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Bloemrijk huwelijk

Op vrijdag 16 juni trouwde juf Menger van de Dorpsschool met Henry Potman. Haar leerlingen van groep 4
maakten er een feestelijke dag van. Getooid met bogen en bloemen verrasten zij hun juf met haar man, toen
zij het gemeentehuis uit kwamen.

Opstapbordessen NS-^fation
in gebruik genomen
Vrijdagmiddag zijn officieel de opstapbordessen bij het NS-station in
gebruik genomen. Daarmee is een wens van vele ouderen eindelijk in
vervulling gegaan. Ook politiek Vorden heeft er herhaalde malen bij de
Ned. Spoorwegen op aangedrongen de perrons ook voor de ouderen en
gehandicapten aan te passen.

Mevrouw E. Broekhuizen-Rietema,
steunfunktionaris van de SWOV (Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden) en tevens
de koördinatrice voor het projekt'Perron
Vorden', gaf een uiteenzetting over de
periode vanaf 1983 (veel correspondentie
met de NS) dat uiteindelijk geresulteerd

heeft tot de ingebruikname van de
opstapbordessen.
Ook memoreerde zij de akties die de
plaatselijke ouderenbonden (ANBO/
KBO/PCOB) hebben gehouden om zich
'hard' te maken voor deze opstapbor-
dessen.

INDUSTRIËLE KRING
VORDEN
maakt zich zorgen over Industriebeleid
van de Gemeente Vorden
Tijdens de maandag gehouden Voorjaarsvergadering van de Industriële
Kring Vorden is uitgebreid gesproken over het industriebeleid van de
gemeente Vorden. Na afhandeling van een aantal punten van huishoude-
lijke aard was er een goed verzorgde bedrijfsbezichtiging van machine-
fabriek MEVO BV georganiseerd door de directie van deze onderneming,
die tevens als gastheer voor deze vergadering optrad.

Vooral de laatste tijd kwamen er meer signalen vanuit het Vordense
bedrijfsleven, die op het ontbreken van enige visie van de kant van de
gemeentebestuurders duiden op het gebied van industriebeleid en -on-
dersteuning. Aanleg van verkeersremmende obstakels in de doorgaan-
de wegen, projectie van een minirotonde, afwijzen van voorstellen voor
nieuw industriegebied zonder redelijke argumentatie, beter aanzicht
huidige industrieterrein, waar al vaak op is gewezen, zijn slechts een
kleine greep uit het industrie-onvriendelijke beleid.
Van enig overleg is daarnaast ook weinig sprake, getuige het voorstel
van enige transporterende ondernemers aan de gemeente om terzake
van de geplande minirotonde in een naburige gemeente met hen te
gaan bekijken hoe onmogelijk normale vrachtwagencombinaties hier
moeten manoeuvreren, met schade aan wegen en veel ongemak voor
omwonenden. Aan deze uitnodiging was geen behoefte; de vroede
vaderen wisten het immers zelf wel!
In de vergadering waren duidelijke geluiden van onvrede en ontstelte-
nis te horen en bij continuering van dit (wan)beleid deelden diverse
ondernemers mee te overwegen naar betere oorden uit te kijken. Twee
bedrijven zijn al aan het onderhandelen in naburige gemeenten...
Is het de wens van de Vordense gemeente, wellicht gesteund, of zelfs
gedwongen, door Provinciale Staten, de industrie in Vorden langza-
merhand uit te bannen?
De gevolgen bij ongewijzigd beleid laten zich wel raden!

Er werd een commissie benoemd om op zo kort mogelijke termijn een
gesprek met B&W te beleggen, om de vroede vaderen de ogen te
openen, om in Vorden eindelijk te komen tot een écht industriebeleid.

Zo werden 850 handtekeningen naar de
NS opgestuurd.
De ingebruikname op zich vond vrijdag-
middag plaats in aanwezigheid van de
heer S^^Oegema (sektorchef passage
en verk^^van het rayon Hengelo van de
Ned. Spoorwegen). Hij wees op de be-
trokkenheid van de Vordense bevolking
die er zoveel aan heeft gedaan om de
perrons voor iedereen toegankelijk te
maken.
De dames Broekhuizen en Voskamp
werden extra door de heer Oegema in
het zonnetje gezet voor hun doortasten-
de en enthousiaste optreden tegenover
de NS. Zij kregen als blijk van waarde-
ring behalve bloemen een 'dagje NS in
Nederland' aangeboden.
Burgemeester E.J.C. Kamerling toonde
zich verheugd over de totstandkoming
van de opstapbordessen. "Het is fijn om
met de trein te gaan. Om de milieuver-
ontreiniging tegen te gaan moet het rei-
zen per trein gestimuleerd worden. De
spoorlijn Zutphen-Winterswijk mag dan
ook zeer zeker niet worden opgeheven.
De Achterhoek mag niet achterblijven",
aldus burgemeester Kamerling die de
verwachting uitsprak dat het terreinver-
keer in de nabije toekomst zeer zeker zal
aantrekken.
De opstapbordessen op het NS-station
zijn aan één zijde voorzien van een trap.
De andere zijde heeft een hellingbaan
voor rolstoelen, kinderwagens e.d.

P.C.O.B.
De leden van de Protestants Christelijke
Ouderenbond maakten donderdagmid-
dag 15 juni een uitstapje naar Erve
Brooks ter afsluiting van het seizoen.
Het was voor allen een gezellige middag.
Na de koffie en het bezichtigen van het
museum werd de middag besloten met
het eten van een pannekoek, waarna we
via Markelo en Laren weer huiswaarts
gingen. Het programma voor het nieuwe
seizoen is in voorbereiding.

Veel animo open dag
De Vijfsprong
Biologisch-dynamisch bedrijf De Vijf-
sprong spreekt van een goede belangstel-
ling tijdens de gehouden open dag. Men
schat zo'n 300 bezoekers op het terrein te
hebben gehad. Dat is in vergelijking tot
de beide open dagen die men bij de start
van het bedrijf hield wat minder, maar de
indruk bestaat dat er nu ook meer
belangstelling van buiten de biologisch-
dynamische kring is.
De Vijfsprong hoopt dat er een uitwisse-
ling op gang zal komen tussen de ecolo-
gische landbouwbedrijven en de regulie-
re landbouwbedrijven in de buurt.

Zweedse dansgroep
genoot van een
'weekje Vorden'
'De Lunds Studenters Folkdanslag' zijn
zaterdagmorgen door de gastgezinnen
uit Vorden naar Zutphen gebracht waar
de groep op de trein stapte richting
Zweden.
Mede door het prachtige weer hebben de
Zweedse dansers een prima week gehad
in Vorden. Een week die vrijdagavond
werd afgesloten met een gezellige barbe-
cue bij Camping 'De Goldberg' waar hoe
kon het anders door de Zweden en 'De
Knupduukskes' nog een paar dansjes
werden gemaakt. Eerder in de week was
er eveneens een gezamenlijk optreden
van de beide groepen.
De Zweden brachten de tijd verder door
met een bezoek aan de Witte Wieven bij
bakker Postel in Zwiep, het openlucht-
museum in Arnhem terwijl in Keyen-
borg een klompenmakerij werd bezich-
tigd. Dit was een groot succes, de klom-
penmaker deed goeie zaken, want de
Zweedse gasten wilden per se een paar
klompen als souvenir mee naar Zweden
nemen.
Ook het optreden in het bejaardencen-
trum 'De Wehme' oogstte veel bijval.
Waarschijnlijk zullen de leden van 'De
Knupduukskes' volgend jaar een tegen-
bezoek aan Zweden brengen.

Ham-Party
opwarmer voor
Beach Party
De Stichting Ham-Party b*d't in de loop
der jaren een reputatie oi(P)ouwd met
het organiseren van feesten. Alom be-
kend zijn de Beach Party's die 's zomers
in tropische sferen worden gevierd. Ook
dit jaar staat een dergelijk evenement op
het programma, en wel QD zaterdag 19
augustus. Als opwarmei^^rd zaterdag
op kampeerboerderij WagCTivoort al een
voorproefje gehouden tijdens de jaarlijk-
se Ham-Party.
Mede door het mooie weer had dit jaar-
lijkse tuinfeest, al iets tropisch. De op-
komst van belangstellenden was dan ook
goed. De organisatoren hadden gezorgd
voor een podium waarop drie groepen
konden optreden, waaronder de Frank
Kraaijeveld Band en White Heat.

Deurdre^jers
Regeren is vooruitzien. Zo ook bij de
Vordense Karnavalsvereniging 'De
Deurdreajers' die dezer dagen tijdens de
jaarvergadering bekend maakte dat het
programma voor volgend jaar inmiddels
rond is. De opzet van het programma is
vrijwel gelijk aan dat van 1989. Voor de
zaterdagavond zal nog een 'publiekstrek-
ker' gekontrakteerd worden.

Bij de bestuursverkiezing stelden de af-
tredende leden A. Meyerink en R.
Schmitz zich niet meer herkiesbaar. Zij
werden door voorzitter Martin Westerik
dank gebracht voor de inzet die zij de af-
gelopen jaren voor de vereniging hebben
getoond. Richard Martens en Rob
Schrok nemen de vakante bestuursplaat-
sen in. Mevrouw Francien Meyerink
werd bij akklamatie herkozen.
Rob Schmitz gaf tijdens zijn jaarverslag
een overzicht van de diverse aktiviteiten
die in het voorbije seizoen hebben
plaatsgevonden. Penningmeester Paul
Hartman maakte bekend dat de vereni-
ging momenteel in financieel opzicht
goed draait.

Deldens buurtfeest
De buurtvereniging 'Delden' organi-
seert zaterdag l juli nabij café Het
Zwaantje het jaarlijkse volksfeest.
's Middags worden er diverse spelen ge-
houden waaronder een hondenrace.
Ook zijn er jachthoornblazers aanwezig.
Het traditionele vogelschieten wordt
's avonds gehouden. Zodra de koning of
koningin bekend is zal er in de feestzaal
van Het Zwaantje m.m.v. Het Hanska
Duo ongetwijfeld een gezellig feest wor-
den gehouden.

Vrijdagavond 30 juni geeft de toneelver-
eniging 'Delden' in het Dorpscentrum
een opvoering van het blijspel 'Zo hef
meu Gerre het ewild'. Een stuk geheel in
het dialekt. De regie van deze platte-
landskomedie is in handen van Henk
Rouwenhorst uit Ruurlo.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK Kerk Kranenburg
Zondag 25 juni 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zaterdag 24 juni 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 25 juni 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 25 juni 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, Zondagsschool en Jeugdkerk; 19.00 uur
Oecumenische dienst Raad van Kerken, ds. P.
Dekker, in de RK Kerk in de Kranenburg.

Kapel de Wildenborch
Zondag 25 juni 10.00 uur ds. H. Westerink,
m.m.v. de Cantorij.

Geref. kerk Vorden
Zondag 25 juni 10.00 uur evang. N. Esmeijer,
Hoenderlo; 1 9.00 uur drs. P.W. Dekker, Oec.
dankdienst in de Antonius van Padua kerk,
m.m.v. Dameskoor.

Huisarts 24 en 25 juni dr. Haas tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30 10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman,
Withaar. Tel. 05754-351.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur. Op zatardag van
9.15-10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 24 juni 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 24-25 juni J.H. Hagedoom, Lo-
chem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. te!. 2222

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Ambulance 06-1.1, b.g.g. 05750-15555

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
1132. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.

Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wij-
zing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van 19.00-
20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor Kas-
tanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.

Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.

Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink
15, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van
13.00-14.00 uur in het wijkgebouw. Avond-
en weekenddiensten tel. 05750-29666. De
hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereik-
baar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje hele maand juni mevr. Wol
ters, tel. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat
6, tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmor-
gen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER-WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 24 juni 17.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 25 juni 10.00 uur Viering van
Woord en Communie.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25.juni 10.00 uur ds. D.C. de Dreu.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 - Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 - Politie, tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 - Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-66445E.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

Collecte Rode Kruis
zeer geslaagd!
De collecte van het Rode Kruis heeft het
mooie bedrag opgeleverd van f 9.392,65
(1988: f9.446,90). De medewerking aan
deze collecte is door het Nederlandse
Rode Kruis bijzonder op prijs gesteld en
stelt haar in staat het belangrijke Rode
Kruiswerk over de gehele wereld te
doen. De direktie van Drukkerij Weevers
heeft ook dit jaar weer een sponsoradver-
tentie ter beschikking gesteld. De bedrij-
vencollecte is nog niet afgesloten.

lijks 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. PAAI
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woens-
dag-, zaterdag- 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; don-
derdag 10.45-11.45 uur.

Burgerlijke
stand
Geboren: Renske Bargeman

Ondertrouwd: W.H.B. Broekhuizen en
Y. van de Velde

Gehuwd: F.W. Robbertsen en G. van
Renselaar; H.P. Potman en G.H. Menger

Overleden: E. Schut-Langenbach, 86jaar
oud



VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus Een nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Somfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

1 interieuradviseuran _
ieterse

Hackforterweg 19,
Wichmond. Tel. 05754-517

MOEZELVAKANTIE

- Te huur CARAVANS met
grote voortent

— Volledig huishoudelijk in-
gericht

— In het prachtige MOEZEL-
DAL in Duitsland

— Op Camping Pommern
— 8 km van Cochem
— Gunstige All-In prijzen
— Door omstandigheden nog

enkele weken vrij

fam. Lovink
Thorbeckestraat 22
7021 AXZELHEM
08342-1548

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

Co juwelier

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

TE KOOP:

Verse aardbeien
blanke witlof en

aardappelen
TUINDERIJ BANNINK

Hulshofweg 4 — Ruurlo
Tel.:05736-1311

een dakgoot vernieuwen
kan iedereen!

6

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Burg Gallcestraat 60

7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

. 7251

fons Jansen ™-
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden -Tel. 05752-2532

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 22, 23 en 24 juni

Panklare
Sn'jbonen
5°0gram

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Grote
Nektarina's

10 voor

4,95

MAANDAG
26 juni

500 gram

Spitskool
panklaar 0.95

DINSDAG
27 juni

500 gram

Worteltjes
geschrapt 0.95

WOENSDAG
28 juni

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten raówkost uit voorraad leverbaar.

Het is al volop zomer!
Neem daarom broodjes mee
als u eens een dagje uit gaat.

Maar dan natuurlijk van de man
die zelf bakt! OPLAA T is zo'n bakker.

AANBIEDING:

Krentebollen 6ha/en 5 betalen
Penseetaartje van 5.- voor 4,50
Weekend taartje van725v0 0r 6,75
Mueslikoeken 1 PakNu 3,—

WARME BAKKER

fPLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

6,75

LEKKER VOOR IN DE PAN OF OP DE BARBECUE:

.GEMARINEERDE VARKENSHAA
100 gram 2,25

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

Runder Rolletjes „»
Gelderse schijven

5 halen

4 betalen

GEBRADEN Varkens-
Rollade m, , . , , , . , , 1,69

Komkommer salade
100 gram 0,98

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 küo 7,95

grove 1 k,io 9,90

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlapjes
1 kiio 12,90
Fricando
1 küo 14,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470 WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDING

Pizza's Per stuk 6,25
Bami of Nasi 1 küo 6,25

Rundergehakt 1 küo 1 1,50
h.o.h. gehakt 1 küo 7,95

Slavinken
per stuk

Adverteren kost geld-
niet adverteren kost meer!

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

Schiesser
Heren

slips en
hemden

2 stuks

Schiesser
voor meisjes:

Hemd en
2 Slips

NU

Sloggy

Damesslips
Alle modellen

3 stuks

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

1 BOS MONTREA ROZEN 4.75
1 BOS CHRYSANTEN 4,75

SAMEN

7,50
VOLOP TUINPLANTEN

DE VALEWEIDE-bloemen



Dankbaar en gelukkig geven
wij u kennis van de geboorte
van onze dochter en zusje

ALBERTINEHERMIEN

Wij noemen haar

Monique

Henk Sleumer
Minie Sleumer-Wesselink
Richard

17 juni 1989.
Peggenhofweg 3
7251 NCVorden

Dankbaar en erg gelukkig ge-
ven wij u kennis van de ge-
boorte van onze dochter en
zusje

1949 1989

Bertine

Derk, Rita en Arjan
Bruil

17 juni 1989.
Okhorstweg 3
7251 RGVorden

Heel hartelijk dank voor de
vele gelukwensen, bloemen
en kado's, die we mochten
ontvangen bij ons 60-jarig
huwelijk.

J.B. Wuestenenk
A. Wuestenenk-

Regelink
Prins Bernhardweg 3
7251 EGVorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer 1 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening 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:
VAM-vat. Smidstraat 12,
Vorden.

• JONGE VROUW ZOEKT
nog werk voor enkele mor-
gens per week in een net ge-
zing. Huishoudelijk werk, be-
jaardenhulp, kinderoppas.
Omgeving Vorden. Event. per
1 september. Brieven onder
nr. 12-1, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vor-
den.

• TE KOOP:
2 Veldbed: f 10,- +
kost. Tel. 05752-2514.

adv.

• TE KOOP:
Oranje zonnescherm, br.
2.10 m. T.e.a.b. J. Voskamp,
Vorden, tel. 2001.

• TE KOOP:
'Volop' alle soorten kool-
planten, tomaten, sla, andij-
vie, rode biet, selderie, pe-
terselie, asters, komkom-
mers en prei planten. Bies-
look pollen. Jonge konijnen,
kleurdwergjes, en cavia's en
afrikanen.
D. Klein Geltink, Schuttestr. 1,
Vorden, Tel. 1498.

• TE KOOP:
Alle soorten koolplanten,
sla, andijvie, prei- en rode
biet planten. H. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
05752-6876.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, rWichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP a.s. zaterdag:
nieuwe aardappelen bij G.J.
Steenblik, Nieuwenhuisweg
4, Vorden, tel. 05753-1770.

MALSOVIT-maaltijd-
koeken voor 'n bikini
slanke zomer.
Malsovit
verkrijgbaar bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphens«w«g 18, Vorden, tel. 1384

Dankbaar dat wij dit mogen beleven
hopen wij op 1 juli
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijk
te gedenken.

H.Jansen
J.H. Jansen-Zweverink

Wie ons hiermee wil feliciteren is van
harte welkom van 15.00 tot 16.30 uur
in zaal Garritsen, Varsselseweg 50,
Veldhoek

Hazenhutweg 1
7255 MN Varssel-Hengelo (G)

Heden ging onverwacht van ons heen mijn zorgzame
man, onze lieve vader en mijn schoonzoon

Gerrit Hendrik Ruesink

op de leeftijd van 60 jaar.

Vorden: D. Ruesink-Steenblik

Houten: H. Ruesink

Boskoop: D. Ruesink

Vorden: W. Steenblik

7251 PB Vorden, 20 juni 1989
Hengeloseweg 1 3

Dat hij vrij rustig is heengegaan
is ons tot troost in dit zware verlies.

Mijn man, onze vader is opgebaard in het uitvaart-
centrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden, waar
vrijdag 23 juni van 20.00-20.30 uur gelegenheid is
tot condoleren en afscheid nemen.

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 24
juni om 11.00 uur in de NH Kerk te Vorden, waarna
aansluitend de teraarde bestelling zal plaatsvinden
om ± 1 2.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Hengelo (Gld.).

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in 'Ons Huis', Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.).

Op dinsdag 12 juni overleed onze zwager

Jan Bijenhof
ECHTGENOOT VAN G EES BIJENHOF-BREUtCER

Barchem: W. Breuker
G. Breuker-Reusink

Zutphen: H. de Raat
J. de Raat-Breuker

MONUTA
VERZORGING |J VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Om u nog sneller van dteost te zijn,
kunt u ons 0&-nummer belten:

06-8212240
Monuta, óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

30 juni
TONEELUITVOERING

Buurtvereniging 'Delden'

Door eigen leden wordt de klucht
'Zo heeft Meu Gerre het gewild'

opgevoerd in het Dorpscentrum te Vorden.

Deze luchtige plattelandscomedie werd
geschreven door D.J. Eggengoor en is

toegankelijk voor iedereen.

AANVANG 20.00 UUR

CONCORDIA J 20Jaar
uitslag 6e trekking
Jubileumverloting:

nrs. 77 - 65 - 55 - 329 - 83 -
489-373-33.

De gewonnen prijzen kunnen worden afgehaald bij
J.A. Norde, Burg. Galleestraat 10 te Vorden.

Marktvereniging
Vorden

Ledenvergadering

maandag 3 juli a.s.
n.m. 8.00 uur
in
Hotel Bakker

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Openbare kennisgeving verzoek om
vergunning (art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
23-6-1989 op werkdagen van 9.00 tot 1 2.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur (behalve vrijdagmiddag),
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 1 8.00 tot 21.00 uur ter inzage
een verzoek met bijlagen van:

1. dhr. G.B. Norde, Wiersserbroekweg 10, 7251 LG
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
het bestaande bedrijf met een ondergrondse af-
gedekte mestkelder voor de opslag van rund-
veemest, adres inrichting Wiersserbroekweg 10
te Vorden;

2. dhr. G. Burkink, Polweg 6,- 7234 ST Wichmond
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Polweg 6 te Wichmond;

3. dhr. G.J. Hendriksen, Wiersserbroekweg 3, 7251
LG Vorden om een vergunning tot het uitbreiden
van het bestaande bedrijf met een afgedekt folie-
bassin voor de opslag van rundvee- en varkens-
mest, adres inrichting Wiersserbroekweg 3 te
Vorden.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er
geen behoefte aan zal bestaan over de aanvraag ad-
viezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te
brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-be-
schikking tegelijkertijd met het verzoek om vergun-
ning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking^
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
de in het gebied waar de inrichting is gelegen te
verwachten toekomstige ontwikkelingen met betrek-
king tot gevaar, schade of hinder buiten die inrich-
ting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften ter voorkoming of beperking van
vaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning en/of de ontwerp-beschikking kun-
nen door een ieder gedurende een maand vanaf de
datum van tervisielegging SCHRIFTELIJK worden in-
gediend bij het gemeentebestuur. De ingekomen be-
zwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Een
ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtig-
de MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden voor 7-7-1989. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden in-
gediend bij het gemeentebestuur.

Datum: 21 juni 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris. de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

ACHTERHOEKSE
KANEEL BOLUSSEN

DIT WEEKEND
per 6 van 4,50 voor 3,50

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Barbecuen... dan naarde Keurslager

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Huzaren salade

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Schouderham 100 g 1,69Kipfilet
500 gram 7,98

Leverworst fijn 250 g 1,75
(aan stuk)

maandag: Speklappen p kg 6,98

dinsdag: Verse worst 500 g 4,98
Runderworst 500 g 5,98

SPECIAL woensdag:
Gehakt h.o.h. soog 4,98

Rundergehakt 500g 5,98OP VELER VERZOEK
ÉÉN WEEK!

Filet Courgette
100 gram 1,95

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

WONINGBOUWVERENIGING l „THUIS BEST"

Adm.: Spalstraat 41 - 7255 AB Hengelo Gld. -Tel. 05753-1460

DE WONINGBOUWVERENIGING „THUIS BEST" TE HENGELO (G) IS O.M. BELAST MET
DE REGISTRATIE VAN DE NAMEN VAN KANDIDATEN VOOR EEN WONING IN WlCHMOND
(GEM. VORDEN).

ENKELE WEKEN GELEDEN DEELDEN wu VIA EEN BERICHT IN „CONTACT" MEDE, DAT
KANDIDATEN VOOR EEN WONING IN WlCHMOND ZICH KONDEN MELDEN BIJ ONZE
VERENIGING. BlJ DEZE INSCHRIJVING ALS WONINGZOEKENDE ZOU DAN NOG
REKENING WORDEN GEHOUDEN MET DE PERIODE GEDURENDE WELKE ZIJ
INGESCHREVEN STONDEN BIJ DE GEMEENTE WARNSVELD VOOR EEN WONING IN
WICHMOND.

MIDDELS DEZE PUBLIKATIE STELLEN wu BELANGHEBBENDEN IN DE GELEGENHEID
ALSNOG VAN VOORNOEMDE REGELING GEBRUIK TE MAKEN. CONCREET BETEKENT
DIT, DAT VANAF VEERTIEN DAGEN NA HET VERSCHIJNEN VAN DIT BLAD BIJ
INSCHRIJVING BIJ ONZE VERENIGING VOOR EEN WONING IN WlCHMOND GEEN
REKENING MEER GEHOUDEN WORDT MET DE INSCHRIJFTERMIJN BIJ DE GEMEENTE
WARNSVELD.

TWEE DAGEN TUINFEEST
rondom jeugdsoos

FLOPHOUSE TOLDIJK
gedeeltelijk overdekt.

vrijdag 23 juni:
THE AMAZING STROOPWAFELS

zaterdag 24 juni:
topformatie PLUS DOREEN

Cocktailbar
Barbecue
Kampvuur

VRIJDAG 30 JUNI: NORMAAL
ZONDAG 2 JULI: KOFFIECONCERT

HIERVOOR ZIJN OP DIVERSE PLAATSEN KAARTEN IN VOORVERKOOP VERKRIJGBAAR

HET BESTE VAN DE BEER
Ue Beer Professioneel heeft het complete ABC
voor bedrijven en andere grootverbruikers in huis.
Materialen en gereedschappen voor diverse doelein-
den, variërend van aambeeld tot steenboor of, zo u
wilt, van betonmolen tot bout. De Beer levert uit
voorraad ondermeer gereedschappen en machines
voor industrie en bouwsector, bevestigingsmaterialen,
hang- en sluitwerk en veiligheidsartikelen voor be-
scherming van top tot teen.

db
P R O F E S S I O N E E L

Industr.terr. "De Mars'
Kleine Belt 3, Zutphen
Telefoon 05750-18411
Fax 05750-11845



• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• //e/ gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 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 Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

OORBEREI-
DINGSBESLUIT

VOOR DE KERN
MEDLER-TOL

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om voor de kern
Medler-Tol een voorbereidingsbesluit
te nemen teneinde ongewenste ontwik-
kelingen te voorkomen. Het is de be-
doeling om de kern Medler — Tol in te
passen in het bestemmingsplan 'Buiten-
gebied 1982'. Voor dit bestemmings-
plan is een herziening in voorbereiding.
De Provinciale Planologische Commis-
sie heeft zich al positief uitgelaten over
de aan de gronden gegeven bestemming
in Medler-Tol.

Indien de gemeenteraad het voorberei-
dingsbesluit neemt, is er naast de be-
schermende werking ook de mogelijk-
heid om op het ontwerp-bestemmings-
plan vooruit te lopen bij eventuele aan-
vragen om bouwvergunning.

4 |h TICHTING WEL-
i^mZIJN OUDEREN

VORDENKRIJGT
GEEN HOGER SUB-

SIDIE VOOR PRO-
JEKTDAGOPVANG

OUDEREN
Voor het projekt dagopvang ouderen
heeft de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden een eenmalig subsidie van de
gemeenteraad ontvangen. Daaraan
heeft de gemeenteraad de voorwaarde
verbonden dat in de volgende jaren
deze aktiviteit ook uitgevoerd moet
worden en dat dit niet ten koste mag
gaan van de andere aktiviteiten. Tevens
moet de aktiviteit dan betaald worden
uit het jaarlijks budget van de SWOV.
Hiertegen heeft de SWOV bij de ge-
meenteraad een bezwaarschrift inge-
diend. De commissie voor de behande-
ling van bezwaar- en beroepschriften
adviseert de gemeenteraad om ook in
de volgende jaren voor het projekt dag-
opvang een subsidie beschikbaar te stel-
len. Het gaat volgens de commissie om
een nieuwe taak waarvoor binnen het
bestaande budget onvoldoende middel-
en aanwezig zijn. Burgemeester en wet-
houders vinden echter dat deze aktivi-
teit nog binnen het bestaande budget
gefinancierd kan worden en dat een
aanvulling op het jaarlijks budget niet
noodzakelijk is.

•"ƒ? ESTEMMINGS-
W^PLAN'BUITENGE-

BIED 1989, N0.3'
Dit bestemmingsplan heeft betrekking
op het terrein van het bouwbedrijf en
houtzagerij aan de Hengeloseweg 9. De
vaststelling van het bestemmingsplan
maakt het mogelijk om het bedrijf met
een loods uit te breiden. Deze loods
wordt aan de overzijde van de Schim-
meldijk gebouwd. Het huidige bedrijfs-
terrein strekt zich uit aan weerszijden
van de Schimmeldij k. Deze weg met
een lengte van ruim 1,5 kilometer is on-
derdeel van de fietsroute Vorden —Hen-
gelo en geeft nog een oorspronkelijk
beeld van de historische route richting
kasteel en buurtschap Schimmel. Van
een dergelijke cultuurhistorisch waarde-
volle weg zijn met name de begin en
eindpunten belangrijk voor de herken-
baarheid ervan. De aansluiting van de
Schimmeldij k op de Schuttestraat is
duidelijk gemarkeerd, ondanks het feit
dat het daar aanwezige agrarische be-
drijf met zijn bebouwing aan weerszij-
den van de weg is gelegen.

Bij het bouwbedrijf, waarvoor het be-
stemmingsplan gemaakt is, is het karak-
ter van deze weg grotendeels verloren
gegaan. De ingang van de Schimmeldijk
als openbare route is nauwelijks herken-
baar. Het geheel maakt indruk onder-
deel van het bedrijfsterrein te zijn. Bij
de nieuwe ontwikkelingen van het be-
drijfis een verbetering van deze situatie
te creëren. Door de huidige bedrijfsbe-
bouwing visueel te scheiden van de
nieuwe bebouwing aan de overzijde van
de Schimmeldijk ontstaan er voor het
bedrijf twee terreingedeelten met ieder
een apart karakter: het bestaande ge-
deelte rondom het woonhuis en het
meer landelijke karakter rondom de
nieuwe loods. Hierdoor kan de weg het
oorspronkelijke karakter weer terugkrij-
gen en wordt de continuiteit van deze
landschappelijke route hersteld.
Het bedrijf heeft volgens burgemeester
en wethouders verder een functionele
binding met het buitengebied, omdat de
meeste klanten van het bedrijf uit dit
gebied komen.
Tegen het plan zijn geen bezwaren inge-
diend.
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad dan ook voor om dit plan
vast te stellen.

PSTAPPERRONS
IN VORDEN

Sinds vrijdag 16 juni is Vorden twee op-
stapperrons op het N.S. station rijk. Met
name de Stichting Welzijn Ouderen
heeft geijverd om deze stations in Vor-
den te krijgen.
De plaatsing ervan is dan ook op gepaste
wijze in hotel Bloemendaal gevierd.

rERKEERSSITUA-
|Ü il TIE OP DE

HORSTERKAMP
GEWIJZIGD

Denkt u aan de gewijzigde verkeerssi-
tuatie op de Horsterkamp? Doordat
deze weg nu binnen de bebouwde kom
ligt mag er niet harder gereden worden
dan 50 kilometer per uur

ESTEMMINGS-
PLAN 'VORDEN

ZUIVELTERREIN
1988'

Dit bestemmingsplan heeft betrekking
op het terrein van de zuivelfabriek aan
de Burgemeester Galleestraat. Het plan
geeft de planologische basis voor wo-
ningbouw. Hiermee is, nadat gedepu-
teerde staten van Gelderland toestem-
minghadden gegeven, reeds begonnen

Het ontwerpplan heeft gedurende de
vastgestelde termijn ter visie gelegen.
Er zijn geen bezwaren tegen ingediend.
Een ontwerp-bestemmingsplan moet
eveneens naar een aantal officiële in-
stanties worden toegezonden. Ook deze
hebben over het plari geen opmerkin-
gen gemaakt die aanleiding geven het
plan te wijzigen.

NZAMELING
•- GLAS
In vrijwel het gehele Gewest Midden
IJssel, waarvan Vorden deel uitmaakt, is
de hoeveelheid ingezameld glas ge-
daald. Er zijn geen aanwijzingen dat er
minder glas verbruikt wordt. In vergelij-
king met het 'topjaar' 1985 is er 20.000
kilo minder glas ingeleverd.
Voor het milieu is het van wezenlijk be-
lang dat glas gescheiden ingezameld
wordt. Laten we er dus met z'n allen
voor zorgen dat er zoveel mogelijk glas
in de glasbakken komt!

ERLEENDE
BOUWVERGUN-

NINGEN
Op 6 juni jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
— Unigro N.V., afdeling vastgoed, te

Houten, voor het verbouwen en uit-
breiden van een supermarkt aan de
Smidsstraat 2 te Vorden.

Op 14 juni jongstleden hebben burge-

meester en wethouders besloten om
bouwvergunning te verlenen aan:
— de heer A.J. Berentsen, Deldense-

broekweg 16 te Vorden, voor het ver-
bouwen van de woning op het per-
ceel Deldensebroekweg 16 te Vor-
den;

— de heer W.G. Poorterman, Hilverink-
weg 4 te Vorden, voor het verbouwen
van de boerderij op het perceel Hil-
verinkweg 4 te Vorden;

— de heer M. Arfman, Wildenborchse-
weg 21 te Vorden, voor het verbou-
wen van een schuur tot werkplaats/
machinebankwerkerij op het perceel
Wildenborchseweg 21 te Vorden;

- aan de voetbalvereniging Vorden,
voor het bouwen van een kantine op
het sportterrein aan de Oude Zut-
phenseweg te Vorden

Op grond van het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

jjfEGELING
^GELDELIJKE

STEUN VOORZIE-
NINGENAAN

HUURWONINGEN
De regeling geldelijke steun voorzienin-
gen aan huurwoningen regelt de gelde-
lijke steun van het rijk aan gemeenten
voor het treffen van voorzieningen aan
complexen woningen van:
— toegelaten instellingen (woning-

bouwverenigingen) ;
— gemeenten;
— particuliere verhuurders (ook stich-

tingen en institutionele beleggers).

De voorzieningen moeten betrekking
hebben op de indeling van de woning,

op de verbetering van het wooncomfort
en/of het opheffen of voorkomen van
technische gebreken. Indien tegelijker-
tijd (en daaraan gekoppeld) geluidwe-
rende voorzieningen getroffen worden,
kan daarvoor onder bepaalde voorwaar-
den ook subsidie worden verleend.

Belangrijke punten in de regeling.
1. De regeling geldt voor huurwonin-
gen. Het door de eigenaar zelf bewoon-
de huis valt daarbuiten. De regeling is
niet van toepassing op bejaardentehui-
zen, dienstwoningen, recreatiewonin-
gen, woonschepen, woonwagens en
noodwoningen. Voorzieningen aan aan-
leunwoningen ' bij bejaardentehuizen
kunnen worden gesubsidieerd als er
sprake is van een huurcontract.
2. Alleen woningen van 15 jaar en ouder
komen voor subsidie in aanmerking. De
regeling heeft de bedoeling de wonin-
gen met een grote kwaliteitsachterstand
aan te pakken. Het gaat dan vooral om
de vooroorlogse en oudere na-oorlogse
huurwoningen, zowel in de sociale als
in de partikuliere sektor.
3. De regeling betreft de verhouding
rijk-gemeenten. Verhuurders moeten
zich met plannen en vragen wenden tot
de gemeente.
4. Voor Vorden beheert de Hoofdin-
spekteur Direkteur van de Volkshuis-
vesting (HID) het budget van Vorden.
Per plan kan een bijdrage worden toege-
kend. Honorering van een aanvraag is
dus mede afhankelijk van het beschik-
baar zijn van een budget. De gemeente
kan vooraf via een meerjarenplan pro-
beren een claim te leggen op de budget-
ten.
5. Op grond van de regeling kan het rijk
een gemeente in staat stellen huurders
een tegemoetkoming te verstrekken
voor verhuis- of herinrichtingskosten.

Hoogste en laagste subsidie per woning.
De subsidie wordt afgeleid van de
bouwkosten van vergelijkbare nieuw-
bouwwoningen. Voor elk kalenderjaar
krijgen de gemeenten te horen hoe

.K. KERK VIERAKKER IN MEERJARENPRO-
GRAMMA RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN

Om in aanmerking te komen voor de reservering van een bedrag voor de restauratie
van rijksmonumenten dient de gemeenteraad jaarlijks een plan vast te stellen en in
te zenden naar het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Het gaat
hier om een meerjarenprogramma dat jaarlijks aangevuld moet worden.
Burgemester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de R.K. Kerk te
Vierakker thans als aanvulling op het programma op te voeren.

EMEENTERAADSVERGADERING
D.D. 27 JUNI 1989

De agenda voor deze vergadering, die plaatsvindt in het gemeentehuis en
om 19.30 uur begint, ziet er als volgt uit:
— voorbereidingsbesluit kern Medler-Tol;
- nieuwe gemeenschappelijke regeling voor het streekarchivariaat Gorssel,

Lochem, Vorden en Warnsveld;
— vaststelling plan voor nieuwe basisscholen 1990— 1993;
— wijziging van de begroting 1989;
— aanvulling meerjarenprogramma restauratie rijksmonumenten;
— beslissing op bezwaarschrift van de Stichting Welzijn Ouderen Vorden;
— beslissing op bezwaarschrift van de Stichting Peuterspeelzaalwerk Vor-

den;
— vaststelling bestemmingsplan'Vorden Zuivelterrein 1988';
— vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied 1989, no 3';
— verwerving grond naast perceel Zutphenseweg 71;
— voteren krediet voor aanleg 3 woonwagenstandplaatsen aan de Overweg;
— verkoop grond aan de Insulindelaan.

>ƒƒ UUR PEUTERSPEELZAAL IN HET GEDING

Nadat de voormalige vergaderruimte in de sporthal was verbouwd tot peuterspeel-
zaal, hebben burgemeester en wethouders de huur ervan verhoogd. Op grond van
de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen heeft de Stichting
Peuterspeelzaal hiertegen een bezwaarschrift bij de gemeenteraad ingediend. Bur-
gemeester en wethouders stellen de gemeenteraad echter voor om het bezwaar-
schrift niet ontvankelijk te verklaren omdat het om een zogenaamd privaatrechtelijk
geschil gaat. Alsdan is de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
niet van toepassing.
Om echter tot overeenstemming te komen met de stichting Peuterspeelzaal stellen
burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om een onafhankelijke deskun-
dige aan te wijzen die de juiste hoogte van de huur voor een dergelijke ruimte
vaststelt. De kosten voor de vaststelling van de huur willen burgemeester en wet-
houders betalen. Hiermee volgen ze het advies van de commissie bezwaar— en
beroepschriften over deze zaak.

hoog die kosten voor dat jaar zullen
zijn. Tot 100 procent van dat bedrag zijn
de verbeteringskosten subsidiabel. Kos-
ten boven die 100 procent komen niet
voor subsidie in aanmerking. De inves-
tering moet wel meer bedragen dan
f5000,— wil er subsidie worden ver-
strekt.
Indien een gemeente woningen heeft
die jonger zijn dan 15 jaar kan er subsi-
die gegeven worden mits de woningen
in de woningvoorraad absoluut niet ge-
mist kunnen worden en er zeer ernstige
bouwtechnische gebreken aan kleven.

Hoe hoog wordt de huur na de verbete-
ring?
De regeling bevat hiervoor geen concre-
te bepalingen. Deze staan in de Huur-
prijzenwet Woonruimte. Hierin wordt
bepaald volgens welke regels de huur
moet worden verhoogd indien er sprake
is van verbetering van het wooncomfort
en als de investeringen hoger zijn dan
20 procent van de bouwkosten van ver-
gelijkbare nieuwe woningen. Blijven de
kosten beneden die 20 procent dan
moeten huurder en verhuurder in on-
derling overleg zelf een nieuwe huur-
prijs vaststellen.
Komen de kosten wel boven die 20 pro-
cent dan wordt er een nieuwe huurprijs
vastgesteld gebaseerd op de oude huur-
prijs en een bepaald percentage van de
gemaakte kosten. Dit werkt volgens het
1,2,3, systeem.
Tot 20 procent is de vaststelling van de
huurverhoging vrij overeen te komen
tussen huurder en verhuurder. Bedra-
gen de kosten 20 tot 50 procent van de
bouwkosten voor vergelijkbare nieuwe
woningen, dan bedraagt de huurverho-
ging l procent over de eerste 20 procent
van de kosten met daarbij opgeteld 2
procent van de resterende (20 — 50 pro-
cent) van de kosten. Bedraagt de inves-
tering 50 procent of meer van de bouw-
kosten van vergelijkbare woningen dan
komt hierbovenop nog eens 3 procent
van de gemaakte kosten boven de 50
procent. Om te streven naar een kosten-
dekkende huur na verbetering van de
woning wordt bij de huurverhoging uit-
gegaan van een minimale basishuur. Zo
kan uit de huurprijs voldoende gereser-
veerd worden voor onder meer onder-
houd.
Het treffen van geluidwerende maatre-
gelen valt onder groot onderhoud.
Groot onderhoud niet worden doorbe-
rekend in de huurprijs.

Eindafrekening.
Als de verhuurder de gemeente laat we-
ten dat het plan gereed is gekomen en
hij om uitbetaling vraagt, moet de ge-
meente eerst controleren of het plan is
uitgevoerd volgens de gemaakte afspra-
ken. Daarnaast moet de verhuurder de
gemeente aan de hand van rekeningen
en betaalbewijzen tonen hoe hoog de
werkelijk gemaakte kosten zijn. Daarbij
kan rekening worden gehouden met
meer— en minderwerk. De gemeente
moet controleren of de plannen vol-
doen aan de voorwaarden van de rege-
ling. Als alles klopt vraagt de gemeente
uitbetaling van het (restant van de )
rijkssteun. De gemeente is verplicht om
dat bedrag dan ook direct uit te betalen
aan de verhuurder. Indien de huurder
de woning verbetert (uiteraard in over-
leg met de eigenaar), dan kan de subsi-
die ook aan de huurder worden uitbe-
taald. Steeksproefgewijs kan de HID de
werkzaamheden ook nog controleren.
Indien er iets niet klopt kan subsidie

niet uitbetaald worden of zelfs worden
teruggevorderd,
Voor verdere informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Ruimtelijke
Ordening ter secretarie.
Ter voorkoming van misverstanden
wordt erop gewezen dat slechts een zeer
korte weergave is gegeven van belangrij-
ke onderdelen van de regeling. Bij een
geschil kan men zich niet beroepen op
deze tekst. Wel op de officiële tekst van
de regeling Geldelijke Steun voorzie-
ningen aan Huurwoningen 1987 (circu-
laire MG 88-42). Op de afdeling Ruim-
telijke Ordening is de brochure 'Samen-
vatting van de subsidieregeling voor
herstel en verbetering van huurwonin-
gen' verkrijgbaar.
Tenslotte nog dit. Mocht u plannen
hebben die subsidiabel kunnen zijn,
neem dan tijdig contact op met de afde-
ling Ruimtelijke Ordening. Als de ge-
meente de plannen opneemt in de jaar-
lijks op te stellen planningslijsten, is de
kans op honorering van de aanvraag in
ieder geval groter.
Als er niets op de planningslijsten is ver-
meld is honorering van het verzoek al-
leen mogelijk indien er op dat moment
nog voldoende budget beschikbaar is bij
de HID. Voor de jaren 1990 tot en met
1994 zal voor l september aanstaande
weer een dergelijke lijst worden opge-
steld en ingezonden.

ERSTRATENDE
BONGERD

Op maandag 26 juni wordt begonnen
met het herstraten van de Bongerd. De
werkzaamheden duren ongeveer vijf
weken. Getracht wordt om de overlast
tot een minimum te beperken.

Mevrouw Aartsen is op 22 en 29 juni
aanstaande niet in de gelegenheid om
spreekuur te houden.

LUITING
GEMEENTEHUIS

OP DONDERDAG
29 JUNI

AANSTAANDE
In verband met het jaarlijkse perso-
neelsreisje is het gemeentehuis op don-
derdag 29 juni aanstaande gesloten.

'Met chemisch afval gooit u meer
weg dan u denkt'
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Warm concert Vordens
Mannenkoor en Concordia

Heropening eetcafé Het Zwaantje

Warm en hartverwarmend zo kan het best het concert omschreven wor-
den dat het Vordens Mannenkoor en de muziekvereniging 'Concordia'
zondagmiddag gaf op een zonovergoten voorplein van Huize Vorden
(gemeentehuis). De talrijke bezoekers vonden een plaatsje onder het
lover maar de 'arme' zangers en muzikanten, in vol ornaat aangetreden,
hadden het zwaar te verduren.

Desalniettemin werd het publiek een
prima concert voorgeschoteld dat begon
met de openingsmars 'Punchinello'.
'Concordia' bracht vervolgens 'Stay with
me till the morning' en het bekende 'Je-
sus Christ Superstar'.
Het Vordens Mannenkoor onder leiding
van Bert Nijhof begon met het 'Vordens
Volkslied' gevolgd door het lied 'De
Nachtigaal' en 'Die Nacht' van Frans
Schubert. Twee strekken betrekking

hebbend op de stilte, rust en schoonheid
van de nacht. Het land van de Perestroy-
ka werd bezongen in het befaamde Wol-
galied met een solistisch optreden van
Ludo Eykelkamp.
'Concordia' onder leiding van Hans
Kraxner kwam na de pauze met onder
meer een selektie van Elvis Presley-
liedjes. Tot slot bracht 'Concordia' een
stevige Duitse mars, genaamd 'De Euro-
paparade', waarbij alle registers aan bod

kwamen. Dit alles in het kader van het
Europa van 1992. Dirigent Bert Nijhof
complimeerde 'Concordia' voor de cor-
recte wijze waarop de werken met veel
enthousiasme werden uitgevoerd.
Het Vordens Mannenkoor had tijdens
haar tweede optreden nummers in petto
als 'Mijn Nederland'; 'Ons Gelderland';
'Untreue' (romantiek van een mole-
naarsdochter) en tot slot een Russisch
soldatenlied.
Het publiek niet karig met het applaus
deed de handen nogeens extra op elkaar
toen het 'Vordens Mannenkoor' en
'Concordia' gezamenlijk musiceerden
en zongen in het nummer 'Jager Chor
aus der Freischütz'.

Het concert vond plaats in het kader van
het WV-zomerprogramma.

Open Dag
Kasteel Hackfort
Vorden
Nu de restauratie van het kasteel Hack-
fort is afgerond wordt aan het publiek de
mogelijkheid geboden om, de dag na de
officiële opening, een gedeelte van het
kasteel te bezichtigen. Op zaterdag 24ju-
ni a.s. zal de deur van de grote zaal en van
een gedeelte van het sousterrain, open
staan.
Tijdens deze dag zal er de mogelijkheid
zijn om een dia-serie over de restauratie,
waarmee in 1983 werd begonnen, te be-

kijken. De buitenzijde van het kasteel is
in 3 fasen gerestaureerd en de binnenzij-
de is gedurende het laatste jaar onder
handen genomen. Op deze dag zullen te-
vens een aantal natuurverenigingen en
een oudheidkundige vereniging een
stand inrichten, waarin ze hun aktivitei-
ten laten zien.

Aanwezig zullen zijn: het Wereldnatuur-
fonds, het Instituut voor Natuurbescher-
mingseducatie, de Vlinderstichting, de
Vogelwerkgroep Noord-West-Achter-
hoek, de Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie, de Bijenvereniging, de
Vereniging Oud-Vorden en Natuur-
monumenten.

Geslaagd
Aan de Chr. Nat. Schildersschool te
Zwolle slaagden onze plaatsgenoten Jan
Berendsen en Dick Boerstoel voor het
einddiploma schilderstechnieken, com-
mercieel/technische richting.

Barbecue Jong Gelre
Jong Gelre heeft voor vrijdagavond 23
juni een barbecue georganiseerd die ge-
houden zal worden bij de familie Knoef
aan de Onsteinseweg 22.

Café 't Zwaantje aan de Hengeloseweg
heeft dit weekend de naam omgedoopt
in 'Eetcafé 't Zwaantje'.
De aanleiding hiertoe is de uitbreiding in
de vorm van een eetzaal die plaats biedt
aan circa 60 tot 70 personen. De laatste
jaren doet 't Zwaantje tevens dienst als
onderkomen voor een aantal plaatselijke
verenigingen, zoals bijvoorbeeld de
Postduivenvereniging Vorden.
Voorzitter C. Bruinsma verrichtte zater-
dagmiddag de officiële opening. Hij zei
in zijn toespraak dat inmiddels gebleken
is dat vele mensen de weg naar 't Zwaan-

tje weten te vinden. Hij bood namens
zijn vereniging een bloemstuk aan. Ter
gelegenheid van deze opening zorgde de
postduivenvereniging ervoor, middels
het laten uitvliegen van een aantal post-
duiven dat de opening van eetcafé 't
Zwaantje 'wereldkundig' werd gemaakt.
De familie Harmsen mocht naast vele
gelukwensen deze dag diverse bloem-
stukken in ontvangst nemen.

S6p zpekjn de oswhterhoefè-
, bejaardensoos

Vierakker/
No 2 Wichmond

Hiernaast de tweede aflevering in
de serie 'Op zoek in de Achter-
hoek'. Ditmaal de lange wande-
ling op 't landgoed 'Hackfort' met
tekst en foto's van J. v.d. Broek en
H.G. Wullink.

De lange wandeling op het landgoed
'Hackfort' duurt ongeveer een uur en
begint, zoals gezegd, ook op de parkeer-
plaats aan de Baakseweg, een paar hon-
derd meter ten zuiden van het kasteel.
Deze wandeling loopt eerst met de kor-
te samen tot over de brug over de beek;
daar waar de korte wandeling rechtsaf
buigt, gaat de lange, wandeling recht-

door. Rechts heeft men dan zicht op de boerderij 't Hofhuis', (bewoners fam.
Weustenenk) links een laagliggend bos en verderop ook bouwland.
Het pad komt uit op een verharde weg, de Hackfortselaan, de wandeling gaat hier
linksaf. Rechts van de weg liggen in een mooi landschap de boerderijen 'Tichelman'
en 'Leunk'. Voor de bocht in de Hackfortselaan gaat de wandeling linksaf de
Beckenstraat in, een klinkerweg tot aan de boerderij 'Dijkman', links laag weiland,
een boezem, dat bij hoge waterstand blank staat. Rechts een gevarieerd bos met
eikenhakhout dat vroeger betekenis voor de leerlooierij had als leverancier van de
eikenschorst (run) die veel looistoffen bevat.
Let eens op de prachtige beuken, rechts van het zandpad dat na de klinkerweg volgt,
in een kring staand vormen ze haast een schuurtje, uiteraard met een bladerdak,
tenminste 's zomers. Misschien de plaats van een vroegere bakoven?

Iets verderop, bij de sluis, heeft men zicht op het verdeelwerk van Groene kanaal en
Baakse beek; het wandelpad buigt hier naar rechts, inmiddels bevinden we ons dan
op gronden van het landgoed 'Suderas'. Na enkele honderden meters, bij het groene
bordje 'opengesteld' gaat de wandeling links het bos in. 's Morgens vroeg of 's a-
vonds in de schemering (in 'n oelenvloch) is het mogelijk dat een ree hier uw pad
kruist maar dat geluk is niet iedereen beschoren.
Het pad volgend door een afwisselend bos heeft men bij de brug over de Baakse
beek een prachtig gezicht op de boerderij 't Voorde'. Na de brug krijgt men recht
voor de boerderij 't Eiler' in zicht, vlak ervoor gaat 't pad links om de boerderij
heen. Let op de prachtige rode beuk bij dit, door zijn bouwstijl wel opvallende, huis.
Langs een mooie houtwal gaat het pad verder. Camping 'de kleine Steege' ziet men
rechts liggen. Daarna haaks links, recht op de boerderij 't Voorde' af, bijzonder fraai
gelegen. Vroeger bevond zich voor de boerderij een kolk, deze is later verdwenen,
maar thans weer uitgegraven door Natuurmonumenten. Opvallend is hier het hoog-
teverschil in 't landschap, waardoor dat hier een zeer bijzonder karakter krijgt.
Een geoefend oog zal hier ergens in de oude eiken nog wel eens een havik in 't zicht
krijgen, terwijl haar kleinere soortgenoot, de sperwer, hier ook geen zeldzaamheid
is. Datzelfde geldt ook voor de buizerd. Vooral van november tot april, als deze
vogels op de trek zijn, zijn er nog wel eens een paar te zien. Gewoon op de grond, op

;nWiceen wffdepost of op een lage tak aan de rand van het bos, wacnWfid op muis of
kever, terwijl een maaltijd van aas ook niet versmaad wordt.
Kijk er maar eens naar uit, vooral als u 'Tjoortk' (vlak langs het huis) gepasseerd
bent. Deze boerderij 'Tjoonk' is een Monument en heeft een mooie sluitsteen in de
achtergevel. Zodra de Baakseweg bereikt is, deze links opgaan; rechts ziet u nu de
boerderij 't Hoogkamp'.
Dan bent u bijna weer terug op de parkeerplaats na een wandeling waarop u een
prachtig stuk Achterhoek hebt gezien en waar elk jaargetijde weer wat nieuws te
beleven valt.

Begrijpelijk zal zijn dat beide wandelingen ook in omgekeerde richting gelopen
kunnen worden. Hoe ze ook gedaan wordt, in ieder geval veel plezier en genoegen
toegewenst!

Donderdagmorgen 22 juni vertrekken 2
bussen met ca. 70 personen van de be-
jaardensoos vanaf café-restaurant 'de El-
ter' naar het vliegveld in Hilversum, met
een lekker kopje koffie kan men rustig de
vliegtuigen de lucht in zien gaan en dat
ze landen, vervolgens gaat de tocht ver-
der naar het watersportbedrijf Wolfrat in
Loosdrecht voor een mooie boottocht.
Ook op de boot wordt koffie gedronken.
Na alles bezichtigd te hebben, vertrek-
ken de bussen voor de terugreis door de
mooie natuur richting Beekbergen-
Hoenderloo naar café-restaurant 'de El-
ter' in Wichmond. Na aankomst en een
klein uurtje borrelen en gezellig samen-
zijn krijgt iedereen een heerlijk diner
waarna men hoopt dat het allen naar de
zin is geweest en een geslaagde bustocht
was en gezond weer thuis.

Jubal
De muziekvereniging Jubal komt zater-
dagmiddag 24 juni de spulletjes voor de
Ludger-markt ophalen. Willen de bewo-
ners van het dorp Wichmond dit 's mid-
dags aan de weg plaatsen? Dan komen zij
langs.
De mensen die buiten de bebouwde
kom wonen, graag even een telefoontje
naar 05754-313 en het wordt thuis opge-
haald. Alles is van harte welkom.

Gerrie Kamphorst
toont werk in de

Vanaf de brug een prachtig gezicht op 't Voorde'. Vroeger de plaats van een bakoven?

Van 26juni tot en met 21 jul i exposeert de
Vordense mevrouw Gerrie Kamphorst-
Schouten wandkleden in de galerie van
de openbare bibliotheek.
Mevrouw Kamphorst begon aanvanke-
lijk met pottenbakken. Daarna heeft ze
cursussen gevolgd o.a. bij Armien Visser
te Bilthoven en bij Lotte Marie van
Oordt te Maarsbergen. In Vorden nam
ze deel aan een werkgroep textiel o.l.v.
Iny Nahuis.
Gerrie Kamphorst maakt haar wandkle-
den uit verschillende soorten verfijnde
stoffen; zij verwerkt vooral tulle, voile en
sierstenen en komt daarbij tot het ont-
werpen van kunstzinnige wandkleden.
De tentoonstelling in de bibliotheek is
niet de eerste: eerder had zij exposities in
Bilthoven, Voorthuizen, Vorden (je be-
kijkt het maar), Hengelo, Zelhem en
Essen (België).
Ook gaf ze cursussen in brooddeegfigu-
ren maken aan de volksuniversiteit te
Zutphen en de Vrouwenraad in Vorden.
De expositie is te bezichtigen op de ope-
ningstijden van de bibliotheek.

Collecte
epilepsie-bestrijding
Het Nationaal Epilepsie Fonds 'De
Macht van het Kleine' houdt in de week
van 26juni-2 juli landelijk een collecte.
Ook in Vierakker en Wichmond zal hier-
voor gecollecteerd worden. Voor onder-
zoek en bestrijding is nog steeds veel
geld nodig. Men zal er u erg dankbaar
voor zijn.

Unieke concerten
Muziekschool
Op zaterdagavond 24 juni a.s. vinden er
in de Muziekschool regio Zutphen 2
unieke uitvoeringen plaats. Eigenlijk
zijn het examens, maar dan een open-
bare presentatie daarvan.
Al jarenlang doen leerlingen van Har-
monie- en Fanfare-verenigingen exa-
mens, die van A t/m D lopen.
Nu is er in samenwerking met de vereni-
gingen het plan ontstaan om de kandi-
daten van de hogere examens (C en D)
een openbaar concert te laten afleggen
met begeleiding van piano, ensembles
en zelfs de eigen vereniging.
Twee C- en vier D-kandidaten zullen in
de Schouwburg in Lochem publiekelijk
optreden en eenzelfde aantal doet dat in
de Hanzehof in Zutphen.
Gezien het niveau van de examens en de
kandidaten zullen deze concerten voor
muziekminnenden zeer aantrekkelijk
zijn. Iedereen is welkom (geen entree).

•••••̂ •î H^HHMB^HMHHB

Agenda
JUNI:
23 Jong Gelre Vorden, barbecue
23 SWO Vorden, Open Tafel
25 SWO Vorden, Open Tafel
26 ANBO jeu de boule/klootschieten

camping 'de Goldberg'
27 SWO Vorden, Open Tafel
30 SWO Vorden, Open Tafel

JULI:
1—2 Ludgermarkt, Wichmond
3 Kerkegebed, De Voorde
4 SWO Vorden, Open Tafel
6 KPO Wichmond-Vierakker, excursie

Borculo
7 SWO Vorden, Open Tafel
8 Jong Gelre: Receptie ter ere van het

75-jarigjubileum bij 'de Herberg'
8 Jong Gelre: Feestavond na de

receptie bij 'de Herberg'
9 Fietstocht Kranenburgs Belang
9 Onderlinge competitie 'De

Snoekbaars'
9 SWO Vorden, Open Tafel
9 Sponsorloop te Vierakker

11 SWO Vorden, Open Tafel
14 SWO Vorden, Open Tafel
16 SWO Vorden, Open Tafel
18 SWO Vorden, Open Tafel
21 SWO Vorden, Open Tafel
23 SWO Vorden, Open Tafel
25 SWO Vorden, Open Tafel
28 SWO Vorden, Open Tafel
30 SWO Vorden, Open Tafel
30 Jong Gelre: dagje uit



Spittaal presenteert uniek
voorlichtingssysteem
Met de ingebruikneming van een voorlichtingssysteem voor CARA-
patiënten op beeldplaat, heeft streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
een primeur voor Nederland. Ziekenhuisvoorlichter LUC de Hasque,
die het idee om interactieve video voor patiëntenvoori lichting te gaan
gebruiken lanceerde, meent dat voorlichting in deze vorm zelfs uniek is
in de wereld.

Op de beeldplaat, die er uitziet als een
compact disc met een doorsnee van 30
centimeter, staan videobeelden, korte
filmpjes en tekeningen, die door een
computergestuurd programma voorzien
worden van teksten. Het mag dan wat
ingewikkeld klinken, het is een bijzon-
der gebruikersvriendelijk systeem. De
patiënt kan met behulp van slechts drie
knoppen (ja, nee en doorgaan), alle ge-
wenste informatie op de monitor oproe-
pen. Net als bij het doorbladeren van
een boek, kan men daarbij naar believen
naar voren en achteren 'bladeren', stuk-
jes nog eens overlezen etc.
De informatie, over medicijnen, inhala-
tietherapie, en aandoeningen van de
luchtwegen, wordt uiterst eenvoudig
weergegeven, maar steeds is door een
druk op de knop extra uitleg, meer in-
formatie of verduidelijking door een
animatiefilmpje mogelijk. De beeld-
plaat is in opdracht van Het Nieuwe

Spittaal als afstudeerproject ontwikkeld
door Jan Volkers, student aan de
T.U.Twente. Hij heeft ruim eenjaar aan
deze beeldplaat, die 30 mille heeft ge-
kost, gewerkt. Voor het afspelen van de
plaat heeft het ziekenhuis voor zes
maanden apparatuur te leen gekregen
van Philips. De benodigde financiën om
het apparaat zelf aan te schaffen (kosten
nog eens 30 mille) ontbreken tot nu toe.
Het systeem is sinds twee weken op de
afdeling longziekten in gebruik en zo-
wel de patiënten als de artsen zijn
laaiend enthousiast.

'Een hele fraaie toepassing van de tech-
niek van deze tijd', aldus longarts
P.B.Luursema. Dat juist het onderwerp
CARA voor deze eerste beeldplaat werd
gekozen is niet toevallig. Volgens Luur-
sema lijdt tien a vijftien procent van de
Nederlandse bevolking aan de een of
andere vorm van CARA en is voorlich-

Zo werd er gestemd in de regio:

RUURLO
EP 1989 EP 1984

perc. stemmen perc. stemmen

Opkomst 55,4 3145 57,0 3084
PvdA 31,0 976 31.8 981
CDA 35,7 1122 33,0 1018
WO 25,1 790 28,5 878
Regenboog 3,0 96 2.5 77
SGP-GPV-RPF 0,7 21 1.2 36
D66 3,6 113 1,5 46
SP 0,3 8
QMO 0,3 9 0.2 6
IDE 0,2 7
Janmaat 0,1 3
Overige 1 ,3 42

TK 1986
perc. stemmen

88,6 4992
30,2 1509
35,2 1758
28,6 1425

1,3 63
0.5 27
3,6 180
0,1 4
0,0 2

0,0 1
0,5 23

VORDEN
EP 1989 EP 1984

perc. stemmen perc. stemmen

Opkomst 55,3 3624 62.5 3764
PvdA 24,8 .898 29,6 1114
CDA 47,3 1714 37,3 1403
VVD 17,5 635 23,6 888
Regenboog 3,3 118 2,3 88
SGP-GPV-RPF 2,4 89 3,0 113
D66 3,4 125 1,6 61
SP 0,2 7
GMO 0,4 14 0,5 19
IDE 0,3 11
Janmaat 0,4 13
Overig» 2.1 78

TK 1986
perc. stemmen

92,4 5761
27,6 1588
42,6 2457
21,5 1237

1,7 100
1,4 80
4,2 240
0.1 8

0,9 51

1 HENGELO (GLD)
EP 1989 EP 1984

perc. stemmen perc. stemmen

Opkomst 54,7 3479 57,1 3401
PvdA 25,9 903 23,8 810
CDA 55,0 1914 53,0 1804
VVD 11,1 387 16,9 575
Regenboog 2,2 77 1,5 51'
SGP-GPV-RPF 1,7 58 1,6 54
D66 3,0 103 1,3 43
SP 0,1 4
GMO 0.5 16 0.4 13
IDE 0,3 11
Janmaat 0,2 6
Overig* 1 ,5 51

TK 1986
perc. stemmen

90,5 5541
26,2 1453
53,5 2967
14,4 800
1,1 59
0,9 49
3,3 185
0,1 3

0,5 25

STEENDEREN
EP 1989 EP 1984

perc. stemmen perc. stemmen

Opkomst 64,9 2307 66,3 2183
PvdA 22,9 529 21,7 473
CDA 55,8 1287 54,8 1196
WO 11,4 264 16,6 362
Regenboog 4,3 98 2,5 54
SGP-GPV-RPF 1,3 31 1.3 29
066 3,6 84 1,4 31
SP 0,1 2
GMO 0,1 2 0,3 8
IDE 0,2 4
Janmaat 0,3 6
Overige 1 ,4 30

TK 1986
perc. stemmen

93,8 3185
22,9 729
56,1 1785
14,7 468
1,9 61
0.9 29
3,0 96
0,0 1

0,5 16

WARNSVELD
EP 1989 EP 1984

perc. stemmen perc. stemmen

Opkomst 52,0 3320 56,2 3152
PvdA 33,6 1115 33,0 1041
CDA 30,9 1025 30,5 961
WD 18,6 - 617 24,8 780
Regenboog 6,0 199 4,1 130
SGP-GPV-RPF 2,7 89 2,5 80
D66 7,4 246 2,7 86
SP 0,1 4
GMO 0,2 7 0,2 6
IDE 0,4 14
Janmaat 0,1 4
Overige 2,2 68

TK 1986
perc. stemmen

87,5 5138
33,1 1699
35,6 1830
19,8 1020
2,4 123
1,4 71
6,4 331
0,1 4

0,1 3
1,1 57

ting en informatie voor deze grote groep
mensen broodnodig. Ondanks de zorg
die door verpleegkundigen en artsen
aan voorlichting wordt besteed, blijken
veel patiënten hun medicijnen, die veel-
al geinhaleerd moeten worden, op een
verkeerde wijze te gebruiken. Deze heb-
ben dan ook niet of nauwelijks het ge-
wenste effect. 'In zeker vijftig procent
van de gevallen is sprake van een soort
pseudo-behandeling' aldus Luursema.

Een van de grote voordelen van deze
videovoorlichting is volgens de Hasque
dat de patiënt de beeldplaat net zolang
iets kan laten herhalen tot hij het be-

grijpt. 'De ervaring heeft geleerd dat
men de verpleegkundigen of de arts niet
zo vaak durft lastig te vallen met vragen,
uit angst om voor dom te worden aange-
zien', aldus de voorlichter.

Tenzij het bedrijfsleven het ziekenhuis
de benodigde financiële middelen ver-
strekt, zullen de patiënten het binnen-
kort weer zonder dit schitterende voor-
lichtingssysteem moeten doen. De
beeldplaat wordt dan eigendom van het
Nederlands Astmafonds, dat tiendui-
zend gulden heeft bijgedragen aan de
ontwikkeling van dit project.

Groot tuinfeest bij jeugdsoos
Flophouse
Als aanloop voor het NORMAAL-spektakel organiseert jeugdsoos
Flophouse op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni een groot tuinfeest. Par-
keerterrein, terras, 'bos' en de grote zitkuil worden dan omgetoverd tot
een feeërieke oase, kompleet met een kampvuur. Naast een gezellige
cocktailbar zal ongetwijfeld ook de barbecue druk bezoek krijgen.

Vrijdag 23 juni zal het TUINFEEST muzikaal worden opgeluisterd
door de illustere Amazing Stroopwafels.
Zaterdag 24 juni is het de beurt aan topformatie 'Plus Doreen'.
Deze rond de, met een gouden stem behepte, zangeres Dorien
Teeuwisse geformeerde band bestaat uit louter ras-muzikanten die
hun sporen al in diverse popgroepen als Kayak, Brood en Personnel
verdiend hebben. De rock staat op de voorgrond en dat met een
flinke ooms soul.

Epilepsie
en Sport?
Zet ie zelf niet

buitensvel

Steun de
collecte

26 juni tot 2 juli

Giro
34781

NATIONAAL EPILEPSIE

FONDS/DE MACHT VAN

HET KLEINE

Postbus 9587

3506 GN Utrecht

Oranjefeest
Medlertol
De Oranjecommissie Medlertol is er
voor de 64e keer in geslaagd om een vol
programma te maken voor 't Oranjefeest
van 1989.
Op zaterdag l juli een week voor 't Oran-
jefeest is er een avondoriënteringswan-
deling, start bij café Eykelkamp.
Op vrijdag 7 juli viert 'de Kraanvogel'
schoolfeest bij het feestcomplex op 't
Medler. 's Avonds in de feesthal komen
'de Raddrijers' uit Coirle met hun pro-
gramma "t Lecht op Greun' met zang,
dans en toneel.
Zaterdagmiddag 8 juli zal burgemeester
Kamerling de volksspelen officieel ope-
nen. De Schutterskoning van 1988, Wim
Neerlaar, zal bij het vogelschieten het
eerste schot lossen. Verder is er dogcar-
rijden, boogschieten, vogelgooien,
schijfschieten, doeltrappen, ballero enz.
Voor de kinderen van de lagere school
zijn er kinderspelen. Op het feestterrein
is een draaimolen, schiettent enz. aan-
wezig, 's Avonds is er groot bal in de
feesthal o.l.v. dansorkest'The Midways'.

Groot Internatjmaal
Folkloristich
Dansfestival in
Aalten
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni is er in
Aalten een groot Internationaal Folklo-
ristisch Dansfestival. Uit verschillende
landen nemen groepen deel aan dit door
'De Klepperklumpkes van 't Walfort'
groots opgezette dansfestijn.

Zo zijn er groepen uit Frankrijk (met
steltlopers), Joegoslavië, Polen (met
een wervelende show), Duitsland, Oos-
tenrijk en Tsjechoslowakije (met unieke
dansprestaties).

Op vrijdagmiddag en zaterdagmorgen
zijn er optredens in diverse straten. Bo-
vendien is er zaterdagmiddag een grote
Folkloristische optocht.
Beide avonden zijn er grandioze optre-
dens in activiteitencentrum 'de Pol'; na
afloop gezellig samenzijn m.m.v. de
musici van de dansgroepen.

Kaarten zyn in voorverkoop verkrijgbaar
by Foto Hubers, Bredevoortsestraatweg
2, Aalten, tel. 05437-73098.

Tentoonstelling
De R.K. School voor Techniek en Am-
bacht te Borculo houdt haar jaarlijkse
tentoonstelling. Men kan dan de door de
leerlingen gemaakte werkstukken, w.o.
examenwerk, komen bekijken.
Daarnaast presenteren zij tevens wat al-
gemene informatie over de opleiding.
De data voor dit jaar zijn vrijdag 30 juni
en zondag 2 juli.

Harry Mentink
Vordens
biljartkampioen
Afgelopen zaterdag vond in Café Schoe-
naker de finale plaats van de Vordense
biljartkampioenschappen. Dit. jaar wa-
ren ook voor het eerst biljarters uit
Wichmond vertegenwoordigd die stre-

den om de wisselbeker, beschikbaar ge-
steld door Café De Herberg, Café Uenk,
Café Schoenaker en Café D'Olde Kriet.
Vier kandidaten hadden zich geplaatst
voor de spannende finale. De broers
Henri en Frits Barendsen, Harry Sta-
pelbroek en Harry Mentink. De beslis-
sing viel in de laatste partij toen Harry
Mentink in een rechtstreeks duel Henri
Barendsen versloeg. Uitslag: l Harry
Mentink; 2 Henri Barendsen; 3 Frits Ba-
rendsen en 4 Harry Stapelbroek.

Hengelsport
'De Snoekbaars'
De hengelaarsver. 'De Snoekbaars' or-
ganiseerde in het Twentekanaal een
wedstrijd waaraan door 35 personen
werd deelgenomen. De prijzen werden
gewonnen door: l A. Golstein 8
stuks-280 cm; 2 H. Golstein 6 stuks-225
cm; 3 G.M. Eggink 2 stuks-79 cm; 4 D.
Bosch 3 stuks-78 cm; 5 H. Sessink 2
stuks-61 cm. Jeugd: l Jasper Koersel-
man; 2 Johan Korenblik; 3 D. Visser; 4
D. Koerselman; 5 E. v.d. Kamp. Hier
bedreog het aantal deelnemers 13.

Hans Berendsen
winnaar 'Delden-
cross'
De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseerde zaterdagmiddag op het Delden-
circuit een cross welke werd gewonnen
door Hans Berendsen met 90 punten; 2.
Erik Berendsen 77; 3. Walter Arendsen
77; 4. Marcel Bulten 69; 5. Dik Weusten-
enk 63 punten.

Postduiven-
vereniging 'Vorden'
Leden van de postduivenvereniging
'Vorden' hebben zaterdag deelgenomen
aan een wedvlucht vanaf Provins. De
prijzen werden gewonnen door: G. en H.
Boesveld 1,4,15; J. Eulink 2,9; M. Olie-
slager 3; M.J. Bruggeman 5,7,13; A. Lut-
teken 6,12; H. Doornink 8; D. de Beus en
Zn. 10,14; A.A. Jurriens 11.
De uitslagen van de wedvlucht vanaf
Orleans waren:
H.J. Stokkink 1,2; A.A. Jurriens 3,6,12,
13; A. Lutteken 4,9; M. J. Bruggeman 5,7;
J.F. Schaufelie 8; J. Eulink 10; A.A. Win-
kels 11; H.A. EykelkampR

Veel animo
klootschietmarathon
Voor de klootschietmarathon die de Del-
dense buurtvereniging zondag 25 juni or-
ganiseert hebben zich inmiddels al 25
ploegen aangemeld. Voor dit toernooi
met een lengte van 10 kilometer kan men
zich nog steeds aanmelden bij Dick Re-
gelink (tel. 1328) of bij Dien Mulderije
(tel. 3254). Deelname staat open voor fa-
milies, bedrijven, straten etc. Er zijn drie
categorieën nl. heren, dames en eei\ge-
mengd team. (Teams van vier personen).
De start is zondagmorgen bij café
't Zwaantje.

Ruim driehonderd
deelnemers fïets-
vierdaagse V.R.T.C.
'Achtkastelenrijders'
Met zijn vrouw Alie in de bakfiets reed
Johan Pardijs maandagavond in de
Kerkstraat een lint door, ten teken dat
de tiende Avondfietsvierdaagse van de
V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders' van
start was gegaan. In totaal vertrokken de-
ze eerste avond 315 deelnemers vanaf
'De Herberg'. Vergeleken bij vorig jaar
dit keer beduidend meer fietsers. De
deelnemers konden uit twee afstanden
kiezen nl. 20 of 35 kilometer per avond.
Deze eerste avond ging de tocht richting
Delden, Hengelo; dinsdagavond wordt
koers gezet richting Vierakker, Wich-
mond; woensdagavond omgeving Ruur-
lo, Varssel, terwijl op de slotavond rich-
ting Almen wordt gereden. Op de twee-
de avond wordt er na afloop van de fiet-
stocht uit de inschrijfkaarten een aantal
nummers getrokken die recht geven op
enkele waardevolle prijzen waaronder
een half varken.

Teams van 't Stroo
en De Zeilers
winnaar straten-
vollex bal toernooi
Terwijl de meeste mensen van de zon ge-
noten lieten de deelnemers aan het stra-
tenvolleybal zaterdagmiddag menig
zweetdruppeltje in de sporthal 't Jebbink
achter. Een geslaagd toernooi dat door
de plaatselijke volleybalvereniging Dash
in samenwerking met de Rabo-bank
werd georganiseerd. Voor de organisatie

een hele klus om alles op rolletjes te la-
ten verlopen, want er waren niet minder
dan 65 teams van de partij.
Zaterdagmiddag werden de finales ge-
houden. In de A-poule had de strijd tus-
sen de finalisten 't Stroo I en Monday
Stars een uitermate spannend verloop.
Via het alom befaamde rallypoint-
systeem bleek het team van 't Stroo in de
beslissende derde set met 17-16 de sterk-
ste.
In de B-poule zegevierde het team van
'De Zeilers' uit Wichmond in de finale
met 2-0 tegen Het Wiemelink. Wethou-
der Mevr. Aartsen reikte na afloop de
prijzen uit, waarbij zij Dash bedankte
voor de organisatie en de deelnemers
voor hun sportieve inbreng.
Eindstand A-poule:
l en kampioen van Vorden: 't Stroo I; 2.
Monday Stars; 3. Delicia-team; 4. Del-
den.
B-poule:
l. De Zeilers; 2. Het Wiemelink; 3. 't Ho-
ge; 4. De Haar.

Diplomazwemmen
Op vrijdagavond 30 juni wordt er in het
Vordense zwembad 'In de Dennen' gele-
genheid gegeven tot het behalen van het
zwemdiploma 'A' en 'B'. Donderdag-,
avond 29 juni wordt er proefzwemmen
gehouden. Opgave is mogelijk aan de
kassa bij het zwembad.

Open tennis-
jeugdtoernooi
Er zijn maar liefst 196 inschrijvingen ont-
vangen resulterende in 140 partijen: 118
enkelspelen en 78 dubbels.
Met zeer fraai tennisweer is jl. zaterdag
het toernooi afgesloten. Overigens had
men de hele week zeer fraai tennisweer
hetgeen ook een goede invloed heeft ge-
had op het verloop van de wedstrijden.
De finales zijn erg spannend geweest; er
moesten veel driesetters gespeeld wor-
den. De deelnemers varieerden in leef-
tijd vanaf 10 jaar tot en met 16 jaar.
Bij de jongens-enkel t/m 14 jaar werd Fri-
so Verhoeve winnaar met de standen 6-4;
2-6 en 7-5 wist hij door tijdig druk achter
zijn spel te zetten de wedstrijd in winst
om te zetten en te winnen van Jene van
de Heide: Ltc Gorssel.
In de jongens dubbel t/m 14 jaar werden
de Vordenaren Martijn Eggink en Erwin
Bos tweede hetgeen op zich een goede
prestatie mag heten, met 3-6/6-2/3-6
moesten zij het onderspit delven tegen
Bert Grootbod: Bart Jan KI. Wassink van
T.C. 't Elderink uit Hengelo Gld.
Door het fraaie weer was er een groot
aantal toeschouwers die getuige waren
van zeer spannende en kwalitatief goede
wedstrijden.
De leiding/organisatie berustte bij de
Jeugdcommissie van het VTP/Vorden.

T.T.V. Vorden naar
het 4-landentoernooi
Het komende weekend zijn de touwtrek-
kers uit Vorden te gast in Goldscheier in
Zuid-Duitsland. De touwtrekkers spelen
daar een 4-landentoernooi. Er wordt
deelgenomen door Zweden, Zwitser-
land, Nederland en gastland Duitsland.
Vorig jaar werd dit toernooi in Vorden
georganiseerd. A.s. vrijdag vertrekken de
sportmensen en maandag staan ze weer
op Nederlandse bodem.

Touwtrekvereniging
Vorden
De TTV 'Vorden' organiseert op
woensdag 26 juli haar jaarlijkse touw-
trek wedstrijden om het Kampioen-
schap van Vorden, aan de Ruurloseweg
110,Medler.
Hieraan kunnen bedrijven, vereni-
gingen, straten en buurtverenigingen
deelnemen. Deze moeten allemaal wel
economisch verbonden of afkomstig
zijn uit de gemeente Vorden. Een team
bestaat uit 7 personen plus leider. Er
wordt getrokken met 6 personen. Er
mag gewisseld worden, maar alleen met
een nieuwe trekbeurt. Er mogen geen
mensen aan meedoen die op welke wij-
ze dan ook verbinding hebben met de
NTB of op een andere manier verbon-
den zijn met de touwtreksport. De lei-
der maakt hiervan een uitzondering.

Nieuw
Bij voldoende deelname heeft de TTV
gemeend ook het Kampioenschap
Touwtrekken van Vorden voor Dames
en jeugd te moeten organiseren. Hier
worden dezelfde regels als bij de Heren
gehandhaafd, alleen een Dames en
Jeugd team bestaat uit 6 touwtrekkers
plus leider. Er wordt getrokken met 5
personen. Er mag gewisseld worden, al-
leen met een nieuwe trekbeurt.
Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd. Er
is gelegenheid om te trainen onder des-
kundige leiding en wel op elke dinsdag-
avond bij de accomodatie Ruurloseweg
110.
Opgave voor 15 juli bij W. Bijenhof,
Brinkerhof 44, tel. 3232.



Een echte

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martei
sleedt dotltreffenjl

Zutphenseweg 9, Vorden.

ZIE OOK ONZE
RODE OPRUIMINGSKRANT

HET JUISTE ADRES VOOR
AUTO OF MOTOR RIJLES.

Rijschool
W. Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden, tel. 2783

Voor een totale huidverzorging
en Voetreflexzonemassage naar
HUIDVERZORGING

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

a OPRUIMING
8000 m*

COMPUTER-
BURO

zits

1995.- T
Bijpassende
BUROSTOEL
diverse kleuren

voor 79.-

BUFFETKAST: massief
eiken panelen
1.65 mtr. breed
blank of donker eiken

voor: 1995.-

MASSIEF EIKEN HOEKKOMBINATIE
met een komfortabele zithoogte.
In blank of donker eiken.

3 + 2 in leather-look 1995.-

3 + 3 in rundieder 2798.-

EETHOEK
geheel massief
eiken
in blank of donker
ovale tafel op
kolom 130x100 cm
stoelen met
zadelzit

Stoel: ZZo.- p.st.

Tafel: 798.-

TV/VIDEO
MEUBEL
1.35 breed
in blank
voor 529.-
in donker:

495.-

KAPTAFEL

295.-
ook in 160 x 200

SPIEGEL

198.-

SLAAPKAMER: alpine wit
ledikant 140/200 + 2
nachtkastjes + bovenbouw
met verlichting

STUNTPRIJS: 698.-

LADENKAST
EIKEN

319.-

Rundlederen
FAUTEUIL
verstelbaar
met voeten ba n k
voor:

795.-

KWALITEITS matrassen
voor de laagste prijs.

HOEKKOMBINATIE: in diverse
romantische stoffen, prima zitkomfort

als 3 + 2 zits:

m ' 'M Ml
HELMINK

1795.-
Gratis
reservering
voor
latere
levering

Vh VORDEN Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1 514

J-W. Hagemanstraat 3
Tel. 05454-74190

Kinderkleding Heren

Pu l lovers
japonnen en

blazers
jacks, broeken en

sweatshirts

korting:
20-50%

korting:
10-30%

Korting:
10-50%

10-
50%

20-
50%

Voor uw rijopleiding na«

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

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

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement.

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, tel. 05752-1010. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.

W. J. den KOOI
'Hét' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurlo, 05735-3295

OPELCORSA:
12S 2-drs. TR, bruin, 55.000 km, 3-'84
13S 3-drs. Luxus, grijs (m.), 89.000 km, 4-'84
12S 3-drs. LS, wit, 66.000 km, 6-'85 •
12S 2-drs. TR LS, blauw, 55.000 km, 6-'86 •
10S 2-drs. TR LS, wit, 21.000 km, 1 -'87

OPEL KADETT:
13N 4-drs., blauw (m.), 116.000 km, 10-'81
13S 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 134.000 km, 7-'81
13N 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 78.000 km, 8-'82
12S 3-drs. Spec. rood, 68.000 km, 8-'82
16D 3-drs. wit, 132.000 km, 1 -'83
16D 3-drs. LS, groen (m.), 166.000 km, 6-'83
13S 5-drs. Caravan, groen, 80.000 km, 6-'83
12S 3-drs. bruin, 76.000 km, 8-'83
12S 3-drs. LS, goud (m.), 60.000 km, 1 -'84 •
12S 3-drs. Spec. blauw, 56.000 km, 1 -'84
12S 3-drs. Spec., zilver, 68.000 km, 2-'84
12N 3-drs. Spec., groen (m.), 116.000 km, 4-'84
16D 3-drs. Caravan, blauw, 160.000 km, '84
13S 3-drs. LS LPG. grijs, 125.000 km, 1 -'85
12S 3-drs. LS, blauw, 94.000 km, 3-'85
12S 3-drs. LS, blauw, 108.000 km, 9-'85 •
12S 3-drs. GL, grijs (m.), 57.000 km, 1 -'85
13S 3-drs. LS, rood, 118.000 km, 4-'85
13S 3-drs. GT rood, 55.000 km, 8-'85
13S 4-drs. LS, LPG, rood, 95.000 km, 6-'86 •
13S 4-drs. LS, LPG, rood, 86.000 km, 1 -'87
13S 4-drs. LS, groen (m.), 75.000 km, 1 -'87
12S 3-drs. LPG, blauw, 68.000 km, 1 -'87 •
16D 4-drs. LS, grijs, 90.000 km, 10-'87
13S 3-drs. L, blauw (m.), 28.000 km, 10-'87

OPELASCONA:
16D 4-drs. LS, rood, 197.000 km, 1 -'83
16D 5-drs. LS, blauw, 123.000 km, 4-'84
16S 4-drs. Travelier, LPG, rood, 88.000 km, 6-'87

OPEL OMEGA:
2.3 D 4-drs., staalgrijs, 72.000 km, 6-'87

• = Ruurlo

BIJ OPEL-SERVICE WJ. VAN DER KOOI
staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd!

VREEMDE MERKEN:
Daihatsu Charade Diesel
blauw, 94.000 km, 9-'83
Toyota Corolla Coupé
blauw (m.), 107.000 km, 9-'80
Toyota Corolla 1.3 Spec
blauw, 41.000 km, 2-'86
Mazda 3231.3 DX
blauw (m.), 146.000 km, 4-'82
Mazda 626 2.0
4-drs.r goud (m.), 87.000 km, 6-'83
Volvo 340 Winner
3-drs., blauw, 77.000 km, 10-'83
Volvo 343 DL faut.)
geel, 106.000 km, 1 -'82
Ford Fiësta Fitness 16D
wit, 58.000 km, 7-'87
Ford Escort 1.3 L Bravo
goud (met.), 37.000 km, 5-'84
Ford Taunus Combi 1.6 L
LPG, groen (m.), 129.000 km, 7-'81
Ford Fiësta 1.1 L
3-drs., groen, 96.000 km, 5-'81
VW Golf 1600
3-drs., groen (m.), 105.000 km,
2-'81
FiatRitmo 1.1
wit, 36.000 km, 5-'86 •
Nissan Cherry 1500 GL
rood, 62.000 km, 3-'85
Fiat Uno 45 Amigo
blauw, 32.000 km, 6-'86
Fiat Ritmo Abarth
rood, 73.000 km, 5-'83
Fiat Ritmo 70 C
wit, 76.000 km, 6-'83
Renault R5 TC
zilver (m.), 81.000 km, 4-'85

Off. OPEL + ISUZU-dealer
Leasin9'inruil en 100% financiering mogelijk ~^y~ \*J \y~ ~t̂ " \y~



Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

Schoenaker
Café - restaurant

zoekt wegens uitbreiding restaurant:

een Huishoudelijke hulp
voor enkele uren per week.

voor de weekenden

Afwashulp/Keukenhulp

U kunt telefonisch of schriftelijk
solliciteren:

Tel.:05752-6614
Adres: Ruurloseweg 64

7251 LVVorden
t.a.v.: Harry Gerritsen

Epilepsie en Sport?
Zet jezelf niet buitenspel

Steun Dit Jaar 's ons thema: sport.
r\e> rnllort^ Laat vooroordelen niet mee-

spelen. Ruim 90.000 Neder
26 jun. tot 2 jul, |anders hebben epj|epsie

Nog veel meer hebben er dagelijks - *
direct mee te maken. Uw ** A
steun is onmisbaar.

NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
DE MACHT VAN HET KLEINE
Postbus 9587, 3506 GN Utrecht

De Bondsspaarbank
introduceert

de ritsloze portemonnee
De Spaarbank introduceert de Pluscard:
grenzeloos betaalgemak met een porte-
monnee die zo plat is als een dubbeltje.

Met de Pluscard, 's werelds meest ge-
accepteerde creditcard, kunt u in 160
verschillende landen op ruim 6,5 miljoen
adressen betalen. Alleen al
in Nederland wordt de Plus-
card op zo'n 25.000 plaatsen
geaccepteerd. Een aantal dat
overigens dagelijks stijgt. U herkent de
Pluscard accepterende bedrijven aan de
speciale raamvignetten.

Behalve betalen kunt u met uw Plus-
card ook contant geld opnemen. Dat
kan gratis bij de kantoren van de Spaar-
bank in uw eigen woonplaats, maar ook
tegen geringe kosten bij nog eens zo'n

120.000 andere banken en duizenden
geldautomaten in het buitenland.

En tenslotte is de Pluscard de ideale
partner op reis. In het buitenland kunt
u als houder van een Pluscard in ge-
val van nood 24 uur per dag rekenen

op assistentie. Bij-
voorbeeld in de
vorm van medi-
sche hulp, repa-

triëring, vervangend vervoer en rechts-
bijstand.

Al deze pluspunten haalt u in huis
voor slechts f 40,- per 12 maanden. Heeft
u belangstelling voor de ritsloze porte-
monnee, stuur dan de bon op. Of stap
eens binnen bij één van onze kantoren.

U bent van harte welkom.

r o u O N ~i
Ik wil graag meer informatie over de
Pluscard.

Naam:
m/v

Adres:

Postcode:

Plaats:

Ik heb wel/geen salarisrekening bij
de Spaarbank.
In een envelop zonder postzegel zenden aan:
Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk
Nederland, afdeling Marketing, Antwoord-
nummer 1130, 7300 VB Apeldoorn.

De Bondsspaarbank d^t meer voor betaalgemak.

bondsspaarbank
n Oostelijk Nederland

Blijf de droogte
voor!

> Dat kunt u,
door gebruik te maken van diverse
degelijke beregeningspompen met
sproeiers, slang en toebehoren van:

Installatietechniek

G.H.J. Berends
Lindeseweg 19 — 7251 NJVorden

Telefoon 05752 - 6730 / 6480

NIEUW!

oiAffr
vezel f i bres

Voor een evenwichtig dagelijks voedingspakket
wordt onder meer een inname van 40 gram vezels
aanbevolen. Het verbruik ligt echter in het algemeen
veel te laag.
Zemelen, tarwe, rijst, maïs, rogge, gedroogde vruch-
ten en groenten bevatten deze onmisbare vezels.
'Diafit' is een doordachte keuze hieruit, waarmee op
een prettige manier in deze behoefte kan voorzien
worden: het eten van twee è drie boterhammen
daags geeft reeds de helft van de noodzakelijke ve-
zel-inname.
Reeds lang is de voedingsvezel bekend en gewaar-
deerd omwille van zijn rol bij het stimuleren van de
darmfunktie.
Met Diafit verzorgt u uw voedingspatroon.

natuurlijk
vers van de Warme Bakker

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 -Vordert-Tel. 1877

&£ '"Wv RESTAURANT

3 in vis
za. 24 en zo. 25 juni

3 visgerechten
geserveerd als

1 gerecht

Zalmfilet,
Grote gefileerde

garnalen.
Gevulde tongscharfilet,

GESERVEERD MET;
Nantua saus,

aardappelen, groentes
en rauwkost

inclusief
een heerlijke

witte wijn

f30,- P.P.

J; Timmerieë

sTAURANT & CAFÉ
Arie en Anneite -^~

Lochvrnseweg 10 - 7231 PD Wamsveld
Tel. 05751-1336

W i l t U S V |). [ l . ' S I M V O f C M :>

Witgoed of
bruingoed, bij
Oldenhave zit u
i altijd goed!

Wasmachines, koelkasten, diepvriezers, wasdrogers, vaat-
wassers, radio's, TV's, video's, compact disc, cassettespelers,

magnetron, koffiezetters, triteuses, bliksnijders,
scheerapparaten, strijkijzers... kortom teveel om

op te noemen. U vindt het allemaal bij
Installatiebedrijf Oldenhave. En de prijs?

Dat zit wel goed! Kom zelf
maar eens kijken.

L^^-T^

fe'J
INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstallaties en
PHILIPS Autotelefoon

Kringloop en
recycling Zelhem

vraagt 'SPULLETJES' uit
grootmoeders tijd;
tevens gevraagd

SLOOPAUTO'S, IJZER
en METALEN.

Tel.: 08342-3550.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

L met

Televisie
reparaties

direct

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

Deze week:

SPECIAAL
VOOR DE BARBECUE:

Kalkoen cotelet
100 gram 1,78

Kip sathé
per stuk 66 er

Bij uw poelier:
Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750-17702

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

OPEL SERVICE

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie
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Stichting Welzijn Ouderen V orden:

'Gemeente Vorden voert
ontmoedigingsbeleid'
In niet mis te verstane bewoordingen hebben afgevaardigden van de
SWOV te Vorden dinsdagavond in de Commissie Welzijn het gemeen-
tebestuur van Vorden verweten dat zij geen echt doordacht ouderenbe-
leid voert. Mevr. A.J.M. Gille, sekretaresse van de SWOV sprak zelfs
over een ontmoedigingsbeleid. Voorzitter J. Veenendaal van de SWOV
bekroop het gevoel dat zijn bezwaren weer tevergeefs en zinloos zullen
zijn. 'Alle verzoeken om begrip en ruimte lopen stuk op de houding van
het gemeentebestuur van: geen geld, geen echte interesse, geen stimu-
lans', aldus Veenendaal.

Aanleiding van de verwijten van de
SWOV richting gemeentebestuur was
het kollegevoorstel aan de raad om het
bezwaarschrift van de SWOV ontvanke-
lijk en ongegrond te verklaren. De
SWOV had bezwaar gemaakt tegen het
raadsbesluit van 28 februari jl. waarbij
de raad besloot om een éénmalige sub-
sidie toe te kennen van f 5.283,—. De
SWOV moest dan voor de jaren 1990 en
1991 de kosten daarvan betalen uit het
budget van 75.000 gulden de dagopvang
niet te bekostigen. Het college heeft de
75 mille onderverdeeld in 30 mille voor
een beroepskracht en 45 mille voor het
flankerend ouderenbeleid. 'Denken
B&W dat uit een bedrag van 30.000 gul-
den gekoördineerd ouderenwerk een
beroepskracht kan worden bekostigd?
De diverse kosten bedragen reeds
14.200 gulden. Voor de beroepskracht
blijft dan 15.800 over, hetgeen neer
komt op 12 uur per week. Een ieder die
het werk van een beroepskracht van na-
bij kent, zal inzien dat dit een onmoge-
lijkheid is.
Ligt het dan niet voor de hand te kon-
kluderen dat B&W voor de beroeps-
kracht als de spil van het SWOV werk
geen begrip hebben en dus geen bereid-
heid naar funktie op minimaal 20 uren
te blijven garanderen'? zo vroeg de heer
Veenendaal. Hij was zo verbolgen door-
dat de commissie voor bezwaar- en be-

roepsschriften juist stelde dat de be-
roepskracht voor de SWOV onontbeer-
lijk is. Overigens stelde de commissie
wel dat van de zijde van de gemeente
geen sprake is van onbehoorlijk be-
stuur. De konklusie van de commissie
voor beroep en bezwaarschriften dat de
gemeente het projekt dagopvang blij-
vend (afzonderlijk) moet worden gesub-
sidieerd, deelt het kollege niet.

In de commissie Welzijn deelden de he-
ren Bouwmeerster en Boers (beiden
CDA) het standpunt van het kollege.
'Wij hebben naar de SWOV toe altijd
behoorlijk bestuur uitgeoefend. Het be-
toog van de insprekers heeft mij pijn
gedaan. De bezwaren van de SWOV
zijn niet onderbouwd. Toch hoop ik dat
het overleg tussen SWOV en gemeente
mogelijk zal blijven', aldus de heer
Boers. De heer Wempe stelde namens
de PvdA dat zijn fraktie volgende week
in de raad 'nee' zal zeggen tegen het
kollegevoorstel. Ook wethouder mevr.
Aartsen-den Harder (CDA) zei duide-
lijk geschrokken te zijn van de woorden
van de SWOV insprekers.
'De regels die er ten aanzien van het
ouderenbeleid gelden hebben we niet
zomaar uit de lucht geplukt', zo verde-
digde zij het collegevoorstel. De SWOV
zal nu een AROB procedure beginnen,
zo liet de heer Veenendaal weten.

H. Tjoonk (WD) in commissie Algemeen Bestuur:

'Ik maak me zorgen over het
economische beleid in
Vorden'
WD-fractievoorzitter H. Tjoonk verzocht het college dinsdagavond in
de commissie Algemeen Bestuur er nauwlettend op. toe te zien, dat er
in Vorden voldoende industriegrond voor handen blijft.

'Ik heb gehoord dat de metaaldraaierij
Vorden overweegt om naar Ruurlo te
gaan. Het bedrijf heeft zestig personen
in dienst, wil uitbreiden, maar zit vast.
Het bedrijf kan geen kant op. Ook het
transportbedrijf Woltering heeft plan-
nen om Vorden te verlaten. Een paar
jaar geleden is ook al eens een bedrijf
om reden van te weinig uitbreidingsmo-
gelijkheden uit Vorden verdwenen', al-
dus Tjoonk. Hij deed een dringend be-
roep op het college om zuinig te zijn op
de plaatselijke» industrie. 'We hebben
hier industrie hard nodig. Ik maak me
zorgen over de wijze waarop hier in
Vorden het economische beleid wordt
gevoerd', zo voegde Tjoonk eraan toe.
Burgemeester Kamerling antwoordde

hierop dat het college wel degelijk oor
heeft voor de belangen van de plaatselij-
ke industrie. Met bedrijven die knel ko-
men te zitten zullen we zeer zeker over-
leg plegen. We zijn er tevens op uit, om
ook nieuwe bedrijven naar Vorden toe
te halen. Met serieuze gegadigden wor-
den zeer zeker gesprekken gevoerd.
Laat ik het zp stellen: 'wat we hier aan
industrie hebben moeten we koesteren.
Daar zijn we het samen wel over eens
denk ik', aldus burgemeester Kamer-
ling. Wat betreft het door Tjoonk ge-
noemde bedrijf deelde de heer Ditzel
mede dat hier nog andere factoren een
rol spelen. Daar kunnen we in deze
openbare vergadering niet nader op in
gaan, zo stelde hij.

Verkeersborden
Verboden voor
vrachtauto 's' worden
later geplaatst
De commissie Algemeen Bestuur
schaarde zich dinsdagavond achter het
voorstel van het college om te wachten
met het plaatsen van verkeersborden tot
de totale omleidingsroute gerealiseerd
is. Het betreffen hier de borden 'Verbo-
den voor vrachtverkeer', met het onder-
bord 'met uitzondering van bestem-
mingsverkeer'. De reden hiervan is dat
GS de gemeente Vorden heeft laten we-
ten te volle medewerking te willen ver-
lenen bij de omleiding van het door-
gaande vrachtverkeer, maar dat het be-
ter is de genoemde verkeersborden te
plaatsen nadat de Rondweg, Zutphense-
weg en de aanleg van de rotonde is ge-
realiseerd. (De T-splitsing Horster-
karrrp-Rondweg is inmiddels wel ge-
reed).
Omdat hier sprake is van doorgaand
vrachtverkeer mag in alle redelijkheid
niet worden aangenomen dat alle be-
langhebbenden door een plaatselijke
publikatie van de maatregel kennis heb-
ben kunnen nemen. Belanghebbenden
geconfronteerd met de verkeersborden

moeten nl. nog de gelegenheid worden
geboden daartegen in beroep te gaan.
Vandaar de beslissing om de borden in
een later stadium te plaatsen.
De heer Voortman (PvdA) maakte tij-
dens de discussie over de verkeersbor-
den gebruik van de gelegenheid om het
college te wijzen op de T-splitsing vanaf
de Zutphenseweg-Rondweg richting
Hengelo. 'Hier kunnen zeer gevaarlijke
verkeerssituaties ontstaan. Automobi-
listen die rechtdoor willen moeten ach-
ter het wegverkeer blijven dat rechtsaf
wil. Dat leidt tot filevorming. De nei-
ging bestaat dat dan wordt ingehaald.
Erg gevaarlijk met het oog op het tege-
moet komend verkeer', aldus Voort-
man.

Peuterspeelzaal
Ot en Sien
Zoals bekend heeft het bestuur van de
Stichting Peuterspeelzaalwerk Vorden
bezwaar gemaakt tegen de vaststelling
van de huur voor de peuterspeelzaal aan
het Jebbink. De commissie voor beroep
en bezwaarschriften heeft het college de
suggestie gedaan om in overleg met de
peuterspeelzaal een deskundige te raad-
plegen die een huurvoorstel zal moeten
doen. In de commissie Welzijn ging het
dinsdagavond om de vraag of er één of
drie deskundigen aan te pas moeten ko-
men. Bij monde van de heer Hartelman
stelde de Peuterspeelzaal voor om drie
deskundigen te benoemen. 'Wij willen
de kosten van één taxateur wel voor
onze rekening nemen', zo zei Hartel-
man. In de commissie Welzijn bepleitte
de heer Bouwmeester, gezien de kosten,
voor één taxateur. 'Eén of drie, het ge-
harrewar moet hoe dan ook afgelopen
zijn', aldus Bouwmeester.

Vrijdagavond
Midsummer Night
Swimming
De afgelopen jaren heeft het bestuur
van de bad- en zweminrichting 'In dp
Dennen' in samenwerking met het bad-
personeel steevast gekozen voor de
'Moonlightswimming' zo rond eind
augustus. Gezien het fraaie zomerse
weer van de afgelopen weken is inmid-
dels besloten om aanstaande vrijdaga-
vond 'Midsummer Night Swimming' te
organiseren. Voor die gelegenheid zal
het bad onder water worden verlicht.
Het gehele bad wordt op feestelijke wij-
ze aangekleed. Er wordt gezorgd voor
zogenaamd 'ingeblikte sfeermuziek'.
Het kampvuur zal worden ontstoken.
De barbecue staat garant voor de ver-
sterking van de inwendige mens. Kort-
om bestuur en personeel van 'In de
Denneïjfcppen er een gezellige avond
van te^Bnken. Voor dit 'Nightswim-
ming' gelden de normale entreeprijzen.

Sp<Hj|orloop t.b.v.
resuraratie
St. Willibrorduskerk
te Vierakker
Op zondagmorgen na de hoogmis (9juli)
zullen de leerlingen van de St. Willibror-
dus-school te Vierakker op eigen wijze
hun steentje gaan bijdragen aan het res-
tauratiefonds van de R.K. Kerk.
Rond kerk en school bestaat de mogelijk-
heid om te gaan lopen voor de kerk (één
rond is ca. 450 m). D.m.v. deze sponsor-
loop hopen de kinderen de restauratie-
kas flink te gaan spekken.
De schoolkinderen zullen de komende
tijd bij veel mensen op het dorp komen
aankloppen om te vragen of u sponsor
wilt zijn. Men kan op een intekenlijst
waarmee de kinderen bij u komen uit 5
mogelijkheden kiezen. De bedragen zijn
f 0,50 - f l,- - f 2,50 - f 5,- en f 10,-.
We hopen dat de kinderen niet voor niets
bij u aanbellen.
De kinderen kunnen op allerlei manie-
ren sponsors proberen te vinden, bv. op
feestjes, bij familie enz.
Op deze wijze kunnen bv. ook oud-paro-
chianen hun bijdrage leveren.
De muziekvereniging Jubal zal bij deze
sponsorloop voor de muzikale noot zor-
gen.

Achtkastelendarpers
Ter gelegenheid van de zesde trekking
van dejubileumverloting van de muziek-
vereniging 'Concordia' gaf de boerenka-
pel 'De Achtkastelendarpers' (een on-
derdeel van de muziekvereniging) dit
weekend bij d'Olde Smidse een optre-
den. Onder leiding van dirigent Hans
Kraxner werd een populair Egelander re-
pertoire afgewerkt met in de 'Löffelpol-
ka' een solistisch optreden van voorzitter
Wim Barink. Hans Kraxner gaf tekst en
uitleg bij de verschillende nummers.

Vrachtwagen
trekken
Het WV organiseert in samenwerking
met de Touwtrekvereniging 'Vorden'
op vrijdag 21 juli het Vrachtwagen trek-
ken. Er wordt getrokken in twee klas-
sen: getrainde en ongetrainde ploegen.
Een ploeg bestaat uit 4 personen. Opga-
ve graag voor woensdag 19 juli bij M.
Engel, Julianalaan 23, tel. 2836.

Geslaagd
Geslaagd aan de Rijks Middelbare
Tuinbouwschool te Nijmegen Willem
Hazekamp. Hij is thans in het bezit van
diploma bloemsierkunst en het mid-
denstandsdiploma.
De heer D.H. Jeeninga, De Eendracht
6, is 19 juni jl. geslaagd als grafisch vak-
man handboekbinder aan de Grafische
School te Utrecht. Hij is hiertoe opge-
leid door de Vakopleidingsschool voor
slechthorenden 'Sonnenheerdt' te Er-
melo.
Te Zwolle slaagde onze plaatsgenoot
dhr. W. Bolderdijk voor het diploma
grafisch vakman. Hij genoot zijn oplei-
ding bij Drukkerij Weevers BV.

Kerknieuws
Oecumenische dienst
Op zondagavond 25 juni wordt er in de
RK Kerk in Kranenburg een oecumeni-
sche dienst gehouden, uitgaande van de
Raad van Kerken Vorden-Kranenburg.
Voorganger in deze dienst is ds. P.W.
Dekker en muzikale medewerking
wordt verleend door het Vordens Da-
meskoor. Na afloop is er koffiedrinken
in de kerk.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Kipschnitzels met paprikasaus
Schnitzels worden doorgaans gepaneerd gebakken. Van die regel wijken
we voor de schnitzels in paprikasaus af. In plaats van het paneren met
broodkruim of paneermeel bedekken we het vlees nu met een dun laagje
bloem voordat de schnitzels worden gebakken.
Reken voor 4 personen op 4 kipschnitzels van elk 125 gram. Verder heeft u
nodig 2 rode paprika's, l uitje, bloem, tomatenpuree, 1/4 liter crème
fratche en enkele sprieten bieslook.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Zeefin een diep bord 3 eetlepels
bloem, V2 theelepel zout en '/2 theelepel fijngemalen peper. Schep alles
goed door elkaar. Druk de schnitzels aan weerszijden vrij stevig in het
bloemmengsel. Schud daarna de overtollige bloem er voorzichtig af. Was
de paprika's, verwijder de steelaanzetten, halveer ze en neem het het zaad
en de zaadlijsten weg. Snijd het vruchtvlees daarna in kleine stukjes. Snip-
per het uitje. Snijd de bieslook ragfijn. Verhit 40 gram boter en fruit er
gedurende 4 minuten de stukjes paprika en de gesnipperde ui, onder voort-
durend omscheppen, in. Voeg er l dl. water (of bouillon) bij en roer er '/2

eetlepel tomatenpuree door. Breng alles aan de kook en laat het geheel
ongeveer 10 minuten zachtjes doorkeken. Stort de inhoud van het pannet-
je op een zeef. Wrijf alle vaste bestanddelen door de zeef. Roer er vervol-
gens de crème fraïche door en voeg wat zout en peper naar smaak toe.
Breng alles langzaam tot aan het kookpunt. Temper de warmtebron en laat
alles zolang zachtjes doorkeken tot een fijne gebonden saus is verkregen.
Verhit in een koekepan 75 gram boter. Wacht tot het schuim voor een deel
is weggetrokken. Bak de schnitzels er snel aan'weerszijden lichtbruin in.
Temper de warmtebron en laat ze daarna nog 2 tot 3 minuten zachtjes
bakken. Leg de schnitzels op een voorverwarmde schaal. Verwijder de
bakboter uit de koekepan. Blus de pan met l dl. kokend water (of bouillon)
en roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed los. Laat alles even
flink doorkoken tot de helft van het vocht is overgebleven. Schenk het
vocht door een zeefje bij de saus. Schenk 1/3 deel van de saus over de
schnitzels. Strooi er wat bieslook over. Dien de rest van de saus in een
sauskom op.
Tip: geef er droog gekookte rijst met doperwtjes of een Italiaanse pasta
(bijvoorbeeld tagliatelle) bij.
Bereiüingstijd:± 25 minuten
Energie per portie: ± 1510 kJ (360 kcal)

Normaal in Toldiek"!
De laatste vrijdag van ji^pomt weer in
zicht. En dat brengt bij menigeen een
kriebel op de rug dat met het verstrijken
eter dagen aanzwelt tot een niet meer te
stuiten drang om 'es bassends te hoken'
en zijn climax en ontlading vindt bij
„Normaal in Toldiek".
Dat „Normaal in Toldiek" met geen
ander optreden van onze boerenrockers
te vergelijken is, getuigen de vele reac-
ties en brieven van overal uit het land.
„Normaal in Toldiek" is meer.
Hele volkstammen zien al enkele maan-
den uit naar de jaarlijkse happening en zo
zullen de dertigste juni weer hele buur-
ten zich, al of niet schilderachtig uitge-
dost, opmaken voor een zinderend fes-
tijn.
H0ken. Van Zeeland tot boven Leeu-
warden, van Limburg tot en met de Wie-
ringermeer weten de echte daldeejers
ondertussen wat „Normaal in Toldiek"
zeggen wil, en ze hebben zich nu al ver-
zekerd van entreekaarten.

Terecht:
- prima entourage, met centraal de

enorme feesttent, de extra tent met
rodeowedstrijden, de vele kraampjes,
de Kop van Jut;

- de Steenderense Boerenkapel welke
met groot succes de bezoekers in de
juiste sterrmiing blaast;

- het zeer gemêleerde aantal bezoe-
kers, jong en 'oud' door elkaar;

- de extra dimensie die Normaal zelf
altijd weet toe te voegen aan het ook
voor hen speciale optreden in Toldijk.

Ook dit keer zullen in hun kielzog weer
illustere smaakmakers als Kleinen Hen-
drik, Hendrik Haverkamp, het Gilde van
de Gulden Greep eri zelfs Peter Koele-
wijn 'acte de présence' geven.
„Wi'j goat ens in 't joar noar Normaal,
en da's in Toldiek."
En langs de Hoogstraat no. 15 schuift de
ene na de andere touringcar-taxibus, ge-
volgd door boerenwagens vol spandoe-
ken.

Want het feest begint al als nien van huis
gaat. Een feest met strikte, doch onge-
schreven spelregels. Zo valt er 's avonds
geen onvertogen woord, wordt er nooit
gevochten, nooit: Ruzie maken is taboe.
Een zondags pak trouwens ook.

Als we dit schrijven zijn we koud terug
uit de Normaal-studio, waar de laatste
hand gelegd wordt aan de nieuwe LP en
single. De basisgedachte is samengevat
in de titel „Rechttoe Rechtan". Deze
strijdkreet kreeg ook de Veldtocht 1989
mee. Dus: olderwets hoken!

Ook de nieuwe drummer, Fokke de
Jong, die volgens insiders voor een mand
met peren op de paardemarkt in Zuid-
Laren op de kop is getikt, voelt zich hier-
bij als een veulen in de wei.
Normaal staat in de startblokken.
Tussen de bedrijven door maken we nog
even een Flophouse-Normaal-tune
voor de regionale radiostations, extra
verrassingen worden bedacht, en... vrij-
dag 30 juni staat de organisatie met 50
vrijwilligers klaar om de 3.000 bezoekers
weer op hun wenken te bedienen.

Maar: In dit artikeltje willen we ook
even de aandacht vestigen op al het stille
werk achter de schermen, en dan met na-
me: de voorverkoopadressen.
Zonder de belangeloze hulp van deze
werkers kan de organisatie het niet stel-
len. Ook zij zorgen ervoor dat Normaals
thuiswedstrijd wederom een succes
wordt.

Aan een act vol verrassingen wordt on-
dertussen hard gewerkt. In de adverten-
tie in dit nummer kan men lezen waar
kaarten voor dit koffieconcert te verkrij-
gen zijn. Helaas zijn er niet meer dan 800
plaatsen. Men wenst iedereen een fan-
tastisch weekend toe! „Kom d'r bie!"

Koffieconcert
Een speciale gebeurtenis na het Nor-
maal-spektakel is het inmiddels tradi-
tioneel geworden koffieconcert.
Het is fantastisch om na afloop ieders
reacties te horen en zo'n schare bezoe-
kers te mogen verwelkomen.
Ook dit jaar wil men aan de vele verzoe-
ken voldoen en vindt het koffieconcert
plaats op zondagmorgen 2 juli.
Eén van de hoogtepunten zal ongetwij-
feld het optreden van Pierre Knoops
zijn, onze wereldberoemde buutreedner
uit Limburg. Maar verder zijn daar na-
tuurlijk de Glanerbrugger Muzikan-
ten en Normaal zelf met hun hofhou-
ding.

at ik doe met mijn epilepsie? '^1$ fa aantik

een paar mensen overtuigd'
• V_J

ik

Dit jaar is ons thema: sport.
Ruim 90.000 Nederlanders
hebben epilepsie. Laat voor-
oordelen niet meespelen.

Steun de collecte
26 juni tot 2 juli
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Epilepsie en Sport?
Zet jezelf niet buitenspel
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De tuinboon, van oorsprong afkomstig uit Zuidwest-Azië en het Middel-
landse Zeegebied, is een geliefde groente bij de Nederlandse consument.
Tuinbonen zijn immers niet te versmaden en bovendien rijk aan vita-
mine B en C. Op zo'n 1.000 hectare worden deze bonen geteeld. Dit bete-
kent een jaarlijkse oogst van zo'n 3 miljoen kg. De aanvoerperiode van
verse tuinbonen is kort. De verse bonen zijn volop verkrijgbaar in juni en
juli; in mei en augustus is het aanbod kleiner.

Tuinbonen zijn grote, groene viltige peu-
len met 2 tot 5 dikke platte zaden. Deze
zaden zijn zacht en groenachtig van
kleur. Alleen de zaden van de tuinbonen
worden gekookt gegeten.

Kopen, bewaren en
schoonmaken
Let bij het kopen van tuinbonen op de
grootte en op de versheid. Ze mogen be-
slist niet slap zijn. Vers geplukte tuinbo-
nen kunt u slechts enkele dagen bewaren
op een koele plaats. Dop de tuinbonen
vlak voor de bereiding om bruinkleuring
te voorkomen. Het doppen gaat als volgt,
maak met de nagel de middennaad open
en duw met de duim de boon uit de schil.
Leg de gedopte bonen direct in zout
water anders worden ze alsnog bruin.

Rekent u op 750 gram ongedopte bonen
per persoon; voor grote eters en echte
liefhebbers is l kg voldoende.

Basisrecept
3-4 kg-tuinbonen, zout, eventueel een
scheutje melk, 20 g boter, fijngeknipt bo-
nekruid of peterselie. Dop en was de bo-
nen. Kook ze in weinig water en een
snufje zout gaar in 10-20 minuten. Giet
ze af, schud de boter erdoor en strooi het
bonekruid of als u daar niet van houdt de
peterselie erover.

Lekkere combinaties
Tuinboontjes zijn geknipt voor de wat lu-
xere vleessoorten als rosbief, ossehaas,
varkenshaas, kalfsfricandeau of een ge-
grilde kip met paprikasaus. Maar ook
gekookte ham of uitgebakken spekjes
smaken verrukkelijk,bij tuinbonen.

Natuurlijk kunt u uw gerecht met tuin-
bonen ook een zuidelijk tintje geven
door het recept gesmoorde tuinbonen
'Italienne' eens te proberen. Lekker snel
klaar, dus uitermate geschikt voor de
zomerse dagen.

Gesmoorde tuinbonen
'Italienne'
Benodigdheden: 3-4 kg tuinbonen, l el
boter, l fijngesneden ui, l el fijngesne-
den salieblaadjes, 4 el tomatenpuree,
peper.

Fruit de gesneden ui in de boter goud-
bruin en voeg de salieblaadjes toe. Doe
de gedopte tuinbonen erbij met een bo-
dempje water en de tomatenpuree. Laat
de groente onder af en toe roeren in 10-20
minuten gaar worden. Maak het geheel
op smaak af met versgemalen peper.

Eet smakelijk!

van een ezeltje of een echte kameel door
het museum te rijden. Uiteraard zal het
museumrestaurant de bezoeker verras-
sen met allerlei oosterse hapjes en
gerechten.
Al met al een ideale gelegenheid eens
kennis te maken met het in vele opzich-
ten snel vernieuwende karakter van het
museum.
Het Bijbels Openlucht Museum is tot
l november elke dag geopend.

Woningbouw-
vereniging
'Thuis Best'
De woningbouwvereniging Thuis Best'
te Hengelo (Gld.) is o.m. belast met de
registratie van de namen van kandidaten
voor een woning in Wichmond (gem.
Vorden).
Enkele weken geleden deelden zij via
een bericht in 'Contact' mede, dat kandi-
daten voor een woning in Wichmond
zich konden melden. Bij deze inschrij-
ving als woningzoekende zou dan nog re-
kening worden gehouden met de perio-
de gedurende men ingeschreven stond
bij de gemeente Warnsveld voor een wo-
ning in Wichmond.
Middels deze publikatie stelt Thuis Best
belanghebbenden in de gelegenheid als-
nog van voornoemde regling gebruik te
maken. Concreet betekent dit, dat vanaf
veertien dagen na het verschijnen van dit
blad bij inschrijving bij de vereniging
voor een woning in Wichmond geen
rekening meer gehouden wordt met de
inschrijftermijn bij de gemeente Warns-
veld. Zie ook de advertentie in dit
nummer.

Oosterse dagen in museum
Heilig Land Stichting
De Heilig Land Stichting staat bij velen in Nederland, maar ook ver
daarbuiten, bekend als een Bijbels Openlucht Museum dat uniek in de
wereld is. Terecht, want nergens is een museum van een dergelijke
grootte, het beslaat 45 ha prachtig bos, dat zich zo specifiek richt op de
wereld van de bijbel en de landen en culturen van het oude Midden-
Oosten.

Lijst van geslaagde eindexamenkandi-
daten van de School voor Algemeen Vor-
mend, Biologisch en Agrarisch Onderwijs
te Vorden:

Steenderen:
Edwin Besselink, Getti Stoel en Hilbert
Stoel

Zutphen:
Rianne Boekholt, Hans Hessing, Klaas
Heuterman, Jan Hendrik Hilbrink, Ar-
nout Lammerse, Cees van Maanen, Re-
nate Menkhorst, Reinhard Nobel, Harro
Nopper^^atrick Rabelink, Bart Reij-
mes, f d a t e Riet, Bianca d e Roo,
Mark

Hengelo Gld.:
Renee Menkveld, Gerwin Riefel, Ard
Scheffer, Herbert Steenblik, Harry Wes-
selink, Henry Wiggers

Wichmond:
Riek Hissink

Vierakker:
Henri Pardijs

Leuvenheim:
Kees van Hattem

Eefde:
Coen Hoefsloot, Anine de Jong, Henri
Lippmann, Erik Makkink, Erwin Stege-
man

Brammen:
Hans Leeflang, Gcrrit Nijman

Dieren:
Elmar Wenneker

Hallo:
Freek Koerselman

Toldijk:
Arjan Wesselink

Sportnieuws
L.R. en P.C.
'De Graafschap'
Ponies
Saskia Vreman is met Hamed op 10 juni
naar Almelo geweest en werd 3e in de
M2-dressuur met 130 punten. Saskia was
ook succesvol in de voorselectie in de M-
dressuur en mag naar de Gelderse Kam-
pioenschappen.
Op zondag 18 juni gingen de ponies naar
Steenderen en de volgende prijzen wer-
den mee naar huis genomen:
Monique Groot Roesink met Patricia, 4e
prijs Ll-dressuur 123 punten; Janet Zo-
mer met Kelly, 5e prijs L2-dressuur 122
punten; Rinie Heuvelink met Lucky, 2e
prijs B-springen; Nicole Douma met
Mixi, 4e prijs B-springen; Herman Maal-
derink, 5e prijs B-springen.

Paarden
Ook de paarden gingen met 4 man naar
Steenderen en daarvan behaalde Irene
Regelink met Ramses de 3e prijs in de
B-dressuur met 127 punten.

Adverteren Niet
kost adverteren

geld... kost meer!

Politievaria GROEP VORDEN

Vorige week dinsdagmiddag werd uit een
geparkeerde auto bij het zwembad inge-
broken. De tas met papieren e.d. ont-
vreemd.

Vorige week woensdag werden te Vorden
2 personen aangehouden die in diverse
plaatsen in het Oosten van het land had-
den ingebroken. Zij stalen levensmidde-
len, kleding en textiel en verdwenen
vervolgens dan op ontvreemde fietsen.

Door opmerkzaamheid van een inwo-
ner uit Vorden konden beide knapen af-
komstig uit Almelo worden aangehou-
den en ingesloten. Zij hebben inmid-
dels diverse diefstallen bekend.

Op 16 juni, 's nachts werd er ingebroken
in een kapsalon te Vorden. Na openbre-
king van een deur werd de gehele win-
kel en woning doorzocht. Enig klein-
geld uit de kassa werd ontvreemd. Het
onderzoek in deze loopt.

Op 16 juni vond er omstreeks 19.15 uur
een aanrijding plaats op de kruising
Baakseweg-Hackfortselaan. De bestuur-
der, die over de Baakseweg reed, was in
gedachten en verleende geen voorrang
op de genoemde kruising aan de auto
afkomstig uit de richting Warnsveld.

Een een ongeval met aanzienlijke mate-
riële schade was het gevolg. De wagens
werden afgesleept. Een passagiere is
naar het Spittal ziekenhuis gebracht
i.v.m. armklachten.

Uit een radio- en tv-zaak in de Dorps-
straat werd afgelopen vrijdag tijdens
winkelopenstelling geluidsapparatuur
ontvreemd. Een onderzoek inzake deze
winkeldiefstal is gaande.

In verband met een klein bosbrandje
aan de Enzerinkweg te Vorden is afgelo-
pen zaterdag de brandweer van Vorden
even uitgerukt en heeft de zaak snel en
accuraat geblust. Ten behoeve van al-
len: Wees zuinig op Vordens schoon!

Op de bouw aan de Voornekamp te
Vorden heeft het afgelopen weekend
een ergelijke vernieling plaatsgevonden.
Van de aanwezige kraanmachine heeft
men met een breekvoorwerp de relais-
kast opengebroken en vernield. Schade
is ongeveer f 10.000,—.

In verband met het aanhoudende mooie
weer, en iedereen tot laat in de tuin zit,
wordt ook de Rijkspolitie overladen met
geluidsoverlastklachten. Laten we aan
elkaar denken.

Uit de Vordense Veengoot werd een
fiets 'gevist' die afkomstig bleek te zijn
via de de postcode van iemand uit Bor-
culo.

Afgelopen maandag omstreeks 14.00
uur vond er op de kruising Ruurlose-
weg-Stationsweg een aanrijding plaats.
Uit de Stationsweg stak plots een auto
over met een open laadruimte en raakte
een personenauto die over de Ruurlose-
weg reed, in de richting van het dorp.
Zonder te stoppen en zich bekend te
maken reed de bestuurder uit de Sta-
tionsweg door en liet de andere met de
schade aan de bumper zitten.

Op dinsdag 20 juni omstreeks 8.10 uur
vond er een ongeval plaats op de kruis-
ing Lankhorsterstraat met de Baakse-
weg te Wichmond. Beide voertuigen
werden geheel vernield. Een bestuurder
liep letsel op aan het oor.

Een stukje geschiedenis
Vanaf de oprichting in 1911 tot 1940 wer-
den in het park nabootsingen gemaakt
van heilige plaatsen in het oude Palestina
zoals b.v. het dorpje 'Nazareth', de 'Hof
van Olijfen' en Calvarieberg. Na een
moeizaam herstel van de gevolgen van
de oorlog bleek met het verstrijken der
jaren de oorspronkelijk devotionele op-
zet steeds minder aan te spreken. Begin
70-erjaren werd de doelstelling verbreed
met het op aantrekkelijke wijze verstrek-
ken van brede cultuurhistorische infor-
matie. De nieuwe aanpak sloeg aan en
het museum kon zich enorm uitbreiden.
Het bestaande dorpje werd uitgebouwd,
er verrees een complete oosterse stads-
straat en in 1986 werd 'Galilea' aange-
legd; een grote waterpartij met aanlig-
gende vissershuisjes. Andere uitbreidin-
gen vormen de nieuwe entree, het res-
taurant en een romeinse herberg als-
mede een museumtram, speciaal voor
hen die minder ter been zijn.
Maar de ontwikkeling gaat verder. Om
museaal 'bij de tijd' te blijven staan nu
zaken als educatie, presentatie en vorm-
geving volop in de aandacht. Zo wordt
momenteel de laatste hand gelegd aan
een totale herinrichting van het hoofdge-
bouw, waar de bezoeker een boeiende
tocht maakt langs de vele culturen waar-
in de bijbel in ca. 20 eeuwen tot stand is
gekomen.

Oosterse dagen
Een bezoek aan de Heilig Land Stichting
is een ontdekkingstocht door (bijbelse)
stad en land. De bezoeker wandelt langs
o.a. bedoeinententen, herdersvelden en
een karavansera. Men komt in oosterse
dorpjes met ingerichte woonhuisjes en
synagoge en vanaf het 'paleis van Pilatus'
voert een smal oosters winkelstraatje u
naar de voorname Via Orientis.
Deze brede stadsstraat met allerhande
prachtig ingerichte Egyptische, Griekse,
Romeinse en Joodse gebouwen zou zo
uit het oude Jeruzalem geplukt kunnen
zijn. In de weekeinden van 1/2 juli en 267
27 augustus zullen de bezoekers zich nog
meer als normaal in de oosterse wereld
wanen. Het openluchtmuseum zal gedu-
rende die dagen bruisen van folkloristi-
sche en culturele aktiviteiten afkomstig
uit de bijbelse landen.
Verspreid over het museum zullen
(oud)-oosterse ambachten worden uit-
geoefend zoals het knopen van netten,
broodbereiding, pottenbakken, weven
en dergelijke.
De Oosterse stadsstraat vormt het in-
drukwekkende decor van een oosterse
markt waar tal van passende artikelen
worden aangeboden, waarbij de nadruk
ligt op artistieke kwaliteit. Op verschil-

lende plaatsen zal levende, uiteraard
oosterse muziek klinken, terwijl de be-
kende dansgroep 'Nitsanim' zowel mo-
derne als traditionele dansen uit het land
van de bijbel zal uitvoeren.
Een ander hoogtepunt, vooral voor de
kinderen, is ongetwijfeld de 'karavaan'.
Wie vindt het niet prachtig om op de rug

prninkhof, Cynthia Gieteling,
-ttelerij, Ursula Piet, Rob Ros-

l
Vordei
Arjan Brummelman, Gerwin Harmsen,
Erik Lettink, Geert Lettink, Herwin
Reintjes, Maarten Ruesink, Michiel Wa-
genvoort

Baak:
Jarno Grotenhuijs

Mijn uitgangspositie bij Epilepsie en Sport?

Alle vooroordelen schaakmat
Ruim 90.000 Nederlanders hebben epilepsie. Laat vooroordelen
niet meespelen. Dit jaar is ons thema: sport.

Steun de collecte
26 juni tot 2 juli
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Thermae 2000: verfrissende Wuift*
in oeroud bronwater
Nederland is nooit rijk geweest aan kuuroorden. Toch is er juist in onze tjjd
steeds meer behoefte aan een plek waar je even helemaal tot jezelf kunt
komen en werken aan je gezondheid. Daarom is het prettig te weten dat er
sinds kort een nieuwe mogelijkheid is om daar iets aan te doen: een bezoek
aan Thermae 2000 by Valkenburg. Hier ligt een voor Europa uniek complex
dat is ontworpen en gebouwd voor wie de weldadige werking wil ondergaan
van warm mineraalrijk bronwater. Dit jaar voor het eerst kunt u baden in
oerzuiver water dat van diep onder de Cauberg wordt opgepompt. Verder
vindt u hier Romeinse thermen, whirlpools met waterstraalmassage, een
fraai saunalandschap, een stoombad, een yoga- en meditatieruimte, en ga zo
maar door. Kortom, Thermae 2000 is een weldaad voor lichaam en geest.

Dit dagje gezond ontspannen is dit
jaar nieuw opgenomen in het Dag-
tochtenprogramma van de Neder-
landse Spoorwegen en daardoor
kunt u met Dagtocht 65 comforta-
bel en voordelig gaan genieten van
de vele gezonde dingen die Ther-
mae 2000 te bieden heeft. Het

kaartje geeft u recht op: een trein-
reis van uw woonplaats naar
Maastricht en terug, de rit per ex-
tra bus van station Maastricht naar
Thermae 2000 v.v., en de toegang
tot Thermae 2000 voor 3,5 uur. En
voor dat alles betaalt u een aan-
trekkelijke prijs.

Ontspannen sfeer
Wie voor het eerst een bezoek
brengt aan Thermae 2000, merkt
direkt dat het hier gaat om een re-
kreatiecentrum waar gezondheid
en rust centraal staan. De bijzon-
dere architektuur met zijn vele
lichte ruimten, de talloze mooie
planten en niet in de laatste plaats
het riante uitzicht over het Geul-
dal zorgen voor een ontspannen
sfeer. En in die prettige sfeer kunt
u genieten van een thermaal bad
met een constante temperatuur
van 32 graden. Bovendien kunt u
ook op medische indicatie een af-
spraak maken voor een speciale
behandeling in het therapeuticum.
Mogelijkheden zijn er te over:
drink- en inhalatiekuren, medici-
nale baden, oefentherapeutische
programma's, en nog veel meer.
Ook een medische onderzoek
(check up) is mogelijk.

Als herboren
De kans is groot dat u zich als her-

FOTO'S VAN HET GEULDAL

In Thermae 2000 is fotograferen niet
toegestaan om de rust en de privacy
niet te verstoren. Maar in Valken-
burg valt genoeg te fotograferen, en
ook de omgeving van dit gezellige
plaatsje biedt volop fotokansen:
kronkelende holle weggetjes langs
weilanden met prachtige fruitbo-
men, het Geuldal, beroemd om zijn
bijzondere wilde planten, een oude
Limburgse boerderij, enz. Mooie
motieven voor een visuele herin-
nering aan een gezond en boeiend
dagje Limburg.

boren voelt bij het verlaten van
Thermae 2000. Want een thermaal
bad alleen al heeft een bijzonder
ontspannende uitwerking. Maar u
kunt ook in het Gymnasion wer-
ken aan uw conditie. Hier staan
toestellen voor kracht- en mobili-
teitstrainingen en er is een loopcir-
cuit met verschillende hoogten.
Bovendien zijn er experts aanwe-
zig die u kunnen begeleiden en
eventueel instructies geven voor
een juiste lichaamstraining. En
wie wil weten hoe het er voor staat
met zijn of haar conditie kan daar
achter komen met behulp van spe-
cifieke conditietesten en/of trai-
ningsprogramma's. Daarna is het
misschien wel een goed idee even
wat uit te blazen in het restaurant
onder het genot van een vers sapje.

Maar in Thermae 2000 is nog veel
meer mogelijk. Bijvoorbeeld je li-
chaam verwennen in het fraaie
saunalandschap of je geest in de
meditatie-kluis waar de juiste sfeer
voor rust en ontspanning heerst.
Of een bezoek brengen aan het au-
ditorium waar je kunt genieten van
klassieke muziek. Ook zijn hier re-
gelmatig audio-visuele presenta-
ties over geestelijke en lichamelij-
ke gezondheid.

Rust centraal
Thermae 2000 is een oord voor
mensen die zich eeris volledig li-
chamelijk en geestelijk willen ont-
spannen. Heerlijk in het water
dobberend, of genietend van zo'n
milde waterstraalmassage kom je
helemaal tot je zelf en dat is een
verademing in onze jachtige sa-
menleving. Bovendien is het pret-
tig te weten dat het water nergens
dieper is dan 1.40 meter en dat dui-
ken en springen niet is toegestaan
omdat het de rust teveel verstoort.

Maar hoe lekker het ook is, langer
dan een halfuur moet u niet in het
bronwater blijven. Door de hoge
temperatuur en de natrium- en
chloorhoudende samenstelling
van dit speciale water kunt u beter
rustpauzes inlassen. Hiermee ver-
hoogt u het heilzame effect van dit
water dat maar liefst 40.000 jaar af-
gesloten is geweest van buitenin-
vloeden in diepe lagen onder de
Cauberg. Oeroud zuiver water
dus, waar u volop van kunt genie-
ten!

1001 dagtrips in kleurrijke pocket
NS-Dagtocht nr. 65 is een van de
nieuwe onderdelen van het
NS Dagtochtenprogramma. Dat
programma vol ideeën voor een
boeiend dagje uit is te vinden in de
1989-uitgave van de pocket 'Er-op-
uit!. Samen met de belangrijkste
evenementen die in ons land wor-
den gehouden, geeft dit kleurige
boekje ± 1000 tips voor een gezel-
lige ééndagsvakantie. De gids be-
vat 276 bladzijden en ruim 400
kleurenfoto's. 'Er-op-uit!' is te
koop voor de vriendelijke prijs van
f 3,95 bij alle NS-stations, VW's,
postkantoren en de boekhandel.


	CVO2`5-22-06-1989
	CVO2`5-22-06-19891

