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"Hackfort is Hackfort gebleven"

Cultureel gedeelte kasteel
Hackfort officieel geopend
Onder grote belangstelling werd vrijdagmiddag het culturele gedeelte
van het gerestaureerde kasteel Hackfort geopend. De naam van dit
gedeelte, de 'Van WesterholtzaaT werd onthuld door burgemeester
E.J.C. Kamerling.
Deze zaal is genoemd naar de laatste baron die tot zijn dood in 1970 op
kasteel Hackfort heeft gewoond. In totaal heeft het geslacht Westerholt
vier eeuwen op het landgoed gewoond. Toen baron 'Arend' overleed werd
in datzelfde jaar de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten eige-
naar van het kasteel. In 1983 werd met de restauratie van het kasteel
begonnen. Een restauratie die vijfjaar in beslag nam en die vier miljoen
gulden heeft gekost.

Het kasteel is geheel in de oude luister
hersteld. Naast vijf appartementen die
inmiddels zijn bewoond kan de 'Van
WesterholtzaaP (op de eerste verdie-
ping) gebruikt worden voor culturele
evenementen. Het eerste culturele eve-
nement vond deze vrijdagmiddag al di-
rekt plaats. Het Vordens Mannenkoor
onder leiding van dirigent Bert Nijhof
gaf ter gelegenheid van deze opening een
kort concert, waarbij duidelijk tot uiting
kwam dat zang van het niveau van het
Vordens Mannenkoor juist in deze zaal
nog een extra dimensie krijgt.

Het koor met de uitstekende solist Ludo
Eykelkamp in bijvoorbeeld 'Het Wolga-
lied' had zo te zien en te horen zelf veel
plezier in haar optreden. Ook nummers
als 'Ritter's Abschied' en de bekende
Vordense en Gelderse volksliederen

klonken prachtig in deze nieuwe 'Van
WesterholtzaaP.

De heer H. van Rampen, inspekteur van
Gelderland van de Vereniging tot Be-
houd van Natuurmonumenten deelde
mede dat er reeds enkele verenigingen
kenbaar hebben gemaakt om het cultu-
rele gedeelte te willen gebruiken voor
b.v. recepties en muzikale optredens.
Boomchirurg J. Copijn hield tijdens
deze bijeenkomst een uitvoerige lezing
met dia's over de bomen op de landgoe-
deren van Hackfort en elders in Neder-
land.
Als laatste in de rij sprekers voerde bur-
gemeester Kamerling het woord. Vor-
dens eerste burger, zelf een enorm lief-
hebber van kastelen en hun geschiedenis
kwam zeer beslagen ten ijs, want hij wist
de aanwezigen te boeien met een verhaal

over vier eeuwen Hackfort kompleet
met jaartallen en bijzonderheden.
Zo vertelde hij dat de laatste mannelijke
nazaat, Mr. Arend Baron van Wester-
holt, een groot jager was. "Over deze ba-
ron worden nog altijd vele anekdoten on-
der de bevolking van Vorden verteld", zo
sprak burgemeester Kamerling.
"Ik heb goede hoop dat Natuurmonu-
menten het totale beheer van het land-
goed naar beste weten zal uitvoeren. He-
laas is de inboedel van kasteel Hackfort
thans in het huis niet meer aanwezig. In-
gevolge de testamentaire bepalingen is
een deel gegaan naar het Stedelijk Mu-
seum voor Zutphen en de Graafschap en
is een groot deel geveild. Dat is op zich
jammer dat vele zaken, welke eeuwen-
lang in dit huis aanwezig waren, zijn ver-
spreid. Hoe uniek zou het niet geweest
zijn indien hier nog de inboedel van de
laatste bewoners getoond konden wor-
den", aldus burgemeester Kamerling die
in dit verband, gezien de vele kastelen
die Vorden rijk is, sprak oveer de behoef-
te aan een museum. "Ik wens Natuurmo-
numenten veel geluk met de voortzet-
ting van deze culturele erfenis. Dat de
gemeente Vorden en de Vereniging mo-
gen samenwerken met anderen om dit
mooie landgoed in stand te houden en
elkaar niet keer op keer in allerlei be-
roepsprocedures zullen tegenkomen,
maar in onderling overleg tot compro-
mis beuAk zijn", aldus burgemeester
Kamerl^Rot slot.

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

OUWVERGUN-
NINGEN

Op 20 juni jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
— de heer J. Harmsen, Schimmeldijk 4,

voor het verbouwen van de boerderij
op het perceel Schimmeldijk 4 te
Vorden;

— de heer A.J.R. Roelvink, Ruurlose-
weg 92, voor het bouwen van een ga-
rage berging op het perceel Ruurlose-
weg 92 te Vorden;

— de Gelderse Streekvervoer Maat-
schappij te Doetinchem, voor het
verplaatsen van een abri naar het per-
ceel Zutphenseweg 71 te Vorden;

— het bestuur van de Samenwerkings-
school Kranenburg voor het bouwen
van een fietsenberging aan de Eiken-
laan 22 te Kranenburg;

- de heer H.J. Eggink, Kostedeweg 7,
voor het vergroten van een fokvar-
kensschuur, op het perceel Kostede-
weg 7 te Vorden;

- de heer W. Stokkink, Hoetinkhof 112,
voor het bouwen van een dakkapel
op het perceel Hoetinkhof 112 te
Vorden;

— de heer J.M. Heersink, Zutphense-
weg 21, voor het veranderen van een
winkelpui op het perceel Zutphense-
weg 21 te Vorden;

— aan de heer G.W. Vruggink, Ham-
minkweg 9, voor het verbouwen van
de boerderij Hamminkweg 3 tot bur-
gerwoning en het verbouwen van een
schuur op het perceel Hamminkweg
3 te Vorden.

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

IJDELIJKE VER-
KEERSMAATRE-

GELEN
Op zaterdag l juli aanstaande wordt het
Deldense buurtfeest gehouden. Op
grond daarvan hebben burgemeester en
wethouders besloten om de Venhor-
stinkweg en de Veldslagweg af te sluiten
voor alle verkeer behalve voetgangers
op l juli 1989 van 12.00 uur tot 01.00
uur.

Op zaterdag l en zondag 2 juli vindt in
Wichmond de Ludgermarkt plaats. Op
grond daarvan hebben burgemeester en
wethouders besloten om de Dorpsstraat
in Wichmond vanaf Superette Krijt tot
aan de Rondweg (Baakseweg); de Hack-
forterweg vanaf de Dorpsstraat tot aan
de kruising met de Beeklaan en de Vo-
gelzang af te sluiten voor alle verkeer
behalve voetgangers. Voor de Beeklaan
geldt op die dagen aan een zijde een
parkeerverbod.

LUITING GE-

EMEENTELIJKE
MONUMENTEN-

LIJST
Burgemeester en wethouders hebben
na overleg met de eigenaren, zakelijk
gerechtigden en gebruikers besloten om
de volgende panden op de gemeentelij-
ke monumentenlijst te plaatsen:
— Bergkappeweg 2 — 4 ;
- 'tHeegken 1;
- 'tHeegken3;

— Oude Borculoseweg 2;
— Rommelderdijk 1;
- Strodijk 17;
- Strodijk 19;
- Stapelbroek 2;
- Schuttestraat 13;
— Galgengoorweg 6;
— Ganzensteeg 11;
— Ruurloseweg 48;
— Ruurloseweg 107;
- Wiersserbroekweg 10;
- Wiersserbroekweg 16;
— de Leuke 4.
Belanghebbenden kunnen tegen de
plaatsing beroep instellen bij de ge-
meenteraad.

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

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-

HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Bouw
bejaardenwoningen
na de bouwvak
Mr. M.A.V. Slingenberg (WD) deelde
woensdagavond in de commissie Finan-
ciën/Openbare Werken mede dat direkt
na de bouwvakantie begonnen zal wor-
den met de bouw van 10 bejaardenwo-
ningen aan de Insulindelaan. Dit is de
plek waar voorheen het jeugdcentrum
was gevestigd. De heer W.B.J. Lichten-
berg (CDA) toonde zich verheugd dat na
jarenlange onzekerheid wat er op die
plek zou gebeuren nu eindelijk wonin-
gen worden gebouwd. "Een uniek plekje
voor de bejaarden", zo sprak hij.

Bermen maaien
Door het fraaie aanhoudende zomer-
weer zijn de bermen eerder 'maairijp'
dan normaliter het geval is. De commis-
sie toonde zich teleurgesteld dat met na-
me de bermen die door Rijkswaterstaat
moeten worden onderhouden nog niet
gemaaid zijn.

"De oorzaak hiervan is dat Rijkswater-
staat een bepaalde datum heeft gepland
en daar niet van afwijkt", zo deelde de
heer B. Bekman, hoofd gemeentewer-
ken, mede. Desalniettemin zal het kolle-
ge bij Rijkswaterstaat aan de bel trekken.

Omleiding vrachtverkeer
Wethouder Slingenberg zegde de com-
missie toe dat hij zo spoedig mogelijk
een opgave zal verstrekken van de totale
kosten die gemoeid zijn met de omlei-
ding van het vrachtverkeer. Een kosten-
plaatje van hetgeen reeds is uitgegeven
en wat in de toekomst nojj^^aald moet
worden.

Het derde treffen
van de ChoppPblub
zeer
Dit weekeinde hield de Chopperclub
Nederland regio Achterhoek voor de
derde maal hunjaarlijkse run. Deze vond
plaats bij de recreatieboerderij van de fa-
milie Wagenvoort.
De in grote getale gekomen chopper-
freaks - zo'n tweehonderd - kwamen uit
binnen- en buitenland. De chopper is
een motor waar naar eigen idee en karak-
ter aan gesleuteld wordt waardoor deze
'uniek' in zijn soort is. Dit trekt veel aan-
dacht langs de weg zoals duidelijk bleek
tijdens de rondrit zaterdagmiddag waa-
raan 70 choppers deelnamen.
Nadien werd er een choppershow geor-
ganiseerd waar bleek wie de eigenaren
waren van de mooiste choppers en één
van de vele prijzen in ontvangst mochten
nemen. Ook was er een tatoeage-expert
aanwezig. Om de sfeer te vergroten
speelde er 's-avonds een live band. Hun
repertoire bestaande uit blues- en rock-
muziek viel zo goed in de smaak dat er
vanzelf enige assistentie kwam uit het
publiek waaronder ook Hendrik Haver-
kamp.
Na tot in de kleine uurtjes te hebben
doorgefeest vertrokken zondags de tev-
reden gasten weer naar hun thuishaven.

Bejaarde Vordenaren
gered
Een bejaard echtpaar dat afgelopen za-
terdagmiddag met hun auto te water was
geraakt in een beek langs de A 73 bij Nij-
megen, is gered door twee passerende
automobilisten. De slachtoffers kwa-
men met de schrik vrij.
Door onbekende oorzaak kwam de wa-
gen op de groenstrook terecht, vloog
over de kop en rolde vervolgens weer
rechtop een beekje langs de weg in. Twee
mensen die te hulp schoten schreeuw-
den het bejaarde stel toe dat het de wa-
gen, die niet geheel onder water stond,
moest laten vollopen zodat de portieren
konden worden geopend. Daarna werd
het paar door de twee op het droge gehol-
pen.

Zwemvierdaagse
In de week van 10 tot en met 14 juli wordt
er in het zwembad 'In de Dennen' een
zwemvierdaagse georganiseerd, waarbij
tal van nevenaktiviteiten worden gehou-
den.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 1 juli 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 juli 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zondag 2 ju/i 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 2 juli 10.00 uur ds. H. Westerink,
Gezinsdienst. Afscheid oudste groep Zondags-
school, na afloop koffiedrinken in de Voorde
achter de kerk.

Geref. kerk Vorden •
Zondag 2 juli 10.00 uur ds. P.W. Dekker,
gezinsdienst; 19.00 uur drs. P.W. Dekker.

Huisarts / en 2 juli dr. SterTinga, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige R ia Haggeman,
Withaar. Tel. 05754-351.

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

Dierenartsen van zaterdag 1 juli 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 1 9.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 1 en 2 juli N.J. Edens, Vorden, tel.
05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wij-

zing houdt zitting in het Dorpscentnjm de
eerste maandag van de maand van 19.00-
20.00 dagelijks.

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

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

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

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

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

Tafeltje Dekje hele maand juli mevr. v.d.
Berg, tel. 6875. Bellen voor half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

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

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

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

VIERAKKER-WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 1 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 juli 10.00 uur Eucharistieviering.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 juli 10.00 uur ds. H. Woldendorp.

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

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

De mensen die de moeite nemen om
aanstaande zaterdag de Prettymarkt te
gaan bezoeken, zullen daar een grote
verscheidenheid aan artikelen aantref-
fen. Leden van de zwem- en poloclub
Vorden zijn al maanden in de weer met
het verzamelen van allerhande spullen.
En met succes want de markt zal weer tal
van 'begerenswaardige' produkten om-
vatten. Zoals bekend heeft de zwem- en
poloclub de opbrengst hard nodig om
onder meer de trainingen in het overdek-
te zwembad te Eefde te kunnen bekosti-
gen.

lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woens-
dag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; don-
derdag 10.45-11.45 uur.

Burgerlijke
stand
Geboren: Albertine Hermien Sleumer;
Lisa Christina Broekert; Nicole Schoe-
maker
Ondertrouwd: Geen
Gehuwd: H.J. Pardijs en G.J. Broekman;
P.J.A. Broekhuizen en K. Nijenbrinks;
A. van Zeist en D.J. Huissoon; F. Italia-
ner en V.M.F, van Pelt; R.H.A. Reumer
en Y. van der Zaag
Overleden: G.H. Ruesink, oud 60 jaar



Oranjefeest Medlertol
1989 voor de 64e keer

ZATERDAG
8 JULI

ZATERDAG
1 JULI
Avond oriënteringswan-
deling.
Start 20.00 uur bij café
Eykelkamp.

VRIJDAG
7 JULI
20.00 uur in de feesthal
komen voor u 'De Rad-
drijers' uit Corle met hun
programma "t Lecht op
Greun'.

13.00 uur volksspelen.
Vogelschieten, dogcar-
rijden enz. enz., op het
feestterrein een draai-
molen, schiettent enz.
enz. aanwezig.

20.00 uur in de feesthal.
Groot bal o.l.v. The Mid-
ways'.

Persoonlijke lenin^
Snel en goedkoop

de Rabobank
Als u geld wilt lenen voor een auto, meubels of een
verbouwing, weet u bij de Rabobank snel hoeveel
u kunt lenen en wat dat per maand kost. En de
Rabobank is bovendien een stuk voordeliger dan
veel andere financiers. Dit levert al gauw een
voordeel op van vele honderden guldens per jaar.
Vergelijk de Rabobank-tarieven voor Persoonlijke
Lening met de wettelijke maximum-tarieven. In de
tabel hieronder ziet u in één oogopslag hoeveel
voordeliger u uit bent bij de Rabobank.

Persoonlijke Leningen van ƒ 1.000,- t/m ƒ 50.000,—

netto in
handen
8.000,-

10.000,-
25.000,-

loop-
tijd
48mnd
60mnd
60mnd

Rabobank
maand-
termijn
210,14
218,59
546,47

effektieve
rente/jr*.
12,5%
11,8%
11,8%

wettelijk maximum
maand-
termijn
225,48
238,97
574,16

effektieve
rente/jr* .
16,9%
16,3%
14,3%

uw
voordeel

736,-
1.222,-
1.661,-

tariefwijzigingen voorbehouden

Wilt u een lening? Maak dan nu een afspraak.

Meer bank voor je geld

In onze opruiming:

Rieker damesschoenen van 119.95 NU 99,—

Cristall damesschoenen van 179.-voor 1 25,—

Jacobs damesschoenen van 119,95voor O</,^

Anita damesschoenen van 79.95v00r 39,—

VEEL VOORDELIGE AANBIEDINGEN
in Dames- en Herenmuilen van
ROMIKA, ROHDE en BLENZO.

BUNNIES en PIEDRO Kinderschoenen
NU EXTRA VOORDELIG.

Alle Jochie Kinderschoenen NU 49,—

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 29 en 30 juni en 1 juli

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Export
Tomaten
per kilo

1,95

MAANDAG
3 juli

' 500 gram

Spitskool
panklaar 0.95

DINSDAG
4 juli

500 gram

Worteltjes
geschrapt 0.95

WOENSDAG
5 juli

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

NNINQAIOLE^MKKERS

Brood daar zit wat in!
Elke dag weer vers uit de oven
in de winkel, dat kan alleen bij
de bakker die zelf bakt.
OPLAA T is zo 'n bakker

AANBIEDING:

Appelpunten vam ,7oVOor 1,50
Slagroom „t Mokkasnit van ervoor 5,75
De enige echte Vordense mik NU 4,50

Spiraalkoeken vansjsvoor 3,25

Debakkef
die zelf
eftedag
versbaki

WARME BAKKER

§PLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,75

Hét adres voor Rund-, Varkens- en Lamsvlees.
Hier geslacht, dus

VERSER KAN HET NIET!

WEEKEND SPECIALITEITEN

Pampa schijven of
Slavinken

5 halen

4 betalen

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

100gram 1 ,95

Zure Zult
100 gram 0,79

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haas Rib Karbonades
1 kilo 1 1 ,95

magere Lende la pjes

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

fijne 1 küo 7,95
grove 1 küo 9,90

Studenten steaks
per stuk l,"

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1 küo 11,50

MARKTAANBIEDING

500 gram 9,90
Bami of Nasi ^ küo 6,25

Babi pangang 5oogram 6,25
Speklapjes

zonder zwoerd / , %s O

Gevraagd:

medewerker
voor alle werkzaamheden

G. Weulen Kranenbarg en Zn. bv
Vorden TOL 05752-121? of isn

Wist u al
dat u bij ons uw filmrolletje
of cassette nu ook binnen
2 dagen terug heeft?

En wel met: Fotohome'S

2 dagen service

en het blijft nog steeds voordelig,
want u betaalt per foto maar 10
cent meer.

Braam
Sigarenspeciaalzaak
Burg. Galleestraat 10a
Vorden-Tel. 3260

*

'•

Schoenaker
Café - restaurant
Direct gelegen aan de weg Vorden-Ruurlo
in het plaatsje Kranenburg (t.o. de kerk) in een
bosrijke omgeving te midden van het 8 kastelen gebied.

u volgende wee\vrijdag jjuli
kennismaken met ons vernieuwde
café-restaurant?

bent van harte welkom.

TJUij houden 6pen Pfuis
van 76.30-79.00 uur.

Pfarry en cMarion Qerretsen.

Tel. 05752 - 6614. Ruurloseweg 64 -
7251 LV Vorden. (Kranenburg)



De baby is geboren,
ledereen heeft schik,
maar ik het allermeest, want...
de oudste dat blijf ik!

Marton

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

Arjen

Jan, Fenneke en Marlon
Kornegoor

26 juni 1989.
' 't Hissink'
Kostedeweg 10
7251 MZVorden

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van ons doch-
tertje

Nicole

Dick en Annet
Schoemaker

23 juni 1989.
Stationsweg 1 3
7251 ELVorden

Hierbij willen wij iedereen
heel hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemen
en kado's, die wij mochten
ontvangen bij ons 40-jarig
huwelijksfeest.

Henk Bloemendaal
Riek Bloemendaal-

Golstein

Het Hoge 38
7251 XXVorden

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de felicitaties, bloemen
en kado's, die wij mochten
ontvangen op onze huwelijks-
dag.

Herman en Ida
Waenink

Enzerinkweg 6a
7251 KAVorden

a.s. ZATERDAG
1 JULI

is het weer zover:

PRETTY
MARKT

Aanvang 10 uur
KOMTALLEN

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als ee/i rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.",
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te woiden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• ECHTPAAR in Den Haag
met 3 zoons: 7, 5 en 1 jaar,
vrouw arts, ZOEKT meisje om
in zomervakantie te helpen
met kinderen. Kost en inwo-
ning en vergoeding in overleg.
Tel.: 070-281585 of in Vor-
den: 6466.

• De Deldense Buurtvereni-
ging brengt voor u een heer-
lijke Plattelands komedie
vrijdag 30 juni. Dorpscen-
trum, Aanvang 20.00 uur.

• TE KOOP:
Nieuwe aardappelen, alle
soorten koolplanten, prei,
andijvie, sla, rode biet en knol-
raapplanten.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, Tel. 05752-6876.

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

• A.s. vrijdag 30 juni 'Zo
heeft Meu Gerre het gewild'
in het Dorpscentrum Vor-
den, aanvang 20.00 uur.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

• Oranjefeest
Medlertol

Zaterdag 1 juli avond oriënte-
ringswandeling. Aanvang
20.00 uur bij Café Eykelkamp.

Gerrit ten Have
en

Gea Schippers

hebben zich voorgenomen
om op donderdag 6 juli om 11.15 uur
in het gemeentehuis te Vorden
in het huwelijk te treden.

De huwelijksinzegening zal plaatsvinden
om 12.1 5 uur in de NH Kerk
te Wichmond door ds. L.D. Horjus.

U bent van harte uitgenodigd
voor de receptie van 1 6.30-17.30 uur
in zaal 'Concordia', Raadhuisstraat 36
te Hengelo Gld.

L/evergeen bloemen of planten.

Wij wonen op:
'De Russer', Koekoekstraat 17
7233 PB Vierakker

Marktvereniging
Vorden

Ledenvergadering

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

John Wenneker
en

Carla Bultman

gaan trouwen
op vrijdag 7 juli 1989
om 11.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 1 5.00 tot 1 6.30 uur
in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Addinkhof 11
7251 VE Vorden

Beene Bosma
en Petra Eykelkamp

1914-VORDEN-1989
Op 8 juli 1989 is het 75 jaar geleden dat onze

vereniging is opgericht.
Ter gelegenheid hiervan wordt een receptie

gehouden op

zaterdag 8 juli a.s.
om 19.30 uur in zaal de Herberg'

Dorpsstraat 10 te Vorden.
i

Vanaf 21.30 uur is er een feestavond met
medewerking van topformatie MAGIC, waar leden,

oud-leden en andere belangstellenden welkom zijn.

Het Bestuur
Vorden, juli 1989

DAT WORDT SMULLEN ttè. WEEK!
DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

NASI of BAMI
per kilo

•M

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Rundergehakt
500 gram 5,98

5,98

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Zeeuws spek 1 oo g 1,45
Snijworst 100 g 1,65

» »^ T- -T^-^y^JSPECIAL:
KEURSLAGER

MEDAILLON
100 gr. 195

BARBECUEN?
DE KEURSLAGER

MAAKT ER WERK VAN!
Grote party? Intiem partijtje?^
Wij staan er klaar voor. Wij
bieden U de lekkerste dingen)
passend voor elke
portemonnee.
Aparte vleesjes, sauzen,
salades en ook allerhande
apparatuur.

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

maandag: Speklappen p. kg 6,98

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

woensdag:
Gehakt h.o.h. 500 g 4,98

Rundergehakt soog 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

geven elkaar het ja-woord
op vrijdag 7 juli 1 989
om 10 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

We zouden het leuk vinden
ook u te zien op de receptie
van 14.00 tot 15.30 uur
in Bodega ' 't Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres is en blijft:
De Bakkerij 33
7245 AN Laren (Gld.)

Bloemen en p/anten vinden wij fijn
maar daarvoor is ons huis echt te klein.

Heden overleed na een zorgzame verpleging in het
verpleeghuis „Slingerbosch" te Zutphen, onze lieve
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Johanna Hermina Oudenampsen
WEDUWE VAN REINT STEGEMAN

in de ouderdom van 93 jaar.

Zaandam: A.H. Olthof-Stegeman
W.J. Asma

Vorden: H.C. Stegeman
A.J. Stegeman-Nijhuis

Zutphen: D.H. v.d. Berg-Stegeman
H. v.d. Berg

Vorden: Chr. Klein Obbink
C. Klein Obbink-Wittebol

klein- en achterkleinkinderen

7251 DR Vorden, 26 juni 1989.
„Rondekamp", Rondekampweg 3

Correspondentieadres:
H.C. Stegeman, Rondekampweg 1,
7251 DR Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 30 juni
1989 om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden waarna de begrafenis zal plaatsvinden om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

gesloten
vanaf 23-6-1989

wegens gezondheidsredenen.

WIJ DANKEN U VOOR HET
IN ONS GESTELDE

VERTROUWEN.

Kapsalon P.

Dorpsstraat 1 — Vorden

De jaarlijkse

BEJAARDENTOCHT
vindt plaats op

30 augustus
Noteer deze datum.
Nadere gegevens volgen!

Namens het Comité,
W. Polman

G.W. Eijerkamp

MONUTA
U1TVAART-
VERZDRG1NG

UiT^ARJ
VERZEKERING

zonder meer ft zorg minder

Om u nog sneller van dienst te zijn,
kunt u ons O -̂nummér betten:

06-8212240
óófc ir» uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw

Glaswerk
Wandafwerking

Schildersbedrijf

A. PETERS

Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

OPRUIMING

M VORD,
DE" TELEFOON 2426

DEZE WEEK:

Bolussen of
Moskovisch
NU per zakje van 6 van 4,50 voor

3 95,*j*j
bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

Contactjes
• Oranjefeest Medler-
tol 7 en 8 juli

• Gezellig een avondje uit?
Ga naar de toneeluitvoering
van de Deldense Buurtvereni-
ging a.s. vrijdag 30 juni in
het Dorpscentrum, aanvang
20.00 uur.

• TE KOOP:
'Volop' alle soorten kool-
planten, sla, andijvie, rode
biet, selderie, peterselie,
asters, koolraap, preiplanten,
bieslookpollen, jonge konijn-
tjes, kleurdwerg, cavia's en
afrikanen.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden. fel. 1498.

Vakantieaanbieding:

Kinderbadpakken
116 t/m 176 vanaf 8,75

diverse Kinderzwembroeken
pst 4,95

Voetbalbroeken
Adidas — Robey div. maten w,™"

Marten
«tedi dotllnffenJI

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

Robey + Yellow Bird

REGEIM-
JACKS

1 52 t/m 50

14,95



SÏÏ3*« vaak*» duur».
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Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg Galleestraat 60
7251 ECVorden
Telefoon 05752 2637
7251 l

fons Jansen -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

Schoon tapijt
zonder nattigheid
metSebo
Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw? Huur Sebo bij

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517
Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

... d roog weg de schoonste.
Aanbevolen door vooraan-
staande tapijtfabrikanten.

De Bondsspaarbank

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

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

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

120.000 andere banken en duizenden
geldautomaten in het buitenland.

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

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

triëring, vervangend vervoer en rechts-
bijstand.

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

U bent van harte welkom.

r o u O N
~1

Ik wil graag meer informatie over de
Pluscard.

Naam:
m/v

Adres:

Postcode:

Plaats:

Ik heb wel/geen salarisrekening bij
de Spaarbank.

In een envelop zonder postzegel zenden aan:
Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk
Nederland, afdeling Marketing, Antwoord-

i nummer 1130, 7 300 VB Apeldoorn.
J

De Bondsspaarbank d^pt meer voor betaalgemak.

bondsspaarbank
Centresten Oostelijk Nederland

OPEL SERVICE

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

TANKSTATION BRAND OIL
,DEN ELTER" NU GEOPEND!

GROTE OPENINGSAKTIE
ZATERDAG 1 JULI 1989

10 CENT EXTRA KORTING per liter op onze
gunstige prijzen van super, euro loodvrij, autodiesel en LPG.

Als WELKOMSTGESCHENK een heerlijke Groninger notenkoek.

Een lekkere verrassing voor de kinderen.

Vernieuwde spaaraktie met aantrekkelijke geschenken.

BRAND OIL
Tevens uw
vertrouwde adres
voor:

* huisbrandolie
* tractorgasolie
* autodiesel
* benzines
*LPG
* smeermiddelen

TANKSTATION BRAND OIL „DEN ELTER
Den Elterweg 106.ZUTPHEN-WARNSVELD

it
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Stichting Welzijn Ouderen zal sociale

De talrijke ouderen die dinsdagavond de raadszaal bevolkten, gingen zo te zien teleurgesteld naar huis. De raad
besloot namel ijk een bezwaarschrift van de SWOV ongegrond te verklaren hetgeen inhoudt dat de SWOV voor
de jaren 1990 en 1991 de kosten van de sociale dagopvang uit het budget van 75.000 gulden moet zien te bekosti-
gen. Voor het lopende jaar 1989 had de raad reeds besloten om een éénmalige subsidie toe te kennen van 5.283
gulden. Via inspreekbeurten en briefwisselingen heeft de SWOV bij herhaling kenbaar gemaakt dat in haar
opvatting de sociale dagopvang niet uit het budget van 75.000 gulden betaald kan worden.

De frakties van het CDA en VVD
schaarden zich achter het voorstel van
het college. De Partij van de Arbeid
stemde tegen en diende een motie in
die inhield dat de raad werd voorge-
steld om voor 1990 ten behoeve van de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden een
bedrag voor nieuw beleid ad 5.700 gul-
den voor sociale dagopvang prioritair
in de gemeentebegroting 1990 op te ne-
men en voor 1991 voorshands eenzelf-
de bedrag, nader te laten afhangen van
de evaluatie in de eerste helft van 1990,
op te nemen.
De motie werd zowel door de VVD als
CDA van tafel geveegd. 'De motie van
de PvdA loopt op de feiten vooruit', zo
sprak liberaal Brandenbarg. 'De motie
is opportuun. De motie zegt: hier
SWOV daar heb je alvast een bedrag.
Herst een vol jaar draaien dan evalue-
ren', aldus de reactie van fraktievoor-
zitter Boers (CDA) op de motie. Uit-

eindelijk werd de motie met acht stem-
men tegen en vier voor verworpen.

Onderschrijving zienswijze
Commissie Beroep en
Bezwaarschriften
Alvorens de motie werd ingediend,
onderschreef de heer Voortman de
zienswijze van de Commissie van Be-
roep en Bezwaarschriften. 'Ook wij
zijn van oordeel dat het vrijwel onmo-
gelijk is om de sociale dagopvang vanaf
1990, wanneer de kosten van dit projekt
nog zullen toenemen, voort te zetten
en te bekostigen uit het bestaande bud-
get onder de voorwaarde van onver-
korte handhaving van alle flankerende
voorzieningen', aldus de heer Voort-
man.
Hij had met ongerustheid in de toe-
lichting van het college gelezen dat zij
spreekt over een verschil van me-

ning over het aantal uren dat de be-
roepskracht in dienst moet zijn van de
SWOV. Hoeveel uur moet dit minder
worden? zo vroeg hij aan wethouder
mevr. Aartsen.
'Het is aan de SWOV of zij wel of niet
20 uren voor een beroepskracht wil uit-
geven. Wij willen binnen het SWOV
een herschikking van gelden. Het col-
lege is zich er terdege van bewust dat
het aantal ouderen in onze gemeente
groeit. Eerst straks gaan evalueren en
bij de gesprekken over budgetsubsidië-
ring moeten we de zaak opnieuw bekij-
ken. Wel zal er bij budgetsubsidies aan
randvoorwaarden moeten worden vol-
daan. We zullen nu een eenmaal op
verantwoorde wijze met gemeen-
schapsgelden moeten omgaan. Wij
willen graag de verhoudingen met on-
der meer de SWOV goed houden, dat
houdt dan niet meteen in dat er dan
ook maar bedragen beschikbaar moe-

ten worden gesteld', aldus mevr. Aart-
sen.

Helder beleid
De heer A.H. Boers (CDA) noemde
het huidige subsidiebeleid dat de ge-
meente ten opzichte van de SWOV
voert, een helder beleid. 'De SWOV
heeft de mogelijkheid zich te herschik-
ken op het beschikbare budget. Het
ouderenwerk is een groeiend bedrijf.
De behoefte om zo lang mogelijk zelf-
standig te functioneren zal toenemen.
Wel zullen binnen het ouderenwerk
prioriteiten gesteld moeten worden.'
Hij hoopte dat de SWOV inderdaad de
ruimte binnen het budget van 75 mille
zal vinden.
'Wanneer blijkt dat herschikking niet
mogelijk is, dan zullen we één en ander
moeten herzien', aldus Boers die voor-
stelde een Reservefonds Welzijn in te
stellen. Te beginnen met een bedrag
van 20 tot 30 mille waaruit nieuwe ini-
tiatieven kunnen worden gefinancierd.
De heer E. Brandenbarg (WD) erken-
de dat een beroepskracht bij de SWOV
noodzakelijk is. 'Ook onderschrijven
wij dat flankerend ouderenbeleid
voorrang moet hebben. Ik denk dat de
SWOV voor haar eigen activiteiten bij

de leden hogere bijdragen moeten vra-
gen. Ook zal Tafeltje-Dekje kritisch
moeten worden bezien. Nieuw beleid
kost geld, dat wil echter niet zeggen dat
dan maar meer geld beschikbaar moet
worden gesteld', aldus de heer Bran-
denbarg.

Verstandhouding
met SWOV herstellen
Alle frakties drongen er met klem bij
het college op aan dat getracht moet
worden de betrekkingen tussen ge-
meente en SWOV te herstellen. Mevr.
Aartsen: 'Als college proberen we al-
tijd om instellingen en stichtingen po-
sitief te benaderen. In dit opzicht kan
men ons geen verwijten maken'.

Stichting Peuterspeelzaal
kan taxateur aanwijzen
De raad ging er mee akkoord dat de
Stichting Peuterspeelzaal een onaf-
hankelijke taxateur zal aanwijzen met
betrekking tot de vaststelling van de
huur van de peuterspeelzaal 'Ot en
Sien' welke is gevestigd in de ruimten
van de sporthal 't Jebbink.

BURGEMEESTER KAMERLING:

'Industriële Kring verkondigt
onwaarheden'

75-jarig Jong Gelre recipieert
zaterdag 8 juli •

'Wij betreuren het dat de Industriële
Kring gemeend heeft zich, in tegenstel-
ling tot een met ons gemaakte afspraak,
via de pers tot ons college te moeten
richten. Bovendien is de inhoud van het
bericht nogal tendentieus. Zo worden
conclusies getrokken en oordelen ge-
veld zonder dat wij als partij ook maar
iets ter verdediging hebben kunnen aan-
voeren. Dit ligt des te gevoeliger nu in
het bericht diverse onwaarheden wor-
den weergegeven dan wel zaken uit hun
verband worden gerukt', aldus burge-
meester Kamerling dinsdagavond in de
raad naar aanleiding van een artikel dat
vorige week in dit blad verscheen en
waarbij de Industriële Kring het college
verweet dat zy geen visie heeft op het
gebied van industriebeleid.

Burgemeester Kamerling wees in dit
verband op onderhandelingen die het
college met een drietal bedrijven voert
en waarbij het gaat om ca. 5.000 m2 in-
dustrie-oppervlakte. Ten aanzien van
hinder tussen bedrijven onderling, zei
burgemeester Kamerling dat de ge-
meente geen bedrijven toelaat welke
een onaanvaardbare overlast voor de
omgeving veroorzaken.

n raad

'Zijn er toch problemen, dan trachten
wij die in goed overleg op te lossen, be-
ter nog te voorkomen. Naar onze me-
ning dus geenszins een industrie-on-
vriendelijk beleid', aldus de burge-
meester.

Een aanbod van bedrijven om met hun
vrachtauto's elders mini-rotondes te
proberen, was bij het college niets be-
kend. 'Wij lezen het in Contact', aldus
de burgemeester die er aan toevoegde
dat van een verwijt van afwijzen van
dat aanbod dan ook geen sprake kan
zijn.

Naschrift
De Industriële Kring heeft zich niet per-
soonlijk via de pers tot het college ge-
wend doch het was een weergave van wat
gezegd en behandeld is tijdens haar
jaarvergadering.

Het aanbod om een proefrit te doen en te
gaan kijken in Laag Keppel heeft raads-
lid E. Brandenbarg (VVD) al eerder
geopperd.

Redactie

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de afdeling Vorden van
Jong Gijje geeft het bestuur op zaterdagavond 8 juli een rejfetie in de
grote /iSRan 'De Herberg'. Direkt na afloop van deze recepW vindt er
een feestavond plaats met medewerking van het orkest 'Magie'. Op dit
feest zijn leden, oud-leden en andere belangstellenden welkom.

De afgelopen maanden hebben Wilma
Rossel, Absie Bokkers, Els Abbink, Han
Tjoonk en Jan Hendriksen allerlei gege-
vens verzameld en die verwerkt in een
jubileumboek. Tijdens de receptie op 8
juli zal het eerste exemplaar van dit boek
worden overhandigd.
Jong Gelre Vorden is ontstaan doordat
de plaatselijke afdelingen van de BOLH
en BOG op gegeven moment een fusie
aangingen. De eerste aanzet tot de 'Vere-
niging van oud-leerlingen vana het land-
bouwonderwijs' werd op 8 juli 1914 gege-
ven door de heer Bulten uit Ruurlo en in
die tijd bekende Vordense dierenarts

Thien, een man die zich op velerlei ter-
rein in Vorden verdienstelijk heeft ge-
maakt. Vanaf de jaren dertig tot zestig
werden er bijna jaarlijks landdagen ge-
houden. (Een dergelijke landdag zal ook
ter afsluiting van het 75-jarig bestaan, op
zaterdag 5 augustus gehouden worden.)
Vanaf 1937, met uitzondering van de oor-
logsjaren wordt er telkenjare een feesta-
vond gehouden. Hield de vereniging
zich vroeger voornamelijk op agrarisch
gebied bezig, tegenwoordig wordt ook
veel het accent gelegd op het culturele
vlak. Jaarlijks organiseert Jong Gelre zo-
wel regionaal als provinciaal culturele

wedstrijden. Bij Jong Gelre Vorden is
men op dit gebied bijzonder aktief en ge-
talenteerd, want het afgelopen jaar wist
Jong Gelre tijdens het kampioenschap
van Nederland een fraaie derde plaats te
bemachtigen.
Tot het jaar 1965 gingen de BOLH en
BOG apart door het leven. Toen kwam
de fusie tot stand. Na een kleine inzin-
king in de zeventiger jaren, toen het le-
dental wat minder werd, is Jong Gelre
thans een bloeiende vereniging die zich
vrijwel op alle markten in de Vordense
samenleving thuis voelt. In het belang
van deze gemeenschap organiseert Jong
Gelre bijvoorbeeld elk jaar een avond-
fietsvierdaagse, een klootschiettoer-
nooi, terwijl de leden zelf zich onder
meer kunnen uitleven in volleybal, voet-
bal, handbal, dropping, kegelen etc. Dit
alles onder het motto 'alles mag, niets
moet'.
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Ingezonden mededeling
Huilen verantwtwedinK van ile redactie

De Derde Wereld;
we hebben er
allemaal mee te
maken!
Iedere dag komt men hier met de Derde
Wereld in aanraking. Denk maar eens
aan de dagelijkse kopjes koffie en thee.
Het komt direct uit de Derde Wereld.
Ook indirect heeft men met de Derde
Wereld te maken, zoals b. v. het vlees van
de varkens, die gevoerd worden met voor
een groot deel voer uit de Derde Wereld.
Met het wegkopen van dit voer verarmt
daar de bodem en hier krijgen we te veel
mest. Alles hangt met alles samen!.
"Wat kan ik daar nu aan doen!", zult U
misschien zeggen. Veel structurele pro-
blemen kun je in je eentje niet verande-
ren; wel gezamenlijk in organisaties.
Maar U kunt nu meteen ook hier al iets
ten goede aan veranderen, door bewust
te gaan kopen, bv. Derde Wereld-pro-
dukten voor een eerlijke prijs.
De Wereld Winkels verkopen zulke pro-
dukten voor een eerlijke prijs, waardoor
de mensen daar zo'n 60% meer voor hun
produkten krijgen. Maar de Wereld Win-
kels doen nog meer.
Kom eens langs! ledere veertien dagen
staan we op de markt. De eerstvolgende
keer is 7 juli.

Namens de Wereld Winkel Vorden,
Bert Groot Jebbink, Molenweg 45. Tel.
2376.

Klootschietmarathon Van Ijuli t/m 2 september

succes
Als voorproefje op de volksfeesten (aan-
staand weekend) organiseerde het be-
stuur van de buurtvereniging 'Delden'
zondag een klootschietwedstrijd over
een afstand van 10 kilometer. Niet min-
der dan 120 personen hadden zich voor
deze 'marathon' aangemeld. De deelne-
mers vertegenwoordigden in totaal 30
ploegen van elk vier personen. Het was
geoorloofd dat in elke ploeg hooguit één
deelnemer mocht uitkomen die lid is van
de AKF en NKB. De start was bij café
Het Zwaantje aan de Hengelosseweg.
Onderweg was op het erf bij de familie
Broekgaarden een stop ingelast waar de
deelnemers in de gelegenheid werden
gesteld een hapje en een droogje te nutti-
gen.
De route ging geheel door het buurt-
schap Delden. Na afloop reikte Dick Re-
gelink, voorzitter van de Deldense
buurtvereniging de prijzen uit, waarbij
hij dank bracht aan de firma Oldenhave
voor het beschikbaar stellen van de prij-
zen.

De uitslagen waren als volgt:
Heren: 1. Kivietstraat, Neede, 116 scho-
ten en 31 meter; 2. Stegeman, Ruurlo,
120 schoten en 72 meter; 3. Linde II, 129
schoten en 100 meter.
Gemengd: 1. Linde V, 159 schoten en 20
meter; 2. Delden 4, 160 schoten en 40
meter; 3. Fam. Weenink, Hengelo, 167
schoten en 45 meter.
Dames: 1. Hackfort 4, 185 schoten en 7
meter; 2. fam. Gr. Jebbink, 188 schoten
en 16 meter; 3. Linde 7,211 schoten en 20
meter.

Poppenhuizen te kijk
in Aaltens Museum
Frerihshuus
Tussen klein en klein bestaat in de pop-
penhuiswereld nog een 'groot' verschil.
Binnen deze wereld zijn er 'miniaturis-
ten', die uitsluitend op schaal werken.
De meest voorkomende schaal is l: 12.
Dat wil zeggen dat alle maten uit de
'grote' wereld door 12 gedeeld worden.
De poppenliefhebber doet dat ook,
maar als hij iets heel mooi vindt en het
heeft een iets afwijkende maat dan zet
hij het toch in zijn poppenhuis of kast.
Een miniaturist zou dat nooit doen,
zelfs de dikte van bijvoorbeeld het hout
voor een stoel of het glas voor een karaf
moet aan zijn schaal voldoen. Al dit
fraais is in het 'Frerikshuus' te Aalten te
zien van l juli t/m 2 september a.s.

Dankzij de medewerking van mevr.
Rika Nellesteyn uit Arnhem, en de in-
breng van de vele eigenaars van de an-
tieke poppenhuizen, zal er in het mu-
seum een bijzondere collectie te zien
zijn. Mevr. Nellesteyn heeft op zoek
naar spulletjes om haar kamertjes in te
richten, talloze beurzen rn rommel-
markten bezocht en vele tips nagetrok-
ken. Als de ouderen onder ons de mi-
niatuurtjes zien, zullen ze misschien
oude herinneringen oproepen van een
verrassing op een verjaardag, bij St. Ni-
colaas, of een droom die nooit vervuld
werd. Van een stukje huisvlijt van een
vader of moeder van jaren geleden.
Voor kinderen is het vanzelfsprekend

een aantrekkelijk geheel. Ze zien de
prachtige voorwerpen waarmee de ka-
mertjes zijn ingericht.
Met bewondering zal men kijken naar
het vernuft, gemaakt door vlijtige han-
den en met eenvoudig gereedschap.

Een bezoek aan de tentoonstelling is
bijzonder aan te bevelen, om al dit
fraais — waarbij kosten nog moeite zijn
gespaard — te gaan bezichtigen. Men
komt dan in een droomwereld van
Klein — Kleiner — Kleinst.
De tentoonstelling is te bezichtigen lij-
dons openingsuren van het museum
's maandagmiddags, dinsdag t/m vrijdag
's morgens en 's middags en 's zaterdag-
middags. Groepen graaf op afspraak:
05437-71797.

Kofferbridge
Kofferbridge is niets anders dan een va-
riant op thuisbridgen, met als leuke bij-
komstigheid dat aan het einde van de
avond een voorlopige score kan worden
berekend. Deze score zal aan het eind
van een periode van 4 of 5 weken defini-
tief worden berekend en aan de deelne-
mers worden toegezonden.

Iedereen die het bridgespel speelt en die
weet hoe een scorebriefje moet worden
ingevuld kan meedoen, mits men met
vier personen is.
Tegen betaling kan men bij G.H.J.
Derksen, Rijksstraatweg 33 in Warns-
veld (tel: 05750-22441) een koffer halen.
In deze koffer bevinden zich 24 spellen
welke in ieder geval al één keer gespeeld
zijn, dus schudden hoeft niet. Bij ieder
spel bevind zich een envelop met daarin
het scorebriefje die na afloop van het
spel moet worden ingevuld. Hierna kan
men de score meteen vergelijken met
de voorgangers en zien of men er een
goed contract heeft uitgehaald. Per cy-
clus van 4 of 5 weken zijn er vijf koffers
beschikbaar, dus in principe kan men
iedere week een andere koffer krijgen.

Na afloop van iedere cyclus wordt de
totaaluitslag berekend en aan iedere
deelnemer toegezonden. In iedere kof-
fer bevinden zich tevens vier envelop-
pen (N-O-Z-W) met daarin de spelver-
deling van alle 24 spellen, zodat men
eventuele dooreen gehaalde spellen zelf
kan corrigeren.

De koffer moet nadat hij gespeeld is
weer zo snel mogelijk worden ingele-
verd, zodat iedere koffer in die cyclus 9*
keer kan worden gespeeld. In de koffer
bevindt zich tevens een lijst waarop
men naam en paarnummer dient te ver-
melden, zodat aan het eind precies be-
kend is wie onder welk paarnummer
heeft gespeeld.

Het ligt in de bedoeling om aan het ein-
de van de zomerperiode een drive te
organiseren voor alle paren die als num-
mer 1,2 of 3 bij een koffer zijn geëin-
digd.

Diploma-uitreiking
LHNO 't Beeckland
Donderdagavond 22 juni j.l. werden op
LHNO ' 't Beeckland' in Vorden de di-
ploma's uitgereikt aan de geslaagde 4e-
jaars. Aan het begin van de avond kwa-
men de geslaagden en het personeel bij
elkaar en kregen de leerlingen bloemen
aangeboden met voor elk een toepasse-
lijke spreuk.
In aanwezigheid van o.a. hun ouders
kregen zij daarna in de gymzaal van de
school hun diploma's.

De directrice van ' 't Beeckland', mevr.
L.A. Nijhoff, sprak de aanwezigen toe.
Zij schonk daarbij aandacht aan de oor-
spronkelijke betekenissen van het La-
tijnse woord 'examen'. 'Dat betekende
in de eerste plaats 'naar buiten laten ko-
men' van datgene wat geleerd is. Dat is
inmiddels gebeurd bij de schoolonder-
zoeken en het landelijk centraal schrif-
telijk examen', vertelde mevr. Nijhoff.
'Maar het woord 'examen' betekende
ook: 'uitzwermen'. En dat moment van
uitzwermen is deze avond gekomen.'
Het grootste gedeelte van de leerlingen
gaat ook dit jaar weer na ' 't Beeckland'
een vervolgopleiding volgen. Bijvoor-
beeld een MDGO-opleiding, het
KMBO of een Kappersopleiding. Een
aantal leerlingen gaat naar het VHBO
en hoopt daar een diploma op HAVO-
niveau te behalen. De geslaagde leerlin-
gen die liever direkt gaan werken, ble-
ken inmiddels al een baan gevonden te
hebben.

Na afloop van de diploma-uitreiking
konden de leerlingen en hun ouders af-
scheid nemen van het personeel van de
school, onder het genot van een drank-
je.
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WICHMONDSE LUDGERMARKT OP 1 EN 2 JULI

WICHMOND — Zaterdag l en zondag 2 juli a.s. wordt voor de veertiende keer de Wichmondse
Ludgermarkt gehouden. Tijdens deze traditionele jaarmarkt presenteren zich - - evenals andere
jaren — weer nagenoeg alle verenigingen en middenstanders uit de gemeenschap Vierakker/Wich-
mond. De Ludgermarkt, gesponsord door de RABO-bank en de Vordense Winkeliersvereniging,
bestaat voorts uit een uitgebreide curiosamarkt en een demonstratie van oude ambachten. Dit alles
aangevuld met standwerkers uit alle delen van het land.
De organisatoren verwachten, evenals vorig jaar, een groot aantal bezoekers. Dit jaar hoopt men bij
goed weer zelfs op een record.

De naam Ludgermarkt is te danken aan de geloofsverkondiger Ludger, die in 794 het kerkdorp
Wichmond stichtte. Een feit, dat de organisatoren in 1994 hopen te vieren met een complete
feestweek.

Het aantal stands zal het aantal van vorig jaar weer ruim overschrijden. Er is zogezegd voor elk wat
wils.
Aan de kinderen is eveneens gedacht, zo zal het weer mogelijk zijn op een luchtkussen te springen
en kunnen ze weer pony rijden bij „DE GRAAFSCHAPRIJDERS".
De jaarmarkt zal ook dit jaar weer opgeluisterd worden door de plaatselijke verenigingen. Zo is er op
zaterdagmiddag een optreden van de drumband van de muziekvereniging „JUBAL" en op zater-
dagavond een optreden van de „BEJAARDENDANSGROEP VIERAKKER/WICHMOND". Op
zondagmiddag geeft de muziekvereniging „JUBAL" een concert.

Tijdens het weekeinde wordt op de Ludgermarkt voor de tweede maal tijdens een Play-back show
gestreden om DE GROTE PRIJS VAN WICHMOND. Zaterdagavond zullen de voorronden worden
gehouden en uit de kandidaten zullen zes kandidaten op zondagmiddag in de finale strijden om de
eer.

De organisatie van de Ludgermarkt wordt grotendeels gefinancierd uit de VERLOTING die elk jaar
in de maand juni en tijdens de Ludgermarkt wordt gehouden. Bij deze verloting zijn drie reizen te
winnen. Reizen die beschikbaar zijn gesteld door de RABO-bank. Een ambtenaar van de Rijkspoli-
tie zal ook dit jaar weer de trekking verrichten, op zondag om ongeveer 18.00 uur.

De organisatie van deze Ludgermarkt is in handen van leden van de plaatselijke verenigingen, de
middenstand en enkele andere enthousiastelingen. Met namende inbreng van de beide vrouwen-
verenigingen, de HVG en KPO, is groot. Ook de medewerkflj van de plaatselijke bevolking is er
groot. Immers, tijdens dit weekeinde gebeurt er nogal wat. Straten worden geblokkeerd en toegan-
gen tot huizen zijn voor de auto soms tijdelijk onmogelijk. Tevens krijgt de buurtbus tijdelijk een
andere route. A
Toch is er nooit een probleem geweest, iets wat kenmerkeW is voor de sfeer in Vierakker en
Wichmond. Ook de medewerking van de gemeente Vorden wordt erg op prijs gesteld.
De samenwerking met de gemeente Vorden is nieuw en het is natuurlijk even wennen.

Middels een PRIJSVRAAG, die elders op deze pagina is te vinden, is het mogelijk in het bezit te
komen van een van de drie waardebonnen, die beschikbaar zijn gesteld door de Vordense Winke-
liersvereniging. Hiervoor moet u dan wel even naar de Ludgermarkt komen.

De Ludgermarkt wordt gehouden op zaterdag l juli van 14.00 tot 22.00 uur en op zondag 2 juli van 13.00
tot 18.00 uur.

Hotel-Café
Restaurant

HERFKENS

Zutphen-Emmerikseweg
64

7223 DJ Baak

Telefoon O5754-252

Ook voor speciale voeders
zoals:

• geitekorrel
• lammerkorrel
• paardebrok
• hondebrok
• enz.

veevoeders — kunstmest
Lankhorsterstraat 13—17
WICHMOND
Tel. 05754-257

GESPECIALISEERD IN

MACHINALE
HOUTBEWERKING
• TRAPPEN
• DEUREN
• RAMEN
• KOZUNEN
• FUN TIMMERWERK

Voor aannemers en particulieren

L
TIMMERFABRIEK

FA. J. BESSELING
Koekoekstraat 5, Vierakker
Telefoon 05750-20881
Fax 05750-26662

ORANJEFEEST TOLDIJK

VRIJDAG 7 JULI
Grote optocht

na afloop dansen
m.m.v. orkest „REPLAY"

ZATERDAG 8 JULI
dansen vanaf 10.30 uur
m.m.v. orkest „REPLAY"

en vanaf 20.00 uur
m.m.v. orkest „NEVER MIND"

Café-Restaurant

DEN BREMER tt

voor uw diners, familiefeest kouden warm buffet en
vergadering.

Zalen vanaf 10 personen.
Tel. 05755-1205

Wij verzorgen al uw
Metsel- en timmerwerken zoals:

Aannemersbedrijf

Fa. J. J. Hartemink en Zn.

IJsselweg 6, Vierakker
Tel. 05750-21852-21543

nieuwbouw,
verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

Hans
Fransen
Varkenshandel

Heerlerweg 1 5, VIERAKKER

Voor de hoogste prijs
en correcte behandeling

iedere week te koop gevraagd:

MESTVARKENS
„levend en geslacht"

BIGGEN

SLACHTZEUGEN

Tel. 05754-922

Café„d'nOLDEKRIET
Tel. 05754-285 - Wichmond

Waar het altijd gezellig is

Koude buffetten
Diners
Koffietafels
Partijen tot 1 50 personen

Ook voor een partijtje biljarten,
er zijn altijd 3 biljarts.

Ruime parkeergelegenheid
en terras

Atomica
Tuinmeubelen, plastic/p.v.c.
buizen, hulpstukken, vijverfolie,
muskietennetten.

nieuw: WEGWERP OVERALL's

p.st.koopje f 1 2,50

Atomica:
Steenderenseweg 11
Hengelo (G.)
Tel. 05753-2139

B.V.
LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. ARENDS WICHMOND

Niemeijer hooibouwwerktuigen
Landini traktoren
Mengele opraapwagens
Felle hooibouwwerktuigen
Afrasteringsmateriaal
Tuingereedschap
Hogedrukreinigers
Gazonmaaiers
Kruiwagens
Tuinsproeiers
Tuinpompen
Elektrische gereedschappen
enz. enz. enz.

Dorpsstraat 5 - Telefoon 05754-688

Timmerbedrijf

Haggeman

Broekweg 17, Wichmond
Telefoon 05754-351

J.W. KLEIN KRANENBARG & ZN.

Massief eiken meubelen
naar eigen ontwerp

Hackforterweg 31
Kerkstraat 9

7234 SH Wichmond
Vorden —

- Telefoon 05754-269
Telefoon 05752-2425

INSTALLATIEBEDRIJF

winters
Spalstraat 8 - 7255 AC HENGELO (GLD.)

Telefoon: 05753-1280



WICHMONDSE LUDGERMARKT OP 1 EN 2 JULI

WICHMOND — Zaterdag l en zondag 2 juli a.s. wordt voor de veertiende keer de Wichmondse
Ludgermarkt gehouden. Tijdens deze traditionele jaarmarkt presenteren zich - - evenals andere
jaren — weer nagenoeg alle verenigingen en middenstanders uit de gemeenschap Vierakker/Wich-
mond. De Ludgermarkt, gesponsord door de RABO-bank en de Vordense Winkeliersvereniging,
bestaat voorts uit een uitgebreide curiosamarkt en een demonstratie van oude ambachten. Dit alles
aangevuld met standwerkers uit alle delen van het land.
De organisatoren verwachten, evenals vorig jaar, een groot aantal bezoekers. Dit jaar hoopt men bij
goed weer zelfs op een record.

De naam Ludgermarkt is te danken aan de geloofsverkondiger Ludger, die in 794 het kerkdorp
Wichmond stichtte. Een feit, dat de organisatoren in 1994 hopen te vieren met een complete
feestweek.

Het aantal stands zal het aantal van vorig jaar weer ruim overschrijden. Er is zogezegd voor elk wat
wils.
Aan de kinderen is eveneens gedacht, zo zal het weer mogelijk zijn op een luchtkussen te springen
en kunnen ze weer pony rijden bij „DE GRAAFSCHAPRIJDERS".
De jaarmarkt zal ook dit jaar weer opgeluisterd worden door de plaatselijke verenigingen. Zo is er op
zaterdagmiddag een optreden van de drumband van de muziekvereniging „JUBAL" en op zater-
dagavond een optreden van de „BEJAARDENDANSGROEP VIERAKKER/WICHMOND". Op
zondagmiddag geeft de muziekvereniging „JUBAL" een concert.

Tijdens het weekeinde wordt op de Ludgermarkt voor de tweede maal tijdens een Play-back show
gestreden om DE GROTE PRIJS VAN WICHMOND. Zaterdagavond zullen de voorronden worden
gehouden en uit de kandidaten zullen zes kandidaten op zondagmiddag in de finale strijden om de
eer.

De organisatie van de Ludgermarkt wordt grotendeels gefinancierd uit de VERLOTING die elk jaar
in de maand juni en tijdens de Ludgermarkt wordt gehouden. Bij deze verloting zijn drie reizen te
winnen. Reizen die beschikbaar zijn gesteld door de RABO-bank. Een ambtenaar van de Rijkspoli-
tie zal ook dit jaar weer de trekking verrichten, op zondag om ongeveer 18.00 uur.

De organisatie van deze Ludgermarkt is in handen van leden van de plaatselijke verenigingen, de
middenstand en enkele andere enthousiastelingen. Met namende inbreng van de beide vrouwen-
verenigingen, de HVG en KPO, is groot. Ook de medewerkflB van de plaatselijke bevolking is er
groot. Immers, tijdens dit weekeinde gebeurt er nogal wat. Straten worden geblokkeerd en toegan-
gen tot huizen zijn voor de auto soms tijdelijk onmogelijk. Tevens krijgt de buurtbus tijdelijk een
andere route. A
Toch is er nooit een probleem geweest, iets wat kenmérkeiR is voor de sfeer in Vierakker en
Wichmond. Ook de medewerking van de gemeente Vorden wordt erg op prijs gesteld.
De samenwerking met de gemeente Vorden is nieuw en het is natuurlijk even wennen.

Middels een PRIJSVRAAG, die elders op deze pagina is te vinden, is het mogelijk in het bezit te
komen van een van de drie waardebonnen, die beschikbaar zijn gesteld door de Vordense Winke-
liersvereniging. Hiervoor moet u dan wel even naar de Ludgermarkt komen.

De Ludgermarkt wordt gehouden op zaterdag l juli van 14.00 tot 22.00 uur en op zondag 2 juli van 13.00
tot 18.00 uur.

Hotel-Café
Restaurant

HERFKENS

Zutphen-Emmerikseweg
64

7223 DJ Baak

Telefoon O5754-252

Ook voor speciale voeders

zoals:

• geitekorrel
• lammerkorrel
• paardebrok
•hondebrok

• enz.

naar

VEEVOEDERBEDRIJF

J.W. van den Brink
veevoeders — kunstmest
Lankhorsterstraat 13—17
WICHMOND
Tel. 05754-257

GESPECIALISEERD IN

MACHINALE
HOUTBEWERKING
• TRAPPEN
• DEUREN
• RAMEN
• KOZUNEN
• FUN TIMMERWERK

Voor aannemers en particulieren

L
TIMMERFABRIEK

FA. J. BESSELING
Koekoekstraat 5, Vierakker
Telefoon 05750-20881
Fax 05750-26662

ORANJEFEEST TOLDIJK

VRIJDAG 7 JULI
Grote optocht

na afloop dansen
m.m.v. orkest „REPLAY"

ZATERDAG 8 JULI
dansen vanaf 10.30 uur
m.m.v. orkest „REPLAY"

en vanaf 20.00 uur
m.m.v. orkest „NEVER MIND"

Café-Restaurant

„DEN BREMER"
voor uw diners, familiefeest, kouden warm buffet en

vergadering.

Zalen vanaf 10 personen.
Tel. 05755-1205

Wij verzorgen al uw
Metsel- en timmerwerken zoals:

nieuwbouw,
verbouw en

Aannemersbedrijf

Fa. J. J. Hartemink en Zn.

IJsselweg 6, Vierakker
Tel. 05750-21852-21543

onderhoudswerkzaamheden

Hans
Fransen
Varkenshandel

Heerlerweg 1 5, VIERAKKER

Voor de hoogste prijs
en correcte behandeling

iedere week te koop gevraagd:

MESTVARKENS
„levend en geslacht"

BIGGEN
SLACHTZEUGEN

Tel. 05754-922

Koude buffetten

Partijen tot 1 50 personen

Café„d'nOLDEKRIET'
Tel. 05754-285 - Wichmond

Waar het altijd gezellig is
Ook voor een partijtje biljarten,

er z'Jn altijd 3 biljarts.

Ruime parkeergelegenheid
en terras

At o m i ca
Tuinmeubelen, plastic/p.v.c.
buizen, hulpstukken, vijverfolie,
muskietennetten.

nieuw: WEGWERPOVERALL's

p.st.koopje f 1 2,50

Atomica:
Steenderenseweg 11
Hengelo (G.)
Tel. 05753-2139

B.V.
LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. ARENDS WICHMOND

Niemeijer hooibouwwerktuigen
Landini trakteren
Mengele opraapwagens
Felle hooibouwwerktuigen
Afrasteringsmateriaal
Tuingereedschap
Hogedrukreinigers
Gazonmaaiers
Kruiwagens
Tuinsproeiers
Tuinpompen
Elektrische gereedschappen
enz. enz. enz.

Dorpsstraat 5 - Telefoon 05754-688

Tïmmerbedrijf

Haggeman

Broekweg 1 7, Wichmond
Telefoon 05754-351

J.W. KLEIN KRANENBARG & ZN.

Massief eiken meubelen
naar eigen ontwerp

Hackforterweg 31
Kerkstraat 9

7234 SH Wichmond
Vorden —

- Telefoon 05754-269
Telefoon 05752-2425

INSTALLATIEBEDRIJF

Winters
Spalstraat 8 - 7255 AC HENGELO (GLD.)

Telefoon: 05753-1280



Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

o n je r *

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

Banden en Uitlaat
vakantie aktie

scherpste prijzen
hoogste korting

Bel voor prijsopgave:

AUTOBEDRIJF

Bennie
Wenting
Molenenk 2
7255 AX Hengelo \
05753-3300 of 1256 m

Ford Sierra 1.8 Laser
Opel Kadett 1.3 S
Citroen Visa II
Citroen Visa Club
Opel Corsa 1 2 S
Opel Kadett 1.2 S
Lada2105
Skoda 120 L
Talbot Solara GLX
Fiat 127/900

rood '86
wit '87

grijs '86
noten '85
blauw '87

geel '81
rood '82
rood '83
goud '82

groen '79

AIUTOSERVICE
KANT

•rr-n*
rrjiï

BOVAG
Enkweg 5-7
7251 EV Vorden
Tel. 05752-3636

ZIE OOK ONZE
RODE OPRUIMINGSKRANT OPRUIMING

8000 m2

woonideeën

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

3 + 2 zits

1995.-

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

3 + 2 in leather-look 1995.-

3 + 3 in rundieder 2798.-

COMPUTI
BURO

Bijpassende
BUROSTOEL
diverse kleuren

ook in 160 x 200

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

698.-

KAPTAFEL

295.-

Rundlederen
FAUTEUIL
verstelbaar
met voetenbank
voor:

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

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

SPIEGEL

198.-
STUNTPRIJS:

Stoel: Z2u.- p.st.

Tafel: 798.-

LADENKAST
EIKEN

HOEKKOMBINATIE: in diverse
romantische stoffen, prima zitkomfort

KWALITEITS matrassen
voor de laagste prijs. als 3 + 2 zits:

Gratis
reservering
voor
latere
levering

Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1 514

J-W. Hagemanstraat
Tel. 05454-74190

VORDEN

Kringloop en
recycling Zelhem

vraagt 'SPULLETJES' uit
grootmoeders tijd;
tevens gevraagd

SLOOPAUTO'S, IJZER
en METALEN.

Tel.: 08342-3550.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Als het buiten
begint te gieten,
moet het binnen

niet gaan

Zink- en dakbedekkingswerk is één van de
vele specialiteiten van Installatiebedrijf
Oldenhave. Klein en groot onderhoud tot aan
een kompleet nieuw dak behoren tot de
mogelijkheden. Kom gerust eens informeren
en vraag een vrijblijvende prijsopgave.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Ook uw Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.

adres voor Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383
airconditioning Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstallaties en
PHILIPS Autotelefoon

L , met

Televisie
reparaties

. direct
naar

- " uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen.Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Advertereifkost geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!

Betonklinkers
voor erfverharding SCHERPE PRIJZEN

Fa. G. Weulen-Kranenbarg
Vorden Tei. 05752-121 ?0 f i8 i i

Uniek m deze omgeving

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
sfemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

MAGAZIJN LEEG VERKOOP
donderdag 29 juni vrijdag 30 juni zaterdag 1 juli

restanten dames- heren en kinder
mode

aanbiedingen in ondergoed, lingerie en
corsetter/e

prijzen:

5,- 10.- 25,- 50,- 75.-
p

Modecentrum

Ruurlo
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Uw briefpapier
komt overal...

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Mama,
bestaan er
nog echte
panda's? GEEF OM DEH)EKOMST.

Word voor f 27,50 donateur van het
Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist. «

Geslaagden
Muziekschool
Afgelopen zaterdag zijn er in de Muziek-
school regio Zutphen examens gehou-
den voor met name jonge leden van 15
harmonie- en fanfareverenigingen in de-
ze regio.
In totaal hebben 86 kandidaten zich aan
een A-, B-, C- of D-examen onderwor-
pen en de uitslag is vermeldenswaard: 49
geslaagden voor het A-examen, 17 ge-
slaagden voor het B-examen, 9 geslaag-
den voor het C-examen waarvan 4 kandi-
daten een openbaar examen aflegden en
7 kandidaten voor het D-examen die alle-
maal een openbaar examen hebben afge-

legd. Voor 4 kandidaten moest een her-
examen worden uitgeschreven.
Bij de openbare examens hebben vele
begeleiders zich ingezet zelfs complete
muziekverenigingen. De examens zijn
afgenomen volgens de landelijk erkende
normen en onder controle van het minis-
terie van WVC.

Fierljeppen
Het bestuur van de WV organiseert op
vrijdagavond 21 juli het Vordense kam-
pioenschap fierljeppen. Om de bevol-
king wat meer bekend te maken met de-
ze tak van sport wordt er alvorens het
kampioenschap van start gaat een de-

.n^?£

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Amerikaans gehaktbrood
Met een warm of koud gehaktbrood kun je vele kanten uit. Het kan heel goed,
bijvoorbeeld warm in combinatie met een tomatensaus, spercieboontjes en»
kleine gekookte aardappeltjes of koud met een aardappelsalade, als een
hoofdgerecht worden gegeven. Daarnaast leent een gehaktbrood zich heel goed
om bij de broodmaaltijd en bij een brunch of een koud buffet te worden
gegeten.

Reken voor een hoofdmaaltijd voor 4 personen: 500 gram rundergehakt, l
ei, l dl tomatensap, 2 bleekselderijstengels, 4 voorjaarsuitjes met veel
groen, 6 eetlepels (in de oven gedroogd) krujm van wittebrood.

Roer het ei los en voeg het tomatensap er aan ^oe. Roer er daarna het
broodkruim door. Laat het mengsel tenminste 5 minuten staan. Snijd of
hak de bleekselderijstengels en de voorjaarsuitjes ragfijn. Voeg ze samen
met het gehakt bij het broodmengsel. Strooi er naar eigen smaak en inzicht
wat zout, peper, en eventueel l theelepel paprikapoeder en/of l uitgeperst
teentje knoflook aan toe. Kneed alles tot een stevige massa is verkregen en
doe het over in een licht beboterd klein cakeblik.
Strijk het gehaktmengsel glad af met een mes en druk het daarna met de
platte hand stevig aan.
Plaats het blik iets onder het midden in een reeds tot 175° C voorverwarm-
de oven. Reken op een oventijd van 50 tot 60 minuten. Stort het bruin
gebakken gehaktbrood op een snijplank en snijd het in plakken van ca. l
cm. Wanneer u het gehaktbrood koud wenst op te dienen laat het dan
afkoelen en leg het daarna, eventueel verpakt in plastic huishoudfolie, nog
enkele uren in de koelkast.

Bereidingstijd: ± 20 minuten Energie per portie: ± 1510 kJ (360 kcal)

monstraTrc gegeven door een groep Frie-
se springers. Voor de deelnemers bestaat
dan vervolgens nog de mogelijkheid om
te* oefenen.
De fïerljeppenwedstrijd zal worden ge-
houden aan de Veengoot ter hoogte van
Het Jachtlust. Geïnteresseerden kunnen
zich opgeven bij het WV-kantoor of bel-
len 05752-3111 of 1531. Het bestuur van
de WV stelt fraaie prijzen beschikbaar.
Datzelfde doet zij ook voor de wedstrij-
den vrachtwagentrekken welke zaterdag-
middag 22 juli zullen worden gehouden.
Er zijn twee categoriën te weten geoefen-
den en niet geoefenden. Deelname mo-
gelijk in ploegen van vier man. Ook voor
dit sportevenement kan men zich bij het
WV-kantoor opgeven of bellen 05752-
1531.

Voor de kinderbraderie welke zaterdag-
morgen 22 juli op de parkeerplaats van
hotel Bakker wordt gehouden, kan men
zich tot 20 juli opgeven. Telefoon 05752-
3111. (Zie advertentie)

JUNI:
30 SWO Vorden, Open Tafel

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

Borculo
7 SWO Vorden, Open Tafel
7 Openbare les Nutsbolkfluit- en

Melodicaclub in het Dorpscentrum
Vorden

8 Jong Gelre: Receptie ter ere van het
75-jarig jubileum bij 'de Herberg'

8 Jong Gelre: Feestavond na de
receptie bij 'de Herberg'

9 Fietstocht Kranenburgs Belang
9 Onderlinge competitie 'De

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

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

Avondfïetsvierdaagse
trok rekord aantal
deelnemers
De avondfietsvierdaagse, georganiseerd
door de V.R.T.C. 'De Achtkastelenrij-
ders' is een groot succes geworden. Deze
tiende editie trok een rekord aantal deel-
nemers. In totaal namen er 354 personen
aan deel. Het fraaie weer was hiermede
debet aan.
Vanwege deze jubileumtocht was er op
de tweede avond een verloting georgani-
seerd. Uit de inschrijfkaarten werden nl.
de prijzen getrokken. De hoofdprijzen,
een half varken en een klok, werden resp.
gewonnen door mevrouw Van Bergen-
henegouwen en mej. Huitink.
Na afloop van de vierdaagse kregen alle
deelnemers een herinneringsvaantje
aangeboden.
Zondag 31 juli organiseert de V.R.T.C.
'De Achtkastelenrijders' een zomer-
tocht. Een fietstocht voor het gehele ge-
zin, waarbij onderweg een aantal op-
drachten uitgevoerd moeten worden.

Ruim vijfhonderd
mensen genoten van
de 'Midsummer
Night Swimming'
Ruim 500 personen, overwegend jonge-
lui, hebben vrijdagavond genoten van de
'Midsummer Night Swimming'.
In overleg met het badbestuur besloot
chef-badmeester Martin Westerik om dit
keer met dit zwemmen bij 'Moonlight'
niet te wachten tot het eind van het sei-
zoen. "Het ijzer smeden wanneer het
heet is", zo luidde zijn motto. •
Gezien de bijzonder fraaie weersom-
standigheden een goeie beslissing. Tot
aan het middernachtelijk uur werd er
volop in het feestelijk verlichte bad ge-
zwommen. Op het terras schalde (overi-
gens niet te luid) vrolijke^fcziek terwijl
de inwendige mens via d-^pi>ecue niet
vergeten werd. Het kampvuur verhoog-
de de gezelligheid. Voor de aanwezigen
volop vertier op de speelweide. Bennie
Wunderink had deze avond een groot
aantal oud-hollandse atflnten opge-
steld zodat men zich via alwnande spel-
letjes uitstekend kon vermaken. Het ligt
in de bedoeling om eind juli wederom
een 'Moonlight Swimming' te organise-
ren.

PV de Blauwkras
Uitslag wedvlucht Provins
Comb. van Gijssel, l, 10; H. Modder-
kolk, 2; J.W. Bosvelt, 3, 4, 9; C. Goed-
hart, 5; G. Arendsen, 6; H. Langen-
kamp, 7; J. Hoff, 8.

Postduiven-
vereniging 'Vorden'
Leden van de postduivenvereniging
'Vorden' hebben zaterdag deelgenomen
aan een wedvlucht vanaf Chateauroux.
De prijzen werden gewonnen door: J.
Eulink 1,2,8,10,11; G. en H. Boesveld
3,7,13,15; M.J. Bruggeman 4,6; D. de
Beus 9,14; A.A. Jurriens 12.

Politievarra GROEP VORDEN

In de nacht van 20 juni deed een inwo-
ner van Wichmond melding dat bij hem
in de tuin aan zijn broeikas enige ruiten
kapot gegooid waren. Het ingestelde
onderzoek leverde geen stenengooier
op.

In de nacht van donderdag op vrijdag,
22 op 23 juni, werd er ingebroken in een
op het Wiemelink staande personen-
auto. Na inslaan van het achterportier-
raam werd uit de auto ontvreemd: een
grote hoeveelheid snoepwaren en enige
videobanden. Van de dader(s) ont-
breekt elk spoor.

Op donderdag 22 juni hield de Rijkspoli-
tie Vorden radarsnelheidscontrole op
de Zutphenseweg t.h.v. de wegwerk-
zaamheden. Tussen 8.15 en 9.25 uur
passeerden er 243 motorvoertuigen.
Daarvan overtraden er 3 de maximum-
snelheid.
- Tussen 10.15 en 11.35 uur stond de
radarsnelheidsapparatuur opgesteld op
de Horsterkamp te Vorden. Deze weg is
al enige tijd binnen de bebouwde kom
en geldt derhalve een maximum-
snelheid van 50 km/u. Er passeerden
133 motorvoertuigen. 35 weggebruikers
overtraden de toegestane maximums-
nelheid. Een deel daarvan werd ter
plaatse staande gehouden en kreeg een
bekeuring. De anderen krijgen de be-
keuring per post nagezonden. In de toe-
komst zal de Rijkspolitie Vorden de
controle op de maximumsnelHeden in-
tensiveren op de diverse punten, zowel
binnen als buiten de bebouwde kom.

Op vrijdag 23 juni omstreeks 20.15 uur
vond er op de kruising Dorpsstraat-Hor-
sterkamp-Ruurloseweg-Stationsweg
een ongeval plaats waarbij een licht ge-
wonde viel. De automobilist kwam van-
af de Dorpsstraat en wilde linksaf de
Stationsweg inrijden, maar schatte de
snelheid van een bromfietser verkeerd
in. Een botsing was het gevolg. Brom-
fiets is voor technisch onderzoek tijde-
lijk uit het verkeer genomen en wordt
onderzocht. De bromfietser zelf kwam
ten val en liep kneuzingen en schaaf-
wonden op. De auto had enige front-
schade.

In de vroege uren van donderdag werd
getracht in te breken in een personen-
auto, welke geparkeerd stond aan Het
Hoge te Vorden. Antenne werd ver-
nield en enige schade werd aangericht.

In de nacht van vrijdag op zaterdag hield
de Rijkspolitie Vorden een alcoholcon-
trole in de groep. In totaal werden 38
automobilisten en bromfietsers gecon-
troleerd, l bestuurder kreeg een rijver-
bod voor een aantal uren. Er werden
geen onder invloed verkerende wegge-
bruikers geconstateerd. Wel werden
nog enige technische gebreken gecons-
tateerd, waaronder l auto met 2 gladde
banden.

Op een pad aan de Schuttestraat werd
door een achteruitrijdende automobilist
een op het pad liggende fiets overreden
op 25 juni omstreeks 7.45 uur. Er ont-
stond enige materiële schade.

Op maandag 26 juni omstreeks 11.30 uur
vond op de kruising Zomervreugdweg
en Lieferinkweg een ernstig ongeval
plaats tussen 2 personenauto's. Beide
weggebruikers waren afkomstig uit Vor-

AUTOMOBIELBEDRIJF

Bleekstraat 1 4 - 7255 XZ Hengelo Gld

den. Een reed over de Zomervreugdweg
en kreeg geen vrije doorgang van de an-
dere automobilist die over de Lieferink-
weg reed. Deze kwamen van links. Het
gevolg was een ongeval met gewonde.
In de auto van de bestuurder die over de
Lierferinkweg reed, geraakte de passa-
giere ernstig gewond aan been en heup.

De Rijkspolitie is in de afgelopen week en
vooral in het weekeinde overladen met
klachten over geluidsoverlast. Ja, door het
mooie weer zat nagenoeg een ieder in de
tuin en brandden de barbecue's volop.
Een leuk muziekje erbij en de gezelligheid
viert hoogtij. Echter het geluidsvolume
kan in vele gevallen lager om niet tot over-
last te zijn van anderen/buren. Laten we
aan elkaar denken en het leefgenot in
ons mooie dorp verhogen.

Door het mooie weer komen sommige
van de mooie bloembakken enigszins
droog te staan en gaat de kwaliteit van
de planten achteruit. Na een mooie dag
even een beetje water voor de bloem-
bakken die bij u voor de deur c.q. op het
troittoir staan, kan dan geen kwaad. Ge-
woon even doen en Vorden fleurt op.

Gevonden en verloren
voorwerpen s

GEVONDEN: oranje mapje met pasfoto
— wandelstok — zonnebril in witte hoes,
merk 'Les Belles de Paris' — damesfiets,
zwart 'Napoli remnaaf Ponssport'
bankbiljet f 10,- — zonnebril met hard
plastic montuur, groot model — blauw-
lederen sleuteltasje — zij kapje van mo-
torfiets 'Honda Goldwing', zwart -
zwart/witte kat met donkere halsband —
damesfiets 'Mondia Cumberland',
groen — damesfiets 'Gazelle' bruin -
'Gazelle' fietspomp — kindertractor met
aanhangwagen (rood/blauw) — zwarte
damestas 'Flamingo' — groene porte-
monnee f 0,20 — bruine zomerpet — da-
mesfiets, groen 'Union Sport' — rij- en
kentekenbewijs t.n.v. Lahman — diverse
sleutels.

VERLOREN: zonnebril met goudkl.
montuur — bankbiljet f 100,- — rijbewijs
t.n.v. Li Cho Fai — vangzak voor een
grasmaair 'Honda' — grijze portemon-
nee f 100,- — groen/blauwe jas met kno-
pen — giropas — zwarte hond Staander x
Labrador — poes met witte en rode vlek-
jes — verz. plaatje NHT 805 — giropas
rek.nr. J 256726 — etui met Peruaans
breiwerk en sleutel — zakagenda, bruin
— bril in zwart etui — blauwe linnentas
met schoolspullen — zwarte herenfiets
'Empo' — rood/witte portemonnee -
pieper van de brandweer — rode porte-
monnee f 100,— blauwe damesporte-
monnee f 200,- / foto's — grijze kunst-
stoffen sierdoppen 'Peugeot' — blauwe
rugzak met o.a. een portefeuille — Duit-
se Staander, muisgrijs, teef— kunststof-
fen sierdop velg 'Renault 5' — wit konijn
— bankpas — giropas — zwarte knippor-
temonnee f 40,— gouden armband en
gouden oorbel — witte bodywarmer met
blauwe voering (met rose bril in zak) —
zilverkleurige kettinkjes (van een lid
dansgroep) — wit/rode portemonne
(inh. kettinkje en 2 hangertjes ca. f 15,-)
— diverse sleutels.

INFORMATIE ENKEL TIJDENS BUREAU-UREN.

TEKOOP:
Peugeot 505
Peugeot 505
Peugeot 505
Peugeot 505
Peugeot 505
Peugeot 405
Peugeot 309
Peugeot 305
Peugeot 305
Peugeot 305
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205
Peugeot 205

SX, 1987
SX gas, 1987
aut., 1985
Fam. D., 1984
GL, 1983
GL, 1987
GL, 1987
Select, 1985
GR, 1982
Break, 1981
Accent, 1 987
XE, 1987
Junior, 1987
Junior, 1986
Accent, 1986
GE, 1986
XE, 1985
XR1.3, 1985

Peugeot 205 GE, 1984
Peugeot 205, 1983

Nissan Sunny, 1988
Nissan Sunny, 1987
Volvo 360, gas, 1987
Volvo 340, 1 983
Volvo 340, 1982
Opel Ascona, 1986
Opel Corsa, 1984
Opel Ascona 1.9, 1978
Ford Escort, 1 984
Citroen Visa, 1 987
Citroen Visa, 1986
Citroen Visa Lead., 1986
Fiat Uno, 1986
VW Golf D., 1 987
Talbot 1510, 1979

MALSOVIT Maaltijd-Koeken
bevatten alle bouwstoffen,
mineralen en vitamines voor
een gezond en slank vakantie
houden.

Koop ze bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18. Vorden. tel. 1384

Voor goede
AUTO-
Rijlessen naar BOVAG

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38 — Vorden
Tel.:05752-1098-1619

BMW en Mazda automaat



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

10 Super Krentenbollen 4,—
0,60 per stuk '«r.

2 pakken Stroopwafels 4,50
100% roomboter in wafel en vulling

Witte- of Bruine Bollen

WAARDEBON!!

BIJ INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON
OP VRIJDAG 30 JUNI:

1 APPELTAART
3,—per pak

per pak l /
normaal 2,

-•

SPECIALITEITEN: Harde Duitse Broodjes — Italiaanse Bollen — Roggebollen — Super Krenten-
bollen - Frans Stokbrood — Baguettes — 100% Roomboter Croissants — Tarwe-Rozijnenbollen

VOOR SLECHTS

JUf

ryt

77». >s< v C'

Er is thans veel
ZOMERKLEDIIMG
in de aanbieding

X

ALLEEN VOOR VORuEN EN
OMSTREKEN EEN ZEER

SPECIALE AANBIEDING VAN
SEAHORSE PRODl 'TTEIM

SEAHORSE BADLAKENS
Zware en velkleurige zachte badstof in de maat
90x160, dus zeer groot.
Winkelprijs 39,95
Tuunteprijs 29,95
Vordenprijs nu slechts

OP = OP

SEAHORSE BADDOEKEN
Royale zware baddoeken in uni en strepen.
Winkelprijs 24,95
Tuunteprijs 16,95
Vordenprijs nu slechts

UITZOEKEN MAAR OP = OP
11,95

U

Smidsstraat 7-9
Telefoon 08342-3900

Openingstijden: 9.00-18.00 uur
Maandag gesloten.
Vrijdag koopavond.

20-40%
KORTING

DAMES HEREN EN KINDER
JACKS - REGENJASSEN
TRUIEN EN SWEATERS

25% KORTING
Kom beslist even kijken,
want het loont de moeite!

De aanbiedingen gelden t/m zaterdag.

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. G alleestraat 23 - Vorden -Tel. 05752-2532

Zaterdag 8 juli a.s.

Openbare les
van de

Nuts Blokfluit en Melodica club

in het Dorpscentrum,
aanvang 1 9.30 uur.

Iedereen is van harte welkom.

Het Bestuur.

juwefer
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

VERS VAN DE WARME BAKKER

t winkeltje in brood en banket

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



VORDEN
Donderdag
20 JULI

Vrijdag
21 JULI

Zaterdag
22 JULI

BRADERIE van 1 5.00-23.00 uur

Opgave mogelijk bij VW-kantoor of tel. 1 531

KAMPIOENSCHAP VAN
VORDEN FIERLJEPPEN
Opgave mogelijk bij VW-kantoor
of tel. nr: 1311 of 1531

's MORGENS VAN 10.00-13.00 UUR:

KINDERBRADERIE
Telefonisch opgeven: 1311

's MIDDAGS:

VRA CHTWA GENTREKKEN
Ploegen van 4 man.
Categorieën: Geoefenden / Niet-geoefenden
Opgave mogelijk bij VW-kantoor of tel. 1 531

Bestuur WV Vorden

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 3 juli 1989, gedurende één
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie
(koetshuis) ter inzage liggen de ontwerp-bestem-
mingsplannen:

— •'Het Wiemelink 1989', welk plan een wijziging
beoogt van de bestemming van het perceel kada-
straal bykend gemeente Vorden, sektie M, nr. 671
van 'verpleeginrichting' tot een bestemming voor
particuliere woningbouw;

— 'Buitengebied 1989, nr. 4', welk plan de vestiging
beoogt van een tuincentrum aan de Ruurloseweg
ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Vor-
den, sektie B, nr. 1816.

Gedurende genoemde termijn van één maand kan
een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen deze
ontwerp-plannen bij de gemeenteraad van Vorden,
postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 29 juni 1989.
De burgemeester voornoemd,

E.J.C. Kamerling.

a.s. ZATERDAG
1 JULI

is het weer zover:

PRETTY
MARKT

Aanvang 10 uur
KOMTALLEN

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

AARDBEIENVLAAITJES
met verse aardbeien en gevuld met

Zwitserse room. Gewoon geweldig lekker!

4 betalenDIT WEEKEND: 5 halen

Natuurlijk VERS van
't winkeltje in vers brood en banket

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, voornemens te zijn om met toepassing van het
bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening jo. artikel 50, lid 8 der Woningwet, mede-
werking te verlenen aan het verzoek van W.B.C. Be-
heer B.V. te Winterswijk, om bouwvergunning voor
de realisering van 11 woningen op het terrein van de
voormalige zuivelfabriek (kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sectie M, no. 708/709).

De op de bouwplannen betrekking hebbende bouw-
en situatietekeningen liggen vanaf maandag 3 juli
1989, gedurende 14 dagen, voor een ieder ter inza-
ge ter gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Or-
dening c.a. (koetshuis).

Gedurende deze termijn kan een ieder zijn eventuele
bezwaren kenbaar maken (schriftelijk) bij hun colle-
ge.

Vorden, 29 juni 1989.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 19,
lid 2 van de Grondwaterwet van 3 juli 1989 tot en
met 3 augustus 1989 ter gemeentesecretarie voor
een ieder ter inzage ligt:

— de brief van het zuiveringsschap Oostelijk Gelder-
land d.d. 25 mei 1989, met bijlagen, houdende
aanvraag om vergunning voor het onttrekken van
maximaal 2.150.000 ^^grondwater gedurende
acht maanden, aanva^^ide omstreeks 1 sep-
tember 1989;

— het daarop betrekking hebbende rapport van de
provinciale dienst Milieu en Water d.d. 29 mei
1 989 waarin de gevolgen van de winning zijn aan-
gegeven; ^^

— de ontwerp-beschikkir^B|aaruit blijkt welk voor-
nemen bij Gedeputeero^^taten bestaat ten aan-
zien van de gevraagde beslissing op de voorlig-
gende aanvraag. ,

De onttrekking vindt plaats voor de aanleg van een
rioolwaterpersleiding tussen Vorden en Olburgen.
Belanghebbenden zijn t/m 3 augustus 1989 in de
gelegenheid om tegen het verlenen van de gevraag-
de vergunning schriftelijk bezwaren in te dienen bij
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Vorden.

Na beëindiging van de periode van terinzageligging
dient, overeenkomstig artikel 20, lid 1 van de wet,
iedereen de mogelijkheid te worden geboden om in
een openbare zitting zijn/haar bezwaren mondeling
toe te lichten. Ook kunnen tijdens deze zitting mon-
delinge bezwaren worden ingediend. Zij die het
voornemen hebben om hun bezwaar toe te lichten,
dan wel voornemens zijn mondeling bezwaar in te
dienen, worden verzocht om dat vooraf schriftelijk te
melden bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Voor het verkrij-
gen van mondelinge informatie kunt u contact opne-
men met dhr. J.M. van den Heuvel (085-598826).

De zitting zal plaatsvinden op woensdag 30 augus-
tus 1989 om 9.30 uur in het gemeentehuis van Vor-
den.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

1 BOS
ROZEN 3,75

VELEKLEUREN

f2 GROTE BEGONIA'S 10,-
VELEKLEUREN

6 MARGRIETEN
VOOR DE TUIN, lrt
VASTE PLANTEN l O/

ZINNIA's 4 VOOR 5,-
VELEKLEUREN

VOLOP
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GEMEENTE VORDEN
Indicatiecommissie Vorden

De Indicatiecommissie Vorden heeft als taak overeenkomstig het bepaalde in het
besluit Indicatie-advisering Bejaardenoorden en Verpleeginrichtingen, advies uit te
brengen over de mate van urgentie tot opname van de oudere in een bejaardenoord of
verpleeginrichting. De commissie die bestaat uit een voorzitter, een arts, een maat-
schappelijk werkster en een toegevoegd lid, vergadert ongeveer 1 keer per maand.
Bij de commissie is een vakature voor de funktie van

maatschappelijk werk(st)er
Funktie-informatie:

De werkzaamheden omvatten onder andere:
— het onderzoeken van de mate van de urgentie tot opname van de oudere in een

bejaardenoord of verpleeginrichting;
— van het onderzoek een schriftelijk rapport opmaken en dit zonodig toelichten in de

maandelijkse vergadering van de commissie.

Funktie-eisen:
— het bezit van het diploma HBO-maatschappelijk werk;
— goede kennis van en belangstelling voor de leefsituatie van ouderen en de ontwikke-

lingen op dit beleidsterrein;
— goede kontaktuele eigenschappen en een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardig-

heid.

Vergoeding:
De vergoeding vindt plaats op basis van een vast bedrag per te beoordelen geval.

Inlichtingen:
Nadere informatie over deze funktie kan worden ingewonnen ter gemeentesekretarie,
tel. nr.: 05752-2323, tst. 26, dhr. P. de Vries.

Sollicitatie:
Binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan het
College van Burgemeester en Wethouders van Vorden,
Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

""WMI.S
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

vrijetijdskleding

TOT ZIENS BI J FOCUS Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten
Eibergen, Lochem, Ruurlo, Ulft
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Fietstoerisme wint
aan populariteit

Van onze verslaggever
UTRECHT- Nederland komt
als fietsvakantieland steeds
meer in trek. Niet alleen voor
meerdaagse tochten, maar ook
voor korte fietstochten in de re-
gio. De in 1987 opgerichte
Stichting Landelijk Fietsplat-
form wil zich hier in de toe-
komst ook meer mee gaan be-
zighouden. De verbeteringen
van rekreatief en toeristisch
fietsen in Nederland en het sti-
muleren van deze aktiviteiten
zijn hiermee tot speerpunt in
het beleid verheven.

Het ministerie van Landbouw en
Visserij en de ANWB namen in
19X5 het initiatief om een samen-
werkingsverband te kreëren op het
gebied van rekreatief lange-afstand-
f ic t sen . Dat leidde in 1987 uiteinde-
lijk tot een samenwerkingsverband
onder de naam Stichting Landelijk
Fietsplatform, gevestigd in
Nieuwegein. De heer Snelderwaard,
koördinator voor het 'lange-afstand-
fietsroutenet': "Zowel het Ministerie
van Landbouw en Visserij partici-
peert als ook het Ministerie van
Economische Zaken.
Naast de ANWB nemen daarnaast
ook een aantal andere particuliere
organisaties deel, zoals de ENFB,
Stichting Fiets, NRTU en de
Nederlandse Spoorwegen". Het
Landelijk Fietsplatform komt op
voor het fietstoerisme in Nederland

en treedt hierbi j koördinerend op.
Door samenwerking kan meer wor-
den bereikt en wordt voorkomen dat
dubbel of driedubbel werk wordt ge-
daan, aldus Snelderwaard. In de kor-
te tijd van het bestaan is het platform
een nuttig initiatief gebleken. Dit jaar
verschijnen onder meer het
'Informatie-overzicht voor fietsers'
en de 'Knelpuntennota'. Voor deze
nota is een inventarisatie gemaakt
van knelpunten die zich voordoen in
diverse provincies. Zo ontbreekt in
de Haarlemmermeerpolder bijvoor-
beeld een goede doorlopende verbin-
ding voor fietstoeristen.

GRENS-
OVERSCHRIJDEND

Een van de eerste aktiviteiten was
een netwerk van fietsroutes over lan-
ge afstanden. De trend is dat fietsers
veelal meer willen dan een ommetje
of een tocht van zo'n 40 kilometer.

De akjieradius van de toeristische
fietser is aanzienlijk vergroot ten
aan/.ien van pakweg 10 jaar geleden.
De samenwerking van verschillende
organisaties met het Landelijk
Fietsplatform als koördenatiepunt
heeft geresulteerd in een zogenaamd
'fietsroute-net voor de lange afstand'.
Stad, streek en ook bestaande tochten
zijn in het route-net met elkaar ver-
bonden, aldus Snelderwaard.
In het voorjaar van 1988 is een eerste
gids verschenen, waarin deze routes
voor de noordelijke helft van
Nederland staan beschreven.
De gids 'lange afstand-fietsroutes bo-
ven de Moerdijk' beschrijft een aan-
tal routes met een totaal van 3.000
kilometer. In april van dit jaar zal een
tweede gids verschijnen, dit keer
voor het zuidelijk deel van

Nederland en een deel van Vlaan-
deren. De opzet van deze gids is aan-
gepast en het kaartmateriaal wordt in
4 kleuren gedrukt. De totale lengte
van het 'fietsroute-net voor de lange
afstand' komt daarmee op ongeveer
5.500 kilometer. Het aantrekkelijke
ervan is, dat men op vrijwel iedere
willekeurige plaats kan beginnen.
Men kan ook zelf de route nog uit-
breiden naar andere routes. In sa-
menwerking met de ANWB worden
de fietstochten uitgezet en gemar-
keerd met een speciaal ontworpen
bord. In dit voorjaar wordt begonnen
met de bewegwijzering van een aan-
tal trajekten in de provincie
Overijssel en de kustroute van Den
Helder tot aan de Belgische grens.
"Deze route is volledig geïntegreerd
met de gemarkeerde fietsroute langs
de rand van het Vlaamse polderland
en loopt op haar beurt door tot aan
de Belgisch-Franse grens". Een initi-
atief van de West-Vlaamse
Vereniging voor de Vrije Tijd.
Hiermee wordt de eerste grensover-
schrijdende, bewegwijzerde fietsrou-
te een feit. De totale lengte van deze
route, de 'Noordzee-Route', bedraagt
bijna 400 kilometer.

Van de redaktie
HEERENVEEN - De vak-jury
van de Stichting Industrieel
Ontwerp Nederland heeft
Eietsenfabriek Batavus in
Heerenveen onderscheiden met
de erkenning van "Goed
Industrieel Ontwerp". De on-
derscheiding is toegekend voor
een in Heerenveen ontwikkeld
nieuw fietsstuur, het Safety
Stuur. Het ontwerp komt tege-
moet aan zeer hoge normen
voor veiligheid en gemak.
Uitgangspunt hierbij was dat
zowel de bel als de hendel voor
de drieversnellingsnaaf^^nen
de stuurbochten moester lig-
gen. Het resultaat is een stuur
met een zeer fraai uiterlijk,
waarbij bel en versnellingshen-
del met de duim gemakyÉhk te
bedienen zijn. ^̂

Deze ontwikkeling is niet zomaar uit
de lucht komen vallen. De ontwer-
pers beschouwen de onderdelen van
een fiets steeds weer op hun functie.
In de praktijk bleken de fietsbel en
de versnellingshendel kwetsbare on-

De fiets in een
historisch perspektief

Q Gebruik een degelijke fiets die

in goede staat verkeert.

A Gebruik geen lichtgebouwde

fietsen die niet berekend zijn op

zware bagage.
A, Gebruik fietstassen zowel
boven en naast het voor- als

achterwiel. Bagage moet in volu-

me en gewicht gelijkmatig over

de fiets verdeeld zijn. De fiets
heeft zo een betere wég-ligging.

A Zeker in het buitenland zijn

versnellingen gewenst. In de ber-
gen zijn minimaal 10 versnellin-

gen een vereiste.

A, Neem voor onderweg een re-

paratiesetje en fietspomp mee.
Bij lange reizen dienen reserve-

band en -onderdelen een essen-

tieel onderdeel van de reisbaga-
ge te vormen.

A In het buitenland zijn remmen

op voor- én achterband vaak ver-

plicht, altijd gewenst.
A Zorg voor een degelijk fiets-

slot. Een kabel of ketting als ex-
tra slot geeft nog meer zeker-

heid.
A, Plak een sticker met naam,

huisadres, land van herkomst en
telefoonnummer op het frame

van uw fiets.
A,Noteer framenummer en an-

dere gegevens van uw fiets, zo-

dat u bij vermissing nauwkeurig

aangifte kunt doen.

AVertil u niet aan te lange af-
standen.

A Gebruik routekaarten op

schaal 1:50.000 of 1:100.000.
A Bepaal tevoren de plaatsen

waar u zult overnachten en re-

serveer zonodig.

Wie de fiets nu bekijkt, ziet er
niet aan af dat het een paar
eeuwen heeft gekost om tot de
huidige vorm te komen. Over
de beginperiode van de fiets
doen nogal wat indianenverha-
len de ronde. Zo zou er al ver
voor het begin van onze jaartel-
ling sprake zijn van vervoer-
middelen die op fietsen leken.

Grondlegger
De basis voor de hedendaagse fiets
werd gelegd in Duitsland. In 1816
werd daar aan het nieuwsgierige pu-
bliek een log en zwaar vehikel ge-
toond. Het geheel was afgeleid van
de loopfiets, maar wel een verbeter-
de versie daarvan. Het voorwiel was
draaibaar door een op het voorwiel
werkende kruk met handvaten. Nog
steeds moest men zich door middel
van een loopbeweging verplaatsen.
Gelukkig raakte de ontwikkeling van
de fiets in een stroomversnelling.
Velen probeerden een voortbewe-

gingsmechanisme aan te brengen op
de fiets. Met name het hefboomme-
chanisme werd daarbij veel toege-
past. Een echte doorbraak in de ont-
wikkeling van de fiets kwam in
Frankrijk tot stand. De gebroeders
Michaux ontwikkelden een trapme-
chanisme, direkt op het voorwiel.
Hoewel zij daar zelf niet de vruchten
van hebben geplukt, werd hun ont-
werp overal in Europa overgenomen,
ook in Nederland. Het tijdperk van
de 'hoge bi' is dan aangebroken: de
fiets met het grote voorwiel en het
kleine achterwiel.

Hedendaagse flets
Rond 1880 krijgt de fiets het herken-
bare hedendaagse gezicht. Die ont-
wikkeling is in Engeland begonnen,
waar Starley de 'Rover' ontwierp.
Deze fiets had twee gelijke wielen en
werd middels een ketting op het ach-
terwiel aangedreven. Het is die fiets,
die de basis heeft gelegd voor de
'moderne' fiets.

derdelen te zijn. Hoewel de meeste
fietsen zijn uitgerust met stevige en
stabiele standaards gebeurt het toch
dat de fiets af en toe tegen een muur
geplaatst wordt. Iedereen probeert
zoveel mogelijk de op het stuur aan-
gebrachte onderdelen te ontzien. Dat
is echter niet altijd mogelijk.

Gevolg: beschadigingen aan fietsbel
of versnellingshendel, in het ergste
geval zelfs mechanische storingen.
Ook degene die de fiets op de stan-
daard heeft staan, is niet gevrijwaard
van dit soort problemen. Zeker bij
drukke gelegenheden worden fietsen
nog al eens omver gelopen of zelfs

omgegooid. Wederom zijn dan de
fietsbel en de versnellingshendel de
meest kwetsbare onderdelen. De ont-
werpers signaleerden meer risico's.
Zowel fietsbel als versnellingshendel
zijn fietsonderdelen die uitsteken.
Daardoor kunnen zij beschadigingen
aan kleding veroorzaken, bij onge-
lukken zelfs verwondingen aan het
lichaam. De ontwerpers hebben zich
tot taak gesteld de bestaande risico's
tot een minimum te beperken in het
nieuwe stuur-ontwerp. De oplossing
mocht niet ten koste gaan van het
bedieningsgemak. Sterker nog, het
bedieningsgemak moest toenemen.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in
het nieuwe Batavus Safety Stuur.

F R A N K M A S M E I J E R I N KOR'WTIJD G E V E S T I G D Q U I Z M A S T E R

EVEN ER TUSSEN UIT OM
LEKKER UIT TE WA A IE N
SOEST - "Als het me even allemaal te veel wordt, stap ik
vaak gewoon op de flets. Lekker een flink stuk door de pol-
ders toeren. Op die manier waait alle stress en spanning van
je af. De dufheid gaat uit je hoofd. Het liefst tegen de wind
in en de frisse bosgeur opsnuivend. Iedereen moet er wel
eens uit en ik denk dat fietsen op zo'n moment de verstan-
digste keus is."

Aan het woord is Frank
Masmeijer. Fiets Journaal sprak
met hem tijdens de opnames van
het televisieprogramma Dinges.
Naast het presenteren van televi-
sieprogramma's heeft hij verder
ook een heel druk bestaan.
Daarom neemt Frank af en toe
heel bewust wat tijd voor zich-
zelf.

Absurd
"In feite is het werkklimaat in te-
levisieland moordend. Als je het
echt goed wilt doen, moet je er
voor tweehonderd procent tegen-
aan. En ik ben nog steeds een
zeer ambitieus type, ondanks dat
ik nu toch al weer een aantal
jaartjes meeloop. Als je niet een
beetje op jezelf let, ga je er in dit

ekker een flink stuk fietsen

vak aan onderdoor. Voor mij is de
fiets een soort therapie: al pedde-
lend vergeet ik al m'n zorgen..."
Ook in zijn omgeving signaleert
Frank een toename in het gebruik
van de fiets. "Veel van mijn colle-
ga's bij de omroep pakken tegen-
woordig vaker de fiets. Niet al-
leen in privétijd, maar ook als
praktisch vervoermiddel naar het
werk". Dat dat niet altijd zo ge-
weest is, kan hij beamen. "Tien
jaar geleden was het volgens ve-
len een absurd idee, om gewoon
met de fiets naar het werk te
gaan. Als je toch een auto voor de
deur had staan, dan gebruikte je
die toch gewoon? Waarom moei-
lijk doen als het makkelijk kan,
zo dacht men toen". Die opinie is
veranderd volgens Frank
Masmeijer. "De fiets is het favo-
riete vervoersmiddel voor niet al
te lange afstanden. Gezond, spor-
tief en zeker geen files".

Verkocht
Als kind moest Frank dagelijks
een flink stuk naar school fietsen.
"Daardoor kreeg ik toch een beet-
je een afkeer van fietsen", vertelt
hij. "Ik wilde zo snel mogelijk
een brommer, en toen ik een auto
had, kwam ik helemaal niet meer
in contact met de buitenlucht.
Een fiets had ik in jaren niet meer
aangeraakt, tot een goede vriend
een keer kwam aanzetten op zo'n
moderne sportfiets. Ik was me-
teen verkocht en heb het fietsen
ontwikkeld tot een goede ge-
woonte..."

Sportieve
fiets in
opmars

van onze verslaggever
AMSTERDAM - De sportieve
flets is in opmars. In het bui-
tenland en met name de
Verenigde Staten tekent deze
trend zich reeds gedurende een
aantal jaren af.

Toch wel opmerkelijk voor ons land,
waar de klassieke, wat statige oerde-
gelijke fiets steeds veel aftrek heeft
gevonden. De voordelen van de
sportieve kwaliteitsfietsen zijn over-

/)c Huluvus Trapper, een van de All
lerrain Hikex afgeleide sportficm.
Met knijprcm en (> versnellingen f 799,-.
Met trommt'lri'in en f> versnellingen f8W,-.

duidelijk: lichter in gewicht, aan-
trekkelijker van uiterlijk, door een
versnellingssysteem meer mogelijk-
heden biedend. Door toepassing van
de nieuwste technieken is de sportie-
ve fiets veilig en comfortabel in het
berijden. Ook voor het dagelijks ge-
bruik wint de sportieve fiets terrein.
Fabrikanten houden steeds meer re-
kening met de eis, dat ook sportieve
stadsfietsen de mogelijkheid moeten
hebben bagage te vervoeren. Het
aanbod ATB-fietsen (mountain bi-
kes) neemt behoorlijk toe en hierbij
ook de uitvoeringen voor stadsver-
keer. In het algemeen wordt meer
dan voorheen aandacht besteed aan
de styling en kleurstell ing van de
fiets. Bij de duurdere fietsen worden
steeds meer geavanceerde materia-
len gebruikt. Zo wordt naast het al
meer algemene aluminium ook car-
bon en ti tanium in de fietsen ver-
werkt

NIEUWE VINDING:
SAFETY BUMPER
Fietsenfabrikant Batavus heeft de
oplossing gevonden voor een klein
maar uiterst hinderlijk euvel. Met de
introductie van de safety bumper
wordt bescherming geboden aan het
fictsachterlicht. De nieuwe safety
bumper zorgt dat het achterlicht en
spatbord voortaan buiten schot blij-
ven.
Simpel en doeltreffend. Plezierig de-
tail is dat er gekozen is voor een
kunststof bumper. Een materiaal
waar de Nederlandse fietser eigen-
lijk nooit aan wilde. Toch is het
voordeel hier zo duidelijk dat je er
niet om heen kunt. De bumper is
slag- en krasvast en kan ook niet
roesten. Batavus is bovendien met-
een wat verder gegaan door het ge-
hele staartstuk van het spatbord uit
kunststof te maken.

TANDEMCLUB
VAN VISUEEL
GEHANDICAPTEN
WINT PRIJS
De door de ANWB ingestelde Edo
Bergmanprijs is dit jaar toegekend
aan de Eerste Nederlandse Visueel
Gehandicapten Tandemclub. Deze
vereniging telt ruim 100 leden, die
visueel gehandicapt zijn. De club or-
ganiseert onder andere tandemtoch-
ten. Doel van deze nu ruim 10 jaar
bestaande vereniging is om visueel
gehandicapten in de gelegenheid te
stellen per tandem fietstochten te
maken met hulp van een voorrijder,
die niet visueel gehandicapt is.
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