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Burgemeester Kamerling betreurt vertrek Sorbo:

"De gemeente heeft er
echt alles aan gedaan
Er is de afgelopen weken veel kritiek ge-
weest op de gemeente Vorden als het
gaat om het beleid ten aanzien van het
vertrek van Sorbo. Veel inwoners van
Vorden zijn van mening dat de gemeen-
te erg afwachtend is geweest. Ze verwij-
ten het college van Burgemeester en
Wethouders zelfs van een slap beleid.
Burgemeester E.J.C. Kamerling vindt de-
ze kritiek niet terecht. "Wij hebben er als
gemeente juist alles aan gedaan om de
Sorbo in Vorden te houden. Daarom
vonden wij het ook bijzonder jammer
dat de directie van Sorbo besloten heeft
om naar een andere plaats uit te wijken",
aldus Kamerling.

Volgens burgemeester EJ.C. Kamerling
zijn de contacten tussen de gemeente en
de directie van Sorbo altijd uitstekend ge-
weest. "En dat zijn ze nog", benadrukt hij.
"Wij hebben voortdurend gesprekken ge-
voerd met de directie van Sorbo.
Doordat deze gesprekken op verzoek van
Sorbo op vertrouwelijke basis plaats had-
den, kan bij de mensen in het dorp de in-

druk zijn ontstaan dat wij niets deden en
rnet de armen over elkaar zaten. Maar
achter de schermen hebben we er dus al-
les aan gedaan om Sorbo voor Vorden te
behouden. En uiteindelijk is het dus een
beslissing van Sorbo geweest om uit
Vorden te vertrekken."

Tijdens een hoorzitting hebben de buurt-
bewoners aan de Ruurloseweg een alter-
natief voorgesteld. Sorbo zou van de
buurtbewoners naar het industrieterrein
mogen verhuizen in ruil voor woningen
aan de Nieuwstad. Woordvoerder Joop
van Druten zag dit als de perfecte oplos-
sing. Hij vond het daarom ook bijzonder
jammer dat de gemeente hier nooit op is
in gegaan. Burgemeester Kamerling be-
grijpt de reactie van de buurtbewoners
niet helemaal. "Wij zijn van mening dat
dit een zaak is tussen de directie van
Sorbo en de bewoners van de Ruurlose-
weg. Wij staan daar als gemeente buiten.
Daarom begr^D ik de reactie van de be-
woners aan d^puurloseweg ook niet", al-
dus Kamerling.

Zomerkraitt
De Vordense Zomerfeesten hebben plaats van 18 tot en met 20 jul i .

In samenwerking met de VW en de Vordense Ondernemersvereniging
geeft Drukkerij Weevers in week 28 een feestkrant uit waarin het programma
van deze zomerfeesten is opgenomen. Adverteerders dienen hiervoor uiterlijk

hun advertenties en berichten in te leveren op

vrijdag 28 juni vóór 12.00 uur
De redactie

aan de

Gepromoveerd
Diny Hissink uit Vorden is
Rijksuniversiteit in Groningen gepromo-
veerd tot doctor in de wiskunde en na-
tuurwetenschappen.

Vorden zingt in
Dorpskerk op
zondag 3 O juni
Op zondagavond zal er weer een zang-
dienst worden gehouden in de Dorps-
kerk. Op de vorige zangdienst kwamen
veel positieve reacties. Vandaar dit ver-
volg. Er worden zondagavond bekende
en geliefde liederen gezongen uit diverse
bundels. Dus voor elk wat wils. Het orgel
wordt tijdens de zangdienst bespeeld
door Bert Groot Enzerink en dominee
K.H.W. Klaassens zal een korte overden-
king houden. Na afloop is er gelegenheid
om koffie en thee te drinken in de
Voorde.

Aantrekkelijke
vlieg va ka n ties ?

Zie Rabobankadvertentie
pagina 9

Dwaaltuin nieuwe
attractie voor
toeristen in regio
Vorden heeft er een nieuwe toeristische
attractie bij. Op maandag 24 juni werd
aan de Almensweg 63 een dwaaltuin ge-
opend. De tuin is een initiatief van de
stichting "Oer Al". Dwaaltuin "Het Heel
Al" is tot en met 28 september van maan-
dag tot en met zaterdag geopend.
De Rotterdamse kunstenaar Jan Schouten
is de grote drijvende kracht achter de
dwaaltuin. Ongeveer zeven jaar geleden
kreeg het het idee om een dergelijke tuin
te beginnen. Jarenlang was Jan Schouten
op zoek naar een geschikte locatie totdat
hij enkele jaren geleden met een tent op
camping De Wientjesvoort stond. Hij
werd op slag verliefd op de prachtige na-
tuurschoon die Vorden heeft en besloot
zijn project hier te verwezelijken.
Dwaaltuin "Het Heel Al" is een doolhof
in de vorm van een labyrint. In de tuin
staat een groot aantal godinnebeelden.
Verder is er muziek en poëzie te horen in
de de dwaaltuin. "De nadruk ligt dus op
kunst", zegt Jan Schouten. In het hart van
het labyrint is een grote tent geplaatst, die
dienst doet als luisterruimte. Via een ge-
luidsinstallatie zullen daar gedichten over
godinnen, bomen en het heelal te belui-
steren zijn.

WEEKENDDIENSTEN

Hervormde Gemeente
Zondag 30 juni 10.00 uur ds. H. Westerink. Na afloop
koffiedrinken in de Voorde.
19.00 uur Gezamenlijke zangdienst Evangelisatie
Commissie in de Nederlands Hervormde Kerk. Na
afloop koffie/thee drinken in de Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 juni 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort af-
scheid kinderkerk, gezinsdienst m.m.v. jongeren.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 30 juni 10.00 uur ds. H.A. Speelman; 19.00
uur Zangdienst uitgaande van Evang.Cie. in N.H.
Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 29 juni 18.30 uur Eucharistieviering, volks-
zang.

RK Kerk Vorden
Zondag 30" juni 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 29 juni 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 30 juni 10.00 uur Gebedsviering, dameskoor.
Weekendwacht pastores: 30 juni-1 ju l i Pastoor W.
Zandbelt, Keijenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Huisarts 29-30 juni dr. Dagevos, het Vaarwerk I, tel
55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opb^fei (zonder afspraak)
komen of een dringende visiwKnvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 29-30 juni J.H.H, de Lange, Lochem, tel.
(0573) 25 43 57.
Spreekuur alleen voor spoj^evallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-1630 en 17.45-19.00 uur.
Hart bewaking en intensive care dagelijks 15.00-
15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10-30-11.30, 15JO-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

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

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241
CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240
AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

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

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

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

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

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

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buw POOI' thtiisBtrpltging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-lansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr
Mokkink-Kasteel, tel. 55 09 08.

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

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

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

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22

Taxidienst Taxi bed rij f Tragter, tel. (0575) 55 12 56.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4.i tel
•- 40

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240

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

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donder-
dag 13.30-17.30 uu r , vrijdag 1330-20.30 uu r , zater-
dag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond OpeningsHjJtn
Uitleenpost Vierakker-Wichmond Sr. Lud
gebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur;
zondag 11.00-12.00 uur.

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

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

In fodierenbescherm ing
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575)
5441 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (S.W.O.V.)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vr.
van 9.00 - 12.00 uur.
Tafeltje Dek-Ie
Aanvraag ma. t/m vr. van 9.00 - 10.00 uur, tel.
553405.
Dagopvang
Aanvraag bij S.W.O.V., rel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen).
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
Open Tafel ledere dag.
Aanmelden via "de Wehme", tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05. Bij afwezig-
heid kunt u bellen 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk
Opgave bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.

Tafeltje Dek-Je
Ma. t/m vr. russen 9.00 en 10.00 uur. Tel. 55 34 05..
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



'Lotgenoten'
Vrijdag as. wordt de nieuwe eigenaar
van de *
Suzuki Swift
bekend welke door Sursum Co r d a
wordt verloot.

•
De kans dat u hem niet wint is groter dan
de kans dat u hem wint.
Daarom hebben wij een pleister op de
'wond' voor diegenen die de auto niet
hebben gewonnen.

Als u in de maand juli of augustus bij ons een
proefrit maakt en u levert uw lot van Sursum
Corda in, krijgt u van ons een aardige verras-
sing

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Rondweg 2
7251 RV Vorden
Telefoon (0575) 55 22 22

Wijnhandel - Slijterij

Sherry
*ravi V Vo+ *Tvan 't Vat

Uterfles

Medium Dry
of Fino Seco

deze week

ƒ10,-
GENIETEN BEGINT BIJ

WIJNHUIS VORDEN
Burgemeester Galleestraat 12

Telefoon (0575) 55 13 91

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Vers Vordens lamsvlees
een echte lekkernij

WOENSDAG GEHAKTOAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

10 MAGERE
SPEKLAPJES

voor f 10,-

WEEKENDVOORDEEL

500 gram
RUNDERPRIKLAPJES

+ 500 gram

H.O.H. GEHAKT
samen f 9,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

gebraden gehakt boterhamworst
gekookte lever, leverkaas,
schouderham, ontbljtspek

per 100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f 2,85

met gratis kruidenboter

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 6,95
4 HAMBURGERS +

4 SAUZIJZEN
samen f 7,95

Let op onze dag-aanbiedingen

Slagerij/worstmakerij

RODENBURG

SMULLERS OPGELET

ARGENTIJNSE STEAK
100 gram 2,45

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel.(0575)551470

Schoonmaakt en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overfl̂ 13, Vorden.
Tel. (05751 55 24 14 of (0575) 49 21 18

EEKMARK3L

2 bos snijbloemen naar keuze f 8,95 1

2 Begonia's

f 10,-

Supergrote
lavendel
f5,95

DE VALEWEIDE-bloemen

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf - glas in lood atelier
v iüiügümiüi

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

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

• Dagelijks te koop: verse
aardbeien. Larenseweg 4,
Vorden, tel. (0575) 55 33 49

• Te koop: aardbeien, dage-
lijks vers geplukt. F. van
Amerongen, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. (0575) 55 64 08
• Te koop: 1 llchtnet com-
pressor met 2 cyllnder-
pomp met nieuwe motor.
Inruil defecte compressor
mogelijk. Tel. (0575) 55 23 47

• Sponsorconcert Pleter
Brulns op 23 augustus In
kasteel Hackfort. Kaarten te
koop è f 35,- bij Pieter Brulns,
tel. (0575) 54 48 98
• Te koop: gebruikte eiken
keukenopstelling, linker-
been 300 cm, rechterbeen
200 cm. Vraagprijs f 950,-
Incl. oven, kookplaat en
afzuigkap, zeer mooi. Tel.
(0575) 55 30 81 b.g.g. (05750)
55 19 61
• 't Kwekerljtje 'De Rou-
wenhorst' Leestenseweg 32
te Vierakker heeft uit eigen
kwekerij, dus zeer voordelig,
wat andersoortige vaste
planten. Ook nog aanwezig
een klein aantal niet alle-
daagse eenjarigen. Open op
vrijdag en zaterdag.
• Denk aan fietsvlerdaagse
Jong Gelre 1, 2, 3 en 4 juli.
Start tussen 18.30 en 20.00
uur Dorpscentrum

• Te koop: zeer goede
Gazelle damesfiets, 3 versn.
+ dubbele remmen. Telefoon
55 20 16

• Ingaande 25 juni 1996 is de
familie Holsbeeke, Enkweg
24, 7251 EW Vorden verhuisd
naar: Margrietlaan 17, 7251
AV Vorden, telefoon (0575)
55 25 08

• Denk aan fietsvlerdaagse
Jong Gelre 1, 2, 3 en 4 juli.
Start tussen 18.30 en 20.00
uur Dorpscentrum

• Te koop: Puch Maxi zwart,
f 400,-. Tel. (0575) 55 68 31

• Wegens bedrijfsbeëindiging
(landbouw) van alles te
koop. Verkoop op zaterdag
29 juni van 14.00 tot 16.00
uur. Tel. (0575)44 11 40



Op 17 juni 1996 is geboren
onze dochter en mijn zusje

Eva HARRIÊT

Christine, Harry en
Steven
Klein Brinke-Kappert

Polweg 11
7234 SX Wichmond
(0575)55 11 37

Gelukkig en blij zijn we met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Jordy

Gerard van Til
Dirry van Til-Beumer
Paulien

18 juni 1996

Koekoekstraat 15
7233 PB Vierakker
Tel. (0575) 52 19 36

Annemiek

DINIE JOHANNA
van 't Klooster

is geboren op 19 juni 1996.

Dochter van
Marieke Velhorst en
Gerard van 't Klooster

Duitsekampweg 58
6874 BX Wolfheze
Tel. (026) 48 22 004

Wij willen iedereen bedanken
die, op welke wijze dan ook,
ons 50-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag heeft
gemaakt.

Jan en Dinie
Hulstijn-Masselink

Margrietlaan 27
7251 AV Vorden

Voor uw blijken van medele-
ven welke wij mochten onder-
vinden na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorg-
zame vader en fijne opa

HENK AERNDS

betuigen wij u onze oprechte
dank.

P.J. Aernds-Cloo
Kinderen en
kleinkinderen

Vorden, juni 1996

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

l Gerard Willemsen
7. f

« en

| D/ana Smallegoor
l

Trouwen op vrijdag 5 juli 1996 om
10.45 uur in het gemeentehuis te
Warnsveld.

De kerkelijke inzegening zal plaats-
vinden om 11.30 uur door ds. W.M.
Weenink in de St. Martinuskerk te
Warnsveld.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 17.00 tot 18.30 uur in
zaal 'de Ploeg', Burg. Rijpstrastraat
10 te Zelhem.

Ons adres:
De Voornekamp 15
7251 VK Vorden
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Smallegoor

gaan trouwen op vrijdag 5 juli 1996
om 11.00 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.

Hierbij nodigen wij u uit op onze re-
ceptie die van 16.30 tot 18.00 uur
gehouden wordt in bodega 't Pan-
toffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

7
Vorden
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7946 7996
Op zaterdag 6 juli 1996 hopen wij
D.V. samen met onze kinderen, klein-
en achterkleinkinderen ons 50-jarig
huwelijk te vieren.

J.H. Hilferink
en
A.W. Hilferink-Mengers

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 16.00 tot 18.00 uur in Ho-
tel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

De Boonk 39
7251 BT Vorden

'De Heer is mijn Herder"

Geheel onverwacht overleed mijn lieve vrouw en
onze zorgzame moeder en oma

ALEIDA HENDRIKA RUESINK
ECHTGENOTE VAN GERRIT VLJEM

op de leeftijd van 60 jaar.

Vorden: Gerrit Vliem

Winterswijk: Annie en Gerrit
Anneke, Rianne

Vorden: Hennie en Harrie
Vincent

Zelhem: Gert-Jan en Jannie

Ruurlo: Gerrie en Johan

19 juni 1996 Robin

Waarlerweg 4
7251 NE Vorden

•

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

'Mijn genade is U genoeg'
2 Cor. 12 : 9a

Heel verdrietig dat we haar moeten missen delen
wij u mee dat plotseling uit onze familiekring is
weggenomen onze lieve en meelevende zus,
schoonzuster en tante

ALEIDA HENDRIKA RUESINK
ECHTGENOTE VAN GERRIT VLIEM

Hengelo:

Nunspeet:

Vorden:

G.J. Ruesink
B. Ruesink-Hiddink
H.J. Vliem
N.M. Vliem-Sinke
C.G. Vliem
R.J. Vliem-Wensink
P. Vliem
A.H. Vliem-Kreunen
H. Vliem
B.M. Vliem-Klein Kranenbarg
Neven en nichten

Vorden, 19 juni 1996

Diep geschokt zijn wij door het plotselinge overlij-
den van ons geliefd en trouw medelid

A.H. VLIEM-RUESINK

'Hetzij wij leven, hetzij wij sterven,
wij zijn des Heren'

Rom. 14 : 8

H.V.G. Linde

Vorden, 19 juni 1996

Heden is plotseling uit onze kennissenkring weg-
genomen

ALEIDA HENDRIKA RUESINK
ECHTGENOTE VAN GERRIT VLIEM

Vorden: Fam. Klein Brinke
Vorden: Fam. Silvold
Vorden: Fam. Klein Geltink

Vierakker: Fam. Verstege
Vorden: Fam. Groot Wassink

Vorden, 19 juni 1996

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;

Psalm 25 : 2 ber.

Bedroefd delen wij u mede, dat heden op 85-
jarige leeftijd is ingeslapen onze lieve zorgzame
vader, groot- en overgrootvader

JACOB ARIE DE GELDER
WEDUWNAAR VAN MARTHA CATHARINA DEN OUDSTEN

Vorden: A.J. de Gelder
J.P.B, de Gelder-de Bruin
Klein- en achterkleinkinderen

19 juni 1996

Correspondentie-adres:
De Doeschot 24
7251 VJ Vorden

De begrafenis heeft 22 juni plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

*

Met grote droefheid geven wij kennis van het
overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoon-
vader en broer

WOUT DE JONG
Amsterdam
•19-1-1926

Amsterdam
t 23-6-1996

Vele jaren lang nam Wout op gezette tijden zijn
intrek in het boerderijtje aan de Ruurloseweg. Hij
werd daar een bekende en gewaardeerde per-
soonlijkheid. Hij, geboren Amsterdammer, hield
van de dorpse sfeer en de vriendelijkheid van de
bewoners. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij
uitdrukkelijk heeft gekozen voor een laatste rust-
plaats in de goede Vordense aarde.

Moge hij rusten in vrede.

Jeanne de Jong-Fafié
Willem en Saskia de Jong

* Annemiek en Robbert van Schendel
Chinook en Milou

Dick en Ann Fafié
Rob en Eleonoor Fafié

l Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor
M de felicitaties, bloemen en cadeaus die wij op
| onze 50-jarige trouwdag mochten ontvangen,
l

A. BOSMAN
H.A. BOSMAN-ASSINK

^ Oranjehof 54
7255 EC Hengelo (Gld.)

• •
••
••

*• •
• •

Mijn afscheid als directeur Bedrijven bij de
Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden op 3 juni
jl. is voor mij en mijn gezin een onvergetelijke dag
geworden.

Ook uw belangstelling, in welke vorm dan ook,
heeft daaraan bijgedragen.
Ik zeg u daarvoor hartelijk dank.

C. Bonenberg

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Gymnastiekvereniging

'Sparta'
Hierbij wil gymnastiekvereniging 'Sparta' de vol-
gende middenstanders bedanken voor hun mede-
werking:

Handelsonderneming Weigraven
De Groentevakman
Keurslager Vlogman
Noten-/kaas- en wijnhandel
Elly Teeuwen
IJssalon Kerkepad
Firma Dijkerman

Zonder jullie hulp en steun was de 29e Avondvier-
daagse niet zo'n succes geworden. Daarvoor harte-
lijk dank en op naar de 30e Avondvierdaagse.

Bestuur gym.ver. 'Sparta'



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

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

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

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

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

ERGUNNINGEN

Op dinsdag 18 juni 1996 hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
leend aan:

de heer P.J.M. Hummelink voor het
verbouwen van een woning op het
perceel Mosselseweg 7 te Vorden.

Firma J.J. Hartemink voor het bouwen
van een woning met garage op het
perceel Hackforterweg 9a te Wich-
mond.

de heer R. Groen voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Molenweg l te Vb/den.

de heer J. Ouwinga voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Nieuwstad 59 te Vorden.

de heer J.M. Bijlsma voor het bouwen
van een hobbykasje op het perceel
Hamsveldseweg 12 te Vorden.

de heer J. Wiekart voor het vellen van
l berk op het perceel Burgemeester
Galleestraat 6 te Vorden.

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

RIJSTELLING VOOR FITNESS-STUDIO BURGEMEESTER
GA LLEESTRAA T 67 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing^an artikel 10, lid 7 van
het bestemmmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" vrijstelling te verlenen van
het bepaalde in artikel 10, lid l sub a voor het vestigen van een ritness^studio aan
de Burgemeester Gallee-straat 67 alhier.

Gehandicapt?
Arbeidsongeschikt?

BEKIJKT,

SAMEN!

Je eigen leven inrichten. Je recht halen. Samen,
met de ANIB. Dé bond voor belangenbehartiging

en persoonlijk advies. Vraag informatie.

onib Antwoordnummer 848,
1940 VG Heemskerk.
Telefoon (02510) 534 34
Na 1-10-'95: 0251253434

BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN

Steenderen viert 7 juli
duizend jarig bestaan
In het kader van het duizend jarig be-
staan zijn er op zondag 7 juli diverse fes-
tiviteiten in Steenderen. De dag begint
met een oecumenische kerkdienst in het
Plantensbos. Aansluitend is er 's middags
een middeleeuwse markt op het markt-
plein. De toegang tot de markt is gratis.

Tijdens de middeleeuwse markt zullen er
diverse oude ambachten te zien zijn zoals
midwinterhoorn maken, tingieten, glas-
blazen, leerlooien en vlasbraken. Voor de
kinderen is er een poppentheater en een
groot springkussen. Ook kunnen de kin-
deren hun gezicht door een clown laten
beschilderen. De plaatselijke basisscholen
zullen op deze dag ook present zijn. Zo
zal de Steenuilschool een wagenspel op-

voeren en houdt de Akkerchool zich be-
zig met handboogschieten.
De dorpbewoners zullen op zondag 7 ju-
li in de middeleeuwse kledij de markt be-
zoeken en het "Geselscap de Goet ende
Fyn" uit Amsterdam zorgt voor de nodi-
ge middeleeuwse muziek. Verder zal de
plaatselijke middenstand haar waren op
middeleeuwse wijze aanprijzen. Op het
einde van de dag voert de Joannesschool
een musical op.
Alles bij elkaar dus beslist de moeite
waard om op zondag 7 juli af te reizen
naar Steenderen. Voor meer informatie
kan men bellen met Martin Nieuwenhuis
(45 23 51), Hein Rutten (45 12 03), Rob
Harmsen (45 16 45) of Karin te Kortschot
(45 12 52).

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen tot 11 juli 1996 voor
belanghebbenden ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis).

Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk
aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

RIJSTELLING VOOR UITBREIDEN VEESTAL OP HET PERCEEL
LANKHORSTERSTRAAT19 TE WICHMOND

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van het bepaalde in
artikel 50, lid 5 van de Woningwet en met gebruikmaking van de door gedeputeerde
staten afgegeven "algemene verklaring van geen bezwaar", medewerking te verlenen
aan plannen voor het:

uitbreiden van een veestal op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie O, nr. 337 en plaatselijk bekend Lankhorstersrraat 19 te Wichmond.

De op de plannen betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen met
ingang van donderdag 27 jun i 1996, gedurende twee weken, voor een ieder op de
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koets-
huis), ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester
en wethouders kenbaar worden gemaakt

RIJSTELLING VOOR BOUWEN CARPORT OP HET PERCEEL
HOETINKHOF 63 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van de vrij-
stellingsmogelijkheid van artikel 18 A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mede-
werking te verlenen aan plannen voor:

- het bouwen van een carport aan de Hoetinkhof 63, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie K, nrs. 4406 en 5063 gedeeltelijk.

p e pan e t r e n ^ hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 27
1996, gedurende tw^B^reken, voor een ieder op de gemeente-secretarie, afdeling
shuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

De op het plan betrekki
juni
volkshuisvesting

Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester
en wethouders kenbaar maken.

.»_B_«_mjLJi_dHl.

ZIEN IS
WAT AHDERS DAN TOEKIJKEN

...
Zo'n 50 miljoen mensen zijn
blind of ernstig slechtziend.
Vaak is dat mede een armoede-
probleem. In negen van de tien
gevallen leven zij in Azië en
Afrika. In Zuidoost Azië wordt
zelfs elke minuut (!) een kind
blind door een tekort aan vita-
mine A in de voeding.

Een staaroperatie kost
in India f70,"

U kunt helpen. Een volledige staaroperatie (vooronder-
zoek, opname, operatie, maaltijden en nacontrole) kost
slechts ƒ 70,-. Met uw bijdrage
geeft ZIEN iemand uitzicht op
een nieuwe toekomst.

ZIEN, Stichting Blindheid-
bestrijding Ontwikkelingslanden
Spruitenbosstraat 6, 2012 LK Haarlem. Telefoon 023 - 534 36 08

GIRO 330070



O ra n j ef eest
Medlertol

5 en 6 juli 1996
Zaterdag 29 juni:
oriënteringswandeling

start 20.00 uur bij
't Wapen van 't Medler

Vrijdag 5 juli: toneelavond
aanvang 19.30 uur in de feesthal.
De toneelvereniging A.E.V. uit Exel
brengt 'Oom Johannes en zijn
knecht' voor het voetlicht.

Zaterdag 6 juli: volksspelen
aanvang 13.00 uur bij de feesthal.
Vogelschieten, dogcarrijden, enz.
Tevens draaimolen, schiettent enz.
aanwezig.

's-Avonds groot feest in de feest-
hal m.m.v. De Flamingo's

* BELEGEN KAAS
Boeren Stolwijker, 500 graml

* CAMENBERT
per stuk plm. 250 gram

795

3.45

* FETA SCHAPENKAAS
100 gram 2:59

' HUISNOTENMIX
250 gram 2.98

Nieuw.'

* BOER MARKE ROOMIJS
mokka, hazelnoot, kaneel, bitterkoekjes, ^ gg
amaretto, 'puur natuur', literbak

KAAS-/IMOTEN-/WIJN WINKEL

TEEUWE
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf doet

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

5
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Damesmode
Gerry Weber Rosner

Bianca
Ravens
Lindon
Erfo

Frankenwölder

Essentie
Choise

Herenmode
Lord Hamilton Ledüb
Oxford Blue Drake
Mobil-Elasto Check-Mark

OPRUIMING
WIJ BLAZEN ONZE PRIJZEN OP

modecentrum

sen ruurlo

• Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 38

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat vanaf

woensdag 26 juni 1996 voor een ieder ter gemeente-
secretarie, sektor Middelen (kasteel) kosteloos ter
inzage ligt:

de Achtste wijziging van de Verordening op de heffing
en de invordering van leges 1993. Dit besluit is goed-
gekeurd bij besluit van de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken A.G.M. van de Vondervoort d.d. 13
juni 1996, onder nummer FBA 96/4/U12.

De Wet bevolkings- en verblijfregisters is op 1 oktober
1994 ingetrokken en vervangen door de Wet gemeen-
telijke basisadministratie persoonsgegevens. Dit is de
belangrijkste aanpassing die in dit besluit is opgeno-
men.

Vorden, 26 juni 1996.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Kwaliteitsvlees
in blik

Wilt u verzekerd zijn van een goed
stukje vlees voor uw vakantie:

gebraden vlees met jus
in blik
door ons zelf gebraden en ingeblikt.

Diverse soorten uit voorraad
leverbaar

Vraag inlichtingen
bij uw
ambachtelijke slager
Baak
Te, (0575) 44 12 62

l Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alk1 merken onder garantie

Autoglasservice

ei c.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPliO
( n u l . terrein Revelhorst)
w (0575) 5228 16

FOCWA

BOVAG

VOORVERKOOP
bij Demi Byou

Deze start op maandag 24 juni
met vele interessante kortingen
Vanaf 1 juli begint de zomeropruiming

met kortingen tot

70%
Demi Byou

Zutphenseweg 8, Vorden, tel. (0575) 55 37 85

EXCLUSIEF, KWALITEIT, SERVICE



l Eugenie Overbeek van Art Garden in Wichmond:

"Dit verhaal komt toch niet bekakt over?"
Begin dit jaar bracht de hoedenmaker
van Koningin Beatrix een bezoek aan Art
Garden in Wichmond. Op een boeiende
en inspirerende wijze vertelde Harry
Scheltens tijdens deze middag over zijn
werk. Het bezoek van de hoedenmaker
leverde de nodige publiciteit op voor Art
Garden. Toch weten veel mensen niet
wat Art Garden in Wichmond precies
doet. Is het een galerie? Wat doet de
hoedenmaker van de Koningin daar? En
is het waar dat je bij Art Garden ook je
verjaardag kunt vieren? Allemaal vragen
waar zelfs bewoners uit Wichmond vaak
het antwoord niet op weten. Daarom
ging onze verslaggever naar Wichmond
toe en sprak hij met Eugenie Overbeek.
Art Garden is tot en met september elke
vrijdag en zaterdag voor het publiek ge-
opend.

Het gesprek met Eugenie Overbeek heeft
plaats op het terras van Art Garden. Het
is half juni en het weer is schitterend.
Nadat ze de koffie heeft ingeschonken,
begint Eugenie Overbeek te vertellen
over de start van Art Garden. "We zijn
hier vier jaar geleden komen wonen.
Vroeger was dit huis eigendom van de
kerk en werd het bewoond door domi-
nees die met pensioen waren. Toen wij
het huis kochten, vroegen heel veel men-
sen zich af wat wij met dit pand gingen
doen. Ik had vanaf het begin het idee om
hier iets met kunst te gaan beginnen. We
hebben toen eerst het ruinhuisje op het
terrein gesloopt en iets verderop een
nieuwe expositieruimte laten bouwen,
waar werken te zien zijn van diverse kun-
stenaars. De collectie van Art Garden be-
staat onder andere uit enkele schilderijen,
keramiek en allerlei grote en kleine
kunstgeschenken. Er is hier echt van alles
te zien en te koop. De mensen moeten
gewoon eens komen kijken", zegt ze.
Eugenie Overbeek bepaalt zelf welke
kunstenaars voor Art Garden in aanmer-
king komen. "Het belangrijkste is dat ik
het zelf mooi vind, Ik moet er dus wel
achter kunnen staan. Anders komt het
hier gewoon niet te hangen. Wat dat be-
treft ben ik heel selectief." Als voorbeeld
noemt Eugenie Overbeek de beelden van
de Diepenheimse kunstenaar Henny
Zandjans die tot oktober in de tuin van
Art Garden staan. "Die beelden geven de
ruin van Art Garden een bepaalde meer-
waarde. Vind je ze niet mooi?".

Kwaliteit
Volgens Overbeek heeft de kunstliefheb-
ber in Nederland behoefte aan kwaliteit.
"Op dit moment is er zoveel te zien op
het gebied van kunst, dat men soms door
de bomen het bos soms niet meer ziet.
Het aanbod is.veel te groot. Als gevolg
hiervan wordt de kunstliefhebber steeds

selectiever en gaat hij op zoek naar iets
dat echt goed is. Men wil kwaliteit. En
daar probeer ik met Art Garden op in te
springen. Die^Bde kwaliteitseisen heb
ik ook als het gaat om de workshops en
cursussen die wij hier geven. De gastdo-
centen die ik daarvoor aan trek, moeten
gewoon goed zijn en weten waar ze het
over hebben. Begrijp je? Anders hoeft het
voor mij niet.^B verhaal komt toch niet
te bekakt overr, vraagt ze verschrikt.
"Want dat is niet mijn bedoeling".
Eugenie Overbeek werkt op een monte-
ssorischool. Art Garden is voor haar een
hobby. "Ik hoef hier dus niet mijn geld
mee te verdienen. Daarom kan ik het me
ook permiteren om selectief te zijn. Van
de andere kant zou het ook erg idealis-
tisch zijn.als je denkt dat je-hiervan kunt
leven. Ik vind het gewoon heel erg leuk
om te doen en dat is ook mijn belang-
rijkste drijfveer. En mijn man staat er ook
voor honderd procent achter".

Gezelligheid
Eugenie Overbeek is altijd veel met kunst
bezig geweest. Zelf doet ze aan beeld-
houwen en schilderen. "Maar mijn wer-

ken zijn niet te zien in de expositieruimte.
Daar vind ik ze niet goed genoeg voor".
Overbeek houdt van ^zelligheid. Dat
blijkt wel als een vakan(^^nger vanaf de
weg foto's probeert te maken van haar
ruin. "Meneer, wilt u niet even hier ko-
men? Dan kunt u van dichtbij foto's ma-
ken", roept ze. Enigszins schoorvoetend
komt de man met de caj^ra in z'n hand
de tuin ingelopen. Hij ̂ B zich voor als
de heer Brugman uit Zutphen. Hij staat
op de camping in Wichmond en loopt vol
bewondering door de tuin van Art
Garden. "Wat is het hier mooi? is dit een
kasteel? En wie wonen daar allemaal?",
vraagt hij zich af.
Eugenie Overbeek begint keihard te la-
chen. "Dit is geen kasteel, meneer. Dit is
gewoon een huis. En ik ben ook geen ba-
rones", legt ze uit. Meneer Brugman
krijgt door de eigenaresse van Art
Garden een kopje koffie aangeboden,
waarna de man foto's gaat maken in de
tuin. "Ik heb dat wel vaker dat vakantie-
gangers zomaar het terrein op komen lo-
pen. Vorige week heb ik hier nog met een
vrouw uit Wichmond koffie zitten drin-
ken. Die kwam ook zomaar even binnen
lopen. We hebben een hele tijd met el-

kaar zitten kletsen. Ze was erg geïnteres-
seerd in kunst en dat was een heel leuk
gesprek".

Toekomst
De activiteiten van Art Garden zijn heel
divers. Zo verzorgt Eugenie Overbeek
verjaardagsparty's voor kinderen. Dat
doet ze samen met beeldend kunstenaar
Oscar Rambonnet. "De kinderen verma-
ken zich tijdens de party's altijd kostelijk.
Er worden allerlei leuk dingen gemaakt
zoals maskers en helmen en hoeden. Het
is dus echt een creatieve middag. Een tijd-
je geleden vroeg een mevrouw aan mij of
ik deze party's ook voor volwassen hield.
Daar had ik nog nooit zo over nagedacht.
Maar ze bracht me wel op een idee.
Vandaar dat wij nu ook artparty's voor
volwassen houden. Heel veel mensen
vinden een verjaardag bijzonder saai. Het
is altijd maar weer hetzelfde. Daar probe-
ren wij met onze artparty's verandering in
te brengen. Verder ben ik van plan om
deze zomer in de ruin een een klassiek
concert te houden. Dat lijkt me enig. En
ik denk dat daar ook veel belangstelling
voor zal zijn", zegt ze.

Klootschietmarathon Prettymarkt
Het bestuur van de Deldense Buurtver-
eniging organiseert zondag 7 ju l i voor het
achtste achtereenvolgende jaar de Vor-
dense klootschietmarathon. Het parcours
heeft een lengte van 10 kilometer. Deel-
name is mogelijk voor verenigingen, be-
drijven, straten, families en buurten. Er
kan worden deelgenomen met heren-
teams, damesteams en gemengde team.
De teams dienen uit minimaal vier perso-
nen te bestaan, waarbij opgemerkt dat
het gemengde team maximaal twee heren
mag bevatten. Per team mag een deelne-
mer lid zijn van de NKB, de AKF of de
NKF. Start en finish zijn bij "De Vordense
Pan".

Collecte
In de week van 23 tot en met 29 juni gaan
in de gemeente Vorden de collectanten
van de Nederlandse Lever en Darmstich-
ting op stap. Zij maken deel uit van de
16.000 vrijwilligers die in heel Nederland
actief zijn.

De Zwem- en Polovereniging Vorden '64
houdt op zaterdag 6 juli haar jaarlijkse
Prettymarkt. De opbrengst van de markt
wordt door de vereniging gebruikt om in.
de wintermaanden de badhuur te kunnen
betalen voor de trainingen. Afgelopen za-
terdag werden er in het dorp weer vele
spullen opgehaald voor de Prettymarkt.

Oriënterings-
wandeling
De Oranjecommissie van de Medlertol
houdt zaterdagavond 29 juni een oriente-
ringswandeling. De start vindt plaats bij
"Het Wapen van het Medler".

Fietsvierdaagse
Volgende week wordt door Jong Gelre
een fietsvierdaagse gehouden. De start is
maandagavond bij het Dorpscenrrum. Er
zijn in totaal vier routes uitgezet van 25
kilometer. De slotavond is op donderdag
4 juli.

31.000 gulden
voor dorpskerk

Het Prins Bernhard Fonds heeft een bedrag van 31.000 gulden toegezegd die
bestemd is voor de restauratie van het dak van de Dorpskerk. De geldwer-
vingscommissie van de actie "Samen sterk voor de dorpskerk" is hier bijzonder
blij mee. Als dank voor de gift zal er plaquette van het Prins Bernhard Fonds
op de kerk worden aangebracht. Verder heeft het Nederlands Protestants
Convent een bedrag van 2.500 gulden toegezegd voor de restauratie van de
kerk. In totaal heeft de actie "Samen sterk voor de Dorpskerk" tot nu toe
282.000 gulden opgebracht. Samen met de nog te ontvangen toezeggingen
komt de geldwervingscommisie op een totaalstand van 315.000 gulden. Op dit
moment wordt er hard gewerkt aan de volgende actie. Het is bedoeling om op
zaterdag 21 september een grote veiling te nouden bij De Herberg waarvan de
opbrengst bestemd is voor de Dorspkerk. De veilingcommissie is (fruk in de
weer om artikelen te verzamelen voor deze avond. Indien u bruikbare spullen
heeft dan kunt u bellen met B. Rossel (55 16 73) of W. Wahl (55 30 81). Verder
wordt er nog naar een geschikte financieringsvorm gezocht voor de restauratie
van de plafondschilderingen.



Zeker gaan! Met de doorlopende

reisverzekering van Univé kunt u ieder moment

vertrekken. Wintersport, tussendoortjes of zomer-

vakantie: het hele jaar door bent u overal op maat

verzekerd. Dat is gemakkelijk en al snel voordeliger

dan afzonderlijke reisverzekeringen. Bovendien geldt

er een aantrekkelijke premiekorting als u geen wereld-

of wintersportdekking nodig heeft.

Wilt u meer weten? Stap eens bij ons binnen of bel

voor een afspraak. Of stuur de coupon op voor meer

informatie.

Premievoorbeelden
De doorlopende reisverzekering van Univé is precies op maat. En laag
geprijsd. Drie voorbeelden:

Voorbeeld l
Een gezin (vader, moeder en drie inwonende kinderen) gaat meestal twee
keer per jaar op vakantie. Eén keer in de zomer en daarnaast elk jaar op
winterspon. Ze komen nooit buiten Europa, dus geldt voor hen een premie-
korting van 10%. Omdat zij geneeskundige kosten niet meeverzekeren,
betalen zij slechts ƒ 198,- per jaar voor het hele gezin.

Voorbeeld 2
Een jonge vakantieganger kiest elk jaar voor een verre bestemming zoals
Amerika of Zuidoost-Azië. Daarnaast bezoekt hij regelmatig grote steden
in Europa. Winterspon is aan hem niet besteed. Hij betaalt ƒ 93,75 per jaar.
Inclusief geneeskundige kosten.

Voorbeeld 3
Een echtpaar zonder kinderen geniet graag van lange vakanties buiten
Europa, maar slaat ook de winterspon niet over. Bovendien maken ze vaak
weekend-trips. Zij hoeven de geneeskundige kosten niet mee te verzekeren
en betalen jaarlijks ƒ 175,-.

Alle premies zijn exclusief f 7,50 poliskosten.

Ik wil graag meer weten over de doorlopende reis-
verzekering van Univé.
ö Neem contact op met mij voor een vrijblijvende

afspraak.
O Stuur mij een vrijblijvende offerte op basis van

de onderstaande gegevens:

Naam: ... m/v

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Cliëntnummer:

Ik wil een verzekering voor:
O één persoon O verzekeringsnemer en partner
CJ gezin G eenoudergezin

Gewenste dekking:
Geneeskundige kosten:
Dekkingsgebied:
Wintersportdekking:
Autohulppakket:

O nee
H Europa
O nee
O nee

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

ja
O wereld
3 ja
O ja

Max. aaneengesloten reisduur:
O 60 dagen O 180 dagen

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 7X Kuurlo.
(een postzegel is niet nodig)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • <

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12 Deventerweg 56
7261ADRuur lo 7245 PK Laren Gld.
0573-451635 0573-402225

Tonny Jimtërfs
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

NIJVERHFIDSSTRAAT 3 RUURLO (0573)451161

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

ACCOUNTANTS
BELASTINGADVISEURS

Joostenkamp 41

7261 PJ RUURLO

tel. 0573-453676

fax 0573-453976

Uw partner onder andere inzake:

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

Meer info? Bel vrijblijvend.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

O-DISCO
Kranenburg

Elke vrijdag v.a. 21.00 uur

GABBER PARTY

Elke zondag v.a. 16.OO uur

QRATI8 ENTREE

Binnenkort: wie Is de beste DJ van Nederland?
Geef fe nu op en maak kan» op een mooie reis

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
BORCULOSEWEG 4 - TELEFOON (0573) 44 12 02

Familiebuffet
ZONDAG 30 JUNI

AANVANG 17.30 UUR
KOUDE EN WARME GERECHTEN

ONBEPERKT

ƒ25,- P.P.

BESLIST RESERVEREN.
VOLGENDE BUFFET:

ZONDAG 14 JULI j

Auto
Materialen
Vorden
Deze week speciale aanbieding demo-
model

BLAUPUNKT
AUTORADIO/
CASSETTESPELER
MONTREUX RCR 44-1
Specificatie; FM/stereo, MG, LG / RDS-EON /
Travelstore / Automatisch zenderzoeksysteem /
Autoreverse cassetteloopwerk / Vermogen 4*7 watt /
Nlghtdesign / Beveiligd met electronisch anti-dief-
stalsysteem. Inclusief anti-diefstalslede

Handelsweg 4
7251 JG Vorden

Telefoon
(0575) 55 32 28

Prijs van
f 449,-

naar
f 359,-

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST •

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Zaterdag
29 juni

HOMH
HARMSI
Zelhemseweg 21, 7255
Telefoon: (0675) 46 40



Vaste
tarieven,

u kunt er bij
<de Opel dealer

op rekenen.

Zutphen: Vispoortplein 4 • Telefoon (0575) 51 66 46 / na 18.00 uur (0575) 4512 28

Fam. J. Huitink

V.
o.

T VAN DE WEEK
geldig donderdag 27 Juni t/m zaterdag 29 Juni

Supermooie
Hollandse ^

koude grond

aard- *
beien *•

doos ca. 500 gram »,

2,50

GIRO 2737
IBJaar en elke dag pijn. Dat is
het leven, van Rob. Hij heeft een
ernstige darmziekte, de ziekte
van Crohn. Gelukkig is er hoop
voor Rob. De Lever Darm
Stichting doet onderzoek om een
oplossing te vinden voor deze
- nu nog - ongeneeslijke ziekte.

Daarbij is uw finan-
ciële hulp onmisbaar.

Nederlandse Lever
Darm Stichting

Voor'
doet

niet

tientje
u toch
ej|ijk?

-.•«..„tJiïmap
Rundergehakt 500 gram 598

Schouderham
100 gram

Runderrookvlees
100 gram

Kip Coconut
100 gram

500 gr. shoarmavlees,
5 broodjes en
150 gram saus Q9598

Gebr. pepergehakt
100 gram

^ Rauwkostsalade
100 gram

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16 - ^den - Tel. (0575) 55 13 21
De CD-actie loopt no /̂m zaterdag 29 juni
lever dus bijtijds uw munten in KEURSLAGER

HONPEPOEP Sportmassage
30.-

per half uur

RUIM'
OP

DIE TROEP.'.'

Geef alle kinderen een gezonde kans

Overweg 16
Tel. 0575 - 553433

Vierde lustrum in
Toldijk
voor Normaal
De Achterhoekse rockband Normaal zal
op vrijdagavond 28 juni voor de twintig
ste keer een, optreden verzorgen in
Toldijk. Op zondag 30 juni is het traditio-
nele koffieconcert. Ook hier zullen de le-
den van Normaal van de partij zi)n even-
als Willem Duyn.

Kruidentuin
Kruidentuin 't Zunnehöfken m /eliv
op donderdagochtend 27 |uni open
het publiek. Liefhebbers van kruide;:
kunnen er dan terecht voor inrormatie er.
het proeven van een eigen gemaakt krui-
denhapje. De benodigde kruiden van dit
recept krijgt u aangeboden door dames
van de Nederlandse Bond van Platte-
landsvrouwen. De tuin is gelegen aan de
Piersonstraat 4.



Speciale aanbiedingen
ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN

in wel 30 soorten
en goed voor 12 royale punten

Nu:

HAWAÏ-VLAAI
een tropische verrassing met kruisbessen,

ananas en slagroorn. Gewoon geweldig lekker

NU f 17,50

Goed gevulde roomboter

APPELFLAPPEN
met verse appels en kaneel

4 HALEN EN DE
5e GRATIS

Nieuw! Dit moet u geproefd hebben!
Echte Amerikaanse

MUFFINS
met bosbessen

DIT WEEKEND 5 VOOR f4,95

Tip van de week:
Wie eenmaal

WALDKORN
heeft gekend weet niet anders, is verwend!

Waldkorn, 'n meergranenbrood boordevol extra's

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Zomeraanbieding

O V /O korting op alle badmode
van Margale B.

£\J /O korting op alle zon nebank-
producten van Delight en
Biodermal

Zonnestudio
Coleta
Molenweg 43, Vorden
Telefoon (0575) 55 10 44

Tijdens de vakantieperiode van
19 juli en de hele maand augustus
alléén dinsdag en vrijdag van
12.00-21.00 uur geopend.
Eind augustus gaan we verhuizen

De zomercollectie
van 1996

gaat in de aanbieding!

T-shirts en jurken van o.a. Rags en
La Pagayo

met kortingen van
25 tot 40%

(maat 104 t/m 188)

(gpuchon
^^ Jeugdmode

Raadhuisstr. 25, Hengelo (Gld), tel. (0575) 46 32 79
|l [jSfi M 'il 'J( 'J t J J < :n ! ! ' !n 'il 'r -n- i i • ; : ' ; . -i' ' ! • j/j '„ J! i -n J!i -(, -ij! ! J ; >- Jr J»; ' j . -Mdf ' :- , •',( ' ! < JJ-.-j.-•')•: 2t'. J.i '•; JiHiH:jiijlf -'u'Ji JJ)JJ[JJt'Jl.JjJl"j_

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Sttam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

THUISKAPPER
OPHAALKAPPER

flapper bij \

u thuis!

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

óf
, Wij halen u op en doen uw .

haar bij ons m de salon
(Ophaalkapper)

Aantrekkelijke
vliegvakanties

scherp geprijsd!
Bij de Rabobank natuurlijk

Dat u bij de Rabobank rei/en kunt voor u geselecteerde aanbiedingen voor vüe^
boeken, is u vast al bekend. vakanties heeft? Aantrekkelijke bestemmingen

Maar weet u ook dat elke reisverko- voor nog aantrekkelijkere prijzen. Loop snel

pende Rabobank iedere week speciaal eens binnen bij de reisverkopende Rabobank-

tfbelt... ftt/komen!
i HEERSINK haarmode i
j zutphenseweg 21 vorden j
' «(0575)551215

T'
(«e

ë-

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

Corfu, Kondokali
nu voor 6"95/— p.p.

Vertrek: l juli.
8 dagen appartementen Metel/LG.
Garantie-complex rustig gelegen temidden van
tropische vegetatie.
Pnjs bij 2 personen (895,- 15 dagen)

Tunesië, Port el Kantaoui
nu voor 560,— p.p.

Vertrek: 29 juni
8 dagen apparthotcl Golf Residence ***LO. Ken
juweeltje van 'n complex dicht bij de jachthaven!
Prijs bij 2/3 pers. (610,- bij l pers.)

Mallorca,
Santa Ponsa/Palma Nova

nu voor 750,— p.p.
Vertrek: 3 juli.
8 dagen in 2-kamerappartement Jardin del Sol of
Barcelo Palma Nova/LC.
Kwaliteitsappartementencomplexen.
Prijs bij 2 pers.
(725,- bij 3 pers./650 - bij 4 pers.)

Rabobank
Reizen

Rabobank Hengelo, Steenderen, Vorden
\oiden: U57vSS7S37; Hengelo: ()S75-4(->S44l); Steenderen: 057S-4SSI05;
Kcijenboiy: 057S-46S4SO; Baak: 0575-.S5787K; Wichmond: <).S75-S.S7S(r5

MEDEDELING

Voornemen bodemsanerup Zutphenseweg 30
te Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben van Mobil
Oil B.V. een melding op grond van artikel 28 Wet
bodembescherming (Wbb) ontvangen. Het betreft het
voornemen over te gaan tot sanering van een (mogelijke)
bodemverontreiniging, gelegen aan de Zutphenseweg 30
te Vorden.

Beschikking
Op grond van de Wet bodembescherming moeten wij
in een beschikking vaststellen of er sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging (artikel 29 Wbb).
Bij ernstige gevallen moeten wij tevens de urgentie vast-
stellen (artikel 37 Wbb) en het saneringsplan beoordelen
(artikel 39 Wbb).

De ontwerp-beschikking hebben wij ter inzage gelegd.
Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze naar voren te brengen. Gelet op de bij de
eerdergenoemde melding overgelegde gegevens en gezien
het feit dat geen inspraakreacties zijn binnengekomen
hebben wij vastgesteld, dat géén sprake is van een ernstig
geval van bodemverontreiniging.

Dit besluit hebben wij inmiddels bekendgemaakt
door het in week 26 toe te zenden aan de melder
en de andere belanghebbenden.

Een kopie van deze beschikking ligt ter inzage in de
bibliotheek van het Huis der Provincie, Markt l l te
Arnhem, en bij de gemeente Vorden
(tel. (0575) 55 74 74).

Mogelijkheid van bezwaar en
voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na de datum van

provincie

GELDERLAND

bekendmaking van dit besluit hiertegen bezwaar maken
door het indienen van een bezwaarschrift
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan ons
college, ter attentie van de griffier van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften, Postbus 9090, 6800 GX

Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift"
vermelden.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en
tenminste te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar

is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan aan de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage)
worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen,
indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde
spoed dat vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van
het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het
behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze
van betaling van dit griffierecht kunt u informatie
verkrijgen bij de genoemde afdeling van de Raad van
State, tel. (070)3624871.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
mevrouw H.M.W. Alink (tel. (026) 359 99 89) van
de onderafdeling Bodemsanering van onze dienst
Milieu en Water.

Arnhem, l l juni 1996-
nr. MW96.19764-6022026

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
dr. J.C Terlouw - voorzitter
drs. C.PA.G. Crasborn - griffier



Blokfluit- en keyboardclub
houdt geslaagde uitvoering
Op zaterdag 22 juni hield de plaatselijke
Nutsblokfluit- en keyboardclub haar
jaarlijkse uitvoering in het Dorpscen-
trum van Vorden. Om 19.15 uur opende
de voorzitter/ dhr. P.C Kramer/ de avond
met een welkomswoord aan alle aanwe-
zige ouders/ andere familieleden en be-
langstellenden. Ondanks dat er op deze
avond een belangrijke voetbalwedstrijd
gespeeld werd/ was de zaal toch goed ge-
vuld.

De kinderen van de club brachten, onder
bezielende leiding van Hans en Gea
Weenk, een afwisselend programma. Zo
lieten de beginnersgroepen van de afde-
lingen keyboard en blokfluit horen hoe
zij in groepsverband de eerste schreden
hebben gezet op hun muzikale carrière en
wat zij na één jaar les te hebben gekregen
al konden spelen. De blokfluiters beperk-
ten zich niet tot muzikaal spel alleen, zij
presenteerden hun bijdragen ook met
zang, pantomimes en sketches.
In de pauze kregen alle, ruim zestig club-
leden, een rapport uitgereikt.
Na de pauze kwamen de oudere cluble-
den aan de beurt. De blokfluitgroepen
van het tweede en derde jaar lieten over-
tuigend horen, dat zij hun instrument
goed beheersten. Meerstemmige melo-
dieën en moeilijkere stukken werden en-
thousiast en met goede kwaliteit ten ge-
hore gebracht. Met het optreden van de
keyboardgroepen drie en vier werd de
avond besloten. Deze kinderen vertolkten
een breed scala van muziekstukken, zo-
wel evergreens als moderne songs, waar-

bij door het aanwezige publiek werd
meegezonden en geklapt.
Natuurlijk werd ook dit oplreden ver-
luchtigd met een komisch noot. De meis-
jes van de oudste groep vonden, dat
Hans, als enige man toch wel erg opviel,
daarom boden zij hem een pruik met
twee staartjes aan, die de rest van de
avond moest dragen. Bij doornemen van
de ledenlijsten was gebleken, dat Gerke
Wunderink al negen jaar lid was van de
club. Zij werd daarom voor het voetlicht
gehaald en kreeg een bos bloemen uitge-
reikt. Na het zingen en spelen van net
club- en slotlied bedankte de voorzitter
alle medewerkers voor hun bijdragen aan
deze uitvoering. De clubleiding, die nu al
weer voor de vijftiende keer deze avond
zo uitstekend verzorgde, ontving van de
secretaresse, mevr. M. Ditzel, een prach-
tig boeket en namens de penningmeester,
dhr. G. Nijenhuis, werd hen tevens een
geschenk onder couvert overhandigd.
De Nutsblokfluit- en keyboardclub wil
door middel van groepslessen, die op za-
terdagmorgen gegeven worden in het
Dorpscentrum, een bijdrage leveren aan
de muzikale vorming van de jeugd. De
lessen zijn gericht op het leren beheersen
van de blokluit als een volwaardig instru-
ment en op het leren bespelen van een
keyboard, waarbij wordt getracht om
door middel van het instuderen van her-
kenbare en moderne melodieën de
vreugde van het muciseren te laten erva-
ren. Medio september 1996 begint de
Nutsblokfluit- en keyboard club aan het
nieuwe seizoen.

Prins Jan Wfflem Geslaagd
bezoekt alsnog
jongste inwoner
Tijdens het karnaval bezoekt de prins van
de Deurdreajers altijd de oudste en jong-
ste inwoner van Vorden. Tijdens het feest
van dit jaar ging het bezoek aan de jong-
ste inwoner niet door omdat deze in het
ziekenhuis lag. Baby Cecula Rabelink
was te vroeg geboren. Gelukkig maken
moeder en dochter het nu prima. Voor
prins Jan Willem Elbrink, president Henk
Groenendal en hofdame Sabine Kosse
was dit een reden om alsnog een bezoek
te brengen aan de familie Rabelink aan
het Jebbink.
Cecula Rabelink kreeg van de karnavals-
vereniging een spaarpot met daarin het
symbolische bedrag van f 11,11.

Aan de ChristeljA Scholengemeenschap
't Beeckland zijn^Te volgende leerlingen
uit de gemeente Vorden geslaagd: Jeroen
Klein Lenderink, Erwin Hukker, Jeroen
Oldenhave, Linda Wesselink, Arnold
Winkels, Gaston Besseling, Wouter Boot,
Dirk van Dijk, llfc ten Duis, LuC Koers,
Freddy van der Meij, Rob Mokkink, Rik
Vaartjes, Justus Vriend, Anita Baank,
Dorien Eckhardt, Jessica Gombert,
Renske Langwerden, Annemieke Lense-
link, Patricia Meijer, Wencke Olthuis,
Ciske Sipman, Ramona Sloetjes, Tamara
Voskamp.

Diplomazwemmen
In zwembad "In de Dennen" had zater-
dagmorgen voor het eerst in dit seizoen
het diplomazwemmen plaats. De kandi-
daten werden beoordeeld door mevrouw

Fluitist Pieter Bruins gaat naar Amerika

Sponsorconcert in kasteel
Hackfort op 23 augustus
Pieter Bruins geeft op vrijdag 23 augus-
tus een sponsorconcert in kasteel Hack-
fort in Vorden. Met dit concert probeert
de 18-jarige fluitist uit Zutphen geld in te
zamelen voor zijn fluitstudie in de
Verenigde Staten. Bruins heeft een uit-
nodiging gekregen om in september
door te gaan met zijn fluitstudie aan het
New England Concervatory in Boston.
Aan het sponsorconcert in kasteel Hack-
fort wordt verder deel genomen door
Jorge Caryevschi (fluit), Nicole van San-
ten (viool) en Wijnant van Klaveren
(piano).

Pieter Bruins slaagde enkele weken gele-
den voor zijn eindexamen gymnasium.
Daarnaast was hij de afgelopen vijf jaar
fluitstudent bij Jorge Caryevschi op het
conservatorium in Zwolle. Het mag dui-
delijk zijn dat het hier gaat om een muzi-
kaal talent. Ook in het buitenland is dit
niet onopgemerkt gebleven, want Pieter
Bruins kreeg onlangs een uitnodiging om

in september door te gaan met zijn fluit-
studie aan het New England Concerta-
rory in Boston. "Dit is de kans van mijn
leven. Het concervatorium in Boston is
één van de beste van de wereld. Zo'n
kans moet je dus niet voorbij laten gaan",
zegt hij. Pieter Bruins krijgt aan het Neuw
England Concertarory les van mevrouw
Robison. Dit is één van de bekendste flui-
tisten van deze wereld.

Om zijn studie in Amerika te kunnen be-
talen, is Pieter Bruins al enkele maanden
bezig met het zoeken van sponsoren.
Ook geeft hij concerten waarvan de op-
brengst bestemd is voor zijn studie in
Boston. Aan het sponsorconcert in
Vorden doen niet de eerste de beste mu-
zikanten mee. Zo speelt violiste Nicoline
van Santen bij Nieuw Sinfonietta Am-
sterdam. Kaarten voor het sponsorcon-
cert in Vorden zijn telefonisch te bestellen
bij Pieter Bruins, tel. (0575) 54 48 98. Zie
ook advertentie.

Weekendrecept
Vlogman
Spaghetti bolognese

Bereidingstijd: 25 minuten.

(ADVERTENTIE)

Benodigdheden voor 4 personen:
400-500 gram spaghetti, 3,5 eetlepel maisolie of andere olie, zout, 400 gram
rundergehakt, 2 gram gehaktkruiden, peper, l grote fijn gesnipperde ui, 2
geperste teentjes knoflook, 400 gram gepelde tomaten zonder zaad of l blik
(420 gram) gepelde tomaten, l eetlepel tomatenpuree of 2 eetlepels toma-
tenketchup, l deciliter bouillon van 1/4 bouillonblokje, aroma, 0,5-1 thee
lepel basilicum, 150-200 gram geraspte Parmezaanse of andere pikante
kaas.

Benodigd keukengerei: braadpan of koekepan, grote zeef of vergiet.

Bereidingswij ze:
1. Zet een grote pan met water op voor de spaghetti en breng het aan de

kook. Doe er een theelepel olie en een eetlepel zout per liter bij.
2. Meng door het gehakt 3 theelepels zout, de gehaktkruiden en peper

naar smaak.
3. Verhit 3 eetlepels olie in een braadpan of grote koekepan en bak daarin

de gesnipperde ui en de knoflook samen met het gehakt. Maak het
gehakt tijdens het bakken los met een vork zodat het korrelig wordt.

4. Voeg er de tomaten en de tomatenpuree aan toe en roer alles goed door.
Giet er de bouillon bij. Laat alles zacht doorsmoren.

5. Laat de spaghetti langzaam in het kokend water glijden en roer het goed
om. Laat de spaghetti 6-8 minuten koken tot hij net gaar (al dente) is, dus
vooral niet te zacht.

6. Voeg aan de tomaten-gehaktsaus naar smaak zout, peper, aroma, de ge
droogde oregano en het basilicum toe.

7. Giet de spaghetti af en laat hem goed uitlekken in een zeef of vergiet.
Doe de spaghetti terug in de pan en schucj op een laaggedraaide warm-
tebron het restje olie door de spaghetti.

8. Doe de spaghetti in een serveerschaal en schep er de tomaten vleessaus
op. Strooi er wat van de kaas over. Zet de rest van de kaas in een schaal-
tje op tafel.

Tip van de kok:
Vervang de witte spaghetti eens door de volkorenvariant van spaghetti. Het
is niet Italiaans, maar wel heel smakelijk.

Slager Vlogman

S.H. Sonneveld-Schouten en MJ. Wes-
terik. Geslaagd diploma A: Ellen Waarle;
Bas Schroer; Bart Koops; Leon ter Horst;
Emile de Kruif. Zwemvaardieheid 3: IlóYia
Besseling. Diploma B: Esi^fc Kroese en
Gertjan Hebbink. Zwemvaardigheid 1:
Thierry v.d. Waals. Zwemvaardigheid 2:
Elske Hartelman; Jorienke Hebbink; Kim
Draayer. Snorkelen 1: Annelies
Letterman; Claudia Reinders en Harm
Bosman.

Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen hebben vorige
week een uitstapje gemaakt naar het mu-
seum "Ter Zijde" in Wouw. Ook werd
een bezoek gebracht aan een droog-
bloemboerderij. De dag werd besloten
met een diner in Nieuwdijk.

Sursum Corda
Afgelopen zaterdag hebben twee leden
van Sursum Corda het HaFa-muziekexa-
men afgelegd en zijn daarvoor geslaagd.
Het^aat hier om Elise Kramer en Mirjam
Rigterink die respecteivelijk het C- en D-
diploma haalden. Beide spelen klarinet.
De kandidaten zijn opgeleid door de
Muziekschool regio Zutphen.

HET TEKEN VOOR HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVAL

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Leden OWM stemmen in
met premierestitutie
Tijdens de jaarvergadering van de On-
derlinge Waarborgmaatschappij 'Vor-
den* hebben de leden ingestemd met het
bestuursvoorstel tot 20 procent premie-
restitutie. Deze restitutie zal met de jaar-
nota over 1977 verrekend worden. On-
danks de moeilijke marktomstandighe-
den kon het premie-inkomen toch nog
met 5,7 procent groeien.

Voorzitter B. Abbink merkte in zijn ope-
ningswoord op dat er in 1996 een cam-
pagne gevoerd wordt om het aantal leden
uit te breiden. Er worden huis-aan-huis
brochures verspreid in het werkgebied
Hengelo, Vorden en Warnsveld. Dit
wordt ondersteund met een advertentie-
campagne. Verder worden agrarische or-
ganisaties gesponsord. OWM Vorden
draagt een wat groter gedeelte van de
schade en betaalt daarvoor minder her-
verzekeringspremie. Per saldo werd hier-
mee een voordeel van ruim 5 procent van
het premie-inkomen behaald.

In verband met de vele bliksem-en in-
ductieschaden zal volgens voorzitter
Abbink in 1997 waarschijnlijk een induc-
tieschadeverzekering op premier risque
basis ingevoerd worden. OWM rekent
brandpreventie tot haar kerntaken. In
1995 werden tijdens een twee dagen du-
rende controle de brandblussers van de
leden gratis gekontroleerd. Tijdens deze
vergadering werd door de leden nogeens
benadrukt dat deze controle als zeer
waardevol werd ervaren.

Volgens voorzitter Abbink kon 1995 suc-
cesvol worden afgesloten en zijn er goe-
de vooruitzichten voor 1996 dankzij het
goede herverzekeringscontract en de goe-
de samenwerking met Sterpolis. Als ex-
traatje ontvangen de leden die en bij
OWM Vorden en bij Sterpolis verzekerd
zijn extra pakketkorting van Sterpolis.
Tijdens de bestuursverkiezing werd de
heer G.W.Lijftogt uit Hengelo herkozen
als bestuurslid.



Koopjesjagers kunnen nu hun voordeel halen bij
Helmink Meubelen. Voor elk is er wat wils bij de start
van ons opruimingsfestijn: romantische slaapkamers,
moderne leren bankstellen, eethoeken, rieten fauteuils,
tapijt, gordijnstoffen en nog veel meer voor verbazend
lage prijzen. Hieronder ziet u enkele voorbeelden:

SLAAPKAMER
TAPIJT
"Metro" antraciet, 400 breed.
Van 79,- nu voor

WOONKAMERTAPIJT
"Allure", 400 breed in geel of blauw

BANKSTEL ACTUELE RUIT
2 en 21 / ; /.ils. in diverse kleuren r u i t s t o l
Opruimingsprijs

MASSIEF EIKEN SALONTAFEL
Ovaal 13") \ 8") cm. Opruimingsprijs

SFEERVOLLE EETTAFEL
Massief eiken kolom-
Ui fel, l 20 cm rond
Opruimingsprijs

2450,-
1095,-

Van 109,- nu voor

COCOS BOUCLE
Naturel, 400 breed
Van 189,- nu voor

PROJECTTAPIJT
"Madura" 80% 400 breed
van 189,- nu voor

OP=OP

OP=OP

OP=OP

m
89,-
89,-
119,-

995,-
Bijpassende
ROTAN ARMSTOE
i n k l u s i e f kussen,
per s tuk
Opruimingsprijs

Zie ook ons&e etalages!

ALLE TAPU
WORPEN ÜRA
GEMETEN EN
met uitzondering van
trappen en couponnen!

GRENEN SLAAPKAMER
Mei echt h o u t s n i j w e r k . Led ikan t 140x200
met 2 nuch tkas t j es Opruimingsprijs
Ledikant ook in de breedtes l M en ISO eni.
Hijpussemle kommode en linnenkast niet spiegel lererhaur

VEREN HOOFDKUSSENS

Per stuk 19,95. NU 2 STUKS VOOR

1250,-

35,-
DEKBEDOVERTREKKEN
Diverse dessins NU UITZOEKI \
Eenpersoons OP=OPruimingsprijs vanaf 19,95
Tweepersoons OP=OPruimingsprijs vanaf 4999S
Litsjumeaux OP=OPruimingsprijs vanaf 59,95

Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 55151• | z.uipnenseweg z^ iel. UD/3 - üi^l^

HELMINK
meubelen

VALLETJES
Diverse dessins N L , IHT/.OKKI N van de rol
OP=OPruimingsprijs nu per meter vanaf

UlTZOEKE
Doe mee met onze 'Doeltreffers' actie in Eibergen!

9~9S
-9-

4.95

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545 - 474190p j. T» . i lagviiiauaii aai J itl. V » J T J - " T / T I ~J\J m

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Is &v drukwerk vakwerk gewogen
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Bij ons vindt u de mooiste
sierbestrating...

Wie echt van zijn tuin wil

genieten, gaat eerst 'ns

grasduinen bij BouwCenter

HCI-UBI.

Talloze fraaie opstellingen van

pergola's, sierbestrating, wind-

schermen, etc.

Want dat is BouwCenter HCI-UBI:

betaalbare kwaliteitsprodukten.

OOK VINDT U BIJ

ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

KEUKENS,

BADKAMERS,

OPEN HAARDEN,

BOUWMATERIAIEN

EN WAND- EN

VLOERTEGELS.

...voorde
sierlijkste prijsjes!

iBouwCenterSHCI-UBI
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81.

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

Filiaal UBI (geen keukens en sanitair), Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft. Telefoon (0315) 68 31 41.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 8.00-12.30 uur.

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

HONPEPOEP

RUIM'
OP

DIE TROEP!!

U zit er warmpjes
bij

maar ook
veilig en koel

met onze

rolluiken
in diverse kleuren,

op maat

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

dagavond koopavond van 19-21 uur



Volop spektakel tijdens Vordense zomerfeesten:

Helicoptervluchten op 20 juli

Drukkerij Weevers

Uw eigen huis zien vanuit de lucht? Dat
kan op zaterdag 20 juli! Op de laatste
dag van de Zomerfeesten in Vorden zal
een wei in de buurt van het gemeente-
huis worden omgedoopt tot Airport
Vorden. Voor iedereen is er dan de mo-
gelijkheid om vanuit een helicopter de
regio rondom Vorden te bekijken. En dat
is een sensatie. Het mag duidelijk zijn dat
de organisatoren van de zomerfeesten
hiermee een bijzondere attractie in huis
hebben die u niet mag missen. Kaarten
voor de helicoptervluchten zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar bij Fashion
Corner, Sueters en de VW.

De Vordense Zomerfeesten worden zoals
elk jaar georganiseerd door de VW en

de plaatselijke ondernemersvereniging.
Volgens Hans Huinink worden de heli-
coptervluchten zowel letterlijk als figuur-
lijk het hoogtepunt van het driedaagse
feest in Vorden. "Het is toch uniek om de
regio Vorden eens vanuit de lucht te be-
kijken. Hoe vaak krijg je nou zo'n kans?
En doordat wij de helicopter een hele dag
huren, kunnen we deze helicoptervluch-
ten tegen een relatief lage prijs aanbieden.
Daarom verwacht ik ook dat heel veel
mensen van deze unieke gelegenheid ge-
bruik zullen maken", zegt hij.

Huinink raadt de mensen daarom aan om
van te voren kaarten te kopen. "Vorig jaar
waren er met pinksteren ook helicopter-
vluchten in Vorden. Dat was in het kader

van de actie "Samen sterk voor de Dorps-
kerk". De organisatie kon toen nauwelijks
de vraag aan. Zoveel belangstelling was
er voor de helicoptervluchten. Daarom is
het verstandig dat de mensen van te vo-
ren kaarten kopen. Op die manier zijn ze
verzekerd van een plaats', aldus Huinink.

Op zaterdag 20 juli zal er door Air Castle
Evenementen uit Arnhem een Hughes
300 worden ingezet. Dit is een helicopter
die naast de piloot plaats biedt aan twee
passagiers. "Maar als van te voren blijkt
dat er heel veel belangstelling is voor de
helicoptervluchten, dan bestaat er de mo-
gelijkheid om een grotere heli in te zet-
ten", zegt Hans Huinink. "We kunnen dus
alle kanten op." Zie ook advertentie.

JUNI

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de receptie
24 t/m 28 Zwemvierdaagse
25 ANBO Middagfietstocht, vertrek

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

Lettink
26 HSV de Snoekbaars seniorwedstrij-

den
30 Vorden zingt in de Dorpskerk

JULI

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de receptie

2 Soos Kranenburg, soosmiddag
3 Bloemschikken, Floralia
3 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
4 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-

strijden
7 HSV de Snoekbaars, Koppelwed-

strijd
10 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
11 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-

strijden
13 Sursum Corda Openluchtconcert

kasteel Vorden
16 Soos Kranenburg, eindmiddag
17 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
17 HSV de Snoekbaars, Seniorwed-

strijden
17 Proefzwemmen
20 Diplomazwemmen
21 Zomerfietstocht 40 km VRTC

"Achtkastelenrijders"
24 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
24 Welfare Handwerken Wehme
31 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink

Wandeling
Het INV houdt op zondagmiddag 30 ju-
ni een wandeling over de-Gorsselse hei-
de. De start is aan de Elzerdijk. Voor
meer informatie kan men bellen met 51
92 29 of 52 92 82.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Dankzij uw steun kan ik doorgaan1
,/ -,• IVHHMMP̂ H kunnen tien mensen in India _-_ - •-. _;e Koppelaar, arts m Zimbabwe: worden geholpen aan goed ^^TP^^

anneer ie a/s Nederland arfs In Zimbabwe IE4I Hfl drinkwater / f h s 1r.. \\ScJ\
Inge Koppelaar, arts in Zimbabwe:
'Wanneer je a/s Nederland arts in Zimbabwe
woont en werkt, dan weetje maar al te goed hoe
belangrijk het /s datje, indien nodig, kunt
terugvallen op een organisatie a/s SIMAVI.'

SIMAVI steunt vele projecten. In tientallen ontwik-
kelingslanden, uitsluitend waar het écht nodig is.
Uw Nederlandse gulden besteden wij aan:
moeder-kindzorg, drinkwaterprojecten, vluchtelingenhulp en blindheidbestrijding.

Voor/70,-

kunnen tien mensen in India
worden geholpen aan goed
drinkwater

kan het werk van platte-
lands-ziekenhuizen worden
uitgebreid en verbeterd

kan iemand zijn gezichts-
vermogen weer terug-
krijgen

Spruitenbosstraat 6,
2012 LK HaarlemSIMAVI

GIRO 300100



NIEUWS
D a m m i n

Het eerste bekerteam van Damclub
Dostal heeft zich door een 2-6 overwin-
ning op Culemborg in de halve finale ge-
plaatst voor de Gelderse bekerfinale.
Hierin komt Dostal l uit tegen het eerste
team van Huissen. De finale wordt ge-
speeld op 28 juni in het Koelhuis in
Huissen.
De overwinning op Culemborg tekende
zich al snel af. Henk Hoekman won al na
10 zetten een schijf en Nina Jankovskaja
kreeg groot centrumvoordeel. Nadat
Jankovskaja de winst had binnengehaald
sloeg Henk Grotenhuis ten Harkel toe.
Hij had zich laten verleiden tot een voor-
post met een lastige stelling als gevolg.
De voorpost bleek echter onaantastbaar,
hetgeen de tegenstander pijnlijk duidelijk
werd. Na een achterloopje comibneerde
Grotenhuis ten Harkel naar dam winst.
Inmiddels had Hoekman zijn schijf weer
ingeleverd, maar de resterende stand be-
vatte nog remise. Hendrik van der Zee
kreeg voordeel, maar besloot eveneens
tot remise, omdat dit voldoende was
voor winst.

Wielersport

De afgelopen weken waren er verschil-
lende renners van RTV Vierakker-
Wichmond actief. Zo was er op 9 juni een
klomkoers in Berg en Terblijt in Limburg.
In een massasprint werd Rudi Peters 5e
en Reynold Harmsen 10e. Op woensdag
12 juni was de Ronde van Ruurlo. In de
wedstrijd voor veteranen 50+ legde Jan
Pieterse beslag op een 12e plaats. De
wedstrijd bij de veteranen werd gewon-
nen door Hans Egberts. Bij de wedstrijd
voor cyclosportieven en veteranen in
Ruurlo was de slag gevallen voordat de
acht deelnemende leden van RTV er erg
in hadden. Zij reden de rest van de koers
achter de feiten aan. Jaap Schepers uit
Brummen won deze wedstrijd.
Vrijdag 14 jun i was de Ronde van Rijssen.
Met maar twee RTV'ers aan de start viel
de beslissing al vlot. Riek Elferink
(Nijmegen) sloop langzaam weg in de
klim en een attente Rudi Peters ging er
samen met Hans Thijs (Wierden) naar
toe. De drie bouwden een voorsprong
van zo'n 30 seconden op die zij in de res-
terende ronden niet meer prijs gaven.
Voor de laatste bocht was Rudi Peters
slim langs Riek Elferink gedemarreerd en
werd zo afgetekend winnaar, z'n derde
overwinning dit seizoen. In de sprint van
het peloton werd Ralf Vos knap 9e.
Zaterdag 15 juni was de Ronde van
Schalkhaar. Reynold Harmsen werd 4e
terwijl Rudi Peters beslag legde op een
18e plek.

Moto r s p o r

De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" houdt zondag 30 juni een
"Kastelentoerrit". Het gaat hier om een rit
voor motoren. De start is vanaf Het
Wapen van het Medler. De tocht heeft
een lengte van 185 kilometer en voert de
deelnemers
Verder hielden de Graafschaprijders za-
terdagmiddag crosswedstrijden onder lei-
ding van wedstrijdleider Gerrit van
Veldhuizen. Deze hadden plaats op het
Deldencircuit. De deelnemers streden
voor het clubkampioenschap van de
VAMC. In de verschillende klassen is het
krachtsverschil gering. Dit kwam ook in
de races tot uiting. Het werden spannen-
de wedstrijden. Na afloop reikte voorzit-
ter Joop Wuestenenk aan de winnaars de
bloemen uit, die beschikbaar waren ge-
steld door het bloemenhuis Dijkerman.
De uitslagen waren als volgt: Klasse
Bromfietsen: l Rik Broer, Almen; 2 Koen
Berenpas, Warnsveld; 3 Wouter Dijkman,
Vorden. Klasse 125 CC: l Erwin
Plekkenpol, Hengelo; 2 Erik van de
Kamp, Vorden; 3 Harold Groot Roessink,

Vorden; 4 Jan Groot Enzerink, Vorden.
Klasse Rereanten: l Johan Braakhekke,
Barchem; 2 Henk Heilegers, Vorden; 3
Jan Klein Brinke, Vorden; 4 Freddy
Versteege, Hengelo; 5 AndrC Balvert
Schoemaker, Warnsveld. Klasse Super: l
Marcel Bulten, Vorden; 2 Winand
Hoenink, Vorden.

Ten n / s
Woensdag 12 juni werd voor het eerst op
het tennispark in Vorden een Gelders
Minitennistoernooi gehouden voor kin-
deren uit het district Gelderland in de
leeftijd van zes tot en met 9 jaar. Er deden
in totaal 63 kinderen aan mee. Het was
een goed georganiseerd toernooi. Kelly
Peters van VTP werd winnaar in haar
poule. Als gevolg hiervan komt zij op 31
augustus uit op de slotfinaledag in
Zutphen.

V i s s e n
De Vordense hengelsportvereniging "De
Snoekbaars" heeft tijden de wedstrijd in
de Berkel bij Lochem niet veel "beet" ge-
had. Slechts zeven personen wisten een
visje te verschalken. In totaal werden er
17 vissen gevangen met een lengte van 3
meter en 86 cm. De uitslagen waren: l J.
Groot Jebbink 3 stuks- 145 cm; 2 R.
Jansen 4 stuks - 92 cm; 3 W. Vreeman 2
stuks - 58 cm. De volgende wedstrijd
wordt op 2ó juni in het Twentekanaal ge-
houden. Ook werd er een jeugdwedstrijd
gehouden. De 14 vissers vingen in totaal
327 cm. De uitslagen waren: l R. Norde;
2 M. van As^Jt; 3 D. Haverkamp; 4 W.
Pelgrum. D^bolgende jeugdwedstrijd
vindt plaats op donderdag 4 juli.

Duivensport

Leden van dl^V.Vorden hebben het af-
gelopen weekend met hun duiven deel-
genomen aan een wedvlucht vanaf
Bourges over een afstand van 622 kilo-
meter. De uitslagen waren als volgt: H. A.
Eykelkamp l, 3, 5, 10, 14, 16, 18; W.
Oldenhave 2, 8; C.Goedhart 4,11,17;
AA. Jurriens 6, 9; T. Wesselink 7,13, 20; F.
Hummelink 12,19; M. Olieslager 15. Wat
betreft de wedvlucht vanaf St.Vincent
over een afstand van 100 kilometer werd
C. Goedhart winnaar. Door minder inge-
korfde duiven werden er op St.Vincent
niet meer prijzen gedraaid.
Verder hebben de leden van PV Vorden
vorige week zondag deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Pont St. Maxence
over een afstand van 408 kilometer. De
uitslagen waren als volgt: G en H.
Boesveld l, 12, 13, 19; C. Bruinsma 2, 3,
5, 8, 15, 18, 20; A en A Jurriens 4, 9, 10,
11, 14; A en A Winkels 6, 7; E. Bruinsma
16; T. Wesselink 17.

Wielerronde op
donderdag
4 juli in Vorden
Op donderdag 4 juli wordt voor de 18e
keer de Wielerronde van Vorden gehou-
den. De wedstrijd heeft plaats in Plan
Zuid. Naast een wedstrijd voor cyclo-
sportieven en amateurs is er dit jaar spe-
ciaal voor de jeugd een dikke bandenrace
om de Rabocup. De strijd om de
Rabocup bestaat uit drie wedstrijden.
Naast de wedstrijd in Vorden wordt er
namelijk ok een dikkenbandenrace ge-
houden in Wichmond (28 augustus) en
Warnsveld (4 september). Wie wil mee-
doen om de strijd in de Rabocup moet
minimaal twee van de drie wedstrijden
meerijden. Er wordt gereden in diverse
categorieën: tot en met 7 jaar; 8 en 9 jaar;
10 en 11 jaar; 12 en 13 jaar en 14 en 15
jaar. Er kan worden deelgenomen op nor-
male fietsen, zonder versnelling. Men

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt. Hier-
onder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan
kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 55 10 10.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 55 26 63
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rond weg

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

Fam. Koren, Elshofl5, tel. 55 24 66

DeDoeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2
DeLaegte

Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 55 10 30

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

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

Fam. Tennissen, Julianalaan 12, telt 55 29 60

Stations weg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van de* Toren, het Hoge 19, tel. 55 38 72
B. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardwég
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Horsting, de Voornekamp 57, tel. 55 27 80

De Horsterkamp (alleen nr. 35) Dorpsstraat
Kerkstraat Decanijeweg
Het Wiernelink . Zutphensewe^
Ruurloseweg Groeneweg
DeDécanije

Fam. Wenneker, De Stroet9, tel. 55 30 12
Hét Jebbink
DeBoonk
HetEIshof
De Haar
De St«ege
HetGulik
Het Wiemelink
HetVaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

kan zich tot een half uur voor de aanvang
van de wedstrijd opgeven bij de jurywa-
gen op het parcours.

Sparta kijkt terug
op geslaagde
avondvierdaagse
Gymnastiekvereniging Sparta kijkt terug
op een bijzonder geslaagde avondvier-
daagse. In totaal namen er afgelopen
week 650 wandelaars mee aan de 24e edi-
tie van dit wandelevenement. Er was
slechts één deelnemer die de vierdaagse
niet uitliep. Er waren in totaal vier prach-
tige routes uitgezet zodat de wandelaars
konden genieten van de natuur rondom
Vorden. Volgend jaar zal de avondvier-
daagse plaats hebben van 16 tot 19 juni.
Volgens Wilma Koers heeft de organisa-

tie dit jaar weer bijzonder veel geluk ge-
had als het gaat om het weer. "Er is geen
druppel gevallen en het was niet te warm.
We hebben het wel eens slechter getrof-
fen", lacht Wilma Koers. Op donderdag
20 juni kwam de laatste route van de
avondvierdaagse uit bij het schoolplein
van basischool het Hoge. Hier werden
door Sparta de medailles uitgereikt.
Muziekvereniging Jubal uit Wichmond
zorgde op het schoolplein van Het Hoge
voor de muzikale omlijsting. Hierna volg-
de de intocht met medewerking van
Sursum Corda en Concordia.
Gymnastiekvereniging Sparta wil graag
alle sponsoren van de avondvierdaagse
bedanken. Ook zijn er zoals elk jaar weer
gevonden voorwerpen. Op dit moment
zijn er nog twee fietssleutels die wachten
op de rechtmatige eigenaren. Wie tijdens
de vierdaagse een fietssleutel is kwijt ge-
raakt kan contact opnemen met Wilma
Koers (55 28 55).



Fijn Oranjefeest Wildenborch

Zo ongeveer op het tijdstip dat Clarence
Seedorf op Anfield Road in Liverpool
tranen met tuiten huilde over zijn gemis-
te strafschop, klonk er in de Kapel in de
Wildenborch een dankbaar applaus op.
Een applaus als beloning voor het to-
neelgezelschap T.A.O. dat de buurtbe-
woners een paar gezellige uurtjes had
bezorgd. In het kader van het traditione-
le Oranjefeest voerde T.A.O. zowel vrij-
dag als zaterdagavond het blijspel "Cam-
ping en botenverhuur Zoer" op. Aller-
hand geinige "tonelen" op en rondom de
camping Cornelis( Appie Klein Brinke);
Geertman (Frits Pladdet) en Albert
(Reinier Klein Brinke) Zoer.

Onder regie van Frida te Lindert maakte
T.A.O. er een perfekte voorstelling van.
De bloemen na afloop, aangeboden door
de voorzitter van de Oranjevereniging
Reint Mennink, waren dan ook zeer ze-
ker dik verdiend. Verdere medespelen-

den aan het blijspel waren: Martijn
Reuvekamp; Gerda Wezinkhof; José
Brinkerhof; Erica Kornegoor; Diny
Schooien en Jurry Klein Brinke. Grime
Willemien Flierman; Soufflage Janny
Sligman.

Het Oranjefeest VI begon zaterdagmid-
dag met een ballonnenoptocht. Onder
leiding van het muziekkorps "Sursum
Corda" vertrok de stoet vanaf de
Lochemseweg richting feestweide nabij
kasteel de Wilde^^rch. Hier werden de
ballonnen opgelarcn. Vanwege het toch
wel stevige'wind je waren de ballonnen in
een oogwenk uit het gezichtsveld verd-
wenen. Binnenkort zal het bestuur van de
Oranjevereniging de prijswinnaars be-
kend maken van hen wier ballon de
grootste afstand heeft afgelegd. Daarna
werd een begin gemaakt met de volks-
spelen. Bij het vogelschieten werd Jaap
van Amstél schutterskoning, terwijl

Wijnand Bijenhof bij de jeugd de titel
voor zich opeiste.
De uitslagen van de diverse spelen wa-
ren: Ballon schieten: l Reint Mennink; 2
Arjan Berenpas; 3 Wim Vreeman; 4 Frits
Pladdet. Dogcarrijden: l Jacolien
Langwerden; 2 Anita yfcdenschot; 3
Stien Brinkerhof; 4 C^Pe Sligman.
Sjoelen: l Sjaak van Hooydonk; 2 Gerry
van Amstél; 3 Harry Nijenhuis; 4 Anita
Lindenschot. Vogelschieten: l Jaap van
Amstél; 2 Hans Reindies; 3 Arjan
Berenpas; 4 Joop Bosv^^ 5 Bennie
Bloemendaal. Idem jeugcr l Wijnand
Bijenhof; 2 Jeroen Bannink;3 Jeroen
Bannink; 4 Gerben Sligman; 5 Han
Berenpas. Stoelendans: l Janny Reindjes;
2 Wijnand Bijenhof; 3 Tonny Klein
Ikkink; 4 Erik Knoef. Kegelen: l Jacolien
Langwerden; 2 Anita Lindenschot; 3 Ap
Klein Brinke; 4 Harry Dinkelman.
Schijfschieten: l Arjan Zweverink; 2 Bert
Kornegoor; 3 Frits Pladdet; 4 Evert Otten.

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Sponsor gezocht
De wereld wordt meer en meer beheerst
door sponsors. De sport, de cultuur, de
zorgsector en noem maar op, iedereen is
op zoek naar personen of bedrijven die
bereid zijn geld te steken in deze sympa-
thieke vorm van publiciteit. Op zich is
daar niets op tegen, al kun je je wel eens
afvragen of al die in goede doelen gesto-
ken gelden voor de sponsors wel altijd
rendement opleveren.
Er zijn doelen waarvoor je die vraag niet
hoeft te stellen. Waar de publiciteitswaar-
de beslist opweegt tegen de kosten.
Neem nou bijvoorbeeld de datumkaartjes
van de bibliotheek. Elk jaar worden er
zo'n 50.000 van die kaartjes bij het lenen
van boeken mee naar huis genomen. Er is
de inleverdatum op gestempeld waar-
door je kunt zien wanneer de normale
uitleentermijn verstreken is. Dat kaartje
wordt vaak gepromoveerd tot bladwijzer.
Komt in elk geval vaak in handen en on-
der de ogen van lezers. Kan naast die da-
tumvermelding op de achterkant ook een
boodschap overbrengen. Een boodschap
die naast naamsbekendheid bovendien
goodwill oplevert.
Voor de achterkant van dat datumkaartje
zoekt de openbare bibliotheek een spon-
sor. Of - in gewoon Nederlands - een ad-
verteerder die niet méér hoeft te betalen
dan de drukkosten van de kaartjes (er
worden altijd 75.000 van die kaartjes te-
gelijk gedrukt, voor de sponsor dus vol-
doende voor anderhalf jaar intensieve pu-
bliciteit). De drukkosten van die kaartjes-
oplaag, mits in één kleur gedrukt, zijn
minder dan f 2.000.-.
Hebt u belangstelling voor dit uitsteken-
de publiciteitsobject met extra goodwill-
waarde? Neem dan contact op met de bi-
bliotheek (telefoon 551500) of met onder-
getekende die als vrijwilliger namens het
bestuur de publiciteit behartigt voor de
openbare bibliotheek (tel. 556807).

Boek a nier

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Miljoenen kinderen in onze wereld krijgen geen onderwijs. Het UNESCO Centrum .Nederland steunt jaarlijks
vele onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden en vraagt hiervoor uw financiële hulp.
In 1996 bestaat de UNESCO - de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs en
Opvoeding, Wetenschap, Cultuur en Communicatie - 50 jaar.

UNESCO Centrum Nederland
Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH AmsterdamWerkt U mee aan een betere toekomst?

Gehandicapt?
Arbeidsongeschikt?

BEKIJK 'T,

SAMEN!

Meedoen. Je eigen leven inrichten. Dat kan. Ook als je een
handicap hebt of arbeidsongeschikt bent. Je hebt recht op hulp-
middelen, vervoer, aangepast werk of zo nodig een fatsoenlijke
uitkering. Haal dat recht. Samen, met de ANIB.

De ANIB is de grootste bond van mensen met een handicap en
arbeidsongeschikten. Voor belangenbehartiging en deskundig per-
soonlijk advies, in meer dan 80 afdelingen door heel Nederland.

Antwoordnummer 848,
1940 VG Heemskerk.
Telefoon (02510)534 34
Na 1-10-'95: 0251253434

BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN



ierbij nodigen wij u uit voor de

grandioze opruiming op l juli

U kunt rekenen op

FANTASTISCHE KpRTÏNG

op de gehele Vporjaars- en zörn

collectie '96. Dus,..koni sriel lani

en profiteer Van dit aanbod;

want.. OP = OP!

P.S. de voorverkoop is op 24 ju

reeds begonnen!

l
S
G

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

0 A M E S M O D E 24 Juni beginnen wy met onze grandioze voorverkoop!

• Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 0575-55 19 71 • Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 0543-51 39 80 • Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 0314-36 04 16

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

mode voor
het héle gezin

fashlon

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Op woensdag 26 juni starten
wij met de

van

o

zomerkleding is nu
zeer sterk afgeprijsd !

Danbij uiv steun
kunnen
doorgaan

'oor/25,-
worden tien mensen in India aan goed

drinkwater geholpen

'oor ƒ 50,-
wordt het werk van plattelands-

ziekenhuizen verbeterd

'oor ƒ 70,-
krijgt iemand in een ontwikkelings-
land zijn gezichtsvermogen terug

61RO 300100

SI M AVI
Spruitenbosstraat 6, 2012 LK Haarlem

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Zaterdag
20 juli
vanaf
'Airport
Vorden'

HELICOPTER-
VLUCHTEN
van 11.00 tot 19.30 uur

Kaarten a f 40,- in voorverkoop verkrijgbaar bij:

Fashion Corner, Zutphenseweg 8, Vorden
Sueters, Dorpsstraat 15, Vorden
WV Vorden, Kerkplein, Vorden



DEKBEDDEN
SYNTHETISCHE DEKBEDDEN:
met katoenen tijk

1 persoons 140/200 van 89,=

2 persoons 200/200 van 149,= nu 99,--

litsjumeaux 240/200 van 179,= nu 119,-'
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers als litsjum |

Synthetisch 4 sazoenen dekbed met katoenen tijk
en hollofil vulling, l persoons 140/200 van 179,=

nu X X 9 > "

2 persoons 200/200 van 259,= nu 179,-
litsjumeaux 240/200 van 319,= nu 219,--
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers als litsjum.)

WOLLEN DEKBEDDEN:
Wollen 4 seizoenen dekbed van Paradies met
een 100% scheerwollen vulling en een 100%
katoenen tijk.

1 persoons 140/200
van 349.-

2 persoons 200/200
van 559,- nu 489,'

üts Jumeaux 240/200
van 669,- nu 589,-
Ook leverbaar in extra lang.
(zowel l persoons als litsjumeaux

Wollen 4 seizoenen dekbed met een 1 00%
scheer-wollen vulling en een 1 00% katoenen
tijk

1 persoons van 279,= voor I 9 9 y "

2 persoons van 399.= voor J IQ,"
litsjumeaux van 439,= voor 369,--

Ook leverbaar in extra lang (zowel l -pers als litsjum )

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 90%
ganzedons en 1 0% kleine veertjes, carré
gestikt.

1 pers 140/200 van 399.= n

2 persoons 200/200 van 699,= nu 399,--

lits Jumeaux 240/200 van 799,= 1111499,"
Ook leverbaar in extra lang (zowel l -persoons als
litsjumeaux, resp 140/200 en 240/220)

Donzen 4 seizoenen-dekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 1 0% kleine veertjes.
In carréstiksel.

1 pers. 140/200 van 599,=

2 persoons 200/200 van 899,= nu 649,
litsjumeaux 240/200 van 1 099,= nu 799.

DUIZENDEN
DEKBED
OVERTREKKEN

O.a. de merken; CINDERELLA ARIADNE,

DORMA, DAMAI. BORAS, BEDDING HOUSE .

1 persoons / extra lang
vanaf 29,00

1 persoons kinderdessins
vanaf 29,00

2 persoons
vanaf 49,00

litsjumeaux
vanaf 59,00

Groot aantal voor de
halve prijs of minder

SLAAP-
ZAKKEN

Polydaun
slaapzakken met

synthetische
vulling en

katoenen tijk

HALVE
PRUS
vanaf

ƒ39,-

SPREIEN
Reslrinren in alk-

<ten vooi i

Halve prijs
KATOENEN

SPREIEN
in geel, blauw en naturel

1 persoons van ƒ 149
nu ƒ 79,-

2 persoons van ƒ 199
nu/ 109,-

Lits Jumeaux ƒ 239
nuf 129,-

SYNTHETISCHE DEKENS
l persoons 160x240 van 119,- voor 79,-
litsjumeaux 220x240 van 159,- VOOf QQ,-

KEUKEN
KEUKEN SETS
KEUKENDOEK + THEEDOEK (Elias, DDDDD en Jorzolmo)
van 19,95 nu Q,95

WERK- EN VAATDOEKJES
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm.
van 3.95 nu 4 voor IO,OO

THEEDOEKEN ASSORTIE
Jorzolmo 8,95 nu 5 voor 29,95

PANLAPPENSET
vanaf 7,90 nu VOOr3,Q5

KEUKENSCHORTEN vanaf 9,95

HALFLINNEN THEEDOEKEN
van 10,95 nu 2 voor 12,95

ZOMERDEKBEDDEN
Zomerdekbed met een vulling
van zijde met wol

Zomerdekbed met een vulling
van 100% wildzijde en een

1 persoons 135/200
van ƒ IJ&. nu ƒ 99.-

^M •*•*)
Ook leve^Vm extra lang 1 35/220.

2 persoons 200/200 ^ ̂ ~
van ƒ 239 nu ƒ 169,-

üts Jumeaux 240/20Q, ~ ~
van ƒ 2JUL nu ƒ 1 99. *

•

Heerlijk koel en anti allergisch.

l persoons 140/200
van ƒ 199 nu ƒ 129,-
Ook leverbaar in extra lang 1 40/220.

2 persoons 200/200 ^ ̂ ^
van ƒ 289 "u/lVV,*

üts Jumeaux 240/20Q» ̂  ~
van ƒ 319 nu ƒ 239,-

KUSSENS
n h kussen met hollow Fibt'i

en katoenen tijk, anti-allergisch Van 29,95

nu 2 voor 39,'
Synthetisch kussen gevuld met 'Luxorel' en
een katoenen tijk, anti-allergisch. goed
wdsbaar en bij te vullen Van 79,= voor
69,=

Halfdons kussen (dons en veertjes) heerlijk
zacht en veerkrachtig Van 119,=

Medizon neksteunkussen met katoenen tijk,
anti-allergisch en bij te vullen Van 139,=

nu 2 voor 99,- nu voor 99=
Eendeveren kussen Van 59,= voor 49,= Stevig gevuld kapokkussen.

Van 69.= voor 59 =

nu 2 voor 79,- „„f voor 89,
Stevig vogelverenkussen
Van 39.= voor 29,=

nu 2 voor 39,
Tevens grote kollektie
donskussens en
neksteun-kussens!

Zornerdekbed met een vulling
van 100% katoen en ook een
kantoenentijk.

Alleen in 2 persoons
200/200
van ƒ 299 ™f

Zomerdekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 100%
katoenentijk.
Lichtgewicht en heel soepel.

TUINTAFEL-
KLEDEN

Rond, rechthoekig en
vierkant, 3 kleuren in

een leuke ruit.

170 cm rond
van 95,00 voor 35,00

1407180 cm

van 39,95 voor 29,95

90/90 cm
van 24,95 voor 14,95

TAFELGOED
Teveel om op te noemen

Grote partij ronde,
vierkante en recht-

hoekige tafelkleden en
dekservetten.

Effen en gedessineerd.

20 tot 50% Korting

Douchegordijnen
HALVE PRIJS
KATOENEN BADMATTEN

55x90 van 42,95 nu 34,95

60x110 van 52,95 nu 45,OO

70x140 van 79,95 nu 55,OO

WC-mat van 29,95 nu 19,95

UNI BADMAT + UNI TOILETMAT

van Aqua Nova, maat 55x90 cm.

kleuren zalm, blauw en oud rose

HALVE PRUS
van 79,95 nu 39,95

BADSETS (badmat+toiletmat)
van Aqua Nova met

kortingen tot 50%

Topkwaliteit baddoeken van o.a.
Seahorse, Cannon, Jorzolino en
Vossen Maat: 60x 110 cm.

nu 2 voor /2 5,00

WASHANDJES 6 voor ƒ 1 0,00

2 BADDOEKEN + 2 WASHANDJES
Kleuren, brique, blauw, groen en
wit. Maat 60x1 10 cm,

van ƒ 49,95 voor ƒ 29,95

BAD- EN STRANDLAKENS

Keuze uit wel 30 dessins en/of
kleuren. Vele aanbiedingen.
Bijvoorbeeld, badlaken uni, maat
l OOxl 70 cm kleuren: geel, rood,
blauw en groen

van ƒ 39,95 voor ƒ 29,95

HOESLAKENS
Badstof stretch

1 p^^an 29,95 HU IQ,95

2peWan44,50 nu 29,95

litsjum van 54,95 HU 39,95

JERSEY HOESLAKENS

100% katoenen jersey,

mooie kwaliteit

1 pers. van 39,95 HU 29,95

2 pers. van 59,50 nu 44,95

Litsjum van 69,- nu 59,95

Beperkt aantal kleuren, 100% katoen

90/200 van 29,95 nu 19,95

140/200 van 79,50 IUI 29,95

180/200 van 99,00 nu 39,95

DORMA HOESLAKENS

Gedessineerd 90/200 en 140/200

van 69,= nu p.st. 14,95
2 voor 25,00

STRETCH MOLTON
HOESLAKENS

1 pers. van 32,50 nu 24,95
2 pers. van 42,50 nu 34,95
litsjum. van 49,50 nu 39,95

GlAD KATOENEN
HOESLAKENS VAN BORAS

Kleuren: zalm, mint en rose.

Vele maten één prijs.

van 49,50 tot 79,50 nu 24,95

LAKENS

van 100% katoenen satijn

Nu halve prijs

l-Persoons in de kleuren, wit, groen

en oud rose. van 79,00 nu 39,OO

Gedessineerde slopen
van 19,95 p. st. nu 2 voor 10,00

LAKENSETS o.a. Beddipg House en
Damai -.
l persoons + 2 persoons +
litsjumeaux HALVE PRUS

DEKENS
Schitterende dekens van
100% natuurlijk materiaal.
50% lamshaar en 50% scheen/vol.
Maat 160x240 cm. «on /\/\
van 299- nu ƒ 199,00
Schitterende dekens van 100%
kameelhaar.
Maat 160x240 cm. -»«n f\/\
van 499- nu ƒ 3 19,0O

DAMES BADJASSEN

in badstof en 100% katoen
in verschillende kleuren en dessins

vanaf I QjOO

KINDER BADJASSEN
vanaf 9'95

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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