingen
met een lengte van 12.04 meter. Eer-
ste plaats: W. Vreeman. 16 stuks
lengte 2.49 meter; tweede plaats, R.
Golstein, 11 stuks lengte l .86 meter;
derde plaats, D. Bosch, 8 stuks lengte
l .40 meter. Grootste vis werd gevan-
gen door W. Althusius. Volgend wed-
strijd zondag 13 juni in het kanaal.

Bridgeclub BZR
Uitslagen
van woensdag 12 mei
Groep A: l mevr. elferink/hr. van Uf-
felen en mevr. Broertjes/hr. Machiels
55.4%; 2 mevr. Gasseling/mevr. War-
naar 54.8%; 3 mevr. van de Berg/
mevr. Smit 52.6%
Groep B: l hr. Greidanus/hr. Kloos-
terman 65.0%; 2 mevr. de Jonge/
mevr. Louwerse 57.6%; 3 mevr. de
Bruin/hr. de Bruin 52.5%.

Einde seizoen 1992/93; start seizoen
1993/94 op woensdag 29 september.
Dorpscentrum/'t Stampertje; inl. tel
2830.

Wijzigingen in dienstregeling
Gelderse Vervoer
Maatschappij
Op 23 mei a.s. gaat de nieuwe dienstregeling van de GVM in.
Ook in deze dienstregeling is, als gevolg van de verminderde
Rijksbijdrage voor het stads- en streekvervoer, op het lijnen-
net bezuinigd. Omdat de Rijksbijdrage nu gebaseerd is op een
bijdrage per vervoerde reiziger, is het niet langer mogelijk
alle slecht bezette (plattelands)lijnen in stand te houden.
De voorziening op het platteland is
daarom teruggebracht naar de mini-
maal vereiste 3 ritten per dag. Ook op
de overige lijnen vervallen op werk-
dagen in de ruste tijd. 's Morgens een
aantal ritten en worden de slecht be-
zette avond- en weekendritten ge-
schrapt. Door deze bezuinigings-
maatregel kan de voorziening in de
spitsuren op de goed bezette lijnen
gehandhaafd blijven. Een aantal lijn-
nummers is aangepast als gevolg van
samenwerking tussen beide bedrij-
ven. Verbetering doorgaande lijn 57
van Winterswijk naar Hengelo (O) op
maandag t/m vrijdag als gevolg van
samenwerking met TET. Hierdoor
komt l x per uur de lastige overstap te
Haaksbergen te vervallen. Samen-

werking NS: Maandag t/m vrijdag
wordt de verbinding Zutphen met de
Achterhoek verbeterd. In de mid-
dagspits extra trein van Zutphen naar
Vorden (in Vorden aansluitend op lijn
50 naar Ruurlo/Groenlo). Treinen uit
Winterswijk sluiten in Zutphen aan
op sneltrein Arnhem. Hierdoor ont-
staat een enorme tijdwinst op verbin-
ding Achterhoek met Arnhem/Nijme-
gen en Brabant. Maandag t/m vrijdag
komt er een doorgaande busverbin-
ding lijn 27 Arnhem-Enschede v.v.
Alle wijzigingen zijn opgenomen in
de nieuwe dienstregeling, die bij de
chauffeur op de bus en bij alle info-
kantoren van de GVM te koop is.
Voor informatie over het openbaar
vervoer kan men bellen 06-9292.
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Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op de
meest onverwachte momenten. Dan is het belangrijk om
de problemen snel en vakkundig op te lossen. Eén tele-
foontje en wij brengen weer licht in de duisternis. Maar
ook voor komplete elektrische installaties en zelfs uitge-
breide computer gestuurde installaties hebben we vol-
doende kennis en vakmensen in huis.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 - 76026

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

fashion
ZEVENAAR

Breigarens
nu bij Dijkstra
Wegens een interne reorganisatie hebben wij
onze breigarens overgedragen aan de
firma Dijkstra, Burg. Galleestraat 38 te Vorden.

Wij hopen dat het in ons gestelde vertrouwen
ook aan hen gegeven zal worden.

Wij wensen de firma Dijkstra veel succes".

Directie Tuunte Fashion B.V.

VRIJDAG 21 MEI 1993

is ons kantoor

GESLOTEN
Administratie- en

Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22,7251AB Vorden, Telefoon 05752-1455

Uitsluitend voor spoedgevallen kunt U kontakt opnemen met:
dhr. Sprukkelhorst, tel. 05752-2138 of dhr. Wanders, tel. 05753-3274.

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

Bus bestellen?

Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

Rolluiken

Ook kunnen wij bestaande
zonneschermen van een
nieuw doek voorzien, zowel
in effen als in diverse
streepdessins.

HOLTSLAG - RUURLO
BOUWMATERIALEN B.V.

Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000*

ZONDAG 23 MEI
we

GEOPEND
van 1 0.00 tot 1 7.00 uur

• ^^ • i • .̂ ^11 • -x. ^ î i

WORDEN
(v/h Kweken] Spiegelenberg)

Ruurloseweg Vorden Tel: 05752-3671

ZATERDAG 22 MEI
A

^

DISCOVERVOER

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Flophouse hippie-bedevaartsoord
Toldijks jongerencentrum verwacht duizend bezoekers f—j

'Donderdag 20 mei van 11 tot 11

-Een groots hippiefeest
met alle ingrediënten uit
een zeer markant
decennium.
Op Hemelvaartsdag (20
mei) moet het allemaal
gebeuren. 'Love &
Peace' in het Achterhoekse
plaatsje Tol dij k.

* diverse uCtieme acts

* hippie-tent

* popgroepen iu.0. de presentatie van

* fampvuur, barbecues, stands

* indianen, afnf(anen

* jam session, troubadours

Voorverkoop:

fCophouse "t (Win%e[tje'/'Oma't Zutpfien

'Sfypein', 'Winterswijk- "De ZaaK^, Licfitenvoorde
', 'Doetinchem

i— i • i-H

cx ex
(D
O

(D
O

'
Zie verder elders in Contact.

Flower-power-tijd herleeft g OH
O

8e INTERNATIONALE SORBO JEUGDVOETBALTOERNOOI
voor C-teams 22-23 mei

DEELNEMERS: AJAX • FEYENOORD •
RSC ANDERLECHT • HERTHABSC

Terrein: Gem. Sportpark w Vorden, aan de oude zutphenseweg n
aanvang: zaterdag en zondag 10.00 uur

STANDARD LUIK- SELECTIETEAM GEM. VORDEN
KNVB SELECTIETEAM (Afd.Gelderland) • WILLEM II



AGENDA SPORT- nieuws Dash Heren 2 kampioen

RTV
MEI:
19 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 HVG Dorp, Oud-Vorden en soos-

middag
19 HVG Wildefïborch, Oud-Boeren-

leven
19 Welfare Handwerken, de Wehme
20 ANBO, Fietstocht met pick-nick
20 Zwembad 'in de Dennen', dauw-

zwemmen en fietstocht
21 Zwembad, Diplomazwemmen,

alle diploma's
21 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 Int. Sorbo Jeugdtoernooi, velden

v. v. Vorden
22 SWOV Milieu-estafette
23 Int. Sorbo Jeugdtoernooi, velden

v.v. Vorden
24 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 SWOV Open Tafel, de Wehme
26 Zwembad, 50+ zwemmen
26 Bejaardensoos Vierakker
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 Bejaardenkring, Dorpscentrum
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 SWOV Open Tafel, de Wehme

JUNI:
SWOV Open Tafel in de Wehme ie-
dere dag m.u.v. zondag,

l Zwembad, lessen
1 Soos Kranenburg
2 Zwembad, 50+ zwemmen
2 Welfare handwerken, de Wehme
3 Zwembad, aquarobic en aquajog-

ging
4 Zwembad, lessen
5 HSV de Snoekbaars, ond. compe-

titie jeugd
6 HSV de Snoekbaars, ledenwed-

strijd 'de Ring'
7 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
8 Zwembad, lessen
9 Zwembad, Proef zwemmen
9 Zwembad,50+ zwemmen
9 ANBO, Korte Fietstocht
9 Zwembad in de Dennen, jeugdre-

kreathlon
10 Zwembad, aquarobic en aquajog-

ging
10 Ledenvergadering 'de Vogel-

vriend'
11 Zwembad, lessen
11 Zwembad 'in de Dennen, rekreat-

hlon volwassenen
12 Zwembad, Diplomazwemmen
12 Buitentoneel Krato
13 HSV de Snoekbaars, ond. compe-

titie senioren
14 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
14 t/m 17 Avondvierdaagse Sparta
14 t/m 19 SWOV Wandelavond-

vierdaagse
15 Uitstapje, Bejaardensoos Vierak-

ker
15 Zwembad, lessen
15 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, reisje
15 Soos Kranenburg
16 Welfare, Handwerken 'de Weh-

me'
16 Zwembad,50+ zwemmen
16 ANBO, Bustocht
16 SWOV, Wandelen met een bo-

menkenner
16 Welfare handwerken, de Wehme
17 Zwembad, aquarobic en aquajog-

ging
18 Zwembad, lessen
19 Natuur- en milieumarkt, Mark-

tplein
19 HSV de Snoekbaars, ond. compe-

titie jeugd
20 Buitentoneel Krato
21 t/m 25 Zwemvierdaagse en mid-

getgolftoernooi
21 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
22 Zwembad, lessen
23 Zwembad, 50+ zwemmen
23 SWOV, Achtkastelentocht
23 ANBO, Grote Fietstocht
23 HSV de Snoekbaars, ond. compe-

titie senioren
24 Zwembad, aquarobic en aquajog-

ging
25 Zwembad, lessen
26 Midzomeravond zwemmen in de

Dennen
26 Rommelmarkt, Postduivenver.

Vorden
27 HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Gorssel-Hengelo-Vorden
28 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
29'Soos Kranenburg
29 HSV de Snoekbaars, ond. compe-

titie jeugd
30 Bejaardensoos Vierakker
30 Zwembad, Proefzwemmen
30 HSV de Snoekbaars, koppelwed-

strijd

SAMEN
STAAN
WE STERK

Andre Bargeman reed zich zondag na
een goede 20e plaats in de klassieker
voor junioren 'De omloop van On-
derbank'. Wim Bosman deed goede
zaken in Amersfoort met een 10e
plaats bij de Amateurs A. Ook in
Amersfoort kwamen de Amateurs B
in actie, hier won oud-prof Johnny
Broers voor Frank Rijkhof en Rudy
Peters. De RTV kan terug zien op een
zeer goed geslaagde jeugdronde van
Warnsveld. Onder grote belangstel-
ling werden de diverse wedstrijden
met een spannend verloop afgewerkt.

Sociï
Uitslagen 6e competitie-weekend
tennis
Jeugd gemengd: Zaterdag t/m 14 jaar:
Beltrum 1-Socii l 2-3; t/m 17 jaar So-
cii 1-Zelhem 24-1. Woensdagavond
t/m 12 jaar: Beckson-Socii l 0-5.
Senioren zaterdag: Gemengd: Socii
1-Harreveld l 1-4; Taerveld 2-Socii 2
2-3. Heren: De Stoven 4-Socii l 3-3;
Socii 2-De Laak 23-3. Veteranen:
Eerbeek 2-Socii l 2-4. Senioren zon-
dag: Gemengd: De Stoven-Socii 3-2.

'tProathoesl
wint team
kampioenschap
De wedstrijden om het team-kam-
pioenschap van de biljartvereniging 't
Proathoes kenmerkten zich door veel
verrassingen en spanning. Tot aan de
laatste dag was niet te zeggen wie met
de prijs zou gaan strijken. Afgelopen
donderdag moest het vierde team
aantreden tegen het eerste. Het vierde
had nog volop kansen de eerste plaats
te behalen. Maar door het volkomen
falen van een van haar spelers moest
het vierde team de winst aan de man-
nen van Wim Eskes c.s. laten. De uit-
slag: l Team l; 2 Team 3; 3 Team 4.
Op 12 juni organiseert de biljartvere-
niging klootschietwedstrijden aan-
sluitend een feestavond, zulks ter af-
sluiting van het tweede verenigings-
jaar.

Vordens
Tennispark
11 mei: TC Zuid VI-Vorden Dames II
6-0. 12 mei: Eerbeek I-Vordense jun.
Mix 14-1; Vorden jongens I-Varsse-
veld I 1-5. 13 mei: Vorden Dames II-
Welgelegen II 2-2; Beinam I-Vorden
Dames III 4-0. 15 mei: Vorden jon-
gens I-Lochem I 0-6; Vorden heren
I-De IJsselweide VII 5-1; Vorden
Mix I 35+-Voorst I 5-0; Malburgeri
II-Vorden Mix II 3 5 + 5-0; Eerbeek
II-Vorden Mix III 35+ 3-2. 16 mei:
Vorden Mix II-Varsseveld II 6-2;
Vorden Mix I-Neede III 8-0; Randen-
broek I-Vorden Heren I 4-2; Vorden
Heren H-De Hoven I 1-5; Almen
I-Vorden Jun. Mix I 4-4; ALTB
I-VordenHerenI35+4-2.

In een daverende beslissingswedstrijd is Heren 2 kampioen geworden. Veel
supporters uit Vorden waren naar de Hanzehal in Zutphen gekomen om een
enerverende wedstrijd te zien. DSC l uit Diepenveen werd met 3-0 verslagen.
In de tweede set duurde het bijna l O minuten om van 15-15 tot 17-16 te komen.
Met een sterke service en een goede midaanval werd DSC overklast. Dash
promoveert nu naar de promotieklasse, de hoogste klasse in het distrikt. Dash
komt nu met 2 teams uit in deze klasse.
Staand van links naar rechts: Herman Vlogman, Fokke Voerman, gelegen-
heidscoach Louis Bosman, coach Ronald te Mebel, Edwin Bruinsma, Wietze
ten Kate, Bert Nijbroek, GerritLimpers, Rinus Brandwacht. Zittend Gerrit Jan
Kroeze en Gerard Wullink.

'Foto: Dash

LR en PC
'De Graafschap'
Op zaterdag 15 mei werd het con-
cours voor ponies in Laren gehouden
door de volgende amazones werden
prijzen behaald: Inge Regelink met
haar pony Lady had een bijzonder
succesvolle dag, zij behaalde een Ie
prijs in de B-Dressuur met 132 pun-
ten, een Ie prijs bij het B-springen en
een Ie prijs bij het B-springen pro-
gressief. Sandy Klein Brinke met
Smokey behaalde een Ie prijs en een
3e prijs in de B-dressuur met 129 en
128 punten. Martine Rutting behaal-
de met Saltimbanque een Ie prijs in
de B-dressuur met 135 punten en een
3e prijs bij het B-springen. Ilse Win-
kel behaald^pet Funny Boy een 2e
prijs bij het^Fspringen. Helene Gars-
sen behaalde met Fiury een 3e prijs in
de L2-dressuur. Bij het concours in
Laren op 16 mei voor de paarden
werden de ̂ ^gende prijzen behaald:
Annie Koi^póor met Fanta een 3e
prijs in de LI -dressuur en een 2e prijs
in de L2-dressuur. Jorien Heuvelink
met Elfriede een 3e prijs in de M\-
dressuur. Rob Havenaarmet Freedom
een 2e prijs B-dressuur met 135 pun-
ten.

Zwemmen
Tijdens de Gelderse Kampioenschap-
pen te Ede behaalde Annette Wol-
brink, lid van de Ysselmeeuwen uit
Baak onderstaande resultaten. 400
meter vrije slag een 3e plaats in
5.51.6, 100 meter schoolslag een 2e
plaats in 1.33.0 en 200 meter wissel-
slag een 2e plaats in 3.00.6.

Eenmaal... andermaal...

Broodlevering Muldersfluite
Ongetwijfeld zullen velen op Hemelvaartsdag naar de Mul-
dersfluite aan de Zelhemseweg trekken om er getuige te zijn
van de traditionele Broodlevering door de cijnsplichtigen.

Een gebruik dat teruggaat tot het jaar
1559. Het evenement begint 's mid-
dags. Na de weging van de zwaarste
broden en de uitreiking van de daar-
aan verbonden beloning wordt het
aangeleverde roggebrood door de af-
slager bij opbod verkocht. De diako-
nie van Zelhem heeft de opbrengst er-
van bestemd voor de Stichting Inlas
(hulp aan asielzoekers).
De boerendansgroep 'Wi'j eren 't
Olde' en de boerenkapel 'De Blaos-
köppe' zorgen evenals andere jaren
voor de muzikale opluistering van het

geheel. Dankzij de medewerking van
leden van 'In Stap en Draf' en 'Onder
de Zweppe' kunnen zij die dat wen-
sen per koets naar de Muldersfluite
worden gebracht. Opstapplaatsen in
Hengelo (Gld.): Hotel Langeler (ach-
terzijde) en Hotel Leemreis. In
Keyenborg eveneens bij café-restau-
rant De Eikeboom en Party-Restau-
rant De Smid.

De Broodlevering, een oeroud Ach-
terhoeks gebruik dat men zeker niet
mag missen!

Straten-
vistoernooi H S V
De Snoekbaars
Op zaterdag 29 mei a.s. is het de Na-
tionale Hengeldag. Daarom organi-
seert de HSV de Snoekbaars op deze
dag een stratentoernooi. Aan dit toer-
nooi kunnen teams meedoen bestaan-
de uit 5 personen; hierin moet mini-
maal l jeugd(lid) en een niet-lid in
zitten. Tijdens de wedstrijd geldt het
regelement van HSV de Snoekbaars
(dus geen werphengels, winckle pic-
kers etc.) Prijzen worden beschikbaar
gesteld voor de jeugd, niet-leden en
leden. Plaats van vertrek is zaterdag
29 mei 's middags vanaf het markt-
plein van Vorden. Inlichtingj^en op-
gave voor 22 mei a.s. bij: I^PGroot
Jebbink (tel 1031); Rob Golstein (tel.
3051) en Dick Bosch (tel. 1187).

""f
Een museum: daar
kom je makkelijker
met de trein!
In Nederland hebben we vele hon-
derden musea waar het - ook hij
slecht weer - goed toeven is. Veel
van de/e musea zijn ware "schatka-
mers" van historisch materiaal, van
oude of hedendaagse kunst of van
andere boeiende /.aken die on/e ei-
gen cul tuur en die van andere landen
heeft voortgebracht. Doordat in de
musea van tegenwoordig dat alles op
een boeiende manier belicht wordt,
/ijn musea steeds meer in trek.
Daarom /.al het niet verbazen dat in
het Dagtochtenprogramma van NS
een groot aantal musea is opgeno-
men. Zo'n NS-Dagtocht is heel voor-
delig, vooral op de wat langere af-
standen .
Geen verkeersproblemen
En of u nu kiest voor een NS-
Dagtocht of "gewoon" met de trein
gaat, het voordeel van een ontspan-
nen tocht zonder verkeersdrukte
hebt u altijd. Want de trein brengt u
vaak naar het hart van de stad waar
het museum van uw keuze gevestigd
is. . En eenmaal aangekomen, is de
vraag "waar laat ik m'n auto" niet
van toepassing. Kortom, een dagje
zorgeloos genieten van kunst en cul-
tuut begint aan het NS-loket!

Een NS-Dagtocht, hoe gaat
dat eigenlijk in z'n werk?

De NS-Dagtochten vormen nog al-
tijd een bijzonder populair onder-
deel van het programma Dagtoe-
risme van NS. ïn totaal bijna 60
NS-Dagtochten bieden keus uit tal
van attraktieparken, dierentuinen,
kastelen, musea, rondvaarten, spor-
tieve evenementen en andere be-
stemmingen. Voor wie niet weet
hoe zo'n NS-Dagtocht in z'n werk
gaat, hier even kort de gang van za-
ken. U koopt op het station van ver-
trek een NS-Dagtochtkaartje naarde
bestemming van uw keuze.
Vervolgens reist u comfortabel met
de trein naar het station dat het
dichtst bij uw bestemming ligt. Daar

gaat u indien nodig verder met aan-
vul lend vervoer (meestal een bus,
maar soms een boot en nu zelfs de
treintaxi!). En alles (inclusief even-
tuele extra's) is inbegrepen in uw
NS-Dagtochtprijs!

Veel voordeel
Het voordeel van zo'n compleet dag-
je uit met NS is driedubbel: alles is
geregeld, u reist comfortabel en
zonder verkeersdrukte of parkeer-
problemen, én u bent een stuk voor-
deliger uit. Een NS-Dagtocht is ge-
middeld wel 20% goedkoper dan
losse kaartjes voor de reis, de toe-
gang en eventuele extra's!

dag-
boekl

Over wat er in de
Vordense bibliotheek te beleven is

Senioren staan centraal

Een bibliotheek moet een levend ele-
ment zijn in een samenleving. Wat
mensen bezig houdt, wat een ge-
meenschap beroert... je moet het te-
rug kunnen vinden in het aanbod van
een bibliotheek. Neem bijvoorbeeld
het thema dat de EG voor dit jaar
heeft gekozen. Dat thema heeft be-
trekking op de ouderen in onze same-
nleving die, nadat er al een jaar is ge-
weest voor de jongeren en de gehan-
dicapten, nu dus extra aandacht krij-
gen.
In onze Vordense bibliotheek worden
maandelijks speciale presentaties in-
gericht waarin een bepaald thema
wordt belicht. Zo was er al een hoek
met boeken voor ouderen en over oud
zijn. Vroeger werden veel mensen
oud zonder zich te realiseren dat deze
periode in het leven nieuwe moge-
lijkheden geeft. Wie nu oud wordt zal
zich in veel gevallen willen verdiepen
in wat dat nu precies betekent en
vooral: hoe je door gezond te leven en
positief te denken meer van je leven
kunt genieten. Welnu, in boeken is
veel wijsheid opgestapeld ook van
mensen die veel over oud zijn hebben
nagedacht. U vindt ze in de biblio-
theek.
In 'het Jaar voor de Ouderen' mag
ook best eens extra aandacht worden
besteed aan de 'grote letterboeken'.
Bekende romans, avonturenboeken
en detectives zijn uitgevoerd in een
grote letter, zo groot dat ook mensen
die minder scherp kunnen zien, ze
kunnen lezen. Er is een hele wand vol
keus vlak bij een gezellig zitje, waar u
boeken uit kunt zoeken (tussen twee
haakjes: de nieuwe meubels in deze
hoek konden worden aangeschaft
mede dank zij een schenking van de
Maatschappij tot Nut van't Alge-
meen).
In dezelfde afdeling staat een vitrine
met vele leeshulpmiddelen als voor-
zetbrillen, leesloupen en -linealen.
Plus informatie over 'gesproken boe-
ken', banden waarop door professio-
nele sprekers de tekst van een boek is
ingesproken. Dat materiaal kan wor-
den geleend om het thuis uit te probe-
ren. Wanneer men een keus heeft ge-
daan kan men in de bibliotheek een
advies krijgen over waar men deze
artikelen aan kan schaffen.
Verder komen er dit jaar nog twee
tentoonstellingen in de bibliotheek
die vooral voor senioren interessant
zijn. In december is er, als afsluiting
van 'het Jaar voor de Ouderen' een
tentoonstelling van de mooiste foto's
over Vorden die door senioren zijn
gemaakt in de wedstrijd 'Beeld-
schoon Vorden'. En een expositie van
foto's van oud-Vorden.
Een bibliotheek moet een levend ele-
ment zijn in een samenleving. In Vor-
den probeert de leiding van de biblio-
theek dat waar te maken ook door
aandacht te besteden aan 'het Jaar van
de Ouderen'.

Dagboekanier

CARA-
PATIËNTEN

STIKKEN

Lucht krijgen is niet zo gewoon!
Kunt u één minuut zonder lucht...? U kunt een week

zonder eten, een dag zonder drinken, maar geen
minuut zonder lucht. Geen lucht meer krijgen, dat

gevoel hebben we allemaal wel eens. Carapatiënten
leven dagelijks met dat gevoel. Patiënten met

astma en bronchitis hebben vaak op onverwachte
momenten last van benauwdheid,

terwijl mensen met longemfyseem daar zelfs
voortdurend last van hebben.

Het Astma Fonds helpt met directe hulp en met
voorlichting, scholing en onderzoek. U weet,

daarvoor is veel geld nodig. Al bijna 35 jaar doen
wij, en nog nooit tevergeefs, een beroep op u. Ook

dit jaar vragen wij om uw bijdrage. Geef aan de
collectant of stort uw gift op giro 55055 of

bankrekening 70.70.70.120.

AstmaJjFonds
Giro 55055
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