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Zilveren jubileum
Marijnissen aan
Willibrordusschool
Dircktcur Jan Marijnissen viert op
vrijdag 7 jul i zijn zilveren jubileum
aan de Willibrordusschool in Vierak-
ker. Normaal gesproken is Marijnis-
sen altijd degene die het voortouw
neemt bij feestelijke activiteiten op
school. Ditmaal is het feest helemaal
buiten hem om georganiseerd. In
Weekblad Contact van vorige week
las hij de advertentie dat de school
zijn zilveren jubileum gaat vieren.
'Maar het was wel heel sumicr om-
schreven. Wat er precies gaat gebeu-
ren weet ik niet. Zo schijnt mijn fami-
lie ook uitgenodigd te zijn. Tenminste
dat heb ik gehoord. Ik heb mij daarom
ook voorgenomen om me nergens
druk over te maken. Het zal wel los
lopen', zegt Marijnissen in een inter-
view met Weekblad Contact. Zie ver-
der Tweede B l ad.

Interchrist maakt
indruk tijdens
jubileumconcert
Het koor Interchrist vierde zaterdag-
avond haar 20-jarig bestaan met ccn
jubileumconcert in de Dorpskerk. De
aanwezigen, waaronder diverse oud-
leden en genodigden zoals burge-
meester E.J.C. Kamerling en verte-
genwoordigers van verenigingen en
kerken, kregen een uitgebreid pro-
gramma aangeboden.
Voor de pauze werd ccn medley ge-
zongen bestaande uit liederen die ge-
durende de afgelopen 20 jaar tot het
repertoire hadden behoord. Dat werd
instrumentaal omlijst door muziek
van het kopercnscmblc van Sursum
Corda. Na de pauze werd The Young
Messiah ten gehore gebracht, waarbij
het koor werd ondersteund door hobo,
dwarsfluit, piano en trompet. De reac-
ties op deze uitvoering van deze be-
werking van Handcl's Messiah waren
bijzonder enthousiast. Na afloop tij-
dens de receptie in de Voorde werd
het koor verscheidene malen ge-
vraagd om The Young Messiah nog
eens in Vorden uit te voeren, bijvoor-
beeld in de tijd van advent en kerst.
Interchrist is van plan het muziekstuk
ook op andere plaatsen in de regio te
gaan uitvoeren.

Bespreking tussen
verenigingen en
eigenaar Schoenaker
Oude tijden herleven. De heer Dcrks
heeft het Crcazy Stcakhousc in Kra-
nenburg overgenomen. Voortaan zal
het weer door het leven gaan als
'Gastcrij Schoenaker'. Op vrijdag 21
juli is de officiële opening. Vrijdag-
avond heeft de heer Dcrks echter de
buurtbewoners al uitgenodigd voor
een eerste kcnnnismaking. Dinsdaga-
vond 11 juli heeft er ccn overleg
plaats tussen de verschillende Kra-
nenburgsc verenigingen en de heer
Dcrks. In dit gesprek kunnen zij hun
wensen kenbaar maken aan de nieuwe
eigenaar van 'Gastcrij Schoenaker'.

Nieuwe beheerders Ludgerusgebouw

Geslaagden
Vier leden van de muziekvereniging
'Concordia' hebben met goed gevolg
hun examen afgelegd. Dit zijn Mar-
locs van der Heide, altsaxofoon B-di-
ploma; Marickc Besselink, tenor/sa-
xofoon B-diploma; Diana Nijcnhuis,
tenorsaofoon B-diploma en Ellen
Huctink, dwarsfluit A-diploma. De
geslaagden zijn tijdens de wekelijkse
repetitieavond in de bloemetjes gezet.
Verder heeft Marleen Wichcrs, lid van
de christelijke muziekvereniging Sur-
sum Corda, afgelopen zaterdag met
goed gevolg het C-nivcau van het
HaFa-muziekexamcn afgelegd. Het
examen werd afgenomen door de Ko-
ninklijke Nederlandse Federatie van
Muziekverenigingen. Marleen Wi-
chcrs werd binnncn de vereniging op-
geleid door docent G. Rocrdinkhol-
dcr.

Henk en Karin Derkscn zijn de nieuwe beheerders van het Ludgerusgebouw in Vierakker. Vorige week vrijdag kregen ze
uit handen van voorgangster Cecile Elisscn-Overvelde de sleutel van het gebouw overhandigd. Henk en Karin Derksen
hebben de naam van het Ludgerusgebouw omgedoopt in café 'de Bosrand'. Nadat Henk Derksen jarenlang als ambulant
kelner heeft gewerkt, was het tweetal op zoek naar een 'eigen' café. Het verzoek om het Ludgerusgebouw te gaan behe-
ren, kwam dus als een geschenk uit de hemel. Henk Derksen: 'Voor verschillende verenigingen in Wichmond en Vierakker
is het Ludgerusgebouw de thuishaven. Dat willen we graag zo houden. Daarnaast hopen we dat ook de jeugd uit de regio
de weg naar ons café weet te vinden. Want voor tier^ullen we speciale disco- en feestavonden gaan organisera^ Voorlo-
pig blijft Henk Derksen het beheer van 'de BosranQcombinercn met zijn baan op de afdeling Openbare We^Ji van de
gemeente Warnsveld.

Ouderen in Vorden klagen
over het openbaar vervoer
Nadat de Gelderse Vervoersmaat-
schappij ruim een maand geleden
buslijn 51 tussen Vorden en Zut-
phen heeft opgeheven, regent het
klachten bij de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden. Coördinatrice
Louise van Uden krijgt regelmatig
ouderen aan de telefoon die met
name verontwaardigd zijn over de
slechte verbindingen naar Warns-
veld en het Nieuwe Spittaal. 'Daar
komt nog bij dat de Nederlandse
Spoorwegen misschien van plan is
om over enkele jaren het traject
tussen Zutphen en Winterswijk op
te heffen. Als dat gaat gebeuren,
dan zijn de ouderen helemaal aan
huis gebonden. En dat kan toch niet
de bedoeling zijn', aldus Louise van
Uden.

Volgens voorzitter A. Kroes van de
Stichting Welzijn Ouderen wordt het
tijd dat de gemeente actie gaat onder-
nemen. 'Het is inmiddels al ruim ccn
maand geleden dat deze buslijn werd
opgeheven en de gemeente heeft nog

steeds geen actie ondernomen. En dat
terwijl er voortdurend klachten zijn.
Dat begrijp ik nou niet ' , aldus Kroes.
Wethouder Mulderijc laat echter we-
ten op tijd bij de GVM aan de bel te
hebben getrokken. 'Ik heb al na enke-
le weken contact opgenomen met de
heer Van Scttcn van de Gelderse Ver-
voersmaatschappij. Maar omdat we
beide heel erg druk zijn, kan die af-
spraak pas doorgang vinden op 11
juli', aldus Mulderijc.

In dit gesprek zal wethouder Mulderi-
je de problemen met het openbaar
vervoer in Vorden aan de kaak stellen.
'Als wethouder zal ik mijn verant-
woordelijkheid niet ontlopen. Maar
het is niet zo dat ik de GVM kan dwin-
gen haar beleid aan te passen. Ik kan
hoogstens een signaal afgeven', zegt
Mulderije. Over de toekomst van het
treintraject tussen Zutphen en Win-
terswijk is de wethouder aanmerke-
lijk positiever. 'Ik geloof niet dat deze
lijn opgeheven wordt. Ook de minis-
ter heeft al gezegd dat hier geen spra-

ke van kan zijn. Zo'n vaadfel het dus
niet lopen'. ^F

Ouderen kunnen in noodgevallen de
komende tijd een beroep doen op de
Stichting Welzijn Ouderen. 'Maar
zoiets heeft natuurlijk ook z'n beper-
kingen. Wij kunnen niet continue een
beroep doen op onze vrijwilligers.
Want ze worden er niet voor betaald.
Het heet niet voor niets vrijwilligers-
werk. Daarom zal er ook snel een
oplossing moeten komen aan de ver-
voersproblemen in deze regio', aldus
voorzitter Kroes van de SWOV. 'En
ik vind dat de gemeente daar een
voortouw in moet nemen.'

Geslaagd
Dolf Willemsen is aan het college
voor beroepsonderwijs in Zwolle ge-
slaagd voor de primaire opleiding na-
bewerkcn. Willemsen volgde zijn
praktijkopleiding bij Drukkerij Wee-
vers in Vorden.

Collecte
De nationale collecte van AVO Inte-
gratie Gehandicapten heeft in Vorden
ccn bedrag van f 5.083,75 opgele-
verd.

Stralend weer tijdens zwemvierdaagse
'Zonder de hulp van een groot aan-
tal vrijwilligers hadden wij het niet
voor elkaar gekregen. Veel ouders
van zwemleskinderen waren bij-
voorbeeld bereid mee te werken
met het tellen van de baantjes. Voor
ons als badpersoneel was het een
hectische week. Elke dag zo'n 1250
bezoekers en daarnaast dan deze
zwemvierdaagse', zo sprak Martin
Westerik na afloop van de zwem-
vierdaagse waaraan dit jaar door
223 personen werd deelgenomen.

In tegenstelling tot voorgaande edi-
ties toen de zwcm-en poloclub 'Vor-
dcn'64' deze vierdaagse organiseer-
de, was het dit keer het badpersoneel
zelf dat zorgdroeg voor de zwemvier-
daagse. Gedurende de gehele weck

vonden er tal van ncvenaktivitcitcn
plaats zoals een demonstratie van de
kunstzwcmplocg die onder leiding
van Susan Zonneveld zo'n succes
oogstte tijdens het jubileum van het
zwembad.
Vrijdagavond vond de feestelijke af-
sluit ing van de zwemvierdaagse
plaats. Rolicn Hilbolling, cxploitantc
van de kantine, zorgde voor een lek-
ker stukje discomuziek. De deelne-
mers aan de zwemvierdaagse kregen
allen uit handen van de 'vrijwilligers'
de medailles uitgereikt. Er waren ook
deelnemers die nog net niet in het be-
zit waren van ccn zwcmdiploma maar
toch graag mee wilden doen. Dit op
verzoek van de 5-jarigc Emmy Vric-
l ink. Zij ontving voor dit initiatief uit
handen van Martin Westerink een

knuffelbccr net als de jongste van het
'spul', de vierjarige Tcssa Schepers.
Susan en Gerda deelden bloemen uit
aan de oudste deelneemster, de 64-ja-
rigc Louise Arkcvcld en aan Heintje
Bosch voor het feit dat zij aan alle 21
edities van de Vordcnse zwemvier-
daagse hebben meegedaan. Op haar
beurt trok Heintje uit de dcclncmcrs-
kaartcn het nummer 21 te weten ccn
cadeaubon die Torn Krajenbrink in
ontvangst mocht nemen.

In totaal waren er deze weck 26 kin-
deren die zich inzetten om voor het
Ronald Mc Donald fonds te zwem-
men. Deze jongelui kunnen vanaf 8
juli aan de kassa van het zwembad als
blijk van waardering het Plonspakket
in ontvangst nemen.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 9 juli 10.00 uur ds. C.B. van Harten uit
Brummen. Er is zondagsschool en geen jeugd-
kerk. 19.00 uur Jeugddienst in het Achterhuus
ds.J.W. Inia.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9juli 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 9 juli 10.00 uur ds. H.A. Speelman;
19.00 uur ds. Inia uit Zutphen, gez. jongeren-
dienst in 'het Achterhuus'.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 9juli 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Dertig Plus koor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 8juli 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 juli Pastoor W.
Zandbelt, Keyenborg, tel. 05753-131.4.

Huisarts 8-9 juli dr. Dagevos, Het Vaarwerk 1,
tel. 2432.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen vooroverleg.

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

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

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 8-9 juli G.M. Wolsink, Laren, tel.
05738-2124. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje juli: mevr. Kamerling, tel. 1940,
b.g.g. 2151. Graag bellen voor 8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag:
9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.

Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 juli 10.00 uur ds. G. Griffioen, Bath-
men.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 8 juli 17.00 uur Eucharistieviering,
Dameskoor.
Zondag 9 juli 10.00 uur Gebedsviering, Heren-
koor.

Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 juli Pastoor W.
Zandbelt, Keyenborg, tel. 05753-1314.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

liBïK
MOOf de

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.
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GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEME-

NE WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uur en:

b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

ligt vanaf 7 juli 1995 gedurende 4 weken ter inzage
het besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager: gebroeders Smits
straat en huisnummer: Dorpsstraat 179
postkode/gemeente: 2391 CB Hazerswoude Dorp
adres van de inrichting: Ruurloseweg 46a (e Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf met vleesvarkens

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
lichting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-be-

sluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij' de Raad
van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage en
wef vóór 18 augustus 1995.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht ais op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 4 juli 1995

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. 05752-7483 (doorkiesnummer), fax 05752-
7444

GEBEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-bejjuit
Algemene wet bestuursre^Btart. 13.4 Wmb en art.
3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uuren:

b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

ligt vanaf 7 juli 1995 gedurende 4 weken ter inzage
het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager: mevrouw J.R. Fokkink-Wensink
straat en huisnummer: Rommelderdijk 2
postkode/gemeente: 7251 MB Vorden
adres van de inrichting; Rommelderdijk 2 te Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf met melkvee, mest-
varkens, legkippen en melkgeiten

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu,

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 4 augustus 1995.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkerlijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 4 juli 1995

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen:
gemeentehuis Vorden, buro milieu, tel. 05752-7483
(doorkiesnummer), fax. 05752-7444

Slagerij Jan Rodenburg
ook uw barbecue specialist

SPECIALITEITEN

1 kiio Bami of Nasi
+

500 gram Babi Pangang
ƒ l Oj"samen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gekookte worst

250 gram ƒ 2,50

Boter ham worst

100 gram ƒ 0,98

WEEKEND

Mager
rundergehakt

1 ƒ 9,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst
1 kiio ƒ 7,95

Hamburgers

per stuk ƒ l ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,—

Rundergehakt

1 küo ƒ 12,50

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor.

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

TE TRAPPELEN VAN ONGEDULD'!
EIGENLIJK WILLEN JE DE WINKEL UIT!

MEE VOOR WEGGEEFPRUZEN!

KORTINGEN
VAN

TOT
7fl°//U/o

IE5EH
ff ^.j^aj^Bf^^'^ Mij L^ l iT j w^fc"^ ̂

f^^^to-~\ll^]^B ll^J *J ̂  | |'J t^^^J ™

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

BADKAMER VERBOUWEN ?

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

f. Jansen installatiebedrijf

burg, galleestraat 58 7251 EC vorden
e

OPQERICffl

CHR, MUZIEKVERENIGING
VORDEN

SURSUM
CORDA

houdt op vrijdagavond 7 juli a.s. een

LIMONADE CONCERT
Een concert verzorgd door leerlingen, blazers en
slagwerkers.
Tevens zal de onlangs gestarte blokfluitgroep aan dit
concert zijn medewerking verlenen.

Aanvang 19.30 uur Dorpscentrum.
GRATIS TOEGANG.

En voor de jeugd een gratis gias limonade!

L

SENSATIONELE ZOMEROPRUIMING
t/m 31 juli 1995

KORTINGEN TOT 50%
Tijdens opruiming ook 10% KORTING op vloerbedekking, gordijnen en
vitrages. Zie showroom en etalage.

Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2-Hengelo (Gld.)-Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40-Ruurlo-Tel. 05735-3193



Mooi en ontroerend was het
afscheid van mijn lieve man,
vader van zijn kinderen, groot-
vader en overgrootvader

JACOBUS
GERARDUS

ALPHONSUSRAS

voor de vele blijken van be-
langstelling, de kaarten en de
ontroerende brieven zeg ik:
Dank, dit komt uit mijn hart.

Namens de wederzijdse
familie, H.E.M. RasTrynes

juli 1995
De Dellen
7251 AJVorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs) 8,50 voor3gczette
regel s; elke regel meer 11,-.
Vermelding brieven onder nr. o! in-
llchllngent 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bl) contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• FeestavondMedfertol: vrij-
dag 7 juli m.m.v. toneelver-
eniging A.E.V. Exel. Aanvang
19.30 uur in de werktuigenhal
van de Medo.

• TE KOOP: BMW 518 bj.
79, i.g.st. mei lichte schade,
crème wit, APK 08-95, motor
100%. Prijs: f 1000.-. Tel. 076-
208201/221603.

• Bel voor boekhoudkundi-
ge hulp. Tel. 05753-2370.

• Zoekt u 'n goedkope, goed-
werkende,gebrulktekoelkast?
Bel dan 05735-3760.

• TE KOOP: Mercury Zephir
bj. '79, i.z.g.st., met. blauw,
APK 03-96, autom. LPG. Prijs:
f3750,-. Tel. 076-208201/
221603.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen. H.W. Wesselink, Eiken-
laan 23.

• 12 aug.: bosfeest. Stich-
ting C.C.K. Kranenburg.

• TE KOOP: Suzuki Alto, bj.
1983, i.z.g.st., APK juli '96.
Prijs n.o.t.k. Tel. 05752-4139.

• A.s. zondag 9 juii grote bin-
go met vele geldprijzen. Aan-
vang 19.30 uur. Tel. 05754-
1285. D'Olde Kriet, Wich-
mond.

• TE KOOP: goed onderhou-
den wlelrennersfiets, merk
Fongers, 10 versn. f275,-. H.
Rutgers, Hamsveldseweg 8,
Vorden. Tel. 05752-6890.

• Wie van mijn oud-leerlin-
gen heeft nog muziek voor
piano en blokfluit van mi| in
bezit? Ik heb destijds heel wat
uitgeleend (vooral losse partij-
en). Graag terugbezorgen, mag
ook via de brievenbus, W.A.A.
Bayer-Kreulen, muziekpeda-
goge. Christinalaan 12, Vor-
den.

• VERHUISD: fam. Pardijs.
Van Strodijk 10 naar Stations-
weg 2, 7251 EM Vorden. Tel.
1509.

• TE KOOP: Alpenkreuzer
Allure 1987,i.z.g.st.Tel.05752-
2607.

• TE KOOP: Nissan 1500 GL
5-deurs, '83, goede staat, APK
tot '96, f 1750,-- Tel. 05752-
2269.

• TE KOOP: mooie Cairnter-
rier-pups met stamb. en ge-
test op ievershunt. Lid v.d.
N.C.T.C. Vakantieregeling al-
tijd mogelijk. Tel. 05752-3048.

• TE KOOP: aardbeien, da-
gelijks vers geplukt. Tevens
nieuwe aardappelen. F. van
Amerongen, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. (05752) 6408.

• Feestbal Medlertol: zater-
dag 8 juli m.m.v. The Flamin-
go's. Aanvang 20.00 uur in de
werktuigenhal van de Medo.

f'VKR TELEFONISCH
[«'GEGEVEN ADVERTENTIES
KA;I fJiLT WORDEN

• .',\- _ . •

VOOI1KOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOORI

Moedig heb je gestreden.
Rust nu maar uit
en geniet van het eeuwige leven.

Dankbaar voor de fijne jaren die wij samen met
de kinderen hebben gehad, delen wij u mede
dat van ons is heengegaan mijn lieve vrouw,
onze moeder en schoonmoeder

DINYWOLSING
ECHTGENOTE VAN JOHAN REINTJES

op de leeftijd van 57 jaar.

Vorden : J.A.G. Reintjes
Vorden : Heidien Jan
Vorden : Mayckel en Miriam

2 juli 1995
Raadhuisstraat 24
7251 AB Vorden

Diny is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.
De Heilige Mis zal worden opgedragen donder-
dag 6 juli om 10.30 uur in de St. Antonius van
Paduakerk te Kranenburg, waarna aansluitend
de teraardebestelling op het RK Kerkhof aldaar
zal plaatsvinden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in zaal Schoenaker, Ruurloseweg, Kra-
nenburg.
Voorafgaande aan de Heilige Mis is er vanaf
10.00 uur gelegenheid om van Diny afscheid te
nemen in bovengenoemde kerk.

Het JAARLIJKSE UITSTAPJE
voor de wat ouderen is dit jaar
op woensdag 30 augustus
gepland.

Vertrek 9.00 uur v.a. Marktplein.

1 e stop koffie met gebak,
's middags lunch, daarna bezoek aan de
bekende weerman Jan Versteegt in
weercentrum Tiros,

's middags lange gezellige stop met
muziek!

Ca. 18.15 uur grandioos diner in 'de
Herberg'.

Prijs all-in: f 78,50 p.p.

Opgave:
Jan van Ark, tel. 1318; Braam, tel. 3260 of
Polman, tel. 1314.

Namens het bestuur,
Wim Polman.

A\ A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

WEEKENDAANBIEDING

...ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN...

DIT WEEKEND

DE OVERHEERLIJKE

KERSEN ROOMVLAAI
met royale vulling, goed voor T2 royale punten

NU van 20,-voor l i ,ÖU

...BOSVRUCHTEN-
VLAAITJE...

goed gevuld met 9 verschillende bosvruchlen

DIT WEEKEND

8,25
Ook lekker zijn de

CHOCO
ROOMBROODJES

NU voor 1,75 per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

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

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

JEN ROC
LIDO-BAR: HANSKA DUO

KALIBER

IPEED LIMIT

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Extra belegen kaas - n_
500 gram D,:? J

Halvetta20+kaasö/ankofA:om//nc
500 gram O,

Rambol Nootmix
100 gram

Petrella Bieslook
verse roomkaas met kruiden
100 gram

2,69

2,49

2,75
Zoekt U een leuk cadeau? Er zijn weer nieuwe
pastapotten binnen.

Eliy Teeuwen.

Pinda'S klein of groot
vers gebrand
500 gram

Uw meubels
versleten ? <?
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubel stoffen.

j
Interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132

HUISARTSPRACTIJK
J.M. DAGEVOS

Er gaat iets veranderen in de practijk van dokter Dagevos.
Vanaf 19 juni is de assistente, Annet Koning, met zwangerschapsverlof.
Haar tijdelijke vervangster is Ester Nijk^ij is alleen 's ochtends aanwezig.

De dagindeling in de practijk gaat er vanaf 19 juni zo uitzien:

08.00-12.30 uur: assistente aanwezig, dtóter houdt spreekuur.
U kunt telefonisch oHran de balie terecht voor het afhalen en
bestellen van recepten, het maken van afspraken voor het
spreekuur en voor alle kleine verrichtingen door de assistente.

12.30-13.00 uur: lunchtijd, practijk alleen voor spoedgevallen bereikbaar.
13,00-13.30 uur: telefonisch spreekuur van de dokter.
13.30-16.00 uur. assistente niet aanwezig, dokter rijdt visites.

U kunt voor dringende gevallen de dokter laten oproepen.

DE VONK
evangelische boekhandel
Warnsveldseweg 98
7204 BG Zutphen
telefoon 05750-14569

Van Koormuziek
tot Gospel

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar,

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zulphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

V»
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

v0f)
Wij wensen iedereen een

Prettige Vakantie toe
AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 6 juli, vrijdag 7 juli en zaterdag 8 juli

FILETLAPJES (varkens)
DIVERSE SOORTEN

4eiedere gratis

Speciaal aanbevolen vleeswaren:

GEGRILDE HAM

100gram 2bj

Keurkoopje van dit weekend:

KIPFILET
GEMARINEERD OFONGEMARINEERD

per kilo 13,95
SPECIAL

VAN DE WEEK:
VLEESWAREN-

SPECIAL:

MUIDER-
SLOTJES
(lekker gevulde

bieistukjes)

100 gram 2,95

CANADESE
BACON

100gram 2,45

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel, 05752-1321

GESNEDEN

SNIJBONEN
500 gram 2,50

VERSE

VRUCHTEN
COMPOTE
250gram

FRANSE
NEKTARINA'S

3,9510 stuks

Prijswinnaars van de kiwi-kleurwedstrijd zijn:
1. Frank Waenink

2. Sanne Poorterman
3. Marjolein Meulenbroek

Zij kunnen hun prijs zaterdag 8 juli a.s.
afhalen, Bij onze winkel!!!

Voor ma.-dï.-wo. aanbiedingen:
zie het bord bij de winkel.

de

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

MUESLIBOL
rijk gevuld met krenten, rozijnen en noten

NU 3,50

BOLUSSEN of
MOSCOVIESCH

NU V VOOR

4,50

KWARKBOLLEN

NU

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL 13B4



NU VOJ.OP

VERSE
AARDBEIEN

en

NIEUWE
AARDAPPELEN

Ook voor ANDERE
GROENTEN en FRUIT

naar

Tuinderij
Bannink

Hulshofweg 8, Ruurlo

DENTEN

Voor voordelige
meubels

naar

MeubelKoopjes

Molenhoek
„naast Edah"
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1286

BEDANKT!
De eerste opruimers zijn al bij DE WONERIJ
geweest. Dus dat heeft ons al flink wat
kortingen gekost. Maar wees gerust, ook
voor ü hebben we natuurlijk korting
bewaard. E u weet het..,

DE HELE MAAND JULI geven wij

10% KORTING
op TAPIJT, GORDIJNSTOFFEN en MEUBELEN
(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

20% tot 50% KORTING
COUPONNEN GORDIJNSTOF VANAF F 2,50.

Tot ziens in

OE WONERIJ
v/h Ankersmit

LGroenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694

Wegens enorm succes verlengd tot 29 juli a.s.

plaats van één stempel per besteding
van f 25,- krijgt u nu liefst TWEE stem-

pels op uw spaarkaart. Dat betekent
dubbel zo snel die 25 piek korting bij elkaar

sparen. Voor maar 20 stempeltjes
heeft u die al te pakken. De actie loopt

tot en met 29 juli 1 995 dus kom snel
zoveel mogelijk voordeel opdoen.

deco
HOME

:SEN
Zeihemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 05753 - 4000

Wij zijn iedere dag in de week geopend
behalve zondag

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

O

vanaf vandaag vindt u bij ons véél
voordeel op alle afdelingen

Herenafdeling

Damesafdeling

\ 0-60%
KORTING

modecentrum N

(i herenshps

ruurlo
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

tf DURFT TE COIViBINEREN
MEt

Weg met de kamerbrede eentonigheid. Want nu is er iets heel anders
Natalie van Bergoss, voor wie durft te combineren met kleur. Voor wie
houdt van sfeer, luxe, comfort. Natalie is er in 21 actuele kleuren,

heeft een zeer luxueuze uitstraling en is geschikt voor woonka-

mer en voor op de trap. Een toptapijt van Bergoss, nu voor een

unieke introductieprijs: 249,- per strekkende meter (4 mtr. breed)!

/fourvi

MAAK S N E L KENNIS MET NATALIE BIJ UW B E R G O S S - A D V I S E U R :

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Ruurlo - Telefoon 1239

DANSAVOND
ZATERDAG 8 JULI

"Hallo j j
weer met orkest

met een demonstratie van het "Hanska'
dansformatieteam uit Lichtenvoorde

Entree ( 12,50
Kaarten afgehaald voor 1 juli f 10,00.

VOL = VOL

IwSusebeek
Ruurloseweg 42 - ZELHEM

Tel. 08342-1340

PAARDESPORTCENTRUM

"BAAK"
Langendijk3-7223KE Baak

TEL.: 05754-1803

organiseert

POIMY-
KAMPEN

in de maanden juli en augustus.

* een leuk idee voor uw kind!

* bel gerust voor meer informatie.'

Tevens nog verhuur boxen.
Nu kan het nog. Opgave mogelijk tot 15 juli.

W. Barnstijn.

VJjWg Zorg van
persoonlijk

niveau
Bel vrijblijvend voor informatie over:

• Thuiszorg
m Kraamzorg
m Persoonsgebonden budget
m Thuisbchandeling

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.

05750 -16463
Regiobureau Midden-IJssel, Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde

BEHANG-

zo lang de voorraad str«ht

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 6 juli 1995
57e jaargang no. 15

Politie Varia
Vorden

Vorige weck vrijdag werd er een n ieu -
we hcrcnficts gestolen bij het station.
De fiets, een Gazelle Primeur, was
met twee sloten vastgemaakt. Deze
werden door de dief echler doorgek-
nipt. De aangifte werd gedaan door
een 33-jarige man uit Zutphcn.
In de nacht van zondag op maandag
kwamen bij de politie verschillende
alarmmeldingen binnen als gevolg
van het zware onweer. Zo viel het
stroom bij verschillende bedrijven
uit . Ook het gemeentehuis heeft
maandagochtend een tijdje zonder
elcctricitcit gezeten evenals liet Plan
Acid i nk hof. De bliksem is hier inge-
slagen in een boom tussen de Voorne-
kamp en het Hociinkhof. Veel bewo-
ners hebben inmiddels aangifte ge-
daan van schade aan elektronische ap-
paratuur. Bij één bewoner was de
schade zelfs opgelopen tot ruim 5.000
gulden. Verder zijn er veel bomen be-
schadigd zoals aan de Galgengoor-
wcg. Oude Zulphcnscwcg en Hack-
forterwcg.
Ook op de grens van Vorden en Hen-
gelo is bij een boerderij aan de Mcmc-
linkdijk de bliksem ingeslagen. De
brandweer wist de brand te beperken
tot de rieten kap van de boerderij. Uit
voorzorg werden de kalveren van stal
gehaald en naar een veilige plek ge-
bracht.
Verder had er maandag 3 jul i ccn on-
geval plaats op de Dcldcnseweg.Tocn
ccn 19-jarige jongen uit Hengelo op
deze weg met zijn auto uit de bocht
vloog, schepte hij ccn 64-jarige ficiss-
tcr. Deze vrouw is eveneens afkom-
stig uit Hengelo. De vrouw werd als
gevolg van deze botsing afgevoerd
naar het ziekenhuis in Doetinchem.
Naast ccn gebroken knie waren haar
kniebandcn gescheurd.

Expositie
Zaterdagmiddag8 juli wordt inde ga-
lerie van Agncs Rabcn aan de
Nieuwstad in Vorden de expositie ge-
opend van Iny Nahuys. De officiële
handeling wordt verricht door Vordc-
naar Peter Hoefnagels. De expositie
met tcxticlschilderijcn en kussens
omvat ccn 30 tal werken in applicatie
en collagetechniek. Naast landschap-
pen en portretten van vrouwen toont
Iny Nahuys een serie abstractere wer-
ken ' souvenirs' genaamd.
Iny Nahuys is geboren in Amsterdam
waar zij ook haar studie voltooide. Na
haar siudie, in eerste instant ie een te-
ken- en schildcroplciding en in
tweede instantie een serieuze zangs-
tutlic aan het Amsterdams conserva-
torium. Na haar eindexamen in 1952
was zij enige jaren verbonden aan de
Hoofdstadopcrcltc. Na haar zangcar-
rierc werd zij texticlkunstcnares en
exposeerde zij inmiddels in 30 ver-
schillende lokatics in de Benelux. De
expositie in Vorden duurt tot en met 6
augustus. De tentoonstelling is ge-
opend van donderdag tot en met zon-
dag en op afspraak.

Triathlon
Het zwembad 'In de Dennen' organi-
seert zaterdag 15 ju l i voor hei vierde
achtereenvolgende jaar ccn trialhlon.
Dit sportieve gebeuren met als inzet
de Emsbrock wisselbokalcn begint s'
middags in en rondom het zwembad.
Er kan worden deelgenomen door
jongens en meisjes in de leeftijd van
13 tot en met 17 jaar en door dames en
heren vanaf 18 jaar. De triathlon be-
staat uit drie onderdelen te weten 500
nieter zwemmen; 22 kilometer fietsen
en 5 kilometer hardlopen. Men kan
zich tot en met 13 jul i inschrijven aan
de kassa van het zwembad.

Theater6 Onder de
Molen6 in Linde
start zomerseizoen
In de maanden j u l i en augustus opent
theater 'Onderde Molen' in Linde op
woensdagavond haar deuren onder
het motto 'Verhalen onder de Molen'.
Aan deze voorstelling werken de vol-
gende personen mee: Gery Groot
Zwaafl ink (troubadour), Dinny Hid-
dink. Peter Hoefnagels, Petra Olten
(zang), Ben en Truud Rogmans, San-
nc en Brilt Morickc (accordeon en sa-
xofoon). Jan Veldhuis en Dick Vink
(accordeon). Het theater is gevestigd
aan de Lindcscwce 25.

Jan Marijnissen viert zilveren jubileum aan Willibrordusschool in Vierakker:

'Ik zou niet weten wat er vrijdag gaat gebeuren'
Toen Jan Marijnisscn 25 jaar gele-
den solliciteerde aan de Willibror-
dusschool, wist hij niet eens \\aar
Vierakker lag. De landkaart moest
er bij wijze van spreken aan te pas
komen. 'Ik wilde gewoon zo snel
mogelijk een baan, want anders
moest ik in militaire dienst. En dat
wilde ik voorkomen', aldus Jan
Marijnissen. De 47-jarige direktcur
van de Willibrordusschool groeide
op in Brabant. 'In eerste instantie
was het helemaal niet mijn bedoe-
ling om zo lang hier te blijven. Ik
verstond de mensen niet eens. Je
begrijpt dat ik zo snel mogelijk
weer terug wilde naar Brabant.
Maar na een tijdje was dat besef he-
lemaal weg en voelde ik me in deze
regio helemaal op mijn plaats', al-
dus Jan Marijnissen die vrijdag
zijn zilveren jubileum viert aan de
Willibrordusschool. Normaal ge-
sproken is Marijnissen de persoon
die bij feestelijke activiteiten op
school het voortouw neemt. Dit-
maal is het feest helemaal buiten
hem om georganiseerd. In Week-
blad Contact van vorige week las
hij de advertentie dat de school zijn
zilveren jubileum gaat vieren.
'Maar het was wel heel summier
omschreven. Wat er precies gaat
gebeuren weet ik niet. Zo schijnt
mijn familie ook uitgenodigd te
zijn. Tenminste dat heb ik gehoord.
Ik heb mij daarom ook voorgeno-
men om me nergens druk over te
maken. Het zal wel los lopen'.

- Hoe bent u 25 jaar geleden als ra-
sechte Brabander in Vierakker t c ra 'In
gekomen?
'Dat is op een hele vreemde manier
gegaan. Zoals zoveel jongens van
mijn leeftijd zou ik na de kweek-
school gelijk in mil i ta i re dienst moe-
ten. Enkele maanden voordat ik exa-
men deed, kreeg ik echter te horen dat
ik buitengewoon d i e n s t p l i c h t i g was.
Ik hoefde dus n i e t in militaire d iens l .
Ik behoorde tot de geboortegolf van
na de tweede wereldoorlog en ccn be-
paald percentage daarvan hoefde dus
niet op te komen. Je begrijpt dal ik
daar n i e t rouwig om was. Enkele we-
ken voordat ik afstudeerde, kreeg ik
echter weereen brief van het ministe-
rie van Defensie. Daarin stond dat ze
ccn vergissing gemaakt hadden. Ge-
lijk na mijn examen moest ik me mel-
den in Amersfoort. En daar luid ik dus
totaal geen zin in. Ik ben toen op aller-
lei manieren gaan proberen om toch
nog onder mijn mi l i t a i r e dienst uit te
komen. En u i t e inde l i jk is me dal ge-
lukt doordat ik h ier als onderwijzer
aan de slag kon. De voorwaarde van
het minis ter ie van Defensie was cch-
icr wel dat ik hier minimaal v i j f j aa r
zou werken. En dat was dus wel ccn
zware dobber. Want dat verplichte mi j
om v i j f j aa r hier te b l i jven . 1 -n daar
had ik op dat moment eigenli jk hele-
maal geen zin in. Ik wilde weer zo
snel mogelijk terug naar Brabant.'

- Waarom?
' Ik voelde me hier in hel begin hele-
maal niet thuis. Ik verstond de men-

sen niet eens. Vandaar dat ik ook /o
snel mogeli jk weer weg wilde. Maar
na een tijdje was dat besef he lemaal
weg en voelde ik me in deze regio
steeds meer op mijn plaats. Toen die
v i j f j a a r er opzaten, wi lde ik al hele-
maal nie t niet meer terug naar Bra- '
bant. Ik ben toen echter wel ergens an-
ders gaan soll ici teren. Ik had in die
eerste jaren namelijk ccn tckenoplei-
d i n g gevolgd en (nen er een baan vrij
kwam als tekenleraar aan de Leao in
Xuiphen heb ik daarop geschreven.
En ik werd aangenomen. Toen ik dit
nieuws vertelde aan het toenmalige
schoolhoofd Bakker, liet deze mij we-
ten dat hij ook wegging. Dat was
compleet nieuw voor mij. Hij had dat
nog nooit eerder kenbaar gemaakt. Ik
heb toen vervolgens de nieuwe baan
als tekenleraar weer afgezegd en in

Vierakker gesoll ici teerd als hoofd van
de school omdat ik dacht dat ik daar
goede papieren vnur had. In totaal
waren er 16 kandidaten voor d ie f u i k 1

tic. Maar mede doordat ik in de perio-
de dat de heer Bakker /.ick was zijn
func t ie had waargenomen, ben ik u i i -
c inde l i jk aangesteld als hoofd van de
school. Dal is inmiddels 20 jaar gele-
den.'

- Zijn de kinderen in de afgelopen 25
jaar veranderd'.'
'.hi. Maar dat is niet alleen in Vierak-
ker het geval. Dat is een landelijk
beeld. Met name door de invloed van
de media is alles in een stroomvers-
nelling geraakt. Alles moet snel. Wat
dat betreft is het vergeleken bij vroe-
ger veel onniMigcr in de klas. Maar
als onderwijzer groei je daar ook in

mee. En hel verschilt na tuu r l i j k ook
per jaar. Niet elke klas is hetzelfde. En
dat is ook de charme van het onder-
wijs.'

- !s de stap naar het middelbaar on-
denvijs voor kinderen uir Vierakker
en Wichmond een grote overschake-
ling?
'Ja. Hei maakt niet uit wat je ouders
doen, maar iemand die uil Wichmond
of Vicrakker komt, is in de ogen van
andere scholieren in Zutphcn een
boert je. Dat wordt er vaak in tic eerste
dagen wc! ingepeperd. Dus die stap
naai' de middelbare school is niet al-
tijd even makkelijk voor kinderen uit
deze plaats. En hel nadeel is natuur-
l i j k ook dal /.e heel beschermd wor-
den opgevoed, Ik probeer ze altijd wel
bewust te lalen worden van hel t e i l dat

Geslaagde uitvoering van
blokfluit- en keyboardclub
Op zaterdagavond l juli hield de
Vordense Nutsblokfluit- en Key-
boardclub haar jaarlijkse uitvoe-
ring in het Dorpscentrora. Voor een
volle zaal presenteerden de 70 clu-
bleden een programma dat zij on-
derleiding van Geaen Hans Weenk
hebben ingestudeerd.

Vol zelfvertrouwen stelden de kinde-
ren van de eerstejaars blokfluitgrocp
zich om de beurt voor en speelden zij
elk een solo. Dit werd afgewisseld
met korte optredens van de eerstejaars
kcyboardlccrlingcn zodat er een ge-
varieerd programma ten gehore werd
gebracht. De kinderen van de tweede
blokfluitgroep presenteerden hun
programma ook zelf. Zij Heten goed
horen hoeveel je al kunt spelen na
twee jaar blokfluitles. Tussen de lied-

jes door verleiden zij, ongehinderd
door plankcnkoorts. a l l e r le i beleve-
nissen ui t de lessen en van eerdere op-
tredens in de l.eeuwerikweide te Zul-
phencndc Bundel ing in Ruurlo.
In de pauze ontvingen alle kinderen
ccn rapport waarop de vorderingen
van het afgelopen jaar vermeld staan.
Na de pauze waren de oudere groepen
aan de beurt. De kinderen van blok-
fluit groep drie brachten meerstemmi-
ge s tukken die /.ij op uitstekende wij-
ze vertolkten. Traditiegetrouw werd
het laatste deel van de avond verzorgd
door de oudere leerlingen van de kcy-
board-afdcling. Zij brachten ccn ge-
varieerd programma van oude beken-
de melodieën en reccnlc toppers uit de
hitparade, waaronder Conqucst of Pa-
railisc. l \ v i l l survive, Dcveny en Dro-
men zijn bedrog. Dat /.e daarmee inde

zaal de handen op elkaar kregen, laat
zich raden.

De avond werd besloten met het club-
L'n slotlied, waarna voorzitter P.C.
Kramer, Gca en Hans Wecnk van har-
te bedankte voor de lessen van het af-
gelopen jaar en de verzorging van
deze geslaagde muzikale avond. Hij
bood hen ccn geschenk onder couvcrt
aan. Mevr M. Ditzcl-Zecvalkink, de
secretaresse van het bestuur, bood de
leiding tenslotte ccn prachtig boeket
bloemen aan.

Ook de Nutsblokfluit- en Keyboar-
dclub gaat met vakantie. In september
beginnende lessen weer. De ju i s te da-
tum wordt in ccn advertentie in Con-
tact bekend gemaakt. Aanmelding
van leerlingen voor de eerstejaars
blokfluitgrocp (vanaf 7 jaar) en de
eerstejaars kcyboardgrocp (vanaf 8
jaar) is dan weer mogelijk. De Nuts-
blokfluit- en keyboardclub stelt zich
ten doel orn kinderen op speelse wijze
kennis ie laten maken met actieve mu-
ziekbeoefening, Uit het enthousiasme
van de kinderen en de grote belang-
stelling van de ouders is op de u i tvoe-

weer gebleken dat de clublciding
daarin buitengewoon goed geslaagd
is.

HET TEKEN VOOR HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVAL

• ;ukien die na
bij hel huis-

houdelijk chemisch
afval horen, staat
sinds kort dil teken.
Ziet u dit leken, houd
het afval dan apart en
lever hel in op de
gebruikelijke manier.

Zo werkt u mee aan een beter milieu.
Waarvoor dank.

Meer weten? Bel voor een gralis folder.
• • • l'iimVROM: 0/9-449449

de werkelijkheid vaak heel anders is.
Maar gelukkig hebben ze lang n iel al
Icmaal last van aanpassingsproble-
men. En het stomme is dat je van te
voren niet kunt voorspellen voor wie
de overschakeling moeilijk wordt.
Het komt regelmatig voor dat iemand
waarvan ik het totaal niet verwacht,
de grootste aanpassingsproblemen
heeft. Vaak zie je echter wel dat als ze
samen met ccn vriendje en vriendin-
netje naar een middelbare school
gaan, het allemaal veel makkelijker
is. Daarom v ind ik het ook zo jammer
dat de kinderen van groep 8 dit jaar
bijna allemaal naar andere scholen
gaan. Het gaat hierom zes leerlingen
en die gaan naar vijf verschillende
scholen. En dan valt het niet altijd
incc ais je in ccn groep van een paar
honderd nieuwe leerlingen terecht
komt. Daarom doen wij als Willibror-
clusschool ook bewust aan heel veel
buitenschoolse act ivi te i ten mee zoals
aan het handballocrnooi in Zutphen.
Op die manier zorg je ervoor dat die
kinderen ook andere soort kinderen
zien. Zoals allochtonen. Want dat
kennen wij hier in Vicrakkerniet. Wat
dat betreft zou het wel eens goed zijn
als we hier op de Willibrordusschool
ook enkele allochtone kinderen krij-
gen. Dan kunnen de kinderen in Vier-
- i kke r zich dat wereldje ook eigen ma-
ken. Daar ben ik een groot voorstan-
der v a n . '

- Hel is de bedoeling dat de Wiili-
brordusschool volgend jaar gaal fu-
seren met de Klimop in Wichmond. /.v
het uw ambitie om straks direkieur te
\\-orden van deze gezamenlijke
school?
'Nee, daar zie ik van af. Ik ben' nu 47
jaar oud en dat v ind ik een mooie leef-
tijd om te stoppen als dircktcur. Het
liefste ga ik daarom ook weer gewoon
voorde klas staan. Want daar ligt mijn
hart.
Het nadeel van een dircktcursfuctic is
namelijk ook dat je elke tekort schiet
als onderwijzer. Want iedere keer
word je uit de klas gehaald. Hoe vaak
is er geen telefoon? En dat heb ik al-
tijd als zeer lastig ervaren. En vroeger
had je als hoofd van de school ook
maar enkele vergaderingen per
maand. Inmiddels zijn er dat wel x.o'n
15 tot 20 geworden. Dat slokt vrese-
lijk veel tijd op. En dat'gaal allemaal
ten koste van je gezin en het lesge-
ven/

- Wie moer dan de nieuwe dircktcur
Borden?
'Ik denk dat mijn college Douwe
Wobbcs van de Klimop uiterst ge-
s c h i k t is om de direkteursfunct ie te
vervul len van de gezamenlijke
school. Wobbes is nog maar anderhalf
jaar in Wichmond aan de slag, maar
hij heeft wel het vuur dal ik in het be-
gin had toen ik in Vierukker terecht
kwam. Ondanks het feit dat er nog
niet officieel gestemd is <>vcr de be-
noeming van de nieuwe dircktcur
weet ik haast wel zeker dat Douwe
Wobbcs dat gaat worden. Ik sta ten-
minste voor honderd procent achter
hem.'

•^/^ Jv W
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"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op 10 oktober 1995 veranderen ook
uw telefoon- en faxnummers. Wij tonen u
een geheel nieuwe collectie originele
wijzigingskaarten. Ook voor aanpassing
van uw fax- en modemnummers, '

Wij adviseren u ook over uw andere
handelsdrukwerk.

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN



ENDA
JULI:
Iedere dag SWOVOpcnTafcl in de
Wchme.
Jeu de boulcsbaan bij de Wchmc
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

3-6 Jong Gelrc, Fictsvicrclaagse
5 VVV Avondwandeling de Bnimcl
5 VVV Rondleiding Kasteel Vordcn
5 Lindcsc Molen, bezichtiging,

voordrachtenetc.
5 ANBO Klootschieten bij't Olde

Lettink
,6 VVVRondleidingKastccl Vorden
6 VVVSpookritpcrfiets
6 Wiclerrondc van Vorden
6 HSV de Snoekbaars,

Jeugd wedstrijd
7 LirhondaconcertSursumCordain

Dorpscentrum
7-8 Mcdlcrtol,Oranjcfccst
8 Pretty Markt, Zwem- en Polovcr.
9HSVdcSnockaars,

Koppelwedstrijd
10 VVV Rondleiding Kasteel
11 VVVBczichtigingPinctum
I I VVV Bezichtiging de Vijf sprong
11 VVVHuifkartocht
12 VVV den Bramel, Avond-

wandeling
12 Bezichtiging Lindexe molen etc.
12 ANBOKiootschictcnbij'tOlde

Lettink
13 VVV Bezichtiging Kasteel Vordcn
13 VVV Spookrit per fiets
13 HSV de Snoekbaars,

Jcugdwcdstrijd
15 OpenluchtconcertSursumCorda

bij Kasteel Vordcn
15 Zwembad, Mini- t r ia thlon
15 Knupduukskcs, Folkloristische

fietstocht
16-17 Opcnstcll ing de Wicrsse
17 Kasteel Vordcn, Rondleiding
18 VVV Bezichtiging, Pinctum VVV
18 VVVHuifkartocht
18 Eindmiddng Soos Kranenburg
18 ANBOKiootschictcnbij'tOlde

Lettink
19 HSV de Snoekbaars,

Seniorwcdstrijd
20-21-22 Kerm is
23 ZomcrtochtVRTCde

Achtkastelenrijders
26 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
26 Welfare, handwerken Wchmc
27 Staringavond Wildcnborch

AUGUSTUS:
Iedere dagSWOV Open Tafel inde
Wchmc.
Jeu de boulesbaan bij de Wehmc
dagclijksgcopcnd.infobijde
receptie.

2 ANBOKlootschietenbij'tOlde
Lettink

3 StaringavondWildcnborch
5 Agrarische fietstocht Plattelands-

vrouwen
9 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
12 Bostcest Kranenburg
13 HSV 'deSnoekbaars',onderlinge

kompetitie senioren
16 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
23 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
27 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie senioren
30 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
30 Welfare handwerken, Wchmc
31 HSV dcSnockbaars,onderlinge

kompetitie jeugd

210 Deelnemers
aan fietsvierdaagse
Maandagavond gingen bij hel Dorps-
ccntrum 210 deelnemers van start
voor de avondfietsvierdaagsc welke
wordt georganiseerd door de afdeling
Vorden van Jong Gelrc. De deelne-
mers konden kiezen uit 20 of 35 kilo-
meter per avond. De meeste voorkeur
ging uit naar de tocht van 20 kilome-
ter. Deze avond werd richting Henge-
lo gefietst. Wil men vooreen medaille
in aanmerking komen dan moeten de
deelnemers tenminste drie avonden
meedoen. De organisatie heeft routes
uitgezet in de omgeving Barchem,
Wichmond/Baak en Almen.

Vergadering van
'Samen sterk'op
6 juni in de Voorde
In verband met de wielcrrondc op
donderdag 6 juni wordt de vergade-
ring van de actie 'Samen sterk voor de
Dorpskcrk' niet bij drukkerij Wcevcrs
gehouden maar in 'de Voorde'. De
vergadering begint om 20.00 uur. De
Nicuwstad is vanwege de wielcrrondc
van 16.30 tot 21.30 uur afgesloten.

ULLETINy ORDEN

ionî ^

UDELUKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wicrsse op 9, 16 en 17
juli 1995 hebben burgemeester en
wethouders op die dagen de volgende
tijdeli jke verkeersmaatregelen getrof-
fen:
- instellen van een parkeerverbod

voor beide zijden van de Brandcn-
borchweg voor het gedeelte vanaf
de Ruurloseweg tot aan de spoor-
baan door plaatsing van borden
model El van bijlage I van het
RVV 1990;

- afsluiten van de Wicrsscrallcc
voor alle verkeer behalve voetgan-
gers door plaatsing van borden
model Cl van bijlage l van het
RVV 1990.

!» VERGADERING GEMEENTERAAD OP is JULI
1995

In Gcmccntcbullctin van 29 juni jongstleden was abusievelijk vermeld dat
de gemeenteraad op 4 juli vergadert. Dit moet zijn 18 jul i om 19.30 uur in
het gemeentehuis.

ERGUNNÏNGEN
Op 27 juni 1995 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
- de heer G.W. Cellarius, voor het

vergroten van ccn woning op het
perceel Enzcrinckweg 5 te Vordcn;

- mevrouw J.R. Fokkink-Wcnsink,
voor hel gedeeltelijk slopen van
een varkcnsschuur op het perceel
Rommelderdijk 2 te Vordcn;

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen ccn bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kun t u ter secretarie, scktor
Grondgebied, navragen.

NVENTARISAT1E SANERING WONINGEN VAN WEG-
EN RAILVERKEERSLAWAAI WET GELUIDHINDER

(Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht - Openbare voorbereidings-
procedure).
Van 7 juli tot en met 3 augustus 1995, ligt vooreen ieder ter visie een ontwcrp-
1 ijst met:
1. 65 woningen, aan of in de onmiddellijke nabijheid van de Dorpsstraat (Vor-

den), Ruurloseweg en Zutphensewcg met ccn geluidsbelasting per l maart
1986 van tenminste 65 dB A) (zgn A-li jst) ;

2. 154 woningen, aan of in de onmiddel l i jke nabijheid van de Zutphenseweg,
Den Eltcrweg, Hcngcloscwcg, Dorpsstraat (Vorden), Nieuwstad, Raadhuis-
straat, Ruurloseweg en IJsclweg, met ccn geluidsbelasting per l maart 1986
van tenminste 60 dB(A) (zgn B-! ijst).

Voor railvcrkccrslawaai van bestaande woningen met ccn geluidsbelasting per
l ju l i 1987 van meer dan 65 dB(A) is geen lijst opgesteld, omdat in Vordcn geen
woningen voorkomen, die daaraan voldoen.
Alleen woningen die op I maart 1986 al aanwezig waren komen in aanmerking
vooronderzoek naar- en het zonodig treffen van gcluidsisolcrcnde gevelmaat-
regclcn op kosten van het Rijk.
Vanaf 1998 stelt het Rijk gelden beschikbaar voor woningen, die op de A-lijst
zijn geplaatst.
Ter voorkoming van misverstanden: dat wil niet zeggen dat er ook voor Vordcn
al in 1998 of indaarop volgende jaren gelden beschikbaar komen.
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de ontwcrp-lijst naar keuze
schriftelijk of mondeling kenbaar maken.Voor een mondelinge rcaktie/toelich-
t ing hebben wij ccn zitt ing gepland op donderdag, 13 ju l i 1995 om 14.30 uur in
de raadszaal van het gemeentehuis te Vorden. Wilt u zo vriendelijk zijn om
vooraf telefonisch aan te geven of u op de zitt ing aanwezig zult zijn ? U kunt u
aanmelden bij de hccrHJ.G. Brusscn.(doorkicsnummcr()5752-7485).
Ingekomen reakties zenden wij na 3 augustus 1995 door naar het Ministerie van
VROM. Het Ministerie zal de reakties verwerken in een definitief besluit, waar-
tegen bezwaar en beroep open staal. Dit besluit van de Minister is eerst in 1996
te verwachten.

UTeï^foon gemeente; 05752'7474,
mTf lefax gemeente: 05752-7444.
MHetgemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag ra n
8.00 tot 12,30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder Af. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uuren
volgens afspraak.

Wethouder D, Mulderije~Meulen~
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeen te h nis.

„•
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T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISjf VING
ELDING

In het gemeentehuis van Vorden, scktor grondgebied, buro milieu, op werkda-
gen van 09.00 tot ! 2.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in het
Dorpscentrum te Vorden op de maandagen van 18.00 tot 21.00 uur ligt van 7
juli to^m met 4 augustus 1995 ter inzage:
ccn rijping artikel 8.19, lid 3 van: ,
Polycomp B.V„ Handelsweg 7,7251 JG Vordcn,
voor het plaatsen van een lichtreclame op het perceel Handelsweg 7 te Vordcn.
Deze wijziging heeft geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het mi-
lieu.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

14e editie van Barchem Muziekfestival

De 14e editie van het Barchem Muziekfestival heeft plaats op 7. 8 en 9 juli. Een keur van artiesten komt in dat weekend
naar Barchem om jong en oud te vermaken. Vrijdagavond 7 juli zal de Roy fcagle Showband hei festival openen. Op
zaterdag 8 juli treedt de Warnsveldse dialeclgroep 'Op Drift' op. Het traditionele frithshoppen op zondagochtend 9 juli
kan alleen op z'n Barchems gevierd worden met kwaliteit en gezelligheid. De Bargkapcl slaagt er jaar op jaar weer in om
er een heel apart concert van te maken. Ook Normaal is tijdens het Frühshoppen weer van de partij, Evenals Bob Kast en
Jan en Zwaan, 's Avonds zullen Normaal en Bob Kast opnieuw hun opwachting maken. Alles bij elkaar een programma
voor jong en oud.

Allerhand
in 't Saksenland

Dit weekeinde hadden wc nog weer eens een echt ouderwets on-
weer met knallende bliksems en heftige regen. Door de grillig-
heid van de blikseminslag is men, vooral in het buitengebied,
maar wat blij als zo'n bui voorbij is.
Vroeger, toen al het getimmerte nog van hout en stro of riet was,
was een blikseminslag bijna altijd fataal voor zo'n behuizing.
Geen wonder dat men zijn heil zocht in allerlei afwccrmiddelen.
Men geloofde dan ook stellig in bepaalde dingen die vaak op
oude overleveringen berusten. Zoals in de dondcrstenen of don-
dcrbeitcls zoals ze ook wel genoemd werden. Werd een huis of
boom getroffen door de bliksem dan was zo'n dondcrsteen de
oorzaak van alle ellende.
Deze stenen vond men vaak om de boerderij bij de landbcwcr-
king maar waren niets anders dan oude gebruiksvoorwerpen en
werktuigen van verre voorouders. Als men zo'n steen maar in
huis op zolder of in de hildc plaatste dan weerde dat de bliksem
af. Een veronderstelling die tot eind vorige eeuw opgeld deed en
misschien nog teruggaat naar een heel ver verleden waarin Donar
en de zijnen nog ccn belangrijke rol in het leven van de mens
speelde.
Iets heel anders dat ook met de bliksem te maken heeft zijn de
zgn. blikscmpijpjcs. Deze vormen zich na een blikseminslag in
een boom. Als deze bliksem langs de schors de bodem inslaat
ontstaan daar door de grote hitte de blikscmpijpjcs. Van binnen
zijn ze glad als glas (door de grote hitte) en van buiten ruw door
de samcngcklontcrdc zandkorrels, 't Is enig zoeken en graven om
ze te vinden in het zand waar ze tien tot twint ig centimeter diep
zitten. Door de broshcid breken ze nogal gemakkelijk. Als u er-
gens ccn inslag tegenkomt, probeer ze dan maar eens te vinden. U
bent dan in ieder geval lekker buiten en da' s gezond!

H.G. Wuilink

door het buurtschap Dcldcn. De leng-
te bedroeg 10 kilometer. Het was toe-
gestaan dat in elke categorie een bon-
dslid van de partij mocht zijn. Vooral
bij de heren was het ccn bijzonder
spannende aangelegenheid. Na af-
loop reikte Dick Rcgclink de prijzen
ui t . De uitslagen bij de heren was als
volgt: l Dcldcn II, l 19 schoten en 146
meter; 2 Stcgcman, 1 1 9 schoten en 71
meter; 3 Dcldcn I, 126 schoten en
96,5 meter. Dames: l Dcldcn, 186
schoten en 60 meter; 2 Deldcn • I m -
port', 220 schoten en 45 meter. Ge-
mengde Klasse: l Hockforl I, 142
schoten en 71 meter; 2 Wicrsscbrock-
wcg, 151 schoten en 53 meter; 3Stok-
k i n k l , 161 schoten en 89 meter.

Avondwandeling
De Oranjcvcrcniging Medlcrtol hield
zaterdagavond ccn wandeling waar-
aan door circa 50 personen werd deel-
genomen. De organisatie had een par-
cours uitgezet met ccn lengte van ze-
ven kilometer die de deelnemers over
prachtige wandelpaden door de buurt-
schappen Mcdlcr en de Wicrsse voer-
de. Onderweg moesten allerlei op-
drachten worden uitgevoerd. Start en
finish waren bij café 't Wapen van 't
Medlcr. Winnaar werd de groep Erik
Knocf

De St icht ing Welzijn Ouderen houdt
op zaterdag 16 september, tijdens de
Floralia in het Dorpsccntrum, weer
ccn hobby beurs. Op deze beurs, waar
altijd veel belangstelling voor is, laten
hobbyisten het publiek kennismaken
met de hobby's. Het doel is aan te to-
nen dat ccn hobby een zinvolle tijds-
besteding kan zijn. Door het aanbod
van uiteenlopende onderwerpen wil
de SWOV laten zien dat het vrijwel
voor iedereen mogelijk is ccn hobby
Ie siai tcn. Nieuwe deelnemers voor
deze beurs kunnen zich tot 12 ju l i op-
geven. In augustus wordt de deelna-
me verder besproken en toegelicht.
Voor opgave en informatie kunt u te-
recht bij de Stichting Welzijn Oude-
ren Vordcn. Raadhuisstraat 6, Tel.
05752-3405.

Veel deelnemers aan
klootschietmarathon
De buurtvereniging 'Dcldcn' hield
zondag een klootschietmarathon
waaraan door 34 teams, elk bestaande
uit vier personen, werd deelgenomen.
Start en finish was bij de 'Vordcnsc
Pan' aan de Hengcloscwcg. De orga-
nisatie had een parcours uitgestippeld

Nieuwe W.A.O.'crs zullen een lagere
uitkering krijgen dan vroeger. Het zo-
genaamde W.A.O.-gat dat aldus ont-
staat is in veel situaties via aanvullen-
de verzekeringen te dekken. Ook de
bijverdicn-regels zijn veranderd. Wie
naast zijn W.A.O. uitkering inkom-
sten uit arbeid heeft, zal al gauw in
een lagere arbeidsongeschiktheids-
klasse worden ingedeeld. Daardoor
levert hij een deel van die bijverdiens-
ten meteen weer in.
Tevens is de uitkering voortaan tijde-
lijk. De uitkering wordt namelijk voor
maximaal 5 jaar toegekend en in de
toekomst zelf nog maar voor 3 jaar.
Niet dat het daarna definitief is afge-
lopen, maar men moet dan wel eerst
een herkeuring ondergaan. En de
meeste pijn zit hem in de strengere
herkeuringseisen. Die gelden zowel
voor de nieuwe W.A.O. gevallen, als
voor de W.A.O.crs onder de 50 jaar
die op l augustus 1993 al een uitke-
ring hadden. Zij worden ge- of her-
keurd volgens de nieuwe eisen: de
gangbare arbeid waartoe zij nog in
staat zouden zijn. In de praktijk komt
het er vaak op neer dat er minder men-
sen de W.A.O. instromen. En van de-
gene die al een W.A.O. uitkering had-
den kan de uitkering worden verlaagd
of ingetrokken.
Wie op l augustus 1993 al in de
W.A.O. zatof er uiteindelijk op 25 ja-
nuari 1994 in is gekomen, heeft nog
recht op een uitkering volgens de
oude regeling. In die regeling maakt
het voor de hoogte van de W.A.O. uit-
kering niet uit, hoe oud de werknemer
was op het moment dat hij in de
W.A.O. kwam. De uitkering bedraagt

een percentage van het laatstverdien-
de loon en is verder alleen nog afhan-
kelijk van de mate van arbeidsonge-
schiktheid. Bij volledige arbeidson-
geschiktheid bijvoorbeeld krijgt men
70 % van het vroegere loon tot een be-
paald maximum.
Voor de nieuwe W.A.O.ers is de
hoogte en duur van de uitkering ech-
ter wel beperkt. Werknemers van 33
jaar en ouder die nu (gedeeltelijk) ar-
beidsongeschikt worden, krijgen
eerst gedurende een bepaalde tijd een
uitkering volgens de oude regeling.
Daarbij is er dus nog wel een koppe-
ling met het eigen loon. Men noemt
dat de loondcrvingsfase. Daarna - en
voor werknemers jonger dan 33 jaar
gaat dat meteen in - bestaat er recht op
een (lagere) uitkering die is gekop-
peld aan het minimumloon. Daar bo-
venop komt een aanvulling afhanke-
lijk van de leeftijd waarop men in de
W.A.O. komt en afhankelijk van het
verschil tussen het eigen en het min i -
mumloon. Dat heet dan de vervolg-
uitkeringsfase. Hoe jonger men is en
hoe hoger het inkomen, hoe groter het
verschil met de oude regeling en dus
ook hoe groter het zogenaamde
W. A .O. gat is. In de praktijk krijgt een
werknemer ermee te maken en als:

1. hij na 25 januari 1994 in de W.A.O.
komt, en

2. zijn gemiddelde inkomen per dag
hoger is dan f 100,00 (ongeveer het
minimumloon), en

3. hij op dat moment jonger is dan 59
jaar.

MrdrsB.HJ.deRegtFB



dagboekl
Over wat er in

de Vordcnse bibliotheek te beleven is

Lezen met je oren
Kinderen die problemen hebben met
leren lezen..., dat zijn er meer dan u
misschien denkt. Ze blijven erg lang
spellend lezen, dus letter voor letter.
Of ze gaan raden wat er staat. Of ze
raken gewoon achterop bij de klas.
Het advies is dan: ga thuis extra oefe-
nen. Maar dat gebeurt zelden, want
waar je niet zo goed in bent dat doe je
niet graag. Zeker nicl in je vrije tijd.
Daar is iets op gevonden: lezen met je
oren. Bij een leesboek wordt een cas-
sette geleverd waarop de tekst van het
bock is ingesproken. Het kind leest
het bock en hoort tegelijk de lang-
zaam uitgesproken tekst. De 'spellen-
de lezer' wordt door wat hij of zij
hoort als het ware meegetrokken en
gaat zich meer richten op lettergrepen
en hele woorden. En het 'radende'
kind wordt door wat het hoorl afge-
remd en zal meer aandacht krijgen
voor de woorden en lettergrepen.
Combinatie-lezen - want zo wordt dit
genoemd - kan de overgang tussen
spellend of radend lezen naar begrij-
pend lezen tot stand brengen. Het is
wel van belang dat het kind daarbij
wordt begeleid. Allereerst in de keuze
van de boeken, waarbij de leerkracht
een goed advies kan geven. En het le-
zen zelf kan worden begeleid door als
bock en band uit zijn sommige moei-
lijke delen nog eens te lezen en te be-
luisicren en samen Ie bespreken en
extra te oefenen op moeilijke woor-
den.
Leuk idee, zegt u misschien, Maar
hoe kom je aan zo'n bock met een cas-
sette? Het antwoord is: bij de biblio-
theek. Wc beschikken over ccn be-
perkt aantal ti tels en wc kunnen voor
de diverse niveaus speciaal gewenste
titels aanvragen bij de Provinciale Bi-
bliotheekcentrale Gelderland. Dat ui-
tlenen gebeurt gratis voor wie lid is
van de bibliotheek. Voor het aanvra-
gen van speciale titels wordt een be-
scheiden bedrag berekend.
Samen met onze vilrine met Iccshulp-
middelen beschikt uw bibliotheek dus
over ccn aantal hulpmiddelen om jon-
ge mensen te helpen bij het leren le-
zen en visueel gehandicapten om le-
zen nog mogelijk te maken. Waarbij
ook gesproken boeken op aanvraag
beschikbaar zijn. Ook in dit opzicht
vervult uw bibliotheek dus een be-
langrijke functie om zoveel mogelijk
mensen te laten genieten van boeken,
desnoods door ze te 'lezen met je
oren'.

Boekan ter

Wiersse open voor publiek

De tuinen van kasteel 'de Wiersse' in Vorden worden deze zomer drie maal voor hei publiek opengesteld enwel op zondag
9, zondag 16 en maandag 17 juli. De Wiersse is één van de negen kastelen van Vorden en staat bekend om haar zeer fraaie
lui n en.

SPORT-
NIEUWS

Tennis

Onder schitterende weersomstandig-
heden zijn in de weck van 26 juni t/m
3 juli de jcugdclubkanipiocnschappen
voor enkels en gemengd dubbel ge-
speeld. De wedstrijden werden in ccn
poule-systeem afgewerkt en in lolual
werden er deze week 110 vaak heel
spannende partijen gespeeld. Er was
veel publiek aanwezig en er heerste
een gezellige bedrijvigheid op hel
tennispark.

De uitslagen /ijn ah volgt:
Jongens A: L Reinier Molendijk - 2.
Paul van Helden 6-4, 5-7 en 7-5.
Meisjes A: I. Mirjam Hocksma - 2.
Jessica Cornegoor 0-6, 7-6 en 7-5.

Jongens B: l . Hric Jansen - 2. Vincent
(en Have 6-3 en 6-3. Meisjes B: 1 .
HannekeMulderije-2,Sanne K l b r i n k
6-0 en 6-O^tongens C: l . Rogier Ho-
nig - 2. R^PMTI Fransen 6-3 en 6-2.
Meisjes C: l . Annct van Til - 2. Char-
lo t tc P u l v e r t l -4. 4-3 en 4-0. Jonyens
D: L lïcn Wundcrink - 2. Lcon Chc-
valkingó-2, l-6en 7-6. Mix B: I . fan
nckc van "ül/ Rob Ilbrink - 2. l- 'emke
Bccker / ^Bimu' lieckcr 2-6, 6-2 en
7-6. Mix A^l. Sannc Elbr ink / Daan
Vrielcr - 2. Kim Oldcnkottc / Jerocn
Wallcnburg 6-4 en 7-6.
Voor de senioren waren de uitslagen
als volgt:
Mix categorie II: L Lidwin en Mich-
iel Volkcr - 2. Wim van Til en Gerda
I lb r ink 7-5 en 6-2. Mix categorie I: l .

Pamcla Brandenbarg en Lrwin Bos -
2. Rita Bcct'link en Sjocrd Vcrhoeve
6-3 en 6-3. Verliezersronde categorie
I: l . Mirjam Dcnekamp en Peter Pij-
nappcl - 2. Margrccl Si^nga en
Even Thulen 6-3, 3-6 en ^x Heivn
enkel categorie II: I . Wim Berenpa.s -
2. EdHiddink 6-4 en 6-0. Heren enkel
categorie 1: I. E rwin Hos - Reind-Jan
Weslervcld 7-6, 5-7 en 6- .̂ Dames
enkel categorie II: l . K i n J^ksen - 2.
Ria Lonian 6-3 en 6-0. Dames enkd
categorie I: 1. Pamela Brandenbarg -
2. Carin Fransen 6-3 en 6-3.

Duivensport

PV Vorden

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

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

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor onderen van belang kan
zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Onderen Vorden (SWOV) informatie over activitei-
ten! voorzieningen voor onderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid,

Personenalarmering
Met de pcrsoncnalarmcring van de
Stichting Welzijn Ouderen kunnen
ouderen, wanneer zij in ccn noodsi-
tuatie komen en niet meer bij de tele-
foon kunnen komen, om hulp vragen.
Het maakt sommige ouderen onzeker
of zelfs angstig in ccn situatie te ko-
men waarin zij niet meer in staat zijn
hulp in te roe pen.
Om die onzekerheid weg te nemen
kunnen zij gebruik maken van een
alarmcringstocstcl. Dooreen druk op
een klein apparaatje dat zij voortdu-
rend bij zich dragen kunnen zij zich
onmiddellijk in verbinding stellen
met iemand waarmee zij kunnen pra-
len en die zonodig voor hulp zorgt. De
SWÖV verhuurt alarmeringstoestel-
len voor f 17,- in de maand. De aan-
sluit ing en het installeren van het ap-
paraat wordt uitgevoerd door deskun-
dige vrijwilligers en is gratis. Belang-
stellenden kunnen voor informatie
bellen naar de SWOV. De aanvrager
krijgt thuis uitleg over de gang van za-
ken in de werking van het toestel. In-
dien nodig wordt het toestel dezelfde
dag geplaatst.

Ouderentelefoon
De oudcrcntclefoon is beschikbaar

voor alle ouderen die behoefte hebben
aan ccn veilig en vertrouwd gesprek.
U kunt bpllcn over alle problemen en
waarover U eens met iemand wil t pra-
ten, waar U alleen niet uitkomt of zo-
maar eens voor ccn praatje om een
moeilijk moment door te komen. Een
paar onderwerpen als bijvoorbeeld:
familierelaties, ziekte (dementie) of
overlijden van ccn partner, financiën,
eenzaamheid en de zin van het leven.
Ook kunt U bellen voor informatie
over allerlei hulpverlenende instel-
lingen en organisaties, op het gebied
van welzijn, gezondheid, juridische
of financiële zaken. De oudcrcntcle-
foon wordt bemand door ervaren vrij-
willigcrs. U kunt anoniem bellen, als
U dat wi l t en op het moment dat het U
het beste schikt. Zij zijn dag en nacht
bcrcikaar. Het telefoonnummer van
de oudcrcntclefoon is 05700-44242.
Verder is er bij de Stichting Welzijn
Ouderen een brochure verkrijgbaar.

Telefoonnummers
Met ingang van oktober 1995 krijgen
alle telefoonbezitters ccn nieuw num-
mer. Iedereen wordt hiervan op de
hoogte,gesteld. Wanneer u vragen
hebt of hulp wenst bij het veranderen
van nummers in uw telefoontoestel,
bel dan gerust de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden. De vri jwil l igers van

.de SWOV willen u met alle plezier
helpen.

AOW

Leden van PV Vorden hebben deelge-
nomen aan een wedvluchl vanaf Roye
over ccn afstand van 365 ki lometer .
De uitslagen waren als volgt: C.
Bruinsma; l , 9, 16, 17; A.A. Jurriens
2; mevr. Oldcnhavc 3, K, 1 1 , 15, 20:
M. Olyslagcr4, 5, 19; H.Stokkinkó,
7,14,18;H.Eykclkamp l O c n G J . O I -
denhavc 12. 13. Tevens werd deelge-
nomen aan ccn wcdvlucht vanaf Ruf-
fcc over een afstand van 834 kilome-
ter. Hier waren de uitslagen: M. Oly-
slagcr l, 3; G.J. Oldcnhavc 2, 5, 12;
H.Eykelkamp4,8, 14, 15;D.dcBcus
6; W. Oldcnhavc 7, 9; A.A. Jurr iens
10: mevr. Oldenhavc l I;T. Wcssclink
13.

Z w e m m e n
De brul o-bc d rage n van de AOW zijn
per l januari van dit jaar niet ver-
hoogd. De nettobcdragen zijn wel
licht gestegen.
Het AOW-pcnsiocn van 65-plusscrs
zonder aanvullend pensioen of met
een klein pensioen is extra omhoog
gegaan door de invoering van de ou-
derenaftrek. Daardoor is het netto be-
drag van het AOW- pensioen ten op-
zichte van het vorige jaar iets geste-
gen. Een echtpaar waarvan beide
partners 65 jaar of ouder zijn krijgt
per l januari ongeveer v i j f t ig gulden
per maand bij. Daarbij is uitgegaan
dat de betrokkenen vczckerd zijn voor
het ziekenfonds.

Diploma's

Vakantie
In de periode van 14 juli t/m/ I I
augustus is het kantoor van de SWOV
alleen geopend op de woensdagmor-
gen van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt
ook uw boodschappen inspreken op
de band die regelmatig wordt afge-
luisterd. Voor de dagopvang kunt u
bellen naar het Verzorgingshuis 'de
Wehmc':tcl. 1448.

Zaterdagmorgen bestond er in bet
zwembad 'In de Dennen' te Vorden
de mogelijkheid ccn zwcmdiploma te
behalen. Alle kandidaten slaagden.
Diploma A: Valcric v.d. Waals, Kirs-
ten v.d.Linde, Bary Stokman, Rob
Knocf, Kimly Bcssclink, Sofic Kerk-
hof, Tics Ruigrok en mevrouw Stok-
man. Diploma B: Mart ijn Hcrkcrl,
Sharon en Rachclle Pcllcnbcrg, Maai-
ke Draaycr, Luuk Heuve l ink , Marline
Sluiter, Hannck Kamphuis, Jcspcr
Schmitz, Marjolein Mculcnbroek, Al-
win Van der Lydc, Eddy Mcnklvcld ,
Rcnatc Dijkman, Mevrouw Stokman,
J. Kieskamp en Lil ian Engel. Basisz-
wemdiploma: Mandy Haverkamp,
Linda Vriend, Robcrt en Arnold Nor-
de, Andre Arfman, Elskc Harlclman,
Leone Sluiter, Locs van Bcmmcl, An-
ncl van Til, Marjolein Pcnnings en
Corinc Rodcnburg. Zwem vaardig-
heid I: Arjan Helmink, Jantinc v.d.
Berg en Lottc Ruitcrkamp. Zwem-
vaardigheid II: Marian en Ineke Bc-
rcnpas en Monick Wiggers. P lank-
springen Monick Mculcman. Het vol-
gende diplomazwemmen heeft plaats
op 22 juli .

Hengelsport

Snoekbaars
In totaal namen 19 personen deel aan
de competitie wedstrijd vissen welke
de Vordcnse hcngclaarsvcrcniging
'De Snoekbaars' in het Twen te kanaa l
bij Almcn hield. Er werden 18 vissen
gevangen met een totale lengte van 4
meter en 24 centimeter. De uitslagen
waren als volgt: l J.Bcssclink 5
stuks-1 mcteren6cm;2H.Gols tc in2
stuks- 57 cm; 3 J. Golstein l stuks- 40
cm. De eerstvolgende wedstrijd is een
koppclwcdstrijd welke op 9 ju l i wordt
gehouden. De volgende competitie-
wedstrijd vindt plaats op l y j u l i .

Paardesport

L.R. en P.C.
'De Graafschap'
Op 28 juni werd in Vorden, een spring-
wedstrijd gehouden. Hier behaalde
Martinc Rut t ing met Erasmus ccn 2e
prijs en Joricn Heuvel ink mctElfricdc
een 4c prijs bij het L-springen. B ij het
concours in Warnsvcld hadden op l
ju l i onze ponyruitcrs ook succes:
Helene Garsscn met Fiury Ie prijs
M2-drcssuur met !54 punten. N i k k i
Wocstcncnk met Igur 2c en 3c prijs
L-dressuur met 173 en 164 punten.
HenurKi Vv'essels met Sky Ie en 2c
prijs I.-dressuur met 158 en 157 p u n -
ten. Rodie Heuvelink met Raika Ie
prijs L-drcssuur met 149 punten. Inge
Rcgclink met Lady 2e prijs L-dres-
suur met 156 punten. Annemarie
Garssen 4c prijs L-drcssuur met 156
punten. Anne-Maric Kórnegoor met
Stmone 3e en 4c prijs B-drcssuur met
167 en 154 punten. Marjolein Somsen
met Irene 3c prijs B-drcssuur met 162
punten. Marickc Rosscl met Sonja 3e-
prijs B-drcssuur met 167 punten. J an-
tieke Heuvel ink met Polly 2c prijs
B-springen, 'levens was dit de laatste
selectiewedstrijd voor de Gelderse
Kampioenschappen. Nikk i Woeste-
ncnk en Inge Rcgclink hebben zich
beiden geselecteerd in de L-drcssuur
en mogen naar de Gelderse Kam-
pioenschappen in Lichtenvoorde. Op
2 jul i bij het concours in Warnsveld
voor paarden werden de volgende
prijzen behaald: Heleen KI. Breteler
met U ien H i k c r 5e prijs L-drcssuur
niet 166 punten en Sc prijs B-sprin-
gen. Evelien Gr. Rocssink met Gi-
Jcon 3e prijs met 167 punten . Wim
Lenselink met Ike 4e prijs L-sprin-
gcn. Irene Rcgclink niet Frcya 12c
p r i j s I , - sp r ingen . Simonc Baauw met
I lcdcSolei l 3c prijs B-springen.

Wielrennen

RTV
Met de vakanties in zicht zijn er ook
in de weck weer veel wedstrijden, Zo
was er woensdag 28 juni de Ronde
van Vaassen. Bij de B-amateurs was
het op ccn supersnel rondje ccn ko-
men en gaan van kopgroepen. Veel
succes hadden de mccstcn niet. Maar
toch was er halverwege koers de be-

slissende ontsnapping van ccn groep
van 5 man. Zij bouwden in korte t i jd
een leuke voorsprong op, maar wer-
den toch nog door ccn groep van 4
nuin achterhaald. Kort voor het einde
reed er uit hel peloton ook nog weer
ccn groep van 7 man weg. Winiuur
wcrd Rudic Frinking (ETP Zutphcn)
voor Jan de Graaf (Apeldoorn). Van
de RTV-crs werd Rai l ' Vos 16e en
Rudi Peters 17c. Bij de A-amateurs
was er een .sterk deelnemersveld. Hier
kwam halverwege de koers een groep
van l 4 man weg, met o.a, Peter Mak-
k i n k en Edwin Maaldcrink van de
RTV. In de eindsprint was Jan de
Leeuw (Ermelo) de sterkste. Peter
M a k k i n k sprintte knap naar ccn 7e en
Edwin Maaldcrink naar ccn 9e plek.
Wim Bosman werd in de sprint van
het peloton nog I8c. Vrijdag 30 j u n i
was er de 'nacht van Apeldoorn'. Een
plocgcnwcdstrijd voor A-amatcurs
met ccn al'valkocrs, punlcnkoers, c r i -
terium over onbekende afstand en een
wedstrijd achter derny's. Winnaar
werd hier RTC Groenewoud (Nijme-
gen) terwijl de RTV-rcnncrs ccn ver-
dienstelijke 4e plek voor zich opeis-
ten. Zaterdag l j u l i was in Gennep een
wedstrijd voor veteranen, Op het
bochtige parkocrs gingen 2 man aan
de haal , nl. Jac. van Kcsscl en Mat-
h icu Pronk (ex-prof). Een man (Hans
van Bavcl) ging ook nog aan de haal
zodat deze drie om de ereplaatsen
streden. Winnaar werd hier Jac. van
Kessel. Rudi Peters - die dacht dat er
maar twee man weg waren - won de
.sprint van het peloton en werd hier-
door 4c. Zondag 2 ju l i was er in het
Gelderse Laren de traditionele ronde.
Hier gingen B-amateurs en veteranen
van start. Een groot dcclncmcrsveld -
108 man - vertrok er en al spoedig
werd duidelijk dal er veel afvallers
zouden komen. Al in de tweede ronde
gingen Rob Zicmcrink (Olden/aul) ,
Jan Brouwer (Deventer) en Haico
Grootc H ; K I I ( Hengelo (_).) .LUI de haal
en wat het peloton ook probeerde,
men zag deze 3 renners niet meer te-
rug. Op zo'n 15 rondes voor het einde
gingen nog 3 man met o.a. Joop Rib-
bers aan de haal. Zij kwamen op 17
seconden van de 3 leiders, maar e r b i j
komen gebeurde niet meer. Op de
streep bleek Rob Zicmcrink de stcrk-
-,ie voor Jan Brouwer. Van de RTV-ers
werd Rudi Peters in de e i n d s p r i n t l I e
enRaïfVoslSe.

Avondwandeling
Ook dit jaar verzorgt het Wereld Na-
tuur Fonds weer avondwandelingen
ten behoeve van vakantiegangers en
andere belangstellenden. De spits
wordt afgebeten op maandagavond
10 jul i mcl ccn natuurwandeling over
het landgoed 'het Enzcrinck', dat ge-
legen is tussen Vorden en Almcn. Een
ervaren natuurgids zal de deelnemers
begeleiden. Vertrek is bij de poort van
het landgoed aan de Almcnscwcg.

Aan de deelnemers wordt ccn be-
scheiden bijdrage gevraagd. Voor
meer informatie kunt u contact opne-
men met Job Tccuwcn, Vclhorst l,
Lochcm,tel,05751-1198.

Weekendrecept
Vlogman
Kippespitjes

Bereidingstijd: 15 minuten

Grilleertijd: l O minuten

Benodigdheden voor 4 personen: 200 gram kipfilct, peper, zout, 200
gram dikgcsncden plakjes vet spek, 2 gepelde middelgrote uiten, l grote
rode en 2 kleine groene paprika's, 2 cctlcpels maisolic of andere olie,
worccstcrsaus

Benodigd keukcngerei: vleesplank, vork, mes, 4 metalen satópenncn of
in water liggende houten satéprikkcrs, barbecue of grillecrtocstel,
boter k wast

Bereidingswijze: Wrijf het vlees aan weerszijden in mcl peperen zout.
Verdeelde filets in 12 stukken. Snijd de lapjes spek in 16 vierkante stuk-
ken. Prik de ui rondom met de vork vele keren in. Snijd de ui overdwars
in l centimeter dikke plakken. Snijd die weer in 12 stukken. Was en
droog de paprika's. Snijd ze overlangs twee keer door. Neem de stukjes
steel en de zaadlijstcn met zaad weg. Verdeel het vruchtvlccs van de rode
paprika in vier, en dat van de groene paprika's in 8 stukken. Bestrijk de
satépenncn dun met olie, droog de houten prikkers en bestrijk de spijlen
van het barbecue- of grillrooslcr dun met olie. Breng de barbecue op
temperatuur of verwarm de grill voor. Rijg de stukjes vlees, het spek, de
ui en de paprika om en orn aan de pennen of prikkers. Strijk met het
kwastje wat olie op de ingrediënten en druppel er desgewenst wat wor-
cestcrsaus op. Leg de spitjcs op het rooster. Laai /.c onder geregeld keren
en bestrijken met olie gaar en mooi van kleur worden. Serveer de spitjcs
dan direct.

Tip van de kok: Het inprikkcn van de ui voorkomt dal de rokken van de
ui bij het snijden uit elkaar vallen en daardoor stukjes vormen. Vul de
ingrediënten aan met blokjes appel, peer of goed uiigclcktc ananas uit
blik. Marineer de blokjes kippevlees in ccn marinade van 3 ectlcpcls
olie, 2 theelepels kerrie, l mespunt foei icpoeder en peper.



Met dit mooie weer heeft uw huid extra
aandacht nodig. Voorkom uitdroging,
bescherm daarom uw huid dagelijks met
de verzorgingsprodukten van
Dr, R.A, Eckstein.

ZOMERAANBIEDING HARSEN:
BENEN 29.95

BIKINI-LIJN 19.95

Make-up-lljn John v, G.
aanbieding geldig t/m 31 Juli 1995

Openingstijd: dins-t/m vrijdag lO.OOt/m 12.30-
13.30 t/m 20.00 uur
zaterdag lO.OOt/m IS.OOuur

Ne de vakantie starten, bij voldoende deelname,
de volgende kursussen:

- MIDDENSTANDSOPLE1DING
(volgens de nieuwe, verlaagde eisen)

- PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN
- PRAKTIJKDIPLOMA MODERNE

BEDRIJFSADMINISTRATIE

Opgaaf graag spoedig bij:
D. Luichies, Noorseweg 8,7213 XW Gorssel.
Telefoon 05759-2873.

NU VOLOP VLEES IN BUK
vakantie

Bij aankoop van 5 blikken

Iblik
GEBRADEN
GEHAKTBALLEN
gratis.

KEURSLAGER
DICKVLOGMAN
Zulphenseweg 16 - 7251 DK Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

LIJSTEN
Uw mooistt foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunslwcrk,
uw diplonu's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproductie siert de wand als nooit U-varen.

Ern maait lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een moot plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tol modem, dun
of dik groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gtnisl ttm langs voor tin

L-lHARMSEN
VAKSCHILDERS
HimgeloGW.,Z«lwmi«rtgï1
Tel.OS753-«COO

° ̂  Zwem- en Polovereniging
g
o '64

organiseert

voor de 21e keer de oergezellige

8 juli a.s. op het marktplein
te Vorden, vanaf 10 uur,

Meto.a. grote verloting.

Hoofdprijs kwaliteits dames- of herenfiets.

Met medewerking van:

BLEUMINK
TWEEWIELERS

2 BOS BLOEMEN 8,95

2BEGONIA'S
8,95

DE VALEWEIDE-bloemen

"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op 10 oktober 1 995 veranderen ook

uw telefoon- en laxnummcfs. Wij tonen u
een geheel raetiwe collectJB originele

wijziging kaarten. Ook voor aanpassing
van uw ia*- en niodemnummcrs.

Wij adviseren u ook over uw andere
handels6rukwe<k.

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVEDTENTIE

Zoveel goeds
in één brood.

Gebroken rogge:
beval vitaminen,
mineralen on ook
s po re n e terne n len. Het
brood blij (l langer vors.

Gebroken soja: draagt
bij tot eo n goode spijs-
vertering.

Lijnzaad;
een oeroude en voor rBl
menselijk organisme zeer
belangrijke plant waarvan hel
beslaan ca 6000-BOOO jaren
bekend Is.
Zijn bestanddelen dragen bij
tot een volwaardige voeding
on maken hel brood goed
verteerbaar.

Sesamzaad
zorgt voor een afgeronde
en aangename smaak.
In de oven omwikkelen
Zich af oma stollen, die riet
brood hel t>ij zond ere
cachet geven.

Zonnebloem pitten:
hebben ecu hoog gehalte aan
linolzuren (een wezenli|K
besianfld«el van ve Uuren) en
geven aan hel brood een
geliefde no lens maak.

SOWAL BROOD
met de oerkracht van
proteïnen - vitaminen

en mineralen.

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

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

STEUN ONS WERK-GIRO 145

de zonnebloem
Poslbus 2100, 4800 CC Breda • Telefoon (076) 60 20 60

Waarom
zo'n haast?

\

Uitgebreider dan ooit.

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie!

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

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

HET HELE JAAR DOOR VERKOOP STADS POSTZEGELS
DREIUMME45 - WARNSVELD - TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN;

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLIK
NIEUWSTAD 29-7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398
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ENDA
JULI:
Iedere dag S WOV Open Tafel in de
Wchmc.
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
12 V W den Bramel, Avond-

wandeling
12 Bezichtiging Lindese molen etc.
12 ANBOKIootschictcnbij'tOlde

Lcltink
13 VW Bezichtiging Kasteel Vorden
13 VVV Spookrit per fiets
13 HSV de Snoekbaars,

Jeugdwedstrijd
15 Openluchtconccrt Sursum Corda

bij Kasteel Vorden
15 Zwembad, Mini-trialhlon
15 Knupduukskes, Folkloristische

f tel s loc h t
16-17 Openstelling de Wiersse
17 Kaslcel Vorden, Rondleiding ,
18 VVV Bezichtiging, Pinclum VVV
18 VVVHuifkartocht
18 Eindmiddag Soos Kranenburg
18 AN&OKlootschietenbij.'tOlde

Lettink
19 VVV Rondleiding VVV Kasteel

Vorden
19 Lindcsc molen, bezichtiging c te.
19 HSV de Snoekbaars,

Seniorwcdstrijd
20 VVV Rondleiding VVV Kasteel

Vorden
20 VVV Spookrit per fiets
20-21-22 Kermis
23 ZomertochtVRTCdeAcht-

kastelenrijders
24 VVV Rondleiding VVV Kasteel

Vorden
25 VVVHuifkar tocht
25 V W Bezichtiging Pinetum
26 VVV Rondleiding VVV Kasteel

Vorden
26 St. Lindese Molen, bezichtiging

etc.
26 ANBO Klootschieten bij'tOIde

Letiink
26 Welfare, handwerken Wehme
27 VVV Rondleiding kasteel
27 VVVSpookritperfiets
27 Staringavond Wildcnborch
29 Bcach-party
31 VVV Rondleiding Kasteel Vorden

AUGUSTUS:
Iedere dag S WO V Open Tafc l in de
Wehme.
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, infobijde
receptie.

2 ANBO Klootschieten bij ' tOIde
Lettink

3 Staringavond Wildcnborch
5 Agrarische fietstocht Plattelands-

vrouwen
9 ANBOKIootschictenbij ' tOldc

Lcltink
12 Bosfeest Kranenburg
13 I IS V 'de Snoekbaars', onderlinge

kompetitie senioren
16 ANBO Klootschieten bij'tOIde

Lettink
23 ANBOKIootschictcnbij'tOlde

, Le t t ink
27 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie senioren
30 ANBOKlootschictcnbij ' lOldc

Lettink
30 Welfare handwerken, Wchmc
31 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugd

Openluchtconcert
De chris te l i jke muziekvereniging
Sursum Corda houdt zaterdag 15 jul i
als afsluiting van het seizoen een
Openluchtconcert bij Kasteel Vorden.
Aan dit concert wordt medewerking
verleend door het harmonie-orkest.
de malle t band, de minircttes en m. M •
rcttc B-groep. Sursum Corda heeft
voor deze avond een luchtig program-
ma ingestudeerd. De toegang voor het
concert is gratis.
Afgelopen vrijdag hield Sursum Cor-
da een ' Limonadeconcert'. Deze
werd verzorgd door de jeugdgroepen
van de vereniging. Doel van de avond
was om de jeugdgroepen binnen de
vereniging extra in de belangstelling
te brengen en om geïnteresseerden
een indruk te geven van de diverse
mogelijkheden op blaas- of slagin-
strumenten waarvoor men binnen
Sursum Corda kan worden opgeleid.
De belangstelling was - ondanks de
tropische temperaturen - zeer goed.
Na afloop konden de belangstellen-
den een informatieboekje meenemen
over alle mogelijkheden op blaas- en
slaginstrumenten, Sursum Corda kan
terugzien op een geslaagde avond.

CCK bereidt zich voor op 3e bosfeest

De leden van het Cultureel Collectief Kranenburg zijn a! weer volop bezig met de voorbereidingen van het derde bosfeest.
Deze wordt zaterdag 12 augustus gehouden in hel Jonkerhos. De twee voorgaande edities van het feest in Kranenburg
stonden in het teken van hel thema 'Geesten en spoken'. Dit jaar heeft het Cultureel Collectief het over een hele andere
hoi'x gciitwitl en -al het bosfeest zich afspelen in country & western stijl. Voorzitter Bertus Waarle: 'Met dat idee liep ik al
een tijdje rond. Als eerste hebben \ve vorix jaar de band 'Saloon' vasr^e/e^d. Dal ix een Twentse band die country &
\\-esternmuziek speelt, ttnunnt'c hebben we als hè! \\-arc de basis gelegd voor het derde bosfeest.' Daarnaast is een groep
van 26 medewerkers op dit moment hard aan het werk om het feest straks op gepaste wijze te kunnen vieren. 7,u worden er
wigwams en een salon met een houten bar gebouwd. 'De bezoekers komen op die manier helemaal in de sfeer. Het leukste
zal ook zijn alx iedereen op 12 augustus gepetste kleding aantrekt', aldus bestuurslid Annemarie Wolberl. Er zijn voor hel
bosfeest geen kaarten in de voorverkoop.

De mening van de klant is doorslaggevend:

Golden King Award voor Jos Herwers
Nissan dealer Autobedrijf Jos Her-
wers in Hengelo heeft vanwege zijn
uitstekende prestaties op het gebied
van serviccvcrlening de Golden
King Award 1995 ontvangen. Deze
onderscheiding gaat naar de beste
Nissan dealers van Nederland. Im-
porteur Nissan Motor Nederland
reikte onlangs de Golden King
Award uit omdat Autobedrijf Jos
Herwers heeft bewezen aan de
zwaarste eisen te voldoen en daar-
mee dus aangeeft tot de top te beho-
ren. Dit bleek met name uit de hoge
'rapportcijfers' die de klanten het
afgelopen jaar aan het dealerbe-
drijfgaven.

Ieder jaar worden de Nissan k l a n t e n
gevraagd hun mening te geven over

de kvj^kcit van hun dealer. Jaarlijks
semu^rdc Nederlandse importeur
tienduizenden enquêtes. Uit het on-
derzoek bl i jk t dal Autobedri j f Jos
Herwers zich op uitzonderlijke wijze
weet te onderscheiden op het gebied
van klantvriendelijkheid, 'Uiteraard
zijn we enorm bli j dat de k lan ten te-
vreden zijn over het bedrijf. Het is
prettig om te weten dat je goed pres-
l e e r i e n d a t d c k lan ten hun waardering
ui ten ' , meldt de heer J.M. Herwers,
d i rek teur van Autobedrijf Jos Hcr-
wers. 'Wc hebben de afgelopen tijd
veel energie besteed aan het \ e i x l e r
k l a n t v r i e n d e l i j k maken van ons be-
drijf en onze organisatie nog beter af
te stemmen op de wensen van de
klant . Kennel i jk is dat goed gelukt.'
Naast de mening van de k lan ten han-

teert Nissan Motor DMprland ook
strenge aanvullende e\mf. Deze heb-
ben betrekking op de organisatie, het
management en de service. Pas wan-
neer de Nissan dealer op alle fronten
aan de eisen voldoet, krijgt hij een
Golden King Award. Het is overigens
elk jaar moeilijk om de titel te beha-
l e n , omdat de normen steeds strenger
worden.
Niet alleen de service van Autobedri j f
Jos Herwers staat op hoog niveau,
ook het modclaanbod on twikke l t zich
sterk. De nieuwe Nissan Maxima QX,
Primcra en Vancttc Cargo onderstre-
pen dat.
Dankzij uiterst innovat ieve produk-
ticmelhodcn slaan de modellen kwali-
u i L k ' f op eenzame hoogte en zijn de
prijzen opmerkelijk scherp.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Erik Knoef schutterskoning Medlertol
Hoe? Zo! Gewoon aanleggen en de
vogel eraf schieten. Erik Knoef be-
kend als tekst en liedjesschrijver
van de Vordense cabaretgroep
'Hoe? Zo!' was zaterdagmiddag in
zijn geboortestreek de 'Medlertol'
de gevierde held toen tijdens het vo-
gelschieten de vogel eraf knalde,
waardoor Erik de nieuwe schut-
terskoning werd. Wellicht voor
hem nieuwe inspiratie voor een
tekst of lied voor het komende sei-
zoen.

Wethouder Aartsen was zaterdagmid-
dag evcncnccns in de Medlertol aan-
we/.ig om de Oranjctccstcn officieel
te openen. Zij onderstreepte het be-
lang wat van een dergelijk fccsl voor
de bewoners kan uitgaan. 'Samen-
werking en vriendschap erg belang-
rijk om een buurtfeest in stand u l . n
den* zo sprak zij. Na hel off ic ië le ge-
deelte brandde het feest le t ter l i jk en
figuurlijk los en vermaakte jong en
oud zich met de t r ad i t ione le spellet jes
die nu eenmaal bij een Oranjdecsi
horen.

De start voor hel feestelijk gebeuren
vond eigenlijk vrijdagavond reeds
plaats . In de goed gevulde Mcdohal
werd het toneelstuk 'Trouwen of be-
talen' opgevoerd. Dit gebeurde door
het Excls toneelgezelschap 'Altijd
even vrolijk'. Een blijspel dal van de
aanwezigen veel bijva! kreeg. Dat on-
dervond ook de Vordense muziekver-
eniging 'Concordia'. De muzikanten
hebben namelijk al 70 keer de volks-
spelen in de Medlertol opgeluisterd
en werden door de jaren heen a l t i j d al-
l e rha r ie l i jks t door de buurtbewoners
ontvangen.
Voor 'Concordia' een reden iets voor
de Mcdlertol terug te doen. Voor en
tijdens de pauze van het toneelstuk
speelde "Concordia' diverse muz ieks -
tukken van tic legendarische Glenn
Millcr. Zaterdagavond was er bal in
de hal met medewerking van de "Fla-
mingo's'. Herman Gcerlig.s, voorzit-
ter van de Oranjecommissie I v K ' . i k '
lol reikte daarbij tevens de prij/en uit .
De uilslagen van de diverse spelen
waren als volgt: Kinderen groep I en
II: l Koen v.d.Wal; 2 Hcnie van

Dorth; 3 Rudi Arcndsen. Groep 3 en
4: l Lcsliede Jongh ; 2 Jan Bispcrink;
3 Hilde Boersbroek. Groep 5 en 6: l
Johan Romeynders; 2 Carike van
Dijk; 3 Mandy Gotink; 4 Stans v.d.
Wal. Hekscnspcl: l Ruud Mull ink; 2
Karin Boersbroek; 3 Roy Gotink. Vo-
gclschicten: l Erik Knoef schutters-
koning; 2 B. Fokkink (kop); 3 E.
Knoef (linkervleugel); 3 G. Tolkamp
(rechtervleugel); 5 H. Hulst ijn
(slaart). Dogcarrijdcn: l Lieni Hen-
drikscn; 2 Janny Klein Geltink; 3 Gcr-
ric Nijenhuïs. Boogschieten: l Rob
Mokkink; 2 S te fan Groot Nuclcnd; 3
Bert Berenpas. Flessentent: l Erik
Eykelkamp; 2 Geert Drent; 3 Gert-Jan
Vliem. Schijfschictcn: l Henk Meyc-
rink; 2 Joost Dostal; 3 Jan Teunisscn.
Pijltjesgooicn: l Gerda Karnpcrman;
2 Minic Mcyerink; 3 Dick Brummcl-
man. Korfballen; l Jannic Klein Gel-
t ink; 2 Bennie Enzcrïnk; 3 Gert ten
Have. Midgetgolf: l Joost Doslal; 2
Reinier Hendrikscn; 3 Hcntjc Oort-
gicscn. Doeltrappen: l Reinier Hen-
driksen; 2 Arjan Berenpas; 3 Joost
Dostal,

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Wi'j waarn d'r vcurigc wekke nel weer van ut boodschappen doen toen
mien vrouw zei: 'Mo'j in 'n hof vandage c igc luk nog wat doen, met die
dreugte zal d'r toch wc! neet zovölle roet egreujd wcan?' 'Nee, daor hei
wel gclick an, maor waorummc vraog i'j dat zo?' 'Oh, wi ' j zoln altied
nog 'sunkeernaoOaveriessel, n a o m i e n n i c h t c in Vilstcrcn. Daor wont
jao ok den Stcenhuus die wi ' j in de vckansic vcurug jaor heb Iccrn ken-
nen.' 'He'j dat in 't snot je n, now wat mien betreft kan ui wel, ut is now
ok neet stik zo hcitc meer in 'n auto.'
Mei den Slcenhuus haddc wi'j veurug jaor, too'w met de bus nao Praag
waarn, un dag of wat op-ctrokkcn. 't Was nogal un pochhannes ewes, hee
lect ut vcurkommcn of e volle vestand van pccrde had. A'j urn hcurn
praotn zo'j denken dat c zelf un manege had. En a'j gin Mercedes onder
de konte hadn tcln i'j op autogebied neet met, althans volgens um, Wi'j
prcbccrn too wel gewaar te wodn wat e precies uutvocrn umme an de kos
te kommen maor daor lect e zich neet oavcruut. Hce kon ow de oornc van
de kop lu lncn hec wisok a l t i ed handugop un ander onderwerp oaver te
suipn a'j ut naödjcn van de kousc woln weiten umtrcnt zien doen en
laotn.
Toch wis mien vrouw, vencmstug at ze is, toch achter de plaatse te kom-
men waor e wonnen. Vrouw Stcenhuus had al 's vetcld dal eur cnugge
zünne in dezelfde plaatse wonnen as zee zelf. Too d'r 's aovundsun paar
ansichten wodn vestuurd had mien vrouw de ogen goed los en al gauw
deur waor de Stccnhuuzc vandan kwammen.
Goed, daor zo'w dus vegangc zaotcrdag hcngaon. Ecrs wodn de nichtc
nog cbcld en wal eur betrof zo'w maor kommen.
Rn /o kwamme wi'j nog heel onvcwachs in Vilstcrcn, neet s t ik zo wied
van Dalfsen. Ni'jsgierug al mien vrouw is mos ik na tuur luk ok nog effen
deur f loonhorst ri'jen ummc ut ni'je oplrekjcn van Ruud en Ria te be-
zien. Now, at de daoi zelfde boel umdc pöslelieke wilholn heb ze h i ' j u i
CDA de eerste t icdgin las meer van um. Gc lukkugda t c nowticd hef um
te klussen, hee kan daor nog wel effen uut de v u u t c ,
De nichte was bcsundcr h l i ' j ons nog 's un keer weer te zien. Zoas dal
vaker inde femi l i es geet ha 'wcur ut leste melde begreffenisse van tante
Sientjen ezcen. now al weer zeuvcn jaor clccn, Nao wat oaver en weer
gclol oaver andere tem i l ie kwamme wi'j as vanzelf oaver de Steenhuuze
an de praot. En daor wis on/c n idite alles haorficn van.
Hce was tuinbaas cwcs op een of ander landgoed daor in de buurte. Ut
praötjen ging dat c daor de vingers te lang had ehad, daorumme zol c d'r
daor imt-cbonjourd wean. Hee leep now bi ' j huus, un gewoon ri'jtjcs-
huus , zonder pcerde en zonder Mercedes.
Too'w bi ' j de nichte ons natjen endreugjen ach ter de k ivvwcn hadn wolle
wi ' j toch nog 's effen bi ' j Stcenhuus achter de de ure henk i ekn . De strao-
tc waor e in wonnen was gauw evonnen en ok ut huus. De dcure wodn los
edaonnaoda'wancbcldhadn maor die «ing haos net zo gauw weerdich-
te. Vrouw Steenhuus zei dat ze weg mos, boodschappen doen anders
ging eur de winkel vcur de ncuze dichte en Stcenhuus zelf had de boek
van streek.
En zo wazze wi ' j ok nog onvcwachs weer op tied bi ' j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestntan

FLEURIG '95 BARNEVELD
Fleurig '95 zal plaatsvinden in het schitterende land-
goed "De Schaffelaar" te Barneveld. Ruim 40 tuincen-
tra en hoveniers uit geheel Nederland presenteren zich
op Fleurig '95; zij leggen de meest uiteenlopende soor-
ten modeltuinen aan. Tuinliefhebbers kunnen voldoen-
de inspiratie opdoen op het gebied van tuinaanleg en
tuinonderhoud. Veel bekijks zal het ruim 2.000 m2
omvattende Oosterse Paviljoen krijgen. Verder zijn er
twee Japanse tuinen, een bamboetuin, een sawa,
demonstraties van het persen van rietsuiker, shows
van diverse soorten Oosterse planten met daarbij 50
jaar oude bougainvillea's. Verder kunt u de orchideeën
en fuchsia's bewonderen. Galeries en kunststichtingen
zullen exposities houden.
- 12.000 m2 modeltuinen
- Woon- en tuindecoraties
- Shows van bloemen en planten

Openingstijden: 10 t/m 24 augustus 1995 van 10.00 -
23.00 uur; zondags gesloten.

Entreeprijzen: f. 12,50 voor volwassenen
f. 10,— voor 65-plussers en

CJP-paspoorthouders
f. 5,— van 4 t/m 11 jaar

Voor informatie: Ludique Evenementen Organisatie BV,
tel 08383-6688

Adres: Landgoed "De Schaffelaar"
Barneveld

Jubileumcheque

Tegen inlevering van deze cheque ont-
vangt u een korting van f. l,5Q!;op' deo o . . r

entreeprijs van een volwassenefSDeze ^
cheque is geldig t/m 24 augustus 1995.
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Na invulling van deze kruiswoordpuzzel dient
u de met de cijfers corresponderende letters in
te vullen in het diagram daaronder.

Het is de bedoeling dat u alleen de slagzin, die
hierdoor ontstaat, opstuurt naar onderstaand
adres.

Inzenders van de goede oplossing maken kans
op een van de tien prijzen van ƒ 250, — .

De tekst van de gevonden slagzin dient uiter-
lijk 1 augustus 1995 in het bezit te zijn van:

Nederlandse Nie
Van Blankenbur
2517 XT Den H

Inzenden uitslu

Aangezien de N
een landelijke 01
sloten titels, ver
en adres - levens
deze puzzel a:in,
te vermelden.

De prijswinnaar
puzzel zullen IÏK

uwsbladpers
^straat 74
aag

itcnd per briefkaart!

iderhmdse Nieuwsbladpers
ganisatie is, met 125 aange-
.oeken wij u - naast uw naam
de t i te l van de krant , waarin u

getroffen heeft op de briefkaart

en de oplossing van deze
dio september 1995 in deze

krant gepubliceerd worden.

.i
«W : . -~*f -

,

ORIZONTAAL VERTICAAL

andbouwcr, 7 stekel, U voorzetsel, Ï5 bestaan, 19 bijbelse figuur, 22 ex 1 lidwoord, 2 journalistiek beroep, 3 lekkernij, 4 vogel, 5 aantal afdrukken
ofesso, 23 etensrest, 25 heelkunde, 28 pla;il,s in Gelderland, 29 reservoir, van een krant, 6 godsdienst, 7 een orkest leiden, 8 ijzcrhoudende grond, 9 in

balsport, 32 arrondissement, 33 nieuwsblad, 34 Oude Verbond, 35 orde, 10 omroep, 11 deel van een vis, 12 stuk in een krant, 13 thans, 14 ten
iropeaan, 37 de dato, 38 slede, 39 liet elders aanwc/.ig y.ijn, 41 vulkanisch gunste van, 15 donkergrijs gesteente, 16 reporter, 17 en dergelijke, 18
oduct, 42 in samenwerking met, 45 moturschip, 46 wegduwen, 47 Europese vrouw, 20 schuifbak, 21 aankomend, 24 werkplaats, 26 rechthoc-
:nerale Staf, 49 zcevogel, 51 vod, 53 kosten koper, 54 deel van een fiets, kig, 27 inwoner van Rome, 30 ijzerdraad met scherpe stekels, 31 Spaanse

trapper, 60 Portugees lied. 62 Kon ink l i j k Bes lu i t , 64 duwen, 65 toon, 68 uitroep, 33 meubelstuk, 36 emeritus, 38 woonboot, 40 iemand die inlichtin-
rnpcse Gemeenschap, 69 toneelspeler. 70 i k , 71 op grote afstand, 73 gen verstrekt, 43 samarium, 44 aquariumvisje, 46 telwoord, 48 smalle weg,
erslag na een vulkanische uitbarsting, 76 Engelse lengtemaat, 78 lage 50 opnieuw, 52 onder andere, 55 t i te l , 56 slecht, misdadig, 57 plnatser van
'ierstand. 79 sintwoord, 81 Griekse letter, 83 kampeerartike!, 84 betaal- een annonce, 59 bakmcngscl, 61 uitroep, 63 ambtelijk kantoor, 65 lat tcnkist ,
ddel, 85 opening, 86 roofvogel, 88 aanbidding, 90 vruchtenat, 92 debet, 66 hoekoj^r, 67 gunstige gelegenheid, 72 gelijkmatig, 74 metaal, 7^fcide
hond, 95 cdelgas, 97 Baskische bevrijdingsbeweging, 99 plaats in lengtemJ^W? imiteren, 79 rivier in Brabant, 80 roem, 82 indruksel.^T

cvoland, 101 redacteur, 103 deel van de Bijbel. 104 nakomeling, 106 insekt. 88 ouderwets, 89 in loco, 91 Grieks wijsgeer, 93 pantalon, 96 sie-
nslagdoek, 108 deel van de mast, 109 lucht (in samenstellingen), 110 hei- i a a ü , 98 voedsel, 100 wiel , 101 z'n geboortedag vierend, 102 puntig, 105
e, 111 lied, 113 wondvocht, 115 te koop, 117 dyne, 119 radon, 120 kleur , 106irwoners vaneen stad, 107 ondernemingsraad, 112 plaats in

adijslands proza, 123 daar, 124 in rang verhogen, 126 kleur, 128 sportarti- Ovcrijssi^M4 uilstapje, 116 zanggroep, 118 actuele berichten, 121 ^Éjo-
1, 129 kostuum, 131 kennis hebbend van, 132 deksel, 133 uitroep van ten, 122 vrochten, 125 schande, smaad, 126 afdeling in een krant, 12^^
n, 134 rivier in Frankrijk, 136 kreet, 138 gevangenbewaarder, 141 bccsl, 128 schrander, 130 houding, 133 spi l , 135 Fins stoombad, 137 hct-

'ook, 142 bureau dat berichten levert aan kranten, 145 van een dichter, zelfde, 139 hetzelfde, 140 platboomde rivierschepen, 143 oevergewas, 144
8 watervlakte, 150 Chinese lengtemaat, 151 regeringsreglement, 152 bur- vaas, 146 hel in verbinding staan, 147 boos, 148 met name, 149 tweedracht,
ïlig, 154 insekl, 155 bewoner van een bepaald gebied, 157 inspiratie, 161 153 leven, 156 oneven, 157 niet ziek meer, 158 nicl tegen zeereizen kun-
rvoersmaatschappij, 162 landbouwwerktuig, 164 ten onder gaan, 166 nendc, 159 slingerplant, 160 vogel, 163 Greenwichtijd, 164 gevleugelde
chiems, 167 berg op Kreta. 169 deel van een boom, 171 windrichting, dieren, 165 paard, 166 judograad, 168 doorweekt, 170 atmosferische over-
2 bazige vrouw, 173 veldheer, 175 bouwland, 178 slecht volk, 180 land druk, 173 rap, 174 regeringsvorm, 176 militaire rang, 177 tijdschrift, 179
Afrika, 183 een zekere, 184 haal stukje pees, 185 mondeling, 187 intcke- binnen, 181 vruchtbare plek in een woestijn, 182 politieman, 186 deel van
ar op een krant, 190 meisjesnaam, 191 vis, 192 schoon, 194 soort bier, een molecule, 188 ongevoelig voor verder genot, 189 water in Friesland,
6 bevel, 197 reeds, 198 deel van het oog, 200 deel van het oor, 201 bezit- 193 voormalig, 195 getijde, 199 netto, 200 rivier in Rusland, 202 bindende
ijk voornaamwoord, 203 xenon, 205 mannelijk dier, 207 of dergelijke. regel, 204 planeet, 206 wenden, 209 réponse payée, 210 Iers verboden
8 lentebloem, 211 sein, 213 kelner, 215 bouwmateriaal, 218 Romeins kei- leger, 212 pilaar, 213 onzes inziens, 214 plaats in de USA, 216 bijl, 217
r, 219 naaldboom, 220 compagnon, 221 van zout ontdoen, 224 intrigant, krantenstalletje, 220 vereniging, 222 nulpunt, 223 borrcltjc, 225 vreemde
6 mi l i t a i re politie, 228 lidwoord, 229 communicatiemiddel, 231 melkpro- mun t , 227 werktuig om te drukken, 228 van de, 230 ten bedrage van, 231
kt, 232 neon, 233 meubelstukken, 235 nikkel , 236 tweevoud, 238 tr iplo. insekt, 234 ui thol l ing in de muur, 235 nota bene, 237 nachtspiegel, 238
2 plaats in Brabant, 243 inwendig orgaan, 245 oproerling, 246 plant met Doorluchtige Hoogheid, 23(> hij, 240 Verenigde Stalen, 241 titel, 244 en
uten stam, 247 een hoek vormend, 248 brandgang, 249 beroep, 250 sluis. andere.

Aanwinsten
bibliotheek
Berge, H.C. ten, De honkvaste r e i / i -
ger: Boot, Adrian en Chris Salewicz,
Bob Marley; Bosch, Ad ten, Nacht-
w i n d ; Douw je eigen sound: Rock- en
pop-eIketronica; Chong, Dcnisc, De
dochters van de concubine; Ecdcn, HL!
van, Een wolk van een baby; Ency-
clopedie van de hengelsport', Gelder-
land in detail; Graaf, Ankc de. De weg
naar Westhoek; Haak, Ruud, Opvoe-
den en africhten van honden; I leffels.

Anclte, Ik heb al een vader; Hcmme-
rcchts, Kristien, Amsterdam retour;
Hel ler . Joseph Sluitingstijd; Jonge,
Freek de. Opa's wijsvinger; Modder-
man, Daan, Mennen; Niehc, Ivo, Mijn
bevrijding; Oostwoud, Madclon, Vo-
gelluiisjcs; Thijssing-Boer, Hcnny. In
het diepste verborgen; Veenhof. Jo-
hanG, Als dauw inde morgen; Wams,
B. Succesvol solliciteren.

Graafschaprijders
Onder leiding van Gerril Arfman
vond vorige weck dinsdagavond op

het crossterrein 'Deldcn' de vierde
onderlinge clubwcdstrijd van de
VAMC "De Graafschaprijders1 uil
Vorden plaats. Na afloop maakte
voorzitter Joop Wucstcncnk de vol-
gende prijswinnaars bekend: Klasse
Bromfietsen: l Koen Bercnpas,
Warnsvckl; 2 Arjan Bercnpas, Vor-
den. Klasse Jeugd 80 en 125 CC: l
Arno Linnenbank, Vorden; 2 Riek En-
derinck Harfsen; 3 Erik v.d.Kamp,
Vorden. Klasse rekreanten: l Henk
Hcllcgers, Vorden; 2 Jan Klein Brin-
ke, Vorden; 3 Johan Braakhckke, Lo-
chem. Klasse Super: l Stcphan

Braakhckke, Vorden; 2 Peter Lcnsc-
l ink , Eefdc; 3 Marcel Bulten, Vorden.

In hel afgelopen weekend werd in Al-
men hel jaarlijkse Drie-Dorpen-Ten-
nistoernooi gehouden tussen de teams
van Almcn, Ruurlo en Vorden. De af-
gelopen vier jaar ging de trofee tel-
kens naar het team van Ruurlo. Dit-
maal wist Vorden de beker mee naar
huis te nemen.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Ken abonnementsblad biedt u gewoon rm-n!
lier weekblad Contact ver/.orgt aJ meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnetiemt.

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

IV/r l>on kun t u inleveren bij Drukkerij \Vr</vn s BV, N i f i i w s u i f l 3ü, 7250 AA Vorden.
Ook kun t i i /ir h telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.

"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op 10 oktober 1995 veranderen ook
ü\v telefoon- en faxnummers. Wij tonen u
een geheel nieuwe collectie originele
wijziging ska arte n. Ook voor aanpassing
van uw fax- en mpdemnummers.

Wij adviseren u ook over uw andere
handelsdrukwerk.

DRUKKERIJ
WEEVERS

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B,V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden

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

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel, 2663
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorie weg
Bcatrixlaan
Prins Clauslaan
W.Alexandcriaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldensewcg
Rond weg

Kurg.Vundcrinkhöf
Kom v onder laan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollcnhovenlaan
Margriet! aan
Christinalaan
Vbrdensebosweg

Fam. Koren, Elsho/15, tel. 2466
De Doesehot
HetStroo
HetEeimerink
Strodijklt /mi5cn2
DeLacste

Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhöf
Voornekamp
Lccmjïoor

Fam. de Weerd,Enkwegl5A, tel. 1030

S. v. 's-G ra venzande straat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelrcwcg
Schoolstraat
Gr.vanLimburg-Stirumstraat

B.vanHackfortweg
VanHeeckercnstraat
Dr.C.LuIofswcg
Brinkerhof

Fam. Tennissen, Julianalaan 12, tel. 2960
Stationsweg
Julmnalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhclminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
ïnsulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 29, tel. 3872
B.Galtéestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr.Bernhardwcg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258
De Horsterkamp (aïleennr. 35) Dorpsstraat
Kerkstraat Decanijcwcg
Het Wiemc link Zutphensewq
Ruurloscweg Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroef 9, tel. 3012
Het lebbink
DcBoonk
HetElshof
De Haar
De Stee ge
HetGulik
HetWicmelink
Het Vaarwerk

HetMoJenblick
Het Vogelbosje
De Bungerd
DcHanekamp
DeStroet
HctKerspel
Mi.spclkainpUijk

Excursie
De Vereniging Natuurmonumenten
houdt op woensdag 26 ju l i een avond-
wandeling over hel landgoed De Vel-
horst. De'excursie start vanaf Je par-
kccrplmils aan de Lage weg te Lo-
diem, De w a n d e l i n g wordt geleid
door medewerkers van Natuurmonu-
menten en d u u r t ongeveer twee uur.
De kosten bedragen drie gu lden voor
icden van Na tuurmonumenten en v i j l
gulden voor niet- leden. Kinderen t/ m
12 jaar betalen een gulden. Het is n ie t
nodig om zich van te voren aan. te
melden. De wandeling voert ook
langs het riviertje de Bcrkcl dat dooi'
het landgoed stroomt. De excursielei-
ders vertellen de wandelaars onder
meer hoe het landgoed beheeri wordi
en hoc de diverse phmlen en dieren
hiervan prolï teK'i i .

hoekse plat teland onder de aandacht
gebracht. T:il van fraaie opnames zul-
len de revue passeren en menigeen zal
bekende phuitjes herkennen. Ook
de/e itvond wordt ver/orgd in de M i j l -
volle Westerholtzaal van kasteel
Hacklbrt aan de Baaksewcg in Vor-
den. Kaar ten x . i j n verkrijgbaar bij Je
VVV in Vorden.

Wandeling

Lezing

NEDERLAND BELT TOT Tl EN®

De tweede lezing in de serie 'Hack-
fortlezingen 1995' wordt J inst laga-
vond 18 jul i ver/orgd. Onder de l i k - i
'Zomaar zwerven' wordt het Achter-

Voor vakantiegangers en andere be-
langstellenden zal het Wereld N a t u u r
Fonds op maandagavond 17 ju l i een
natuurwande l ing verzorgen over hei
schitterende landgoed \le Velhorst'.
gelegen tussen Loehcm en Warns-
vckl. M'ii ervaren nL i iuu rg id s zal de
deelnemers aan deze w a n d e l i n g ver-
tellen over het landschap en de natuur
op de Velhorst, Het vertrek is bij de

1 westelijke parkeerplaats van
het landgoed aan ile Lagcwcg. Ten be-
hoeve van natuurbescherming woali
aan de deelnemers een bescheiden
bijdrage gevraagd. Voor meer infor-
matie k u n t u contact opnemen met
Job Tceuwcn.Tel.05751-1198.
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