
CQ NTAG
•- : • ' • :'':•:•••:'•••. •'•:'•• • ••:'£••£££: ' : •'''''• . . . •. . ' : ^^^^^^T . ':•

NIEUWS-ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 30 Postbus 22 7250 AA Vorden Tel. (0575) 551010 Modem /BBS (0575) 554040
Telefax (0575) 551086 Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABNAMRO nr. 48.63.19.245 Postgiro nr. 120 58 67

Woensdag 29 mei 1996 58e jaargang no. 10

l Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Postbus 22

7250 AA Vorden, Tel. (0575 ) 55 10 10

A. Velhorst, Het Wiemelink 11, Tel. (0575) 5516 88
H. Rutgers.Vierakkersestraatweg 35,Tel.(0575) 441310

Burgemeester E.J.C, Kamerling tijdens commissievergadering:

"Sorbo vertrekt uit Vorden"
WEEKENDDIENSTEN

Burgemeester E.J.C. Kamerling deelde
vorige week dinsdagavond tijdens de
commissievergadering voor bestuur en
ruimtelijke ordening mee dat de Nedac
Sorbo Groep definitief uit Vorden ver-
trekt. Volgens Kamerling ziet de Nedac
Sorbo Groep af van nieuwbouw op het
industrieterrein. "Wij hadden daar voor
Sorbo een alternatieve locatie op het
oog. Maar omdat er door de buurtbewo-
ners teveel bezwaren naar voren zijn ge-
bracht, is Sorbo op zoek naar een vesti-
gingsmogelijkheid buiten Vorden. Ze
zeggen niet te kunnen wachten op de
lange procedures met betrekking tot het
industrieterrein", aldus burgemeester
E.J.C. Kamerling tijdens de rondvraag.

Verder werd er in de commissievergade-
ring voor bestuur en ruimtelijke ordening
gesproken over de gemeentelijke herin-
deling. De gemeente Vorden heeft vorige
week een uitnodiging ontvangen van de
provincie Gelderland voor een "open
overleg" over de herindeling van deze re-
gio. Zutphen behoort tot de C-20 ge-
meenten in Nederland waaraan staatsse-
cretaris Van de Vondervoort in het kader
van het gemeentelijke herindelingsbeleid
prioriteit heeft gegeven. De staatssecreta-
ris wil dat de provincies voor l juli laten

weten of voor deze gemeenten een pro-
cedure gestart zal worden. Gedeputeerde
Staten van Gelderland hebben daar in-
middels bevestigend op geantwoord.
Voor een gezonde ontwikkeling van
Zutphen is het is het volgens Van der
Vondervoort noodzakelijk dat Zutphen
op haar grondgebied de komende 25 jaar
vooruit kan met woningbouw en bedrijfs-
vestigingen. Op basis van het huidige
ruimtelijke ontwikkelingsbeleid krijgt
Zutphen de komende jaren te kampen
met een ruimteprobleem. Omdat de ge-
meenten Brummen, Gorssel, Warnsveld
Voorst en Vorden een bijdrage kunnen
leveren aan het oplossen van de proble-
matiek van Zutphen worden zij nu uitge-
nodigd voor het zogenaamde "open over-
leg". Dit overleg moet gezien worden als
de eerste fase van een herindelingsproce-
dure. Gedeputeerde Staten hebben voor
het open overleg de periode van medio
juli tot oktober uitgetrokken.

Burgemeester E.J.C. Kamerling stelde
voor om zo snel mogelijk te starten met
een strerkte-zwakte analyse van de ge-
meente Vordeii De commissie bestuur en
ruimtelijke ol^iing ging met uitzonde-
ring van de PvdA accoord om hier een
extern bureau voor in te schakelen.

Romantisch concert
op zondag 9 juni
in kasteel Hackfort
Op zondag 9 juni zal er een romantisch
concert plaats hebben in de Van Wester-
holtzaal van kasteel Hackort in Vorden.
Dit concert zal worden gegeven door Ine-
ke de Geus (sopraan), Joost van Rheeden
(klarinet) en Vaughan Schlepp (piano). Er
zullen werken worden gespeeld van
Schubert, Schumann en Spohr. Voor
meer info: (026) 33 33 684.

Dialezi
De Vereni^P^"' Natuurmonumenten
houdt deze zomer weer een aantal diale-
zingen in kasteel Hackfort in Vorden. De
eerste dialezing heeft plaats op 4 juni.

Tijdens deze avond zal het landgoed
Hackfort centraal staan. De overige diale-
zingen worden gehouden op 11 juni, 27
augustus en 3 september. Voor meer in-
formatie of het reserveren van kaarten
kan men contact opnemen met de WV
in Vorden.

Bejaardensoos Vierakker-Wichmond viert zilveren jubileum:

"Hier worden de laatste
nieuwtjes uitgewisseld"
De Bejaardensoos Vierakker-Wichmond
vierde afgelopen woendag haar 25-jarig
bestaan met een receptie en een feest-
avond. Tijdens de receptie in het
Ludgerusgebouw schoot burgemeester
E.J.C. Kamerling schoot midden in de
roos. Hij feliciteerde de Bejaardensoos
Vierakker-Wichmond met het 25 jarig
bestaan en onderstreepte het belang
van een dergelijke vereniging. "De
Bejaardensoos heeft een zeer belangrijke
sociale functie. Hier worden de laatste
nieuwtjes uitgewisseld. Ik wens de be-
jaardensoos dan ook nog heel veel ge-
zonde jaren toe en op naar de 50", aldus
Kamerling.

Secretaris J.F. Derksen (69) zit sinds
de oprichting van de soos in het
bestuur. "De Bejaardensoos is ontstaan
uit de Oranjevereniging", zo vertelt
hij. "Vroeger was het zo dat de
Oranjevereniging" in Wichmond enkele
malen per jaar een avond voor
ouderen hield. Dit sloeg zo goed aan dat

besloten werd een Bejaardensoos op te
richten", aldus Derksen. De Bejaarensoos
Vierakker-Wichmond is nog steeds
springlevend. Elke laatste woensdag van
de maand komen de ouderen vanaf 60
jaar uit Wichmond en Vierakker bij el-
kaar. "Wij hebben geen leden", legt de
heer Derksen uit. "Wij noemen ze bezoe-
kers. In totaal kent de Bejaardensoos zo'n
90 bezoekers die op een middag kunnen
komen. Maar natuurlijk komt niet
altijd iedereen. Gemiddeld bezoeken zo'n
50 mensen onze bijeenkomsten".
Volgens voorzitter G.A. Garritsen (72)
heeft de Bejaardensoos een hele sterke
sociale functie. "De mensen vinden het
erg leuk om even bij te kletsen. Dat zie je
wel tijdens deze receptie. Hier worden de
laatste nieuwtjes van het dorp doorgeno-
men", lacht hij. Het hoogtepunt van de
Bejaarensoos is volgens Garritsen de jaar-
lijkse toneelavond tijdens de Oranjeweek
in Wichmond en de busuitstapjes. *Die
zijn ook altijd reuze gezellig", aldus
Garritsen.

Hervormde Gemeente
Zondag 2 juni 10.00 uur Mevr. Visser-van der Sijde.
Er is zondagsschool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 juni 10.00 uur ds. L.A.C, van Ginkel,
Zutphen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 2 juni 10.00 uur ev. N. Esmeijer, Hoenderloo;
19.00 uur ds. K. Dijk, Velp.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag l juni 18.30 uur Eucharistieviering, Aller-
heiligste Drieëenheid, volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 2 juni 10.00 uur Eucharistieviering, Aller-
heiligste Drieëenheid m.m.v. 30-1- koor.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 1 juni 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 2 juni 10.00 uur Gebedsdienst, herenkoor.
Weekendwacht pastores: 2-3 juni Pastoor W.
Grondhuis, Joppe, tel. (0575) 49 42 21.

Huisarts 1-2 juni dr. Haas, Christinalaan 18, tel
55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen^»pr overleg.

Tandarts 1-2 juni ].]. de Kruit, Vorden, tel. (0575)
55 33 72.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 ̂ Bl.
Afspraakbureau tel. 59 28 92^ezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-1930 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-1630 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
1530 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-1130, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg
25, 7241 DH Lochem, tel. (0573) 25 49 31 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 25 78 29.

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel.
(0575) 44 13 51.

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 11 A.
Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 46 14
00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22

Tafeltje Dekje mei mevr. Wolters, tel. 55 41 46,
b.g.g. 55 68 75. Graag bellen voor 8.30 uur. Vanaf 3
juni tel. 55 34 05 (kantoor SWOV). Bellen tussen
9.00 en 10.00 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575) 55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel.
(0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland, tel.
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden
Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerus-
gebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur;
zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uur; zaterdag
van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maan-
dag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 10.30-12.30 en
16.00-18.00 uur, zaterdag van 10.30-12.30 uur. Tel.
(0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6, tel.
55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00 uur.
Dagopvang iedere dag geopend van 9.30-16.00 uur.
Aanvraag bij SWOV B.O.S. (Bezoek Oppas Service
voor Dementerende). Aanvraag/informatie bij de
SWOV.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligers-
werk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten bereik bellen 55 22
48 of 55 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575)
54 41 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr: (055) 522 41 50.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Kath. school De Vordering
houdt op 22 juni een speel-
goed- en kinderboeken-
beurs van 14.00-17.00 uur.
Speelgoed en kinderboeken
inleveren: 6 juni 15.30-17.30
uur en 7 juni 19.00-21.00 uur
Het Jebbink 5. Inlichtingen: R.
Wassink (55 34 10)

• Klootschiettoernooi Lin-
dese Proathoes. Zaterdag 2
juni 13.00 uur. Opgave voor
30 mei tel. 55 64 21

• Te koop: compostvat VAM
t.a.b. Tel. (0575) 55 31 36

• Verloren: een leesbril om-
geving Enzerinckweg/Mossel-
seweg. Inlichtingen tel. (0573)
25 27 74

• Gelegenheid tot berijden A
pony. TH-stalling voor po-
ny. Tel. (0575) 52 19 60
• Op korte termijn te huur
gevraagd: woonruimte voor
2 personen. Telefoon (0571)
29 18 05
• Vrijstaande woning ge-
zocht voor collega (land-
bouwkundig ingenieur) en
echtgenote (verloskundige),
bij voorkeur met 1 a 2 ha
grond t.b.v. agrarische be-
roepsuitoefening. Omgeving
Warnsveld/Vorden. Inlichtin-
gen: E. Heuvelink (tel. 0575-
442051, alleen in weekend).
• Te koop: Opel Kadett 1979
met APK tot 7-'96, Lz.g.st.,
koopje! Tel. (0575) 46 55 85

• Te koop: Groenendaler-
pups met stamboom. Tel.
(0575) 55 67 74
• TE KOOP: licht eiken eet-
hoek (uittrektafel + 6 stoelen)
f 250,-. Tel. 0575-523970.

• Te koop: PC: Laser XT3;
kleurenmonitor; printer: Star
LC-10; software (o.a. tekst-
verwerker). Het Wiemelink 16,
Vorden, tel. (0575) 55 22 07
• Gevraagd: standhouders
voor de braderie in Wichmond
op 27 en 28 juli. Telefoon
(0575) 44 12 85

• Hebt u nog oude postze-
gels in huis? Laat u het dan
weten, ik spaar ze. Tel. (0575)
55 29 86 na 18.00 uur bellen
• GEVRAAGD: Diverse LP's
en singles in perfecte staat
tegen redelijke prijs varië-
rend van f 0,50 tot f 1,50 pet
stuk. Tel. na 18.00 uur: 0575-

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel (0575) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

DIVERSE SMAKEN

PUDDINGEN

NU 6,95

M U ES LI-
BOLLEN

royaal gevuld met noten, rozijnen
en abrikozen

nu 3.5O

BAVAROISE SNIT

NU

Uitslag kleurwedstrijd:
voor ieder kind ligt er een

kleine attentie klaar

Echte BaklAr
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, 7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 13 84

I Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan al le merken onder garantie

Autoglasservice

U'i'iKinto yratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(i iu l . terrein Revelhorst)

•o (0575) 52 28 1(5
BDVAG

houdt op zondag 2 juni
om 13.00 uur een

klootschiet-
toernooi

en daarna gezellig een kopje
koffie drinken in het Proathoes.

Opgave t/m/ 30 mei.

Lindeseweg 23, Vorden, tel. (0575) 55 64 21

Kleiduiven
ze zijn gemaakt van rund- en varkensvlees,

lekker gekruid en vliegensvlug klaar, per stuk

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt
1,5 kilo f 10,-

Rundergehakt

1 kilo f 12,50

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

Gewone Biefstuk
ongewoon lekker

100 gram

f2,85

DONDERDAG

KIPFILET
1 KNO f 9,95

SPECIALITEIT

ACHTERHAM

100 gram

f 1,95

WEEKAANBIEDING

HOLLANDSE
RIBLAPPEN

f 9,95

MAANDAG/DINSDA6

grove of fijne

VERSE WORST

1 kilof8,95

SMULLERS OPGELET

RIBSTEAK
500 g ram f 7,68

Let op onze dagaanbiedingen

Profiteer mee
met.. / \

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Huwelijkskaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

Prettymarkt
Vorden '64

Op zaterdag 6 juli a.s.
organiseert de Zwem- en
Polovereniging Vorden '64
weer haar jaarlijkse
Prettymarkt
van 10.00 tot ca. 16.0O uur.

Hebt u nog bruikbare goede spul-
len, laat het ons dan even weten,
wij halen het graag bij u op.

Telefoon (0575) 55 43 64
of 55 18 66

Wassen
n zuigen f 1O,

juni a.s.
Op Het Sortoo-terrein

(ingang Raadhuisstraat)
van B.OO tot 16.OO uur

Bezwaren
Betuwelijn

Concept-bezwaren tegen de
noordtak van de Betuwelijn zullen
worden toegezonden aan alle
leden van de landbouworganisa-
ties ZMO en LTO MidOost te
Vorden en Warnsveld.
Niet-leden kunnen deze afhalen
bij het Dorpscentrum te Vorden
vanaf maandag 3 juni.

De bezwaren dienen voor 10 juni
te worden ingediend.

Besturen ZMO Warnsveld
en Vordense Landbouwfederatie



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

Mitchell

22 mei 1996

Carlo en Irma
Bosch-Woltering
Jeremy

Het Hoge 23
7251 XT Vorden

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon

JOHAN PIETER

We noemen hem
Daan

De trotse vader en moeder
zijn

Reind Westerveld en
Roelien Tiesinga

17 mei 1996
De Boonk 49
7251 BT Vorden
Telefoon (0575) 55 36 90

Allemaal hartelijk bedankt
voor uw belangstelling die we
op 10 mei jl. mochten ontvan-
gen, in welke vorm dan ook.
We hadden een fijne dag.
Nogmaals bedankt.

Herman en Jo
Jansen-Brinkerink

Zuivelhof 21, Vorden

Daar het niet mogelijk is u
allen persoonlijk te bedanken,
betuig ik u, mede namens
mijn kinderen en kleinkinde-
ren, langs deze weg onze op-
rechte erkentelijkheid voor uw
blijken van medeleven na het
onverwachte overlijden van
mijn lieve man

BERNARDUS
HENDRIKUS NORDE

Het is voor ons een troost te
ondervinden hoeveel medele-
vende vrienden wij hebben.

H.J. Norde-Harmsen

Vorden, mei 1996

********************************

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (Q575)51 54 10

VERLICHT
UZELF!

Beheers die kilo's
en centimeters met

HERBALIFE!
Bel (0575) 46 73 81
of (0575) 46 72 22

Gevraagd: oude antieke
spullen voor de veiling.
Tel. (0575) 551673, 551961,
553081

BUNNIES

8EA l HIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
M:(0314)681378

DORPSSTRAAT 4

*
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Jurgen Damen
en

Martine Hendriksen

gaan trouwen op donderdag 6 juni
1996 om 11.45 uur in het gemeente-
huis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 12.30 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Hengelo (Gld.).

U. bent van harte welkom op onze
receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
Hotel Langeler, Spalstraat 5 te Hen-
gelo (Gld.).

*
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Ons adres wordt
Dreef 11
7255 WV Hengelo (Gld.)
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Op zaterdag 8 juni 1996 willen wij

Leo en Gerda Eijkelkamp

ons 25-jarig huwelijksfeest vieren.

Wij beginnen deze dag met een
dienst uit dankbaarheid om 14.00
uur in de St. Antonius van Pa-
duakerk te Kranenburg.

Wilt u ons en de kinderen hiermee
feliciteren, dan kunt u dat doen tij-
dens de receptie van 16.00 tot 17.30
uur in café-rest. 't Wapen van 't
Medler, Ruurloseweg 114, Vorden.

Mei 1996
Berend van Hackfortweg 19
7251 XB Vorden
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In plaats van kaarten

Op 22 april^^/varen wij

Henk Dijkman
&
Irene Dijkman-Luimes

25 jaar getrouwd.

In grote dankbaarheid willen wij dit,
samen met onze kinderen, vieren
D.V. op donderdag 6 juni a.s.

U kunt ons feliciteren van 15.00 tot
17.00 uur in café-rest. 't Wapen van
't Medler, Ruurloseweg 114, Vorden.

Mei 1996
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Jan Grevink
en
Jo Grevink-Kreunen

zijn 40 jaar getrouwd op 9 juni 1996.

Dit heuglijke feit willen zij samen met
familie, vrienden en kennissen op
een feestelijke manier in het zonne-
tje zetten.

Daarom nodigen zij u uit om op 9
juni a.s. om 19.30 uur aanwezig te
willen zijn in bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34, Vorden.

Hun huisadres is:
De Voornekamp 51
7251 VK Vorden
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Maak er
thuis ook een

5 stuks

Karbonades
diverse soorten, 100 gram

Gepaneerde schnitzelsQg5

Cordon-bleu spek
«i/\ 100 gram

Kip-kerry salade

Q98

1

Boterhamworst
100 gram

100 gram

Keurslagermedaillons
100 gram

Keurslager
Vlogman

995

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

Er zijn 3 factoren die je mens-zijn belemmeren:

negativisme / vooroordelen / onevenwichtigheid

KEURSLAGER
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In plaats van kaarten

Zaterdag 8 juni hopen wij met kinde-
ren, kleinkinderen en oma ons 40-
jarig huwelijk te herdenken.

Johan en Gerda Luimes

Gelegenheid ons hiermee geluk te
wensen is er van 14.00 tot 15.30 uur
in restaurant De Boggelaar, Vorden-
seweg 32 te Warnsveld.

Dennendijk 10
7231 RD Warnsveld
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Huur
Mister Steam
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.
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1946 1996

Op 6 juni hopen wij

J. Bruil
en
A.H. Bruil-Berkelaar

ons 50-jarig huwelijk te herdenken.

Wie ons hiermee wil feliciteren is van
harte welkom op onze receptie van
14.30 tot 16.30 uur in zaal De Her-
berg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ruurloseweg 34
7251 LK Vorden
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N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02
(liefst 17.00-20.00 uur)
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CONTACT
een goed en graag gelezen blad



GEMEENTE ftULLETIN yORDEN

m Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.
• Het gemeentehuis is open van maandag tot
en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag vcm 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

ERGUNNINGEN

Op 21 mei jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

de heer M.T.M. Mölders voor het ver-
groten van een woning en een carport
op het perceel de Doeschot 9 te Vorden.

de heer M. Pater voor het bouwen van

de heer W. Janssen Kraayvanger voor
het inpandig verbouwen van een woning
en het bouwen van een erker op het per-
ceel Nieuwstad 45 te Vorden.

de heer J.N. Bosman voor het vergroten
en veranderen van een woning/garage
op het perceel het Heijink 2 te Vorden.

Maatschap IJben-Wagenvoort voor het
bouwen van een tochtportaal op het per-
ceel Almenseweg 35 te Vorden.

de heer A. Wentink voor het vergroten
van een woning op het perceel het Stroo
11 te Vorden.

de heer H. Teunissen voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Julianalaan 12 te Vorden.

aan mevrouw W.T.B. Wolsing voor het
slopen van diverse schuren op het
Hamsveldseweg 10 te Vorden.

de heer D. Klein Bramel voor het slopen
van een kapschuur op het perceel
Reeoordweg 2 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

PREEKUUR WETHOUDER
AARTSEN

een tochtportaal en een overkapping op Deze week is w^bouder Aartsen niet in
het perceel van Lennepweg 6 te Vorden. de gelegenheid^^eekuur te houden.

jfJ. NGEKOMEN B OU WAAN VRAGEN

Naam

R. Kisjes

H. Hukker

J. Lammersen

Bouwadres Datum
ontv.

Beatrixlaan 4 20-05-96
Vorden

de Horst 2 20-05-96
Vorden

IJselweg 19 21-05-96
Vierakker

OrrlVmjving

bouwen van een carport

bouwen van een varkensstal

verbouwen van een garage/
bergruimte

IEVWE DIENSTREGELING GVM EN NS.

Op zondag 2 juni a.s. wordt de dienstregeling 1996-1997 van GVM en NS ingevoerd.
De dienstregeling van de NS wijzigt in de Achterhoek niet. GVM heeft in de nieuwe
dienstregeling vooral duidelijkheid voor de reizigers aangebracht. Duidelijkheid t.a.v.
lijnnummering en de daarbij behorende route en de inzet van vraagafhankelijk open-
baar vervoer met TAXI LI N E R.
Op die lijnen waar overdag vast volgens dienstregeling wordt gereden, zal 's-avonds
en in de weekeinden geen belbus meer geboden worden, maar wordt ook vast vol-
gens dienstregeling gereden. Op stille lijnen wordt de hele dag alle dagen van de
week TAXILINER geboden. De TAXILINER biedt over het algemeen een veel gro-
ter aanbod dan de huidige streekbus, maar er moet wel vooraf gebeld worden naar
de TAXILINERCENTRALE tel. 06-8331.

Op vrijwel alle lijnen wordt, op alle dagen van de week, weer een strakke-uur-dienst
ingevoerd, zodat de aansluiting op de treinen ook in de stille uren consequent gebo-
den wordt. Alleen op zaterdagavond is dit in verband met het grote discovervoer in
de Achterhoek niet altijd mogelijk.
Op schooldagen wordt, op de drukke lijnen tussen 07.00 uur en 09.00 uur en 13.00
en 18.00 uur een half-uurdienst gereden. Op stille uren worden, om financiële rede-
nen, taxibusjes ingezet op de streekvervoerlijnen. Tenslotte wordt er alleen tijdens
schoolvakanties een beperkte dienstregeling gereden.
Vanaf de nieuwe dienstregeling zal NS op de lijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk
nieuw materieel inzetten.

Kortom:
Het openbaar vervoer in de Achterhoek wordt met ingang van 2 juni aanstaande
sterk verbeterd. U vindt al deze verbeteringen in de vernieuwde , beter leesbare,
Achterhoek gids, die thans te koop is bij de NS en GVM kantoren, de chauffeurs, de
WV-kantoren en de vele andere verkooppunten.

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien
bij de sector Grondgebied in het koetshuis bij het gemeentehuis Kasteel Vorden.

In de gemeente Vorden wijzigt de GVM dienstregeling als volgt:

Lijn 51 gaat in de avonduren en zondagmorgen weer elk uur rijden tussen
Doetinchem en Vorden rMÉgoede aansluitingen op de treinen. In Doetinchem rijden
alle ritten weer via het centrum van en naar Vorden.
Tijdens schooldagen biedt lijn 51 tussen 07.00 uur en -9.00 uur en 13.00 uur en 18.00
uur een 1/2 uurdienst.
In de gemeente Vorden wordt TAXILINER 250 Vorden-Kranenburg-Ruurlo-
Leostichting en 280 Vorden Warnsveld-Zutphen-Spittaal ingesteld.
De TAXILINER biedt veel meer reismogelijkheden; er wordt vrijwel de hele week
ieder uur een rit geboden, mits één uur voor de gewenste rit rijdt, bij de TAXILI-
NERCENTRALE gereserveerd wordt (tel. 06-8331). Op de TAXILINER gelden de
normale streekvervoer tarieven. Voor de terugrit vanaf het Spittaal kan bij de balie
van het Spittaal gereserveerd worden.

>^^

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend, dat met
ingang van 30 mei 1996, gedurende

zes weken ter gemeentesecretarie, sector grondgebied
(koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt, de vergun-
ning op grond van artikel 11 van de Monumentenwet
1988 voor wijziging van het pand Onsteinseweg 22.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen
belanghebbenden tegen deze beschikking bij het col-
lege van burgemeester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

Vorden, 29 mei 1996,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

mr. A.H.B, van
Vleuten

de burgemeester,

E.J.C. Kamerling

S P O N S O R
D E V E C H T E R S

G E E F
A S T M A P A T I E N T E

M E E R L U C H T
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BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

6
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37



Deldens Toneel vermaakt volle zaal
Bij de toneelvereniging "Deldens To-
neel" staat zelfwerkzaamheid hoog in
het vaandel. Zo ook dit weekend toen de
toneelclub in een volle zaal van het
Dorpscentrum "Een schat van een buste"
opvoerde. Decors, belichting, kostuums
worden door de leden zelf verzorgd.
Zelfs de regie wordt in onderling overleg
geregeld. Uiteraard wel met duidelijke
afspraken!

"Een schat van een buste" was een aller-
aardigst blijspel dat bij de aanwezigen
veel hilariteit opwekte en waarbij vooral
de goeie rolverdeling opviel. Gerard, de
heer des huizes(Henk Broekgaarden) be-
heerde een fabriek die met drastische ver-
liezen te kampen had, waardoor hij op

het punt stond mensen te ontslaan. Een
dreiging die de gemoederen nogal bezig
hield. Zijn overleden grootvader, stichter
van de fabriek, had in zijn dagen meer
succes. Uit pieteit werd een buste van de-
ze grootvader gemaakt, die als een meu-
belstuk in het huis van kleinzoon Gerard
pronkte.Nazaten van grootvader dulden
met gemengde gevoelens zijn stille aan-
wezigheid! Groot was de schrik bij huis-
houdster Lien (Absie Bokkers) toen zij bij
het stof afnemen de buste van de sokkel
stootte, met als gevolg veel scherven.
De heer des huizes mocht niets weten
van de "kapotte kop". Met kunst en vlieg-
werk werd een noodgreep toegepast.
Janus de klusjesman( Dick Regelink)
stond elke keer in de sokkel en werd zijn

kop vanhoofd de vervanger van de
grootvader! Dolle pret alom.
Het gezegde dat scherven geluk brengen
was uiteindelijk ook hier van toepassing.
Tussen de scherven zat namelijk een pa-
piertje met daarop aangegeven een plek
waar een schat verborgen was. Geld dat
grootvader daar ooit had verstopt en
waarmee kleinzoon Gerard uiteindelijk
de fabriek overeind kon houden.

"Deldens Toneel" met Henk Broekgaar-
den, Susan Regelink, Harry Flamma,
Dick Regelink, Wilma Rossel, Absie Bok-
kers, Marian Hulshof, Elsbeth Regelink
en Martijn Mokkink kunnen terugzien
op een geslaagde uitvoering. SouffTeuse
was Gerrit Rossel. Grime: Ina Wesselink.

U was de liefste vrouw van de wereld.
U had de liefde, de warmte en de geborgenheid
die wij in geen ander mens ooit gezien hebben.
Wij moeten u laten gaan maar in onze harten
zal u voor altijd blijven.

Tot ons groot verdriet geven wij u kennis, dat
geheel onverwacht, is overleden mijn lieve vrouw,
dochter, onze lieve zorgzame moeder, schoon-
moeder en oma

CHRISTINA ADRIANA
WESTDIJK-WASSINK

op de leeftijd van 55 jaar.

J. Westdijk

RW. Wassink-Eskes

Karin en Jan
Nick, Kim

Ingrid en Teus
Sven, Mike

Diane en Bilal

26 mei 1996
Hazenlaan 9
3721 DH Bilthoven

Op vrijdag 31 mei is er gelegenheid om afscheid
van haar te nemen van 11.45 tot 12.30 uur in het
rouwcentrum Ouwerkerk aan de 1e Brandenbur-
gerweg 16a te Bilthoven.

Daarna zullen wij, levend in de gedachte van
Christien, een mooie afscheidsdienst vieren, om
13.00 uur in de Opstandingskerk aan de 1e Bran-
denburgerweg te Bilthoven. Aansluitend volgt de
teraardebestelling op de algemene begraafplaats
Brandenburg (gelegen naast de kerk).

Na de plechtigheden is er in de ontvangkamer van
de begraafplaats gelegenheid tot condoleren.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze
lieve zuster, schoonzuster en tante

CHRISTINA ADRIANA
WESTDIJK-WASSINK

op de leeftijd van 55 jaar.

Vorden:
Ruurlo:

Eibergen:

Vorden:

Vorden, 26 mei 1996

Wim en Dinie Wassink
Marinus en Hermien Wassink
Marieke en Hans Lansink

Mirthe
Josha

Ans en Johnny Jacobs
Cliff
Glenn

Na een ziekte van enkele maanden is op 25 mei
overleden onze fijne en zorgzame zwager en oom

WIM STEEMAN
ECHTGENOOT VAN HENNY OLDENBOOM

op de leeftijd van 57 jaar.

Vorden:

Ruurlo:

Rossum:

Halle:

Vorden:

Barchem:

Steenbakkerij 29
9951 KA Winsum (G.N.)

Gerda en Jan
Lindenschot-Oldenboom
Joke en Johan
Wielheesen-Oldenboom
Jan en Jeanette
Oldenboom-de Leeuw
Dinie en Jan
Wielheesen-Oldenboom
Rinus en Hermien
Oldenboom-Wonnink
Driesje en Roei
van Nijen-Oldenboom

Neven en nichten

• Monuta *
Als de

laatste zorg
persoonlijk

moet zijn.
Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

(0575) 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

Geef alle kinderen een gezonde kans

ADVE •NKOSIGE D
NI ADVE !N

KOST Ml

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

PV Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben afgelo-
pen weekend met hun duiven deelgeno-

"men aan een wedvlucht vanaf Etampes.
De afstand bedroeg 503 kilometer. De
uitslagen waren als volgt: C. Bruinsma l,
5, 6, 13, 18; A.A.Jurriens 2, 4, 7, 8, 12, 20;
T. Wesselink 3; W. Oldenhave 9; M. Olie-
slager 10, 15, 17; H. A. Eykelkamp en Zn.
11, 16. R. Eykelkamp 14; E. Bruinsma 19.

Feestavond
De Aktiviteiten Stichting "Vorden" orga-
niseerde zaterdagavond voor de leden en
donateurs van de voetbalvereniging "Vor-
den" in de grote zaal van "De Herberg"
het jaarlijkse slotbal. Voorzitter van de
Stichting Jan van Ark bedankte de mede-
werkers voor het vele werk dat zij voor
de Stichting doen. Zij elke week in aktie
om de bingo te organiseren, de financiële
pijler van de Stichting. Jan van Ark bood
hen als blijk van waardering een bloeme-
tje aan. Op zijn beurt ontving de voorzit-
ter uit handen van Wim Buunk eveneens
een attentie.
Tijdens deze avond werd het elftal van
Vorden Al in de bloemetjes gezet. Al
werd nl. gekozen tot het "elftal van het
jaar". Het derde elftal van de vereniging
verraste de aanwezigen door met de ver-
kiezing van "de minst gepasseerde keep-
er" en de topscorer van het seizoen op de
proppen te komen. Geen wonder want
de prijswinnaars resp. Kees Jansen en
Dennis Tijssen zijn uit dit elftal afkom-
stig!. Beiden kregen uit handen van Gerti
Verbeek een beker aangeboden. Jan
Borgonjen, vice-voorzitter van de voet-
balclub, deelde mede dat dit soort verkie-
zingen volgend jaar weer georganiseerd
worden door de redaktie van het club-
blad. De rest van de avond werd met me-
dewerking van het "Hanska-Duo" fees-
tend doorgebracht.

De Snoekbaars
De Vordense hengelaarsvereniging orga-
niseerde in de Berkel bij Lochem een vis-
wedstrijd voor de jeugd waaraan door 14
jongelui werd deelgenomen. Zij vingen
22 vissen met een lengte van 3 meter en
34 centimeter. De uitslagen waren als
volgt: l R. Huetink 6 stuks- 90 cm; 2 W.
Beek 2 stuks- 53 cm; 3 R. Norde 4 stuks-
45 cm; 4 M. Bleumink 3 stuks- 42 cm; 5
D. Haverkamp 3 stuks- 36 cm. De vol-
gende jeugdwedstrijd wordt gehouden
op 6 juni .

Matinee
Robby van Zinniq Bermann geeft op zon-
dag 2 juni een middagmatinee in Theater
Onder de Molen. Van Zinniq Bergmann
vertelt over zijn belevenissen als hof-
maarschalk aan het Koninklijk huis. De
opbrengst van de lezing is bestemd voor
de instandhouding van de Lindesche
Molen.

Pinksterviering
op marktplein in
Vorden geslaagd
De Raad van Kerken in Vorden kan te-
rugzien op een in alle opzichten geslaag-
de openluchtdienst welke deze keer op
het marktplein werd gehouden. Onder
een strakke blauwe lucht waren ruim 500
mensen naar het marktplein getogen.
Voorgangers waren dominee Westerink
en pastoor Van Zeelst. Muzikale mede-
werking werd verleend door het kope-
rensemble van Sursum Corda en het
Vordens Tiener Koor. Verder waren er di-
verse stands. Na afloop van de dienst kon
iedereen met elkaar napraten onder het
genot van koffie, soep en brood. De
Evangelisatiecommissie had ook de jong-
sten onder ons niet vergeten. Deze wer-
den met diverse kinderspelen aangenaam
bezig gehouden. Het samenzijn werd be-
sloten met een ballonnengroet. En daarna
begon het weer te regenen.
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KARHU

TESTDAGEN
van 30 mei tot 2 juni

KARHU
INTEGRAL SHOE SELECTION

DE SPORTER
Om optimale sportprestaties Ir kun-
nen leveren en blessures te voorko-
men is het van belang dat
je di- sportschoen kiest die hel best bij
je pas t . De l u i s t e pasvorm en
konstrukl i f van de schoen
van zi jn essentieel
belang bij
de/e keu/e

DE SCHOEN
K.i rhu biedt een breed pro^rainni.)
s | x > i t s c hoenen voor sport rrs in elke
KPwichtsklas.se. De Avnlnnli jn omvni
«•hoenen voor lichtere lnjvrs en
dames in zowel neu t ra le - als overpnv
natieversie De His iuns /ijn geschikt
voor middel7ware lopers, terwijl de

ui" hij u i ts tek geschikt is voor
wat /waardere l-

DE TEST
hoen kiezen is niét aityd

uu heeft met het
urt)on*ytt?!ïi rte

opkwsing voor citt prohi.
korte tesl ge»>ft h

dat het fx
rekening gehoud<!

THE PERFECT

INDIVIDUALS

TIJDENS TESTDAGEN SPECIALE AANBIEDING LEGACY HEREN OF DAMES LOOPSCHOEN!

,- NOOX A19,- L O C H E M

IBseweg 2 - Lochem
Tel. (0573) 25 41 89

Inzamelingsactie snfteiafval
Taxus voor produktie Taxol
Evenals vorig jaar is er weer een acie ge-
start voor de inzameling van het snoeiaf-
val van de conifeer Taxus baccata. De
Baccatine die in de naalden van Taxus
baccata voorkomt/ is van groot belang bij
de bestrijding van diverse soorten van
kanker. Uit deze baccatine wordt Taxol
gewonnen. In deze regio kan het snoei-
afval van de conifeer Taxus baccata wor-
den ingeleverd bij Bosman Groenspe-
cialist aan de Kervelseweg 23 in Henge-
lo. Deze inzameling heeft plaats op za-
terdag l juni.

Taxol wordt door deskundigen een van
de belangrijkse middelen tegen kanker
genoemd die de laatste Hen jaar zijn ont-
dekt. Voor de produktie van deze kan-
kerremmende stof is zeer veel baccatine
nodig. De geneesmiddelenfabrikant Boot

& Co benadrukt dat het bij deze inzame-
lingsactie uitsluitend gaat om snoeiafval
van Taxus baccata en niet van andere va-
riteiten of cultivars. Het betreft hier vers
geknipt jong groen met een takdikte van
maximaal een centimeter.
Het is van groot belang dat broei wordt
voorkomen. Boot & Co adviseert hierom
zondanige afspraken te maken dat het
snijgroen binnen drie dagen na het knip-
pen wordt afgehaald of gebracht. Broei
wordt voorkomen door het materiaal op
een harde ondergrond te verspreiden met
een hoogte van circa 10 centimeter en de-
ze laag regelmatig te woelen. Het snoeiaf-
val mag ook niet langer dan een dag in
een zak of een pallet worden bewaard.
Voor meer informatie kan men bellen
met Bosman Groenspecialist, Tel. (0575)
46 26 19.

O-DISCO
KRANENBURG

A *• vrijdag 31 mei
21.00 uur opening

gratis entree

Ruurloseweg 64, Kranenburg (Vorden)

Prestatie %n vermaak tijdens
Achterhoekse fietsyierdaagse
De Streek-W Achterhoek houdt voor
het tweeede achtereenvolgende jaar in
samenwerking met de plaatselijke VW's
van Winterswijk/ Montferland, Doetin-
chem en Lochem van 18 tot en met 21
juni de fietsvierdaagse "Toer de Achter-
hoek", ledere dag starten de deelnemers
vanuit een andere plaats, waardoor vier
verschillende gedeelten van de Achter-
hoek worden verkend. Er zijn speciaal
voor dit h'etsfestijn nieuwe routes uitge-
zet van 30 en 50 kilometer en van route-
bordjes voorzien. Aan de routes worden
verschillende extra activiteiten georgani-
seerd. Gezelligheid en vermaak staan
voorop.

De Toer de Achterhoek kent op iedere
dag een andere startplaats. Het voordeel
hiervan is dat de deelnemers iedere dag

een totaal andere route fietsen en zo ken-
nis kunnen maken met de vele facetten
van de hele Achterhoek. Gestart wordt in
Winterswijk (18 juni), Zeddam (19 juni),
Doetinchem (20 juni) en Laren (21 juni).

Bij de startplaatsen kan een fiets gehuurd
worden. Het fietsen staat natuurlijk voor-
op, maar er is voldoende gelegenheid
even op adem te komen. Zo kan er een
bezoek worden gebracht aan Bredevoort
Boekenstad. Ook is het mogelijk de di-
verse kastelen en tuinen te bezoeken die
op de route liggen. Diegenen die vier da-
gen fietsen te veel vinden, kunnen ook
minder dagen meerijden. Ook slechts één
dag meefietsen is mogelijk. Voor meer in-
formatie kan men contact opnemen met
de Streek-W Achterhoek, Tel. (0575) 51
93 55.

Vele duizenden langdurig zieken en zwaar lichamelijk gehandicapten gaan dit jaar een weekje op een Zonnebloem-vakantie.
Geholpen door 6.000 Zonnebloem-vrijwilligers. U kunt ook helpen!

Want hoe meer geld er via de "Actie Zonnebloemvakanties" binnen
komt, hoe meer zieken en gehandicapten op vakantie kunnen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

de zonnebloem Postbus 2100, 4800 CC Breda
Telefoon (076) 560 20 60

"Ook ik help mee"

GIRO 145



THEO TERWEL
III AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

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

TEGELHANDEL

mullcr-vofcJcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

oogstrelend...

wordt niets rrleér %n te toevn l

Oogstrelend

bet

besef Idat wij voorojlivvillen

blijven loftën vooir de kwaliteit
i;i|ll-:"ri|[!:ll;|i;i

van tjy drukvverk.

Wij ziin d w partner.

'° DRUKKERIJ
W WEEVERS

' " •• VORDEN - TEL O575 RRIOin PAY RRin«« URS KK*n*nVORDEN - TEL 0675 651010. FAX 661086.
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO (0573) 45 11 61

ZONNIGE
ZOMER

dames-
singlets

tuunte

kinder-
polo's
alle maten
vanaf:

hinder
spijker-
bermuda
vanaf:

2-delig
dames-
setje
tuunte

\

aanbiedingen geldig t/m zaterdag 8 juni.

dames ̂  ruit- korte mouw sport
tricotjmken overhemden E.K. sokken
Zonder mouw kindermaten 15f- tuunteprijs

tuunte-prijs tuunteprijs nu. Q95 4 paar I O,-

fashion

mode voor
het héle gezin
WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN
TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR
LICHTENVOORDEN-'s-HEERENBERG

P/NKSTERSHOW TIM l IUNI A.S.

Helmink heeft de mid-
delen in huis voor
gerieflijk slaapcomfort.
Zoals bijv. de uiterst
comfortabele box-
springs van Eastborn,
met uniek pocket - en
binnenveringsysteem,
waarbij u zelf de vorm
kiest die het best past
bij de stijl van uw
slaapkamer.

De Extra matrassen van
Eastborn hebben goede
conformiteits-eigen-
schappen, dat wil zeg-
gen dat deze matras zich
optimaal aanpast aan
uw lichaamscontouren,
en zorgt dus voor een
perfecte ondersteuning.
Kortom, Helmink kan u
alles vertellen over echt
lekker slapen!

eastborn

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O



(ADVERTENTIE)

Weekendrecept
Vlogman
Halskarbonades uit Roeselare
Bereidingstijd: 45 minuten.

Benodigdheden voor 4 personen:
4 karbonades van 150-200 gram, peper, zout gebroken tijmblaadjes of -poe-
der, 60 gram margarine of boter, l grote gesnipperde ui, l laurierblad, 2 deci-
liter bruine saus of gebonden vleesjus, 3-4 deciliter (1/lVi) fles fris zuur
Belgisch bier, 60 gram kleine dobbelsteentjes doorregen gerookt spek, !/2 eet-
lepel aardappelmeel, enkele plukjes tuin- of waterkers

Benodigd keukengerei: vleesplank, mes of hakmes, steelpan of kleine vlees-
pan, grote vlees- of braadpan, serveerschotel

Bereidingswijze:
1. Wrijf de karbonades in met peper, zout en wat tijm.
2. Verwarm de margarine in de vleespan. Doe het vlees in de pan zodra het

schuim begint weg te trekken en de margarine begint te kleuren. Bak de
karbonades aan beide zijden mooi bruin van kleur op een vrij hoogge-
draaide warmtebron. Temper de temperatuur als het vlees een mooie kleur
heeft. Voeg de uisnippers toe en laat deze even meebakken.

3. Doe er het laurierblad bij en schenk de hete saus in de pan. Giet 3 decili-
ter bier in de pan.

4. Sluit de pan als de inhoud kookt en temper de warmtebron. Laat het vlees
tenminste 20 minuten stoven.

5. Verwarm de bakpan zonder boter, vet of olie en doe er de speksnippers in.
Bak deze krokant en doe ze in de pan bij het vlees.

6. Roer het aardappelmeel aan met enkele theelepels water.
7. Controleer of het vlees gaar en mals is. Neem het uit de pan en verwijder

het laurierblad. Bind de saus met het aangelengde aardappelmeel.
8. Proef de saus. Voeg naar smaak eventueelnog wat bier toe en leg de kar-

bonades terug in de pan.
9. Dien het vlees op in de saus, in een voorverwarmde schotel, bestrooid met

verse tuinkers.

Wijntip:
Wijn is moeilijk aan te bevelen, bier hoort bij dit gerecht, liefst uit Roeselare:
Rodenbach of anders een geuzebier. Serveer hetzelfde bier als gebruikt in het
recept.

Tip van de kok:
Gebruik een friszuur bier: Rodenbach.
Deze bereidingswijze kan met succes worden toegepast op procureurlapjes,
hamlapjes, runder- of sucadelapjes. Deze laatste 2 vragen wel een langere
stooftijd.

slager vlogman

Natuurwandeling Historisch boek
over Leesten en
Eme op de markt

Het Wereld Natuur Fonds houdt op
maandag 3 juni een natuurwandeling
over landgoed De Kieftskamp in Vorden.
Een ervaren natuurgids zal de deelnemers
begeleiden en veel vertellen over dit
fraaie landgoed en haar rijke natuur. Het
vertrek aan het begin van de oprit naar
kasteel Kieftskamp. Voor meer informatie
kan men bellen met Job Teeuwen: (0573)
43 11 98.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen hebben op
weg voor hun fietstocht naar Bronkhorst
de boom bekeken die ter gelegenheid
van het 45 jarig bestaan werd gepland. In
Neerlands oudste stadje werd koffie ge-
dronken en een rondleiding gemaakt. Op
de terugweg werden bij de Kleine Steege"
in Wichmond spelletjes gespeeld.

Tijdens de culturele manifestatie "Zut-
phen op Zondag" is het boek "Eme en
Leesten" officieel gepresenteerd. Het
boekwerk met de substitel "Archeologisch
en historisch onderzoek naar verdwenen
buurtschappen bij Zutphen" is geschre-
ven naar aanleiding van historische vond-
sten op de plaats van de nieuwe wijk
Leesten-West.
Meer dan 5.000 jaar geleden streken de
eerste bewoners in het gebied van de
IJssel en de Berkel neer. Ze zochten hun
heil op heuvels om ook tijdens hoog wa-

"ter droge voeten te houden. Alvorens de
graafmachine met de werkzaamheden
mochten beginnen, is het terrein nauw-
keurig onderzocht door archeologen.
Hierbij werd de verdwenen buurtschap
Eme ontdekt.
Naar aanleiding van hun- vondsten heb-

ben archeologen meer dan 5.000 jaar be-
woning in beeld gebracht. Het boek is rij-
kelijk voorzien van foto's, tekeningen en
plattegronden en is in gemakkelijk te be-
grijpen bewoordingen geschreven. Acht
verschillende schrijvers onder leiding van
de Zutphense stadsarcheoloog Michel
Groothedde hebben de hoofdstukken ge-
schreven. Onder hen bevindt zich ook de
Warnsveldse amateurarcheoloog Michel
Hendriksen die gespecialiseert is in meta-
len voorwerpen.

AGENDA
MEI

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme.

29 Welfare handwerken, Wehme
29 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
29 HSV de Snoekbaars, senior-

wedstrijden

JUNI

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme

2 HSV de Snoekbaars, Ledenwedstrijd
"De Ring

4 Soos Kranenburg, soosmiddag
5 Floralia Bloemschikken
5 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
6 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrij-

den
11 Middagfietstocht, vertrek v.a.

Kerkplein, info 551795
12 HSV de Snoekbaars seniorwedstrij-

den ^^
12 ANBO Klootschietei^naf 't Olde

Lettink
13 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrij-

den
17 t/m 20 Avond vierdaagse Sparta
18 NBvP Reisje ^
18 Soos Kranenburg Bld^pisterij binde-

rij
19 Floralia Bloemschikken
19 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
23 HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Gorssel / Hengelo / Ruurlo / Vorden
25 Middagfietstocht, vertrek v.a.

Kerkplein, info 553588
26 Bustocht Bejaardensoos Vierakker
26 Welfare handwerken Wehme
26 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
26 HSV de Snoekbaars seniorwedstrij-

den
30 Vorden zingt in de Dorpskerk

HET TEKEN VOOR HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVAL

Meer controles
door politie op
alcoholgebruik
Met het uitbreiden van alcoholcontroles
in het district IJsselstreek hoopt de politie
het aantal verkeersslachtoffers bij onge-
vallen terug te dringen. Dit is een van de
speerpunten die de drie basiseenheden
districtelijk hebben afgesproken en die
vanaf l juni een invulling krijgen.
Uit provinciale cijfers is gebleken dat er in
1994 een stijging heeft plaats gevonden
van het aantal verkeersslachtoffers bij on-
gevallen waarbij alcohol in het spel was.
In dat jaar ging het om 6,8 procent terwijl
in 1993 om 6,3 procent ging. Verder bleek
dat bij de laatste alcoholcontrole in het
district IJsselstreek 14 procent van de .be-
stuurder met drank op achter het stuur
zat.
De aanscherping zal niet alleen plaats vin-
den tijdens speciale alcoholcontroles. Er
zijn zelfs afspraken gemaakt om elke be-
stuurder die tussen 19.00 en 7.00 uur bij
een aanrijding betrokken is, aan een
blaastest te onderwerpen. Ook zal er 's
nachts een serveillanceauto worden inge-
zet, die speciaal het alcoholgebruik door
bestuurders controleert.

Met het uitvoeren van dit project hoopt
de politie naast het vergroten van de ver-
keersveiligheid, dat bestuurders bewust
afspreken "Wie rijdt er vanavond alcohol-
vrij". Naast grote onaangekondigde con-
troles zal de politie sommige alcoholcon-
troles vooraf aan de media bekend ma-
ken. Hiermee wil de politie kijken of dit
effect heeft op het consumptiegedrag van
mensen die een avondje gaan stappen.

Amnesty
Maandagavond 3 juni houdt de afdeling
Vorden van Amnesty International een
schrijfavond voor mensen die behandeld
worden in strijd met de mensenrechten.
Dit keer wordt onder meer geschreven
voor een 24 jarige vrouw uit Marokko.
Na een oneerlijk proces werd zij in 1993
veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf.
Zij werd op 10 oktober 1992 gearresteerd
toen in de gehele westelijke Sahara werd
gedemonstreerd voor onafhankelijkheid.
Haar veroordeling was volledig geba-
seerd op verklaringen die ze onder
dwang van marteling heeft ondertekend.
Ook wordt er geschreven voor een 54 ja-
rige universiteitsdocent, journalist en va-
der van vier kinderen uit de
Dominicaanse Republiek. Hij "verdween"
in de nacht van 26 mei 1994 toen hij een
bioscoop in de hoofdstad Santo
Domingo verliet. Voor zijn leven wordt
gevreesd. Verder wordt er geschreven
voor enkele cabaretiers uit Myanmar die
gevangen zitten in Mandalay. Zij werden
gearresteerd met acht leden van een
dansgroep die optrad tijdens de festivitei-
ten rond de Onafhankelijkheidsdag.
Inmiddels zijn de dansers vrijgelaten
maar staan de cabaretiers een gevange-
nisstraf van 7 jaren te wachten. Deze
maandagavond 3 juni is de laatste gele-
genheid voor de zomervakantie om in het
Dorpscentrum te schrijven. Verder liggen
op zondag 2 juni in de kerken in Vorden
en Wichmond petitielijsten klaar.

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
VJNttfi»! D 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Het Nederlandse Rode Kruis ̂

HONGERDOOD DREIGT
VOOR KINDEREN IN IRAK

Nagia is vier jaar. Een maand geleden

werd zij met ernstige ondervoedings-
verschijnselen opgenomen in het
ziekenhuis. Sindsdien gaat het steeds
slechter met haar. Er zijn geen medi-
cijnen om haar te kunnen helpen. Haar
kans om te overleven is minimaal.
Sinds het eind van de Golfoorlog gaat
het slecht met de bevolking van Irak.
Sancties en een torenhoge inflatie

hebben ervoor gezorgd dat miljoenen door honger bedreigd
worden. Het Rode Kruis helpt door aan 350.000 van de
zwaksten voedsel te distribueren en door 22 ziekenhuizen van

de meest noodzakelijke medicijnen te voorzien.

We kunnen niet zonder, geen minuu-f

.'.-. 1 1 •



RIETDEKKERSBEDRIJF

CJTTE
Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

U zit er warmpjes
bij

maar ook
veilig en koel

met onze

rolluiken
in diverse kleuren,

op maat

HOljSLAG
£•£"„".3;? *"•*"" ff BOUWMATERlAJfN BV

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

dagavond koopavond van 19-21 uur

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

CONTACT
e«n goed en graag gelezen blad

Anne heeft haar prikje

Mulangi nog niet
Memisa, giro 5657

OMt «M* küMfet-wi wn «MOM* lUHU

NU!!!

Volop
kuip- en
perk-
planien

FUCHSIA'S
per stuk

GERANIUMS
diverse kleuren, 5 voor

BETON-PLANTSCHAAL
diameter 82 cm

VASTE PLANTEN
3 voor

POTTENSET
driedelig

ZUURSTOFPLANTEN
3 voor

VIJVERFOLIE
per vierkante meter

2,50
10,00

72,50

5,00
14,50
10,00
4,50

Ruurloseweg 65a,
Vorden,

tel. (0575) 55 36 71

ACCOUNTANTS
BELASTING A D VISEVRS

Joostenkamp 41
7261 PJ RUURLO

tel. 0573-453676

fax 0573-453976

Uw partner onder andere inzake:

• samenstellen en controleren van administraties
• fiscale- en bedrijfseconomische advisering
• fiscale aangiften (ook voor particulieren)
B advisering inzake ondernemingsvormen
• begeleiden van ondernemers
• juridische /aken
• personeel & organisatie

Meer info? Bel vrijblijvend.

BouwCenter HCI
gaat verbouwen!

Tijdens de
verbouwing
gigantische
voordelen op
de afdelingen:

SANITAIR
• KEUKENS

TEGELS

De hele
showroom
moet leeg!

BouwCenter.HCI
^\, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.0^H30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

KOM SNEL EN LAAT DEZE KANS NIET AAN UW NEUS VOORBIJ GAAN!!

Kopen
Levenhypotheek! DC unieke hypotheek
vorm van Univé. die bestaat uit een hypotheek en

een levensverzekering ineen. Uniek , omdat bij de

Levenhypotheek liet ver/.ekerd bedrag lager mag /.ijn

dan het hypotheekbedrag. Uw ver/.ekerd bedrag

neemt n a m e l i j k gedurende de loopti jd gestaag toe

door ren teb i j schr i jv ingen : De eindui tker ing kan op

de/e manier naar het hypotheekbedrag toe groeien,

/odat u hiermee op de einddatum uw hypotheek

mogelijk in één keer kun t aflossen.

Ingewikke ld? Welnee. We leggen u graag uit hoe we

de Levenhypotheek op maat kunnen afstemmen op

uw persoonlijke s i tua t i e - met opt imaal fiscaal voor-

deel! Stuur de bon op voor meer informatie of voor

een persoonlijk advies op maat. Of bel ons voor een

afspraak.

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

Ik wil graaft meer \\eten over de Le\fnH\pOthfek van Univé.

~J Neem eontaet op niet mij voor een vrijblijvende
afspraak.

~1 Stuur m i j meer informatie.

Naam: ni/\•

Adres: :

Posleode:

Woonplaats:

Telefoon:

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
AnMoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo.
(een postzegel is niet nodig)

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12 Deventerweg 56
7261 AD Ruurlo 7245 PK Laren C.ld.
0573-451635 0573-402225



SPORT-
NIEUWS

NCVB

SV Ratti gaat verder
met nog maar
één zaterdagelftal
De belangstelling voor het zaterdagvoet-
bal bij Ratti neemt af. Daarom heeft het
bestuur besloten om het komend seizoen
nog maar met één zaterdagelftal uit te ko-
men in de competitie. "Voor het nieuwe
seizoen hebben we in totaal 26 spelers. En
dat is een te smalle basis voor twee elftal-
len", aldus voorzitter Jos Geerken.
Het bestuur van de voebalvereniging had
vorige week een gesprek met de afdeling
zaterdag over dit probleem. Tijdens deze
vergadering gaven zes jonge spelers van
de afdeling zaterdag aan dat zij wel naar
de zondag willen overstappen. "Hiermee
was gelijk ons probleem opgelost", aldus
Jos Geerken. "Wij hebben daarom beslo-
ten om het komend seizoen nog maar
met één seniorenelftal op de zaterdag
door te gaan. De rest speelt allemaal op
zondag. Het afgelopen seizoen waren er
in totaal drie eïtallen die voetbalden op
de zondag. Maar waarschijnlijk gaan dat
er vier worden".

Snoekbaars
Tijdens de viswedstrijd die de hengelaars-
vereniging "De Snoekbaars" in de IJssel
bij Bronkhorst organiseerde werden in
totaal 54 maatse vissen gevangen met een
totale lengte van 12 meter en 55 centime-
ter. De uitslagen waren als volgt: l J.W.
Golstein 10 stuks- 2 meter 44 cm; 2 W.
Vreeman 11 stuks- 2 meter 24; 3 A.
Zweverink 7 stuks- l meter 86. De eerst-
volgende wedstrijd vindt plaats in de
Berkel op woensdag 29 mei.

Wilhelm de Ruiter
gestopt als
trainer van Dash
Wilhelm de Ruiter is opgestapt als trainer
van het eerste damesteam van Dash. De
Ruiter had nog een contract voor de ko-
mende twee jaar maar besloot tussentijds
weg te gaan bij de volleybalvereniging uit
Vorden. Het komend seizoen traint hij
het eerste herenteam van Hevo uit Heino.
In het contract dat De Ruiter een jaar ge-
leden tekende, stonden een aantal eisen
van de oefenmeester. Zo vroeg hij om
een manager bij de Vordense volleybal-
vereniging en een divisiewaardig team.
Volgens De Ruiter is Dash deze eisen niet
nagekomen. Verder kreeg De Ruiter op
20 april van de penningmeester te horen
dat zijn onkostenvergoeding het komend
seizoen misschien niet betaald kan wor-
den omdat er nog steeds geen nieuwe
hoofdsponsor voor het damesteam is ge-
vonden. Dit was voor De Ruiter de drup-
pel die de emmer deed overlopen.
Volgens Louis Bosman -voorzitter van de
Technische Commissie van Dash - berust
alles op een communicatiefout binnen het
bestuur. "Het klopt dat wij nog steeds
geen nieuwe hoofdsponsor hebben voor
het eerste damesteam. Maar dat wil niet
zeggen dat de onkostenvergoeding van
De Ruiter op het spel stond. Helaas heeft
onze penningmeester dat wel zo tegen
De Ruiter gezegd. Dat had hij dus niet
moeten doen, ^fejit dit was niet het
standpunt van nW bestuur van Dash",
zegt hij.
Louis Bosman is wel van mening dat
Wilhelm de Ruiter wel erg snel eieren
voor zijn geld heeft gekozen. "Laatst had
Wilhelm de Rui^^iog een gesprek met
onze voorzitter en daarin heeft hij deze

vergoeding totaal niet aangekaart. Ik heb
het gevoel dat De Ruiter de opmerking
van onze penningmeester puur heeft ge-
bruikt om weg te komen bij Dash. Als hij
met ons om de tafel was gaan zitten, dan
hadden we dit allemaal kunnen voorko-
men. In plaats daarvan ging hij praten
met een andere vereniging", aldus
Bosman.
Louis Bosman is op dit moment hard op
zoek naar een nieuwe trainer voor het
eerste damesteam. "Maar het valt niet
mee. Het is vrij laat om nu nog een trai-
ner aan te trekken voor het volgende sei-
zoen. De meesten hebben al ergens een
contract getekend en zijn dus al onder de
pannen", zegt hij. Bosman tekende zelf
vorige week een contract als trainer van
het eerste damesteam van volleybalver-
eniging Blok'71 uit. Gendringen. Dit
houdt overigens niet in dat hij stopt met
zijn activiteiten bij de Vordense volleybal-
vereniging. "Nee, daarvoor ben ik teveel
een verenigingsman", aldus Bosman.

Hartelman en Weij's
winnaars van
"Nacht van Vorden
Rikie Hartelman en Willy Weijs hebben
op 15 mei de "Nacht van Vorden" op hun
naam geschreven. Het gaat hier om een
kaartwedstrijd die werd gehouden in de
zaal van kwalitaria De J^^rman. Rikie
Hartelman won het joker^^ Tweede en
derde werden respectievelijk Marie
Lauckhart en Diane Boers. Willy Weijs
schreef het klaverjassen op haar naam.
Dick de Beus werd tweede, terwijl me-
vrouw Balvert beslag leg^P&p de derde
plaats.
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De laatste avond van de NCVB van dit
seizoen was een groot succes. Na de pre-
sentatie van de Verstoppers Vlogman,
Huitink en Van Asselt werden de dames
onthaald op een barbecue. Voor het
Dorpscentrum werd het vlees geroosterd
en binnen stonden de salades en het
brood klaar. De avond werd bezocht
door een aantal keurslagers uit de regio
die de samenwerking tussen de drie
Vordense bedrijven bijzonder uniek. "Wij
denken hiervan wat te leren", aldus een
keurslager. De leden van de NCVB spra-
ken hun bewondering uit voor de
Verstoppers. "Het is waardevol voor een
dorp als de middenstanders zo hun best
doen".

RTV
Op zondag 12 mei werd de Ronde van
Didam gehouden. Bij de cyclosportieven
en veteranen behaalde RTV'er Rudi
Peters een achtste plaats. Ralf Vos en
Andre Bargeman werden respectievelijk
12e en 14e. Bij de amateurs won Edwin
Maalderink de wedstrijd. Peter Makkink
behaalde in de eindsprint de 20e plaats.
In Nijverdal stond op 12 mei de Rabo-
cup voor ATB'ers op het programma. Jan
Weevers werd derde. De zege ging naar
Bart Brentjens.
Tijdens Hemelvaartsdag waren er ook di-
verse wedstrijden. Zo reden drie renners
van RW de Omloop van Scheemda voor
cyclosportieven. Na 50 kilometer ont-
stond er een kopgroep van 14 man waar-
onder Rudi Peters en Andre Bargeman
van RTV. Maar ook de Wielervereniging
Ede was goed vertegenwoordigd in de
kopgroep en zij eisten dan ook de eerste
twee plaatsen op. Rudi Peters werd der-
de. Andre Bargeman sprintte naar een
negende plaats terwijl Marcel Helmink
29e werd.
In Dinther stonden de amateurs aan de
start. Edwin Maalderink behaalde hier
zijn derde seizoenszege. Wim Bosman
werd derde en Peter Makkink reed nara
een lle plek. In Epe was er een koers
voor elite, neo-amateurs en cyclosportie-
ven. Reynold Harmsen van RTV werd
hier verdienstelijk 19e.

van start op
maandag 3 juni
Het stratenvolleybal gaat op- maandag 3
juni van start in sporthal 't Jebbink. In to-
taal hebben zich 44 teams ingeschreven
voor deze wedstrijd. Als alles volgens het
schema verloopt zal op donderdag 13 ju-
ni de finale worden gespeeld.

Zwembad
Zwembad "In de Dennen" is het afgelo-
pen weekend weer voor het publiek open
gegaan. Ook de zwemlessen zijn weer
begonnen. Vorige week sloot het zwem-
bad heel even haar poorten in verband
met het slechte weer.

Graafschap
Op het concours in Ruurlo werden op za-
terdag 11 mei weer diverse prijzen ge-
haald door leden van LR en PC de
Graafschap. Bij het springen werd
Janneke Heuvelink met Polly eerste. Anja
Stokkink behaalde een vierde plaats in de
klasse L. In de dressuur behaalde Femma
Wessels met Mister Sky in de klasse Ml
een derde plaats met 157 punten. In de
klasse L wist Annemarie Garsen met
Furie een vierde plaats te behalen. Anja
Stokink met Julia pakte een vierde plaats
met 168 punten. In de klasse B werd
Marina Gotink met Goof twee maal eer-
ste. Zondag 12 mei behaalde Inge
Regelink met Lady in Winterswijk een
tweede prijs met 158 punten in de klasse
Ml. Zondag 19 mei legde Wim Lenselink
met Ike in Winterswijk beslag op een zes-
de plaats.
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Lammers - Mode

Lammers Mode is de nieuwe sponsor van de dames B-recreanten van Dash. Samen met de sponsor ging het team op de foto. Staand van links naar rechts:
trainer Piet de Vries, Annet Grooters, Ineke ten Damme, Ineke Jansen, Ria van der Heide, Lidwien Kortstee, mevrouw Lammers en Akkemay Lammers.
Zittend van links naar rechts: Lonneke Lammers, de heer Lammers, Joke Bargeman, Corry Vlamink en Ansje Vrielink. Ineke Rikkers ontbreekt op deze fo-
to vanwege een blessure.



Overdracht Tafeltje Dek-Je

Met ingang van l juni worden de activiteiten van Tafeltje Dek-Je door de Stichting Welzijn Ouderen Vorden overgenomen. Op 20 mei vond de officiële
overdracht plaats. Mevrouw Klijn, vice-voorzitter van de SWOK sprak een dankwoord uit en overhandigde het bestuur van Tafeltje Dek-Je bloemen. De
S\NOV beloofde haar uiterste best te zullen doen het werk van Tafeltje Dek-Je - samen met de vele vrijwilligers die op dit gebied actief zijn - met dezelfde in-

Aanleg fietspad
naar Kranenburg
pas in september
De aanleg van het fietspad naar
Kranenburg heeft opnieuw vertraging op-
gelopen. Tijdens de gemeenteraadsverga-
dering van maart kondigde wethouder D.
Mulderije vol enthousiasme aan dat de
provincie waarschijnlijk half mei zou gaan
beginnen met deze klus, maar daar kwam

ze in de commissievergadering van vori-
ge week op terug. "Het wordt nu waar-
schijnlijk pas september voordat ze be-
ginnen. De provincie heeft op dit mo-
ment wat pn^fcemen met de aanbeste-
ding en als g&o\g daarvan kan het nog
wel enkele maanden duren. Ik vind het
zelf ook zeer vervelend om dit te moeten
mededelen. Ik had het ook liever anders
gezien. Maar helaas kunnen wij niets an-
ders doen d^pde druk op de ketel te
houden bij de provincie", aldus
Mulderije.

HVG Dorp
Op woensdag 15 mei kwamen de leden
van de Hervormde V^^vengroep Dorp
voor het laatst in dit sé^roen bijeen om te
luisteren naar mevrouw Manuela die
kwam vertellen over het leven en de le-
vensgewoonten op Aruba. In het najaar
komen de leden van d^IVG Dorp weer
bij elkaar. Op 3 sep^Pber wordt het
nieuwe seizoen geopend met een fiets-
tocht.

Gehandicapten
Platform start
met spreekuur
Het Gehandicapten Platform Vorden start
op dinsdagmiddag 4 juni met een maan-
delijks spreekuur. Deze wordt elke eerste
dinsdag van de maand gehouden op het
kantoor van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden aan de Raadhuisstraat
6. Iedereen kan hier terecht voor vragen
op het gebied van de Wet Voorziening
Gehandicapten. Als het nodig is helpen
de vrijwilligers van het platform u tevens
met het invullen van de formulieren. Ook
kunnen tijdens dit spreekuur vragen via
de telefoon vragen worden gesteld (55 34
05). Zie ook weekenddiensten. Volgende
week een uitgebreid artikel over het werk
van het Gehandicapten Platform Vorden.

Kinderboekenjury
Een groot aantal kinderen heeft de afge-
lopen maanden boeken gelezen en be-
oordeeld. Ze maakten een "jury-rapport-
je" en dingen mee naar de prijzen die
plaatselijk en ook landelijk beschikbaar
worden gesteld. De Vordense prijzen zijn
zojuist toegekend. Jorieneke Hebbink en
Sjoerd Smedinga zijn de winnaars gewor-
den bij de jeugd van 6 tot 9 jaar. Ze ko-
zen voor de mooiste kinderboeken van
het afgelopen jaar het boek "Op reis met
de oom van Adrie" van Wouter
Klootwijk.
In de leeftijdsgroep 10 tot en met 13 jari-
gen werd het boek "Een verboden kind"
van Trude de Jong gekozen. Dat bezorg-
de Cyriel Marijnisse en Marjolein van
Olst een prijs. In de oudste leeftijdsgroep
kon een prijswinnaar worden aangewe-
zen. Dat was Nienke te Vaarwerk die het
boek "Een ongelukkige liefde" van Imme
Dros als een van haar mooiste boeken
aangewezen, alle prijswinnaars kunnen
bij de Openbare Bibliotheek een boeken-
bon van 25 gulden ophalen die kan wor-
den besteed bij Loga. De prijzen zijn be-
schikbaar gesteld door de Stichting
Vrienden Openbare Bibliotheek. Alle ju-
ryrapportjes gaan intussen door naar de
instelling die de landelijke jurering van de
mooiste kinderboeken zal regelen.

Twents Symfonie Orkest in Ruurlo:

Concert op 21 juni in doolhof
"Je hebt als gemeente een doolhof bin-
nen de grenzen. Niet zomaar een dool-
hof, nee, de grootste heggendoolhof ter
wereld. Als zodanig staat de Ruurlose
dwaaltuin ook vermeld in het "Guiness
Book of Records". Een uniek object,
waarmee je Ruurlo goed onder de aan-
dacht kunt brengen. En dat gaat gebeu-
ren, want over ruim een maand zal er
een concert worden gegeven in die dool-
hof."
Aan het woord zijn de leden van de dool-
hofcommissie: Wietse Baas, Willem Bet-
ting, Gerrit Oortgiesen en Arend Mol.
Zij vormen samen de doolhofcommissie
nieuwe stijl, die op verzoek van de
Stichting Ruurlo Promotie doolhofideeën
aandraagt en toetst op haalbaarheid. In
de korte tijd dat de nieuwe commissie be-
staat, is al een hele reeks van activiteiten
besproken. Voorlopig is het idee van het
concert geheel uitgewerkt om gereali-
seerd te worden. "Het wordt een concert
dat zal worden gegeven door het Twents
Symfonie Orkest, dat onder leiding staat
van dirigent Alex Geluk. Zowel orkestle-
den als dirigent vinden het een fantas-
tisch plan en een geweldige uitdaging om
het muzikaal vorm te geven. Een concert
in de grootste doolhof van de wereld is al
iets heel bijzonders, maar dat is nog niet
alles. Dit evenement heeft niet voor niets
de titel meegekregen van "Het begin van
de kortste nacht in de doolhof". Want het
concert zal 's nachts worden gegeven en

dan ook nog in de kortste nacht van het
jaar: de nacht van 21 op 22 juni. Het is ei-
genlijk de verwezenlijking van een "mid-
zomernachtsdroom". Voor zover wij heb-
ben kunnen nagaan is een dergelijk mu-
ziekfeest nog nergens ter wereld ooit ver-
toond." Waaraan commissielid Willem
Betting toevoegt: "En ik heb al heel wat
rondgereisd, vooral in het doolhofland
bij uitstek: Engeland. Maar nog nergens
heb ik dit meegemaakt of ervan ge-
hoord."
Eigenaar van de doolhof is Staatsbosbe-
heer, waarmee de plannen voor het con-
cert breedvoerig zijn besproken. Ook
hier werd het idee met instemming be-
groet en kreeg de doolhofcommissie toe-
stemming en medewerking om het plan
uit te voeren. Toen alle licnten op groen
stonden, gingen de commissieleden aan
de slag. Er wachtte een heleboel werk en
de tijd tot de datum van het concert was
niet al te lang meer. Er werd een orkest
gezocht en gevonden: het Twents
Symfonie Orkest. Dat zal een leuk pro-
gramma ten gehore brengen van licht-
Klassieke en musical-muziek. Dirigent
Alex Geluk wil wel iets verklappen van
het repertoire van die nacht, maar zegt
ook nog verrassingen in petto te hebben.
Hij wil wel kwijt dat muziek uit de musi-
cals "Phantom of the Opera" en "Les Mi-
sérables" zal worden gespeeld en werken
van componisten als Elgar, Bizet en Sibe-
lius. Het muziekfeest begint 's avonds laat

en zal ongeveer twee uur duren. In ieder
geval gaat het over het middernachtelijk
uur, de midzomèrwende, heen. Gastheer
van de concertnacht is Staatsbosbeheer.
De doolhof zal op sfeervolle wijze wor-
den verlicht. Het natuurlijke decor van
heggen en bomen zal feeëriek worden
"aangelicht". Het zal een muzikale nacht
worden met af en toe verrassingen.
Commissieleden Wietse Baas en Arend
Mol zien het al helemaal voor zich: be-
zoekers die wel tijdig aan de poort van de
doolhof staan, maar niet op tijd in het
centrum ervan zijn om het orkest ook te
zien spelen. Want die mensen zijn in de
gangen van de doolhof aan het dwalen
geraakt. Ze kunnen de muziek vanzelf-
sprekend wel horen, maar dat zal steeds
uit een andere richting zijn zolang ze
ronddolen.

Datzelfde zou wel eens een aantal musici
kunnen overkomen. Zij horen hun colle-
gae wel spelen, maar kunnen zelf nog
niet op het orkestpodium plaatsnemen,
om de eenvoudige reden dat ze lichtelijk
verdwaald zijn. Baas en Mol glimlachen
al bij de gedachte daaraan. Trouwens, de
concertbezoekers zullen ook de weg te-
rug nog moeten vinden na afloop van het
concert. Doolhofbeheerder en commis-
sielid Gerrit Oortgiesen wil wel beloven
dat hij na middernacht de doolhof zal
controleren op vertwijfelde, verdwaalde
bezoekers (of orkestleden), maar hij kan

niet zeggen hoe laat in de nacht of hoe
vroeg in de ochtend dat zal zijn. 'In ieder
geval zal ik mijn best doen om geen men-
sen achter te laten in het labyrint, ze ko-
men er weer uit." Van alle kanten is het
plan voor het doolhofconcert met veel in-
stemming ontvangen. Toen de leden van
de commissie sponsors gingen zoeken,
vonden zij die in zeer korte tijd. Het unie-
ke karakter van het festijn zorgde voor fi-
nanciële bijdragen en toezeggingen van
die enthousiaste sponsors. De doolhof-
commissie is de sponsors bijzonder er-
kentelijk voor hun medewerking, want
zonder die was het organiseren veel
moeilijker, zoniet onhaalbaar geweest. De
doolhofcommissie vindt het geweldig dat
de Ruurlose VW bereid is gevonden om
te fungeren als informatieadres ten aan-
zien van het concert en om de kaartver-
koop op zich te nemen. Kaarten kunnen
worden gereserveerd bij de VW,
Dorpsstraat 14, telefoon (0573) 45 39 26,
fax (0573) 45 39 32. De eerste kaarten zijn
al gereserveerd direct na de uitzending
van afgelopen zaterdag op Radio
Gelderland. Het aantal bezoekers dat ge-
tuige zal kunnen zijn van dit unieke, mu-
zikale evenement zal ten hoogste 650 be-
dragen.
Neem dus geen risico, indien u 'het begin
van de kortste nacht in de doolhof' wilt
bijwonen, reserveer tijdig! Wij houden u
op de hoogte van het verloop van de
voorbereidingen.



Overweg 16
Tel. 0575 - 553433

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83
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Naar de kapper ?
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Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

SNS bank, voor al uw particuliere en
zakelijke financiële dienstverlening.

PARTICULIER
• hypotheken op maat
• vele (o.a. fiscale) spaarvormen
• betalingsverkeer
• leningen (PL en DK)
• vreemde valuta en reischeques
• vermogensadvies
• alle verzekeringen

ZAKELIJK
• betalingsverkeer
• creditgelden
• hypotheken
• financieringen
• verzekeringen
• leasevormen
• bedrij fssparen

SNS. bank
Vorden, Decanijeweg 3, telefoon 0575 - 55 19

THUISKAPPER
OPHAALKAPPER

' (De <EC7/7£ gapper fjij i
i u thuis! i

Wij komen om het haar bij
ü thuis te doen
(Thuiskapper)

óf
Wij halen u op en doen uw

haar bij ons in de salon.
(Ophaalkapper)

labelt... W/komen!

i HEERSINK haarmode
j zutphenseweg 21 vorden ]
' «(0575)551215

Elke 1e zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwtrekvereniging

Vorden
het oud papier inleve-

Lokatie: rechts naast-
Super Grotenhuys aan
de Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.
Tevens kunt u dagelijks
uw papier daar buiten

neerzetten.
Het wordt dan 's-avonds

opgeslagen.
Info: (0575) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Speciale Aanbiedingen
van donderdag t/m zaterdag

Echte Limburgse Vlaaien in wel 30 soorten

VERNIEUWDE

..CAPUCCINO VLAAI..,
verrassend lekker en goed

voor 12 royale punten

NU VOOR f 19,5O

BOSVRUCHTENVLAAI
(8 punten)

rijkelijk gevuld met of zonder slagroom

voor maar f8,50

ONZE BEKENDE

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN

ECHTE BOTER EN FRISSE APPELVULLING

NU 4 HALEN EN DE 5° GRATIS

NIEUW!
HEEFT U ZE AL GEPROEFD?

DE NIEUWE GEVULDE PISTOLETS
MET RAGOUT OF SATÉ

Ook om zélf af te bakken.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

NIEUW NIEUW NIEUW

Per 3 juni a.s. start

J

e/ie
Uw kapster aan huis: knippen vanaf f 20,-

Ontdek de voordelen van thuis geknipt worden:
- geen lange wachttijden meer
- oppas voor uw kinderen niet mee nodig
- wanneer het u uitkomt: overdag of 's-avonds ,

U kunt nu alvast bellen voor een afspraak: 06-52965695
bij geen gehoor privé Saskia Schepers (0314) 34 51 74 Doetinchem

ONZE MAGAZIJNMAN BIEDT AAN:

Originele
Opel-

onderdelen,
dus

gegaran-
deerde

kwaliteit.

Ook
zaterdagochtend

Onderdelen'
Service

9.00 tot 13.00 uur

DE
OPEL DEALER

••m?: w--'-

BETAALBAAR BETER

e WISSELINK e
Zutphen, Vispoortplein 4, tel. (0575) 51 66 46

Na 18.00 uur tel. (0575) 45 12 28
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