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• 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.

IKERGADERINGEN
RAADSCOMMIS-

SIES
De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden
raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester
en wethouders naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houden
deze aan. Ook kunnen raadsvoorstellen
ingetrokken worden. De leden van de
commissies zijn tevens raadslid.
De commissie voor financiën en open-
bare werken c.a. vergadert op dinsdag 11
juli 1989 om 19.30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgende
punten:
— eindrapportage Hinderwet Uitvoe-

rings Programma; v
— reconstructie Zutphenseweg tussen

Rondweg en de Schoolstraat, deel 2:
gedeelte Addinkhof - de Steege tot
Schoolstraat;

— intentieverklaring met de voetbalver-
eniging Vorden;

— overname rioolgemaal Wichmond en
overdracht grond voor overname-
punt rioolwater;

— aankoop gronden nabij Insulindelaan
en verlenen c.q. verkrijgen van erf-
dienstbaarheid;

— verkoop grond op het Industrieter-
rein aan T.J.M, van der Ploeg te
Brummen;

— begroting en investeringsplan 1990
van het Sociaal werkvoorzienings-
schap Regio Zutphen.

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 11 juli aan-
staande om 20.30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgende
punten:
— beroepschrift tegen aanschrijving tot

het treffen van voorzieningen ter ver-
betering van de brandveiligheid aan
het perceel Ruurloseweg 8..-10 -12;

— intentieverklaring met de voetbalver-
eniging Vorden;

— overname rioolgemaal Wichmond en
overdracht grond voor overname-
punt rioolwater;

— voorbereidingsbesluit percelen Zut-
phenseweg 26 tot en met 30;

— aankoop gronden nabij Insulindelaan
en verlenen c.q verkrijgen van een
erfdienstbaarheid;

— verkoop grond op het industrieterrein
aan de heer T.J.M, van der Ploeg te
Brummen.

De commissie voor Welzijn en Milieu
vergadert op woensdag 12 juli 1989 om
19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende punten:
— eindrapportage Hinderwet Uitvoe-

rings Programma;
— vaststelling geluidsbelasting ex. arti-

kel 94, lid 2 van de Wet Geluidhinder
in verband met het bouwplan voor
een woning op de hoek Zutphense-
weg - de Steege;

— intentieverklaring met de voetbalve-
reniging Vorden;

— begroting en investeringsplan 1990
van het Sociaal Werk Voorzienings-
schap Regio Zutphen.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan uw
mening kenbaar maken. De raadsstuk-

ken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in de bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden en in de Rabo-
bank te Wichmond. Als u wilt inspre-
ken, moet u dit, voordat de behandeling
van de agenda begint, aan de voorzitter
of de secretaris van de commissie mee-
delen. De mogelijkheid in te spreken
wordt geboden voordat de behandeling
van dat betreffende agendapunt begint.
De mogelijkheid bestaat dat commissie-
leden u tijdens de behandeling ervan
vragen stellen, ook kan de voorzitter
een tweede inspraakronde invoegen.

fi>
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VERGUNNINGEN
Op 27 juni jongstleden hebben burg-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
- de heer T.H.J.M. Wiegerinck, Ruur-

loseweg 29 te Vorden, voor het uit-
breiden van de woning op het perceel
Ruurloseweg 29 te Vorden.

— de heer G.A. Rossel, Deldenseweg 6
te Vorden, voor het bouwen van een
machineloods op het perceel Del-
denseweg 6 te Vorden;

— de heer J.W. Oortgiesen, Ruurlose-
weg 113, voor het bouwen van een
werktuigenberging op het perceel
Ruurloseweg 113;

— de heer F.B.M. Hilge, Broekweg 3 te
Wichmond, voor het bouwen van
een loods/machineberging;

— de heer H.J. Decanije, Galgengoor-
weg 7 te Vorden, voor het bouwen
van een loods en het slopen van een
bestaande loods op het perceel Gal-
gengoorweg 7 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
burgemeester en wethouders een be-
zwaarschrift worden ingediend.

IEUWEGEMEEN-
TEGIDS VOOR

VORDEN
Burgemeester en wethouders hebben
besloten om in samenwerking met
Suurlands Vademecum eind 1989 een
geheel bijgewerkte gemeentegids uit te
geven. Door de gemeentelijke herinde-
ling, die per l januari van dit jaar een
feit is geworden, is de bestaande ge-
meentegids geheel verouderd.
De gemeentegids zal in een oplage van
4000 exemplaren gratis worden ver-
spreid. Het is de bedoeling dat de gids •
een looptijd van twee jaar heeft.

Evenals in de vorige uitgaven worden
ook in deze editie gegevens gepubli-
ceerd met betrekking tot de gemeente,
het onderwijs en de instellingen op het
gebied van gezondheidszorg en maat-
schappelijk en cultureel werk. Tevens
worden in de gids alle verenigingen op-
genomen.
Eventuele aanvullingen en/of wijzigin-
gen terzake van de huidige gemeente-
gids, alsmede ideeën of suggesties, kunt
u schriftelijk indienen bij de afdeling
Algemene Zaken ter secretarie.
Voor ondernemers bestaat de mogelijk-
heid zich via reclame in de gemeente-
gids te presenteren. Hierover wordt bin-
nenkort met de bedrijven contact opge-
nomen door een medewerker van Suur-
lands Vademecum.
Voor nadere informatie kunt u terecht
bij Suurlands Vademecum B.V. te Eind-
hoven, telefoon 040 - 642111.

TEMMEN PER

Bij de op 6 september 1989 te houden
stemming ter verkiezing van de leden
van de Tweede Kamer der Staten Gene-
raal kan aan bepaalde categorieën kie-
zers worden toegestaan per brief te
stemmen, te weten:
A. de kiezer, die op de dag der kandi-

daatstelling zijn werkelijke woonplaats
buiten Nederland heeft, met uitzonde-
ring van degene die zijn werkelijke
woonplaats in de Nederlandse Antillen
heeft en die niet gedurende ten minste
tien jaren zijn werkelijke woonplaats in
Nederland heeft gehad. Uiterlijk 10 juli
1989 dient hij een schriftelijk verzoek in
tot opneming in het register van buiten
Nederland gevestigde kiezers bij het
hoofd van de Rijksinspectie van de be-
volkingsregisters. Gelijktijdig dient hij
een schriftelijk verzoek om per brief te
mogen stemmen in.
B. De kiezer, die op de dag der stem-
ming wegens zijn beroep of werkzaam-
heden of wegens het beroep of werk-
zaamheden van een lid van het gezin
waarvan hij deel uitmaakt buiten Ne-
derland zal verblijven. Uiterlijk 9 augus-
tus dient hij een schriftelijk verzoek in
om te mogen stemmen per brief bij de
burgemeester van de gemeente waar hij
op de dag der kandidaatstelling in het
kiezersregister is opgenomen.
Voor de verzoekschriften moet gebruik
worden gemaakt van formulieren die ter
secretarie van elke gemeente kosteloos
verkrijgbaaar zijn. De kiezer aan wie is
toegestaan per briefte stemmen kan uit-
sluitend op die wijze aan de stemming
deel nemen.

E OPBERGING
v RADIO-

ACTIEF AFVAL
Ter secretarie, afdeling Algemene Za-
ken, liggen, gedurende de openingstij-
den van ̂ gemeentehuis, ter visie het
ILÖNA Smes en het OPLA rapport in-
zake opberging van radio-actief afval in
steenzoutvoorkomens. Aangezien der-
gelijke steenzoutvoorkomens in de
Achterhoek voorkomen, is het rapport
onder andere naar Vorden toegezon-
den.
De hoofdconclusie van de beleidscom-
missie ILONA luidt samengevat: opber-
ging van radio-actief afval in Nederland-
se steenzoutvoorkomens is technisch
en qua veiligheid haalbaar. Deze con-
clusie is nog niet definitief, aanvullende
verifiëring is nog nodig. De noodzaak
om op korte termijn tot definitieve op-
berging over te gaan is ook nog niet aan-
wezig door de beschikbaarheid van
langdurige interimopslag. Dit betekent
dat oriënterend veldonderzoek, locatie-
keuze en proefboringen nog niet aan de
orde zijn.

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.

Rectificatie

Onder de in ons vorige nummer gepubli-
ceerde ingezonden mededeling betreffende
de Derde Wereld etc. is een verkeerd adres
en telefoonnummer geplaatst, dit moet
zijn: Bert Groot Jebbink, Lindeseweg 8,
tel. 6678.

Opbrengst Collecte
De collecte epilepsiebestrijding, Natio-
naal Epilepsie Fonds/De Macht van het
Kleine, gehouden van 26 juni — 2 juli
1989 heeft in Vorden f 4805,20 opge-
bracht! Alle gevers en medewerkers
hartelijk dank!

Avondoriënterings-
wandeling Medlertol
Zaterdagavond l juli werd onder goede
belangstelling weer de traditionele
avondwandeling gehouden. Georgani-
seerd door leden van Oranjecommissie
Medlertol. De wandeling was uitgezet
in de mooie omgeving van 't Medler, de
Wiersse en de Brandenborch. Onder-
weg moesten de deelnemers enkele op-
drachten uitvoeren zoals 5 dubbeltjes in
een kom gooien die in een bak met wa-
ter stond. Na afloop kon voorzitter G.J.
Hendriksen de prijzen uitreiken aan: Ie
prijs de groep van Abbink en Ribbers;
2e prijs Guus Hymmelink; 3e prijs Ton-
nie Bosch. Het eigenlijke feest is vrijdag
7 en zaterdag 8 juli. Vrijdagavond ko-
men de Raddrijers uit Corle met hun
programma 't Lecht op Greun'. Zater-
dag zijn er 's middags de volksspelen en
's avonds is er een groot j^Lp.l.v. The
Midways. Deze bezighed^Hrinden al-
len plaats op de terreine^v? -. CMV
Medo en Café Eykelkamp.

Zonnebloem ^
De afdelingen Vorden er^Wichmond
van 'De Zonnebloem' hebben zaterdag-
middag een gezellige bijeenkomst ge-
houden in bar-bodega 't Pantoffeltje. Na
een kort inleidend woord door de heer
P. S. Gerritsen werd het woord gevoerd
door het distriktshoofd de heer Kuipe-
rij. Hij zette de dames Woltering, Klein
Kranenbarg en van Zuilekom in het
zonnetje vanwege hun inzet tijdens de
jubileumverloting. De aanwezigen wer-
den deze middag bezig gehouden door
de dames Koops en de Nutsblokfluit- en
melodicaclub.

Sponsorloop
Fancy-Fair
t.b.v. 25-jarig jubileum Volleybalvereni-
ging WIK in Steenderen

Op zondagmiddag 9 juli zal de volley-
balvereniging WIK op het marktplein in
Steenderen een sponsorloop en een
Fancy-Fair houden. De opbrengsten ko-
men ten goede aan het 25-jarig jubi-
leumfeest op 10 september a.s.
Bij de sponsorloop zullen zowel de
mini's (t/m 12 jaar) als de maxi's (boven
12 jaar) zich inzetten voor het goede
doel.
Tevens wordt er dan een Fancy-Fair ge-
houden met o.a. oude volksspelen, mar-
mottenspel en nog andere spectaculaire
activiteiten. Het geheel wordt opgeluis-
terd door een dweilorkest en er is na-
tuurlijk gelegenheid tot het nuttigen
van een hapje en een drankje.
Plaats: Marktplein Steenderen.

Open Dag
In juni overheerste het wit van Margrie-
ten. Op zondag 9 juli ziet het je groen,
maar vooral geel voor de ogen. Dan is er
nl. weer een open dag in de Tuin van
Frater Jeroen, bij de Leo Stichting. Men
kan er genieten van bloeiende wilde
planten, die thuishoren in dit deel van
Nederland en een aantal dat speciaal is
gezaaid voor de vlinders, of de bijen van
Frater Willibrordus. Toortsen en Teu-
nisbloem, Sint Janskruid en Jacobs-
kruid staan' dan in volle bloei. IVN-gid-
sen komen de fraters helpen met rond-
leidingen. Er is een klein boekje ge-
maakt over vlinders in de tuin en er
wordt een markt gehouden van planten
die vlinders helpen hun levenscyclus te
volbrengen. Mooi en interessant dus.
Men is van harte welkom, 9 juli in de
Tuin van Frater Jeroen, Alexandrina-
laan 13, Leo Stichting, Borculo. Open
Dag.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK Kerk Kranenburg
Zondag 9 juli 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zaterdag 8 juli 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 9 juli 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 9 juli 10.00 uur ds. H. Westerink,
Jeugdkerk; 19.00 uur Interkerkelijke Jeugd-
dienst in de Openlucht (achter de Geref. kerk),
m.m.v. ds. Klaassens en muziekgroep 'Nieuw
Leven'.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.

Geref. kerk Vorden
Zondag 9 juli 9.30 uur ds. P.W. Dekker, ge-
zinsdienst; 19.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, in
openlucht achter de Geref. Kerk. Interkerkelij-
ke Jeugddienst, m.m.v. muziekgroep 'Nieuw
Leven'.

Huisarts 8 en 9 juli dr. Stemnga, 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 8 juli 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 8 en 9 juli W.F. Haccou, Vorden,
tel. 05752-1908.
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 Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van 19.00-
20.00 dagelijks.

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

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

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

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

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

Tafeltje Dekje hele maand 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 8 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9 juli 10.00 uur Woord en Commu-
niedienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 juli 10.00 uur ds. H.B. de Neeling.

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.

Streekziekenhui* Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

Kerknieuws
Jongeren-openluchtdienst?
Zoals elk jaar wordt er in juli achter de
Gereformeerde kerk aan de Zutphense-
weg weer een jeugd-openluchtdienst
georganiseerd. Of het op zondagavond 9
juli a.s. ook inderdaad buiten zal wor-
den gehouden hangt natuurlijk af van
het weer. In ieder geval wordt het een
speelse dienst rond het thema 'De reis
van je leven'. Er zal veel worden gezon-
gen onder leiding van het gospelteam
'Nieuw Leven', die zelf ook nog eigen
liederen zullen zingen. Ds. Klaassens

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
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-
1 2.00 uur.

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

zal de dienst leiden. Bij slecht weer
vindt alles plaats in de Gereformeerde
kerk. Eventueel kunnen eigen stoelen
worden meegebracht.

Burgerlijke
Stand
Geboren: Arjen Kornegoor.
Gehuwd: R.P.M. Wolfkamp en
A.H.G.M. Coppes; J.M. Tieleman en B.
van der Linde.



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 een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te woiden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• LET OP!! LET OP!!
Trekking Loterij SVRatti
verplaatst naar 15 juli 1989.

• TE KOOP:
„Volop" — alle soorten kool-
planten, prei, sla, andijvie,
rode biet, selderie, peterse-
lie, koolraap, koolrabie,
groenlof en Chinese kool,
bieslookpollen, asters en af
rikanenplanten. Jonge ko-
nijntjes, Kleurdwerg en Ca-
via's. D. Klein Geltink, Schut-
testraat 1, Vorden, tel. 1498.

• AANGEBODEN:
aangedreven Motor cirkel-
maaier met grasopvangbak,
1 jaar gebruikt, 60 cm maai-
breedte, merk Harry, met 5Pk
motor. Helft nieuwprijs? Tel.
05735-3144.

• Zondag 9 juli 11—16 uur
Open Dag Fratertuin Leo
Stichting Borculo.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• LET OP!! LET OP!!
Trekking Loterij SV Ratti.
verplaatst naar 15 juli 1989.

• TE KOOP:
zwarte Bouvier pups met
stamb. Tel. 05752-1070.

• MIJN HONDJE IS ZOEK.
Teefje, kleur egaal grijs, op-
staande oortjes, kort staartje,
naam 'Landa'. Wie heeft haar
gezien? Mevr. Staring, Wïl-
denborch, tel. 05752-6806.

• TE KOOP:
Volkswagen Polo, bj. 1980.
05753-3312.

• GEVRAAGD:
een net meisje voor de
huish. voor de zaterdag. Brie-
ven onder nummer 14-2, Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
Bielzen tafel, 1 x 1
05752-2411.

m. Tel.

• TE KOOP:
1 -jarige slachtkippen.
Lebbink, Eikenlaan 27,
6739.

B.F.
tel.

• LET OP!! LET OP!!
Trekking Loterij SV Ratti
verplaatst naar 15 juli 1989.

SLA EEN GOED FIGUUR!
Houdt uw lijn op peil met

MALSOVIT
Malsovit-brood en Maaltijd-
Koeken zijn verkrijgbaar bij:

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

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Vraagt voor spoedige indiensttreding:

Nette medewerkster
voor de huishoudelijke dienst
± 18-20 jaar.

Werktijden: 07.00 uur tot J5.00 uur.
Werkzaamheden omvatten alle voorkomende
schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud
hotelkamers.

Sollicitaties na telefonische afspraak
Telefoon 05752-1312

Dorpsstraat 24 Vorden - Tel. 05752-1312

motorolie — smeervet
voor tractor en werktuig

SCHERPE PRIJZEN!

OORTGIESEN
HANDELSONDERNEMING

Tel. 05736-1 577, Buitenvelderweg 1, Ruurlo

HUIDVERZORGING
tfuuóta*

! l l i

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

75 gulden voor uw
oude luchtbuks

bij aankoop van één van deze kwaliteits buksen

Weihrauch HW 35. kaï. 4V2 of 5v2
gew. 3,8 kg. Sterke afstandsbuks

Weihrauch HW 80. kai.4v2of5v2-
gew. 3,9 kg. Zeer krachtige buks

NIEUW HW 80. in kal. 6,3 mm.
Zware kogel met grote doorslag

Diana mod. 34. kai.4v2of5V2
gew. 3,3 kg. lengte 115 cm.
Sterke precisie luchtbuks

Diana mod. 48. kaï. 4v2of 5V2
Krachtigste buks. Zijspanner
met vaste loop. gew. 4,0 kg

Diana mod. 52. luxe uitvoering
van mod. 48

565.-

610.-

346.-

579.-
630.-

RICHTKIJKERS in vele modellen.

INRUILAKTIEtot 30 juli '89

i.v.m. nieuwe
Wapenwet
VRIJ TE KOOP
tot 1 sept.!

Martei
iteeds doellnfftnJI

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 6, 7 en 8 juli

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Griekse
Kersen

500 gram

2,95

MAANDAG
10 juli

500 gram

Spitskool
panklaar 0.95

DINSDAG
11 juli

500 gram

Worteltjes
geschrapt 0.95

WOENSDAG

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. / O soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood moet elke dag VERS gebakken worden
door de bakker die ZELF bakt,
want Brood, daar zit wat in!

En OPLAAT is zo'n bakker.

AANBIEDING:

Weekend Taartje van7,25voor 6,50
Appelrondjes 5ha/en 4 betalen
Kruidkoek Of Kruidcake van 3,25 voor 2,75
Krentenbollen 6ha/en 5 betalen

WARME BAKKER

§PLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75
BIJ AANKOOP VAN 250 GRAM
BAKJEKRUIDENBOTER GRA TIS

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

VERSER KAN HET NIET!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

100gram l ,29

Boterham worst

WEEKEND SPECIALITEITEN

Lams Shoarmavlees
100 gram 1,65

Hamburgers
5 haten 4 betalen

100 gram 0,89

MAANDAG + DINSDAG

Verse
worst

fijne 1 k»o 7,95
grove 1 uu, 9,90

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Varkenshaasjes
100 gram l ,79

Kippepoten
1 kilo 6,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470 WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 k,i0 6,25
Studenten steaks Perstuk 1,-

Rundergehakt 1 k,io 11,50
h.o.h. gehakt i k,io 7,95

Shoarma gehakt

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de
gemeenteraad in zijn openbare raadsvergadering
van 27 juni 1 989, no. 3, heeft besloten dat voor de
kern Medler een herziening van het bestemmings-
plan 'Medler-Tol 1969' wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende
kaart liggen voor een ieder ter gemeentesecretarie,
afdeling Ruimtelijke Ordening (koetshuis) ter inzage.

Vorden, 6 juli 1989,
de burgemeester voornoemd,

E.J.C. Kamerling.

SUPER-VHS: VIDEO VOOR DE JAREN '9O

VHS Mei de toevoeging von Super-VHS aan hoor feilloze VHS systeem heeft JVC wederom zijn
juperiorrtei» ofe uitvinder op het gebied von de meeit geavanceerde video opporoh/ur beveiligd

Super-VHS is voor beeldkwaliteit net zo'n
grote verbetering als CD dat is voor geluids-
weergave. U ziet absoluut geen verschil
meer tussen 'live' en opgenomen beelden.
Uw eigen beelden, opgenomen met uw JVC
Super-VHS videocamera, zijn zelfs beier dan
Hilversum 'live'. Ook uw oudste VHS video-
banden ziet u beter dan ooit! JVC Super-VHS

is een must voor fijnproevers en video-
filmers!
De IYC Super-VHS Hifi stereo tel. Bij de
test kwamen deskundigen tot de conclusie
dat een beeldkwaliteit werd verkregen: "die
tol op heden dooi geen enkele ander /recor-
der/TV-combmatie is gehaald". Een conclu-
sie die u zelf gedemonstreerd kunt zien bij:

Fa. Eliesen
JVCMlW

BEELD - GELUID - HUISH. APPARATEN -

INSTALLATIE

Emmerikseweg 46, Baak, Tel. 05754-264

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.

T\gmt u vrijdag jjuli
ookj^ennis maken met ons
vernieuwde £afé-(~Rgstaurant?

\

1U bent van harte welkom.

Wij houden open Huis
van 16.30 tot 19.00 uur.

Harry en ^Marion Qerretsen.

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



Een nieuw leven,
een klein wonder
vaak zo gewoon,
voor ons zo bijzonder

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon

Michiel

geboren op 1 juli 1989 om
18.24 uur.

Hilbert en Wilma
Nab-Knoef

De Fluite 90
7232 BJ Warnsveld

Heel blij laten wij jullie weten
dat wij op 1 juli 1989 een
dochter hebben gekregen.

Haar naam is LOGS

Henk Hagen
Rita Derksen

Gerrit Naefflaan 1,
7242 AJ Lochem

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal, Zutphen

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke
u ons heeft betoond na het
overlijden van

Jan Bijenhof
hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

G. Bijenhof-Breuker
kinderen en

kleinkinderen

Vorden, juli 1989

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw
hartelijk medeleven na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moe-
der, groot- en overgrootmoe-
der

Hendrika Johanna
Eggink-Beeftink

Aangezien het ons onmogelijk
is u allen persoonlijk te be-
danken, betuigen wij u op
deze wijze onze oprechte
dank voor de belangstelling
die wij van u mochten ontvan-
gen.

H. Eggink
kinderen-, klein- en
achterkleinkinderen v

Vorden, juli 1989

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor het
medeleven tijdens mijn ver-
blijf in het ziekenhuis, in de
vorm van onder andere kaar-
ten, brieven en bloemen, ook
namens mijn vrouw.

Jan Bakker

Mulderskamp 6, Vorden

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk bedanken die, op
welke wijze dan ook, onze hu-
welijksdag tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

Hans en Jolanda
Pardijs

Mosselseweg 4a
7251 KT Vorden

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

De openbare
bibliotheek

verkoopt nu
afgeschreven

boeken.

Maandag 17 juli hopen

Eppy en Gerda Teunissen-Tragter

hun 25-jarig huwelijk
te vieren.

Receptie van 1 5.00 tot 1 7.00 uur
in 'Hotel Meilink', Borculoseweg 4

te Barchem.

Juli 1989, Wiedemhof 18
7244 BE Barchem

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384 ®

't winkeltje in vers brood en banket

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

zijn op vakantie
van maandag 10 juli
tl m maandag 24 juli

V I D E O T H E E K

LJ]
V O R D E N

Voor onbepaalde tijd is de zaak
van ma. t/m zaterdag gesloten
van 17.30-18.30 uur.

Zondags gewone openingstijden.

VJdeo-96110t uit hè19* "Slot"
ma-do: 14.00-20.00 uur

vr: 14.00-21.00 uur
Legitimatie ia-. 12.00-20.00 uur

bij inschrijving zo-. 15.00-18.30 uur

Burg. Galleestraat 44 7251 EC Vorden Telefoon 05752-3640

Na een leven vol dienstbaarheid en een korte slopen-
de ziekte is van ons heengegaan onze lieve broer,
zwager en oom

Gerhard Hendrikus Bekker
'22-11-1928 t 4-7-1989

Zutphen: H.G. Bekker

Mijnsheerenland: P.E.J. Knol-Bekker
A.G. Knol
Rob
Hans Peter

Hilversum: E.P.W. Bürgers-Bekker
H.J.S. Burgers
Miriam en Theo
Bas
Hugo

Zutphen: M.H.C. Loderus-Bekker
A.F.A. Loderjs
Peter
Leontien en Paul
Maarten
Marijke

Zutphen, 4 juli 1989
Weerdslag 49 - 7206 BS

Ger is opgebaard in de aula van Monuta Z.B.S., Lie-
vevrouwestraat 12 te Zutphen.

Donderdag a.s. wordt Ger tijdens de Eucharistievie-
ring om 19.00 uur in de kapel van Huize St. Elisa-
betrv herdacht.
Aansluitend is er van 19.30—20.00 uur in de aula
gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren.

De Requiemmis zal worden opgedragen op zaterdag
8 juli a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Joannes de Doper, waarna de begrafenis zal plaats
vinden op de Oosterbegraafplaats aan de Voorster-
allee te Zutphen.

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 1 juli is
overleden ons Ere-lid

Henk Robbertsen
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.

Bestuur, leden en supporters
Chr. muziekver. „Sursum Corda"

Vorden

Psalm 23

Na een moedig gedragen ziekte is heden overleden
mijn innig geliefde vrouw, mijn schoonzuster en
onze tante

Gerritdina Hermina Wijers
ECHTGENOTE VAN A.J. BARGEMAN

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden: A.J. Bargeman

G. Bargeman

M. Bargeman
R. Bargeman-Steenblik

Mark, Jeroen, Rik

7251 RR Vorden, 1 juli 1989
Strodijk 3

De Rouwdienst wordt gehouden op donderdag 6 juli
om 11.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk
te Vorden, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
zaal 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34, Vorden.

Geen bloemen

Heden overleed na een ernstige ziekte onze lieve
zuster, schoonzuster en tante

Gerritdina Hermina Wijers
ECHTGENOTE VAN A.J. BARGEMAN

op de leeftijd van 78 jaar.

Laren: fam. Wijers

Wichmond: fam. Stoltenborg

Vorden: fam. Wuestenenk

Vorden, 1 juli 1989.

Na een moedig gedragen ziekte hebben wij kennis
genomen van het toch nog vrij plotseling overlijden
van onze zorgzame tante

Gerritdina Hermina Wijers
ECHTGENOTE VAN A.J. BARGEMAN

Dankbaar denken wij terug aan hetgeen zij voor ons
heeft betekend.

Neven en nichten
Brummelman.

KOERS MEE MET
DE KEURSLAi
De Tour de France is gestart. De Keurslager laat
u meesprinten. Tijdens de Tour ontvangt u bij
elke besteding van tenminste ƒ 10.-een spaar-
bonnetje. Tegen tien van deze bonnetjes krijgt u
gratis een leuke Tourpet en een kanskaart voor
een stoere kinderfiets. Sprint nu naar uw
Keurslager en maak ook kans op zo'i
stevige en stoere
kinderfiets.

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Va rkensstoof lappen
500 gram 4,98

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Gep. Schnitzel
100 gram 1,49

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Katenspek
100 gram 1,39

Gebr.
Varkenslever
100 gram 0,89

SPECIAL:

Boeuf a la
Provence
100 gram l ,

IVorden, 1 juli 1989.

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 500 g 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 —Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Heden is van ons heengegaan onze beste schoon-
zuster en tante

Dina Bargeman-Wijers
H.J. Bargeman
M. Bargeman-Klein Ikkink
neven en nichten

Strodijk4,
7251 RS Vorden, 1 juli 1989

Heden overleed ons trouwe lid

Gerritdina Hermina
Bargeman-Wijers

Bestuuren leden
HVG Vorden Dorp

Vorden, 1 juli 1989

L me!

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

AANBIEDING:

Muesli
bollen

3 OKj^m^J

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 • VORDEN - TEL 1384

„Mama, we gunnen je de rust 20 waarnaar je echt verlangde.
Het afscheid nemen doet wel pijn.
Maar we hopen datje nu bij papa zal zijn."

Heden overleed na een liefdevolle verzorging in het
verpleeghuis „Leeuwerikweide" te Zutphen, onze lie-
ve moeder en oma

Elizabeth Maria Johanna
Roelvink-Jaaltink

WEDUWE VAN W. ROELVINK

op de leeftijd van 83 jaar.

Kranenburg: Kinderen en kleinkinderen

7251 LT Kranenburg, 3 juli 1989
Eikenlaan 21

Moeder en oma is opgebaard in het uitvaartcentrum
„Monuta", Het Jebbink 4a, Vorden.

De avondwake zal worden gehouden donderdag 6
juli om 19.00 uur in de Christus Koningkerk, Het
Jebbink 8 te Vorden, waarna van 20.00-20.30 uur
gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen in
bovengenoemd uitvaartcentrum.

De gezongen uitvaart zal plaatshebben vrijdag 7 juli
om 10.30 uur in de Antonius van Padua kerk te Kra-
nenburg.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden
op de RK Begraafplaats aldaar.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in zaal Schoenaker te Kranenburg.

VORDEN
Donderdag BRADERIEvan 15.00-23.00 uur
20 JULI | Opgave mogelijk bij WV-kantoor of tel. 1531

Vrijdag
21 JULI

Zaterdag
22 JULI

KAMPIOENSCHAP VAN
VORDEN FIERLJEPPEN
Opgave mogelijk bij VW-kantoor
of tel. nr.: 3111 of 1531

's MORGENS VAN 10.00-13.00 UUR:

KINDERBRADERIE
Telefonisch opgeven: 3111

's MIDDAGS:

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

Bestuur VW Vorden



BOS CHRYSANTEN 4,75

NIEUW!

OlAFIT
vezel f i bres

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

natuurlijk
vers van de Warme Bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

Gaat u de vakantie
ook nuttig besteden?

Bestel dan nu vast uw
benodigdheden, dan hebt u
straks alles bij de hand, én
op tijd in huis!

HET ADRES VOOR PROFESSIONELE
DOE-HET-ZELVERS

Voor al uw verf, glas, behang
Winkel aan de achterzijde met voldoende parkeerruimte

schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.U ruurloseweg 35, vorden, tel. 05752-1523

GESLOTEN VAN31-7 T/M 19-8A.S.
VOOR GLASSCHADE KUNT U ÓÓK IN DE VAKANTIE
BELLEN: 1523

sensationele
tapijt coupon
verkoop
25-60%
PURE KORTING
schitterende series coupons van het allerbeste tapijt.
In zuiver scheerwol en de beste synthetische kwaliteiten.
Uitsluitend eerste keus MERKTAPIJTEN en natuurlijk

MET VAKMANSCHAP GELEGD !! Hierbij enkele voorbeelden:

8.35 mtr. was 4008.- nu 1495

4.95 mtr. was 1 3 1 1 .75 nu 580,-

6.85 mtr. was 883.65 nu 548

3.95 mtr. was 1062.55 nu 474

1 0.30 mtr. was 4974.90 nu 1 640

8.65 mtr. was 2292.25 nu 1040

6.00 mtr. was 954.- nu 588

3.95 mtr. was 59 1.51 nu 325

4.35 mtr. was 604.65 nu 348

5.75 mtr. was 2064.25 nu 920

7.50 mtr. was 1042.50 nu 600

5.40 mtr. was 1398.60 nu 530

7.45 mtr. was 96 1.05 nu 485

4.95 mtr. was 1282.05 nu 485

9.10 mtr. was 3248.70 nu 1456

3.80 mtr. was 490.20 nu 300

8.10 mtr. was 11 25.90 nu 560

4.50 mtr. was 1435.50 nu 540

5.60 mtr. was 1450.40 nu 550

7.85 mtr. was 11 30.40 nu 925

Voor 'n dubbeltje
op de eerste rang

dat kan nu bij:
Neem de maat
van uw kamer(s) mee !

interieuradviseur
•

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

Openingstijden: 9.00-18.00 uur
Maandagmorgen en woensdagmiddag gesloten.

Vrijdag koopavond tot 10.00 uur/zaterdag 9.00— 16.00 uur

In onze OPRUIMING
zijn veel

damestassen, reis-
en sporttassen.

Deze week sterk in
prijs verlaagd!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

voor nieuwbouw en
onderhqfd
incl. metselwerken
Aannemersbedrijf

A. Bosch
Schuttestraat 11,7251 MP Vorden. Tel. 6673

WIJ WILLEN MET ONZE VUT IN VORDEN
WONEN

Echtpaar uit het westen
- VUT leeftijd van de ma^k zicht - wil zich t.z.t. in Vorden
vestigen om daar in alle ruSw ruimte te genieten van tuinieren en
dorpsleven.

WIJ ZOEKEN daarom nu
rustig en vrij gelegen woning (of boerderij die opgeknapt moet
worden) in Vorden, met rondom flink stuk grond. Aanvaarding in
overleg.

Brieven onder nr. 14-1,
Bureau Contact, postbus 22, 7250 AA Vorden, of telefonisch:
02153-15783.

Adverteren
kost

geld...

adverteren
kost meer!

Dames en Herenkapsalon

openingstijden van 8.30-12.00 en 13.30-18.00 uur
alleen vrijdagavond tussen 18.00en 20.00 uur
knippen zonder afspraak

wij vertegenwoordigen

ÖREDKEN* produkten

§-<cmanny gosselinlo-g
nieuwstad 5 vorden

05752-1722

OPRUIMING
in jacht- en
sportkleding

met kortingen
van

10 tot 5O%

Wapen- en sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

ROOMBOTER-APPELFLAPPEN
goed gevuld met verse appels en kaneel.

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

Vakantie-aanbieding: 5 halen 4 06131611

Wij hebben VAKANTIE VAN 10-7 T/M 24-7 '89

Natuurlijk VERS van
't winkeltje in vers brood en banket

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

VRIJDAGAVOND
14 JULI

JUBILEUMWEDSTRIJD

VORDEN/
FCTWENTE
(Eredivisie) met o.a.

Pieter Huistra, Fred Putten

Aanvang 19.oo uur
Gemeentelijk
Sportpark Vorden
Entree f 5,- per persoon
kinderen tot 14 jaar f 1,-

Met dank aan de sponsors
Autobedrijf Groot Jebbink
Barendsen Konstruktiebedrijf
Bar-bodega 't Pantoffeltje
Bouwbedrijf Rondeel bv
Café-Restaurant 'De Herberg'
Café Uenk
De Regt/Bloemendaal/Wiegerinck
Drukkerij Weevers bv
F. Jansen Loodgietersbedrijf
Gebr. Kettelerij bv
Hotel Bakker
IJsbuffet 'Kerkepad'
Joh. Morde Verzekeringen
Keurslager D. Vlogman
Kluvers Sport Totaal

, Makelaar o.g. en assurantiekantoor Van Zeeburg
Nedac-Sorbo Groep B.V.
Schurink's Brood en Banket
Schildersbedrijf Uiterweerd bv
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T.b.v. Nieuwbouw kantine

Popfestival bij SVRatti
De voetbaher. SV Ratti is onlangs begonnen met de bouw van een nieuwe kantine. Dit was hoognodig
want de oude kantine was nagenoeg versleten; min of meer een houten keet. De bouwkosten (ong.
f 100.000) moet de ver. zelf ophoesten hetgeen voor zo een kleine vereniging natuurlijk niet te doen is.
Daarom zijn diverse akties ondernomen, met redelijk resultaat. Echter, men komt nog steeds tekort.
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De stichting Ham-Party is daarom ge-
vraagd te helpen met het organiseren
van een (klein) popfestival op de sport-
velden van SV Ratti te Kranenburg
(Vorden), waarvan de opbrengst be-
stemd is om het gat in de begroting iets
te dichten. In samenwerking met de
voetbalver. heeft de stichting Ham-Par-
ty getracht een aantrekkelijk festival te
organiseren. Men hoopt uiteraard op
een grote opkomst. Aangevraagde sub-
sidies bij diverse instanties worden he-
laas allen afgewezen. Het festival vindt
plaats bij de voetbalvelden aan de Ei-
kenlaan te Kranenbarg (gem. Vorden)
op zaterdagavond 15 juli a.s.
Het Ratti-festival zal worden opgeluis-
terd door:

Buitenband
De Buitenband is een coverband af-
komstig uit Lichtenvoorde. Zo'n vier
jaar geleden als grap begonnen als huis-
band van een bruine kroeg. Toen daar
de optredens steeds meer een succes be-
gonnen te worden, werd er besloten
flink te gaan oefenen en het repertoire
volledig te maken. De keuze van num-
mers van artiesten als Joe Cocker,
Strech, Dire Straits, Herman Brood en
Doobie Brothers waren bepalend voor
het gezicht van de Buitenband. Vele
kroegen en zaaleigenaren hebben de
Buitenband als zeer goed beoordeeld,
zoals de keuze van de nummers; de
sound en het coveren op zich. Ook is de
groep nu uitgebreid met een zangeres
wat ten goede komt van de zangpartijen.
Dit keer zal de Buitenband Rosa King
begeleiden bij haar optreden in Kranen-
burg. En reken erop dat dit zal gaan
spetteren! Voor velen een te gekke gele-
genheid de sfeer van oude bekende
nummers op te halen, of eens lekker uit
de bol te gaan. De Buitenband is er klaar
voor!

TuneUp
Tune Up is een uit Zwolle afkomstige
formatie die ooit onstaan is tijdens di-
verse sessions. Als gelegenheidsband
kreeg de groep al snel de nodige res-
pons. Steeds vaker werden de muzikan-
ten, die allen in verschillende groepen
speelden, bij elkaar geroepen voor een
optreden. Er was zoveel vraag naar 'het
gezellige bandje' dat de muzikanten
hun oude bands vaarwel zeiden en de
opriching van Tune Up een feit werd.
Aan kwaliteiten heeft Tune Up even-
mind gebrek. Alle muzikanten hebben
de afgelopen 10 a 15 jaren hun sporen in
het Nederlandse muziekwereldje allang
verdiend. Het repertoire dat hoofdzake-
lijk uit pakkende covers bestaat is dus-
danig goed gearrengeerd, dat er tal van
nummers zijn ontstaan waarvan je je
moet afvragen of ze niet beter zijn dan
het origineel. In de muziek van Tune
Up worden salsa, reggae, funk en rock
gemengd tot een uiterst dansbaar, brui-
send geheel. De groep is dan ook uitge-
groeid tot een populaire band met op-
tredens in het hele land. Bruine café's,
kroegen, discotheken, nachtclubs en
jongerencentra: Tune Up voelt zich
overal thuis. De muzikale leider van de
band is Ric Stokes. Hij is geboren in de
Bronx, de zwarte woonwijk van New
York, maar woont al geruime tijd in
Zutphen. Stokes kan uitstekend uit de
voeten (maat 48) op saxofoon, dwar-
sfluit en mondharmonica, maar be-

speelt ook percussie-instrumenten. In
de beginjaren had Tune Up enkele be-
kende pop-muzikanten uit het oosten
des lands in haar gelederen. Zoals Ge-
rard de Braconier, de vroegere gitarist
van Toontje Lager. Ook Frederik Pun-
tdroad en de Engelse gitarist Allan Gas-
coigne (bijgenaamd de Gaspiepe) bei-
den afkomstig van Normaal, hebben
deel uitgemaakt van de Zwolse band.
Hun vertrek betekende echter niet dat
de kwaliteit achteruit ging. Dankzij de
talrijke optredens raakte de band prima
op elkaar ingespeeld. De inzet van de
groepsleden is groot, Tune Up is dan
ook een band die men absoluut moet
zien. Het dansen komt dan vanzelf
wel...

Rosa King
De Amerikaanse Rosa King, die nu al
weer heel wat jaartjes in Amsterdam
woont, is een artieste zoals er maar wei-
nig zijn! Collega Hans Dulfer vatte zijn
bewondering voor Rosa als volgt samen:
'Rosa King is power, power en nog eens
power. In alles! Haar muziek, haar door-
zettingsvermogen, haar liefde voor het
vak. Ze is de enige musicus met een nog
waarachtige buhne-act'. Deze enthou-
siaste woorden zijn beslist niet overdre-
ven. De reakties van het publiek zijn al
net zo jubelend. Overal waar Rosa King
optreedt worden de zalen steevast plat-
gespeeld. Nog een keer Hans Dulfer: Tk
kan het enorm waarderen dat zij zich
nergens voor geneert. Ze speelt met

Foto: Eilard Franken, Zutphen.

evenveel elan in een koncertzaal als in
één wijkgebouw of een nachtclub. Als
ze maar speelt, dan leeft ze'. Rosa King
is bijzonder veelzijdig. Zang en tenor-
sax zijn haar specialiteiten, maar daar-
naast heeft ze zich zonder muzieklessen
ontpopt als een zeer verdienstelijke gita-
riste, pianiste en drumster. Ze brengt
jazz, blues, beat, boogie, soul en funk en
dat alles met een zeer herkenbaar Rosa
Kingsausje overgoten. Rosa King werd
geboren in Macon, Georgia. Op haar
tiende jaar maakte ze haar debuut in de
showbusiness. Niet als solo-act, maar
als danseresje. Haar grote kans kwam in
New York, waar ze danste in de Dia-
mond Jim Club. De vaste zangeres van
de band van Eddie Coombs kwam niet
opdagen: Rosa, die maar een nummer
kende (For you my love i do all my
things), bood zich onmiddellijk aan als
vervangster. Het werd een doorgaand
succes, haar carrière kwam in een
stroomversnelling en al spoedig had zij
een band, die zij al dansend en zingend
tot grote prestaties opzweepte. Helen
Le Clerq, de bekende danseres, ontdek-
te haar tijdens een optreden in Amerika
en haalde haar naar Nederland, dat
sindsdien haar tweede vaderland is.

Organi.Uc: SV Ratti i.s.m. Stich-
ting Ha^farty.
Voorverkoopadressen: Café De Her-
berg, Vorden; Den Olden Kriet,
Wichmonü, Schoenaker, Kianen-
burg; cafetaria de Lage Weide,
Warnsveld.

'Polio de Wereld uit' Aanbieding beeldengroep
Op vrijdag 7 juli a.s worden de acties rond 'Polio de Wereld uit' in
Vorden afgesloten met de aanbieding van de bronzen beeldengroep van
de Helvoirtse beeldende kunstenaar Jean Bremers.

De in het najaar gestarte aktie onder in-
dustrie, middenstand en particulieren
was zeer geslaagd. De twee doelstellin-
gen van deze actie, opbrengst voor polio
en bijdrage aan de dorpsverfraaiing zijn
dan ook ruimschoots bereikt. Daarnaast

was er de sponsorloop op Koninginne-
dag die alle verwachtingen overtrof en
waarvan de opbrengst geheel ten goede
kwam aan de polio-aktie. De totale op-
brengst van de diverse akties in Vorden
was ruim f 26000,-! Vrijdagmiddag zal

de beeldengroep door de commissie
Vorden van Rotary Club Zutphen aan
de gemeente worden aangeboden. Bur-
gemeester E.J.C. Kamerling neemt de
beelden, die geplaatst worden op de
hoek van de Zutphenseweg en de Burg.
Galleestraat, namens de bevolking in
ontvangst. Uiteraard is een ieder die
heeft bijgedragen aan deze succesvolle
aktie, maar ook andere belangstellen-
den van harte welkom.

Rinus Pelgrum uit Vore/en met de
Blauwe Reiger op het Oldtimer
festival in de Kranenburg

Wie een rondwandeling maakt op het boerenef van de familie Pelgrum aan de Ham-
minkweg in Vorden, zou haast denken dat hij is verdwaald in een historisch museum.
In bijna alle schuren staat wel iets, uit de tijd, dat het een genoegen was te zien hoe de
boer met zijn oude machinerieën het land bewerkte. Aan het woord is Rinus Pelgrum,
oldtimer hobbyist in hart en nieren.

In het boek 'Vorden, een historische
verkenning', destijds uitge^/en door
de vereniging 'Oud Vordec^Btaat dat
er in 1906 de eerste i^stmest-
strooier door de afdeling iGelderse
Maatschappij van de Landbouw)
worut gekocht. Hieruit mag blijken
dat vanaf toen de techniek zijn intrede
deed in Vorden.

Vader en zoon Pelgrum bij de Blauwe Reiger uit 1948.

Ook op het bedrijf van oe familie
Pelgrum begint men te denken aan
schaalvergroting. 'Van oudsher zijn
wij peerdenvolk. Mijn grootvader kon
met een paard lezen en schrijven. Mijn
vader was ook een liefhebber van
paarden, maar toch in 1948 kocht hij
een traktor, een Blauwe Reiger', zoals
Rinus hem noemt.

Huidige techniek komt
van vroeger
De tijd dat je ergens in Nederland ach-
teloos uit een hooiberg of in een
openstaande schuur een overblijfsel
van een klassieke traktor kon wegha-
len is vrijwel voltooid verleden tijd.
Toch worden er uit het land van Napo-
leon en de wijn met enige regelmaat
oude landbouwvoertuigen naar ons
land gehaald, al dan niet in zwaar ver-
roeste onderdelen.

Problemen die daar aan vooraf
kunnen gaan zijn het opsporen van de
eigenaar (die in een aantal gevallen
uiteindelijk geen moeite wil doen zijn
oud roest te verhandelen) of het gege-
ven dat het gevonden voorwerp bij na-
dere beschouwing in zodanige staat
van verval verkeert dat restauratie
puur gekkenwerk lijkt.

Rinus: 'dat is nou precies wat ik
zoek, een uitdaging in het gekken-
werk.' Althans voor een leek, want wie
geïnteresseerd is in de techniek van
vroeger zal snel tot de conclusie ko-
men dat de huidige techniek verband
heeft met die van vroeger.

'Wat ik jammer vind van de trakto-
ren van nu is, dat alles is verborgen.
Bij de Fordson (Blauwe Reiger) die
mijn vader in 1948 kocht voor een be-
drag van f 4.800,—, is alles, maar dan
ook alles, te overzien. Met mijn hand-
gereedschap draai ik hem uit en in el-
kaar, maar dan wel de juiste sleutel bij
de juiste moer. Bij de moderne trakte-
ren van nu, is dat niet meer mogelijk.
Steeds meer computers nemen het
werk van de monteurs over.'

Wanneer je Rinus vraagt, hoe hij
aan zijn technische vaardigheid komt,
is daarop zijn antwoord kort en krach-
tig 'interesse'. 'Kijk,' zegt Rinus,
'Wanneer vroeger het peerd niet meer

kon, ging het naar het slachthoes. Een
traktor, wanneer die niet meer kon,
ging niet naar het kerkhof, maar naar
de smid. Als jongen stond ik te kijken
hoe de smid het één en ander los en
vast maakte aan de Blauwe Reiger, en
als ik dan thuis kwam probeerde ik of
mij dat ook lukte.' Zo ontstond er al
vroeg een relatie met de Blauwe Rei-
ger, een relatie die tot de dag van van-
daag niet meer weg te denken is.

'Mijn vader zei bij de aanschaf van
de Fordson: Rinus, hé mot 25 joar
mét'. Dat de Blauwe Reiger het nu nog
steeds doet, heeft waarschijnlijk te
maken met de enorme interesse waar-
mee Rinus omgaat met alles wat maar
oud is. Dat gehakke-puf van die trak-
tor is prachtig om te horen en te zien.
Rinus: 'Wat ik vaak jammer vind van
mijn collega's, die ook als hobby heb-
ben het verzamelen van oud landbouw
materiaal, is, dat er te veel perfectio-
nisten bij zitten. Het gaat er mij niet
om het voertuig weer nieuw te maken.
Je moet kunnen zien dat het oud is.'
Het poetsduukske komt er bij Rinus
dan ook niet aan te pas.

Rinus is niet alleen verliefd op zijn
Fordson. Maar al te graag gaat hij met
zijn vrouw Frieda op vakantie 'en als
het even kan neem ik ze mee naar een
oldtimer festival in de regio. Toch
geeft dat vaak problemen', zegt Rinus
spontaan. 'Die oude Fordson, dat is
een éénpersoons vervoersmiddel; hij
is niet geschikt voor pasagiers. Tij-
dens onze vakantie in Frankrijk vond ik
een uit elkaar gevallen antieke auto.
Het ligt in de bedoeling deze op te
knappen. Zo kunnen we dan toch met
ons tweetjes naar een oldtimer festi-
val, maar dan wel op een wat luxueuse
manier.'

Hieruit mag blijken dat Rinus niet
alleen oude landbouw voertuigen ver-
zamelt. 'Alles wat oud is bewaar ik',
zegt Rinus. 'As het moar géén geld
kost; ik bun un sünigge kniepert.' Wie
Rinus goed kent, weet dat het laatste
niet helemaal waar is. In het vereni-
gingsleven, 'ver in de omtrek', is Rinus
een graag geziene gast. Zijn inzet ge-
tuigt van een enorme werklust.

'En wie het over het algemeen
druk heeft, is vaak niet te beroerd een
ander te helpen', zegt Rinus. Naast de
vele funkties die Rinus bekleedt, blijft
er toch nog tijd over voor zijn dagelijk-
se werkzaamheden en voor zijn grote
liefde, het verzamelen, conserveren,
restaureren en het opsporen van oor-
spronkelijke gegevens en documenta-
tie van alles wat maar oud is en waar-
de hééft voor ons nageslacht. Rinus:
'Een hobby is mooi wanneer je er geen
tied veur hebt.' Een uitspraak waar-
achter een dosis waarheid schuilt.

Festival Kranenburg
Op zaterdag 29 en zondag 30 juli zal
Kranenburg in het teken staan van de
Historie. Eén van de vele deelnemers
is Rinus Pelgrum uit Vorden. Rinus: 'Ik
heb bijzonder veel waardering voor de
mensen die het festival in de Kranen-
burg organiseren. Wij mogen als Vor-
denaren trots zijn dat een dergelijk
evenement van deze omvang naar
Kranenburg komt.'

Wanneer de bereidwilligheid van
de plaatselijke bevolking groot is, is er
veel mogelijk. Als organisatoren ben
je voor een groot gedeelte daar ook
afhankelijk van. Wanneer je naar veel
plaatsen in de omliggende gemeentes
kijkt, zie je dat er in samenwerking
met de Middenstand, de VW en de
gemeente vaak wonderbaarlijke eve-
nementen worden georganiseerd.

Wanneer die samenwerking er is, pas
dan is er kans voor een goed slagen
van een evenement.

Dat de medewerking 'bij sommi-
gen' groot is, mag blijken uit het be-
schikbaar stellen van de historische
collectie landbouwvoertuigen van dhr.
Luttikhuis uit Vorden. Hij zelf kan jam-
mer genoeg niet aanwezig zijn tijdens
de festivaldagen. Toch heeft hij zijn
hele collectie twee dagen lang be-
schikbaar gesteld. Een teken dat de
bereidwilligheid bij sommigen groot
is.

Veel te zien...
Eigenlijk is alles wat maar met tech-
niek te maken heeft in Kranenburg te
zien. Op ware grootte of op schaal, en
met een stevig accent op pronkstukken
uit het verleden.

Op zaterdag 29 en zondag 30 juli
vormt Kranenburg, de kleine woonkern
tussen de romantische kastelen, twee
hele dagen lang het decor voor een
unieke tentoonstelling van vele liefheb-
bers van oldtimers, modelbouw, volks-
dansen, oude ambachten en nog veel
meer...!

Mochten er nog mensen zijn in
Vorden en omgeving die het één en
ander wil laten zien, welk aspect van
de techniek hem of haar boeit en be-
zig houdt, is van harte welkom. Alles
op landbouwgebied, wat maar oud is,
wordt tentoongesteld. De deelname is
gratis. Bovendien krijgt elke deelne-
mer als herinnering een fraaie pla-
quette.

Voor aanmelding kan men terecht
bij Freek Wolsing uit Vorden, tel.
05752-1209 of 6538.



5 JULI
TOTALE OPRUIMING

van de gehele ZOMERKOLLEKTIE. DAlf RFZE KANS
bi'

DE SPECIALIST IN JAPONNEN
EN IN GROTE MATEN

DOETINCHEM
Dr. Hubernoodtstraat 14

VORDEN
Zutphenseweg 29

WINTERSWIJK
Parkeren voor de deur M i ste rst ra at 7 8

COnCORDIfi

14, 15 en 16 juli 1989
CAFÉ, REST., Z ALENCENT RU M, DANCING, DISCOTHEEK,

CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461

Vrijdag 14 juli, in de zaal, aanv. 21.00 uur
DE DOLLE EN KNOTSGEKKE SHOWBAND

PRIMA VERING en de SCHOKBREKERS

Zaterdag 1 5 juli, in de discotheek, aanv. 21.00 uur

D.J. ROBIN ALBERS bekend van de
Avro's Road Discovery Show.

Zondag 1 6 jllH een buitengebeuren
(bij slecht weer in de zaal) aanvang 10.30 uur.

FRÜHSCHOPPEN
met de LANDERKAPEL en conferencier DE DROADNAGEL.

Dit jaar als extra attractie een echte viskraam, varken aan
het spit, Tiroler spellen, enz.

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W. J. SIP KOOI
Barchemseweg 45*7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

ZIE OOK ONZE
RODE OPRUIMINGSKRANT OPRUIMING

ook als
2-zits bank

BROODKAST 1.70 m breed
in blank of donker
Europees eiken met
veel bergruimte
VOOR: % f

kwalitatief hoogwaardig klassiek BANKSTEL
met interieur en prachtige mohair-bekleding
als 3-1-1
VOOR: 3290-

BUFFETKAST
1.12 m breed
in donker eiken
VOOR: 895-

HOEKKOMBINATIE in een prachtige
kwaliteit rundieder (5 kleuren) met extra hoge rug
als 3-2
VOOR:

VIDEO/TV-MEUBEL
M.D.F, alpine-wit
op zwenkwielen

.249,-

2998,-
senioren LEDIKANT
90 x 200 in blank
VOOR:

SLAAPKAMER
in blank honing of donker eiken
ledikant 140/200 +
2 nachtkastjes
VOOR: 1595-
(ledikant kan ook in 160 of 180
breed)

KWALITEITS matrassen
voor de laagste prijs.

SECRÉTAIRE
M.D.F, alpine-wit
VOOR:

279-
(nachtkastje 179,-)

665-

OPRUIMINGSSTUNT
ledikant 160 x 200
M.D.F, wit +
2 verstelbare lattenbodems
80x200 +
2 matrassen
SG40
KOMPLEET: 895-

HELMINK
meubelen

Gratis
reservering
voor
latere
levering

VOUWBED met lattenbodem + matras
80x190
MEENEEMPRIJS: 169-

X/ORHFN ZutPhenseweg 24
Tel. 05752-1514

J-W. Hagemanstraat 3
Tel. 05454-74190

Holland
International

LESBOS, pension O'Kypos in Molyvos,
rustig gelegen in een olijf boomgaard
Vertrek 18 september voor 15 dagen

f 1.015,- PP
(logies/ontbijt, kamer met douche-
toilet-balkon)

MIT-reizen op maat met o.a.:
Fly-drive arrangementen met hotels
op Lesbos

Bel of kom langs voor meer
informatie:

Reisburo VAN DUIN
Stationsstraat 24
7201 MD Zutphen
Telefoon 05750-17337

Thuis in elk vakantieland!

ANVR
RBSADVfSBUKO

REIS OP ZEKER

GARANTIEFONDS

oo

tso

Nog steeds verse
aardbeien, nieuwe

aardappelen en
witlof

Graag op bestelling

Tuinderij
B. Bannink
Hulshofweg 4 — Ruurlo

Tel. 05736-1311

O)co
O CD

v
RESTAURANT

8-9 juli

Kip-Weekend
verschillende

kipbereidingen als één
gerecht.

— Rollade in saus
— Kippedij met Archeduc-

saus
— Mix-braad met Kipfilet

(pittige kipstukjes met groente en
champignons)

Uiteraard met rauwkost,
gebakken aardappelen,

frites en groentes.

En een heerlijke rosé-
wijn

25,- p.p.

,, a
de Timmerieè'
RESTAURANT & CAFÉ

Arie en Annette •'"*••
LochemseweK 16 - 7231 PD Wimsveld

Tel. 05751-1336

Wilt u s.v.p. reserveren?

Lepra zal ons zeker
een zorg zijn!

Een heel jaar medicijnen voor een lepra-
patiënt kost maar 60 gulden. Reden genoeg voor u
om nu donateur van de NSL te worden.

Giro 50500 Bank 70.70.70.929

Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding
\Vukmtstniat l i S, 1097 DN Amsterdam, tel. 020-9 58l>7 ï



Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker§

§ 15 verschillende soorten
§
l

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN -ZUTPHENSEWEG 8 -TEL. 2122

Café-Restaurant

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

R U I M I N G

DE OPRUIMING IS BEGONNEN, WEES ER SNEL BIJ!

mode
BURG. CALLEESTRAAT 3, VORDEN, TEL. 05752 - 1 381

PROFITEER

ZOMERKLEDING
sterk afgeprijsd.

ER IS NU NOG RUIME KEUS!!
De aanbiedingen gelden t/m zaterdag.

bij de 'Spannevogel'
t/ m 15 juli

Vele couponnen tapijt tot 60% korting en gratis
gelegd.
Verder keuze uit 110 rol kamerbreedtapijt van alle
merken, nu met 10% korting en gratis gelegd.

Gordijnstoffen, grote en kleine couponnen vanaf
f 2,50. Stoffen buiten de opruiming 10% korting.

Bij aankoop van een nieuwe matras f 30,- voor
Uw oude 1 pers. en f 40,- voor Uw oude 2 pers.
retour.

Vele opruimingen in tafelkleden, dekens, kleedjes
en dekbedovertrekken. Buiten de opruiming
10% korting.

Vele koopjes op de meubelafdeling, b.v. 3-2 zits,
nu f 795,-.

Kom vrijblijvend in de winkel snuffelen,
want de opruiming is door de gehele winkel,
daar wij niet alles in de etalages kunnen zetten.
Is er niets bij voor U, dan evengoede vrienden.

Kom in de zaak waar het prettig winkelen is

PRNNEVDEEL
MEUBEL- EN HPUTENHUIS

hengelo(gld) ruurloseweg.2.^ ^

Als u toch aan het
behangen gaat...

Loop dan eerst
even langs

Knap'tOp!

borei\dsej{
Zutphenseweg 15 — Vorden
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ondergoed

IN LUTTELE SECONDEN VAN O TOT 100.
De Beer Professioneel is loupezuiver ingesteld
op de wensen van de grootverbruiker. We doe-
len nu even niet op ons uitgebreide assortiment
ijzerwaren, gereedschappen, machines en veilig-
heidsartikelen, maar op de snelle levertijd. Als u
aan een van onze baliemedewerkers om l doos
schroeven vraagt bijvoorbeeld, staat deze in 'no
time' voor u. Maar als u er 100 wilt, vergt ook
dat slechts luttele seconden.

En nu we het toch over snelheid hebben: onze
eigen vervoersdienst is dagelijks actief in de ge-
hele regio Oost.

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

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

'alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

06 juwelier
siemerjnk
oo opticien
.zutphenseweg 7 - vorden

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

6

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

7251

fons Jansenee -
erkend gas- en water-technisch
installateur Installatie en

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

Jansen & gal m"
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie - DflUAC
autoglasservice - verhoogde daken. DU¥1111

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

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

Saaie film op TV?
wij zorgen wel

* voorde

spanning
Op een elektrische installatie moet u
kunnen vertrouwen. Geen onverwachte
storingen als het net spannend begint
te worden. Oldenhave installeert
komplete elektrische installaties. Snel,

veilig en vakkundig. Voor iedere vraag
wordt een passende oplossing gevonden.
U kunt vrijblijvend eens bellen voor alle
nodige informatie.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.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

OTTEN ET DE OTTEN.TEST
Meubels moeten solide zijn!"

Nou, OTTEN-meubelszijn dat zeer zeker: ze zijn goed gebouwd,
stevig en mooi van vormgeving. Dat geldt voor kasten,
eetkamertafels, salontafels, stoelen, fauteuils en banken.
De meeste zitmeubels zijn bovendien vakkundig bekleed met de
mooiste stof of het fijnste leer. De keus is geheel aan ü. Sommige
stoelen hebben mooie, biezen zittingen. U ziet wel, bij OTTEN is
keus genoeg: een groot assortiment modellen, ruime keus in
bekleding. Belangrijk is dat alle stoelen, fauteuils en banken
gemakkelijk zitten. Maar het allerbelangrijkste is toch wel dat
alle OTTEN-meubels betaalbaar zijn: OTTEN hanteert lage
prijzen! Kom naar Halle, kom naar OTTEN!

Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van
uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over met
OTTEN, hij adviseert u graag en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs
voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

Dorpsstraat 20, Halle Gld.,Tel.08343-1219

Meubelfabriek Otterï b.v.
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Voetbalclub 'Vorden' bestaat 60 jaar

Toekomst wordt positief
tegemoet gezien

Eén van de kampioenselftallen uit de rijke historie van de W Vorden.

Praten met voorzitter Jan van Ark over het zestigjarig bestaan van de voetbalver. 'Vorden' is hoofdzakelijk
praten over de toekomst. Niet over de achter hem liggende jaren, dat is in feite geschiedenis, zo vindt Jan
van Ark. Hij stelt met nadruk dat 'Vorden4 momenteel hij/onder positief bezig is.

Jan van Ark: 'Ik ben inderdaad wat de
toekomst van onze vereniging betreft
zeer optimistisch gestemd. We hebben
een groot aantal jeugdleden. Dankzij
onze organisatie willen de jongens ge-
woon graag bij ons spelen. Wij 'pikken'
ook geen jeugdleden bij andere clubs
weg. Soms lees je dat soort dingen in de
krant. Onze stijl is dat zeer zeker niet.
Daar komt nog bij dat zowel de junioren
als de pupillencommissie bergen werk
verzet om de jeugd ook naast het voet-
bal op allerlei ander gebied bezig te
houden. Het aantal jeugdleden bedraagt
ongeveer de helft van het totaal aan le-
den. En dat wil wel iets zeggen', aldus
van Ark.
Ook het jaarlijkse internationale Sorbo
jeugdvoetbaltoernooi heeft uit uitstra-
ling naar de jeugd. Onder leiding van de
ambitieuze jeugdmanager Henk de Jon-
ge heeft dit toernooi voor C-teams met
onder andere deelname van Ajax, Feye-

noord en PSV, landelijk bekendheid ge-
kregen. Van Ark is er dan ook stellig van
overtuigd dat 'Vorden' volgend jaar
weer in de 4e klasse KNVB zal terugke-
ren. 'Ik denk zelfs dat we de komende
jaren de derde klas KNVB moeten kun-
nen bereiken. We hebben niet alleen
veel jeugdleden, maar ook de kwaliteit
is goed. Het kan niet anders of dat moet
op gegeven moment door de gehele ver-
eniging op sportief gebied merkbaar
zijn', aldus Jan van Ark.

Nieuwe akkomodatie
De positieve geluiden met het oog op de
toekomst worden nogeens extra onder-
steund door de nieuwe akkomodatie die
Vorden momenteel aan het bouwen is.
Een akkomodatie die begin 1990 gereed
zal zijn, zonder ook maar één persoon
tekort te doen, is deze akkomodatie in

feite 'het levenswerk' van voorzitter Jan
van Ark en zijn aktiviteitencommissie.
Hij heeft er dan ook noit een geheim
van gemafe, dat wanneer het gebouw
er staat, zi^taak als voorzitter van 'Vor-
den' erop zit. Dan mag een ander het
doen. Over de AC (zoals de aktiviteiten-
commissie wordt aangeduid) kan Jan
van Ark bijna lyrisch praten. 'Noem mij
maar een^^n club op die het presteert
om in edl^jdsbestek van zeven jaren
425000 gulden bij elkaar krijgt voor een
akkomodatie.
Elke week, 51 weken per jaar, organi-
seert de AC een bingo-avond. Niet al-
leen de bingo, ook de jaarlijkse bazar en
niet te vergeten de reklameborden bren-
gen geld in het laadje.

Pro deo
Jan van Ark wijst er in dit verband op
dat niemand bij 'Vorden' betaald wordt.

'Neem de kantinecommissie. Elk week-
end en op doordeweekse avonden staat
er een ploeg vrijwilligers klaar om het
werk te doen. Het gebeurt allemaal
spontaan en ik ben daar best trots op',
zo zegt Jan van Ark.

In het nieuws
Het kan het bestuur van 'Vorden' niet
ontzegd worden dat zij publiciteitsge-
voelig is. Diverse akties hebben bij her-
haling gezorgd voor veel nieuws zowel
regionaal als ook de landelijke media.
Denk maar aan de befaamde busreizen
met daaraan gekoppeld een kaartje voor
de EK-wedstrijden in Duitsland. De
pasjesregeling van de KNVB, het gehar-
rewar rondom het ontslag van een
KNVB funktionaris enz. enz. 'Vorden'
aarzelde niet en klom op de barricaden.
Een opmerking onzerzijds of 'Vorden'
daardoor niet de kans loopt als 'rebelse'
club afgeschilderd te worden, wordt di-
rect door voorzitter van Ark van tafel
geveegd. 'Ben je gek, helemaal niet. Al-
les wat wij als bestuur hebben onderno-
men, sta ik voor honderd procent ach-
ter. Als je vindt dat je eigen leden op
een oneerlijke manier behandeld wor-
den, dan kom je in het geweer. Dan
hoor je daar als bestuur voor op te ko-
men.
Het is wel zo dat wanneer éénmaal de
boel op gang is gekomen, dan is het
moeilijk om te stoppen. De pers komt
op je af. Die vinden het allemaal prach-
tig. Veel nieuws toch? Natuurlijk zijn er
ook wel leden die kritiek hebben op be-
paalde zaken. Geeft niets. Kritiek mag,
graag zelfs, als het maar opbouwend is.
En ook zorgen dat je de achtergronden
weet', aldus voorzitter van Ark over zijn
'Vorden'.

Historie
Officieel v ui de voetbalver. 'Vorden'

yusius 1929 opgericht. In het

oprichtingsbestuur hadden zitting de
heren J. Derksen, A.C. Kost, B. Pardijs,
F. Jansen en J. Plezier. Daarvoor werd
in Vorden ook al tegen een bal getrapt.
Eerst door een aantal jongelui die een
clubje hadden gevormd onder de naam
Blauw-Wit. Toen deze club terziele
ging, werd een paar jaar later Hercules
geboren. Aan de schaars binnenkomen-
de kontributie was het te wijten dat ook
Hercules geen lang leven was bescho-
ren. Toen werd het dus op l augustus
1929 'Vorden'. In 1930 werd begonnen
met twee elftallen. Vorden l werd met-
een kampioen in de derde klas, promo-
veerde om vervolgens een jaar later
door te stoten naar de eerste klas.

In 1933 knoopte Vorden een relatie aan
met het Utrechtse NSU een team van
de Nederlandse Spoorwegen. In ver-
band met de mobilisatie was Vorden in
1939 gedwongen om op vrijwillige basis
af te dalen naar de 2e klasse Gelderse.
Direkt na de oorlog werd een nieuw ter-
rein in gebruik genomen en wel op de
plek waar nu nog steeds gespeeld wordt.
In september 1954 werd het zilveren ju-
bileum gevierd. Het was tevens het jaar
dat de huidige erevoorzitter W. Kuyper
de voorzittershamer overnam van de
heer J. Lammer.

HenkvandeEMPO
Een man die ongetwijfeld het meest van
allen in de afgelopen zestig jaar het ge-
zicht van 'Vorden' heeft bepaald was de
heer H. Emsbroek, bij 'Vorden' beter
bekend als 'Henk van de EMPO'. Ruim
40 jaar heeft hij in het bestuur zitting
behad, waarbij hij ruim 25 jaar de dub-
belfunktie van secretaris/penningmees-
ter bekleedde. Ongeveer acht jaar gele-
den overleed hij vrij plotseling, nadat hij
eenjaar eerder op waarlijk grootse wijze
door de vereniging als 'bestuurder' was
uitgeluid. 'Vorden' heeft gedurende een
aantal jaren ook nog een zaterdagmid-
dagafdeling gekend. In de zeventiger ja-

ren is deze afdeling 'afgestoten'. Het
veertigjarig jubileum werd onder meer
gevierd met een voetbalwedstrijd tussen
PAX en WVC waarbij Abe Lcnstra bij
PAX als gastspeler meedeed. Bij het
vijftigjarig bestaan speelde Vorden een
jubileumwedstrijd tegen het eerste elf-
tal van FC Twente.

Programma jubileumviering
Sportief hoogtepunt van het zestigjarig
jubileum van 'Vorden' vormt de voet-
balwedstrijd op vrijdagavond 14 juli te-
gen ere-divisieclub FC Twente uit En-
schede. Deze ontmoeting wordt ge-
speeld op het gemeentelijk sportpark te
Vorden. Deze ontmoeting is mede mo-
gelijk gemaakt door de inbreng van
sponsors. Vrijdagavond 25 augustus
wordt er in Hotel Bakker een receptie
gehouden.
Zaterdagmorgen 26 augustus zal er
's morgens op de Algemene Begraaf-
plaats een krans worden gelegd op het
graf van de oud-erevoorzitter J. Lam-
mers. Hiermede zullen alle leden wor-
den herdacht die de vereniging de afge-
lopen 60 jargen zijn ontvallen. Zaterdag-
middag 26 augustus is er een reunie in
het clubgebouw. Leden en oud-leden
vanaf 30 jaar zijn hier met hun partner
welkom. Om de nodige oude koeien uit
de sloot te halen wordt er tijdens deze
reunie een foto-tentoonstelling gehou-
den. Stemmingsmuziek zal de sfeer on-
getwijfeld verhogen,
's Avonds vindt er in het Pantoffeltje
een jubileumfeestavond plaats waaraan
medewerking zal worden verleend door
het showorkest 'De Tramps'. Tevens zal
hier de nodige entertainment worden
geboden. Wanneer de festiviteiten tot
het verleden behoren dan hebben de
pupillen en junioren tot en met 18 jaar
op 2 september nog wat in petto. Voor
de kleintjes is er deze zaterdag een op-
treden van een goochelaar een gasttrai-
ning voorgeschoteld door oud-interna-
tional Peter Boeve. 's Avonds is er dis-
co.

Op de foto een spelfragment uit de wedstrijd Vorden—Ruurlo, waarin EefEggink de huidige voorzitter van Ruurlo Dinand Weenk
onder schot neemt. Geheel rechts kijkt Hennie Dostal toe.

LR en PC 'De
Graafschap'
Op 2 juli zijn er 5 ponyruiters naar Lich-

tenvoorde geweest. Monique Groot
Roessink behaalde met Patricia de 3e
prijs in de Ll-dressuur en Janet Zomer
met Kelly haalde de 3e prijs bij het
M-springen.

VTP mixed jeugd t/m 14 jaar
kampioen

Het VTP-juniorenteam t/m 14 jaar, bestaande uit Erwin Bos, Pamela
Brandenbarg, Martijn Eggink en Hanke Wempe (v.l.n.r.) werden on-
geslagen kampioen.

Dit kampioenschap gaf recht op deelna-
me aan de Gelderse Jeugdkampioen-
schappen. In de eerste ronde versloeg
de Vordense jeugd Didam met 4-1. Ver-
volgens werd Twello met 4-1 verslagen.

In de kwart-finales moest de Vordense
jeugd haar meerdere erkennen in de
Hoogkamp, de latere finalist. Met het
bereiken van de beste 8 van Gelderland
kan VTP terecht trots zijn op dit team.

Prima weekend voor
RTV Vierakker-
Wichmond renners
Het begon vrijdagavond bij junior Man-
no Lubbers, hij schreef het criterium in
het Westduitse Stadlohn op zijn naam.
Peter Makkink werd 7e in een wedstrijd
in Vaassen. Zaterdag deed Manno Lub-
bers nogmaals een greep naar de bloe-
mentuil in de door regen spekglad ge-
worden parcours in Aalten. Hij kwam
nu niet weg uit de greep van het peleton
en werd een goede tweede. Zondag
werd het 6e in Haaksbergen. Rudi Pe-
ters werd in het totaalklassement van de
driedaagse van Harderwijk 4e. Zondag
werd hij in Haaksbergen 5e. Amateur
Wim Bosman werd 8e in een sterk be-
zette amateurkoers in Aalten en Jan
Weevers 15e. Harry Eggink werd zon-
dag in Stokkum 5e bij de rekreanten.

Hengelsport
De HSV 'De Snoekbaars' hield op 20
juni haar derde seniorencompetitie
wedstrijd. Uitslagen: l R. Golstein; 2 J.
Besselink; 3 D. Bosch. Volgende wed-
strijd op zondagmorgen 9 juli.
Jeugd: Voor de jeugdleden was er op 27
juni de vierde en tevens de laatste wed-
strijd. Hiervan was de uitslag: l R. Nij-
enhuis; 2 D. Koerselman; 3 J. Koersel-
man. Eindresultaat, waarbij de 3 beste
wedstrijden van de vier gehouden,
meetellen voor het klassement. Ie en
kampioen E. Seesing; 2e R. Nijenhuis
en 3e J. Koerselman.
Aan de jaarlijkse te houden vierhoeks-
wedstrijd tussen de Hengelsportvereni-
ging uit Laren, Lochem, Gorssel en
Vorden, waarbij de HSV 'De Snoek-
baars' tekende voor de organisatie, na-
men 57 personen deel. Er werd gevist in
de Berkel. 282 maatse vissen werden bo-
ven water gehaald met een totale lengte

van 6259 cm. Vorden trok an het langste
eind, Laren aan het kortste. Gorssel
werd goede 2e en Lochem 3e. Indivi-
duele uitslag: l J.W. Golstein, Vorden
20/497 cm; 2e H.J. Fleming 25/467 cm;
3e Hilferink sr, Gorssel 15/429 cm.

Forse nederlaag
dames Vorden
De dames van 'Vorden'64' zijn dit
weekend in Zetten tegen EZZ tegen een
forse 13-4 nederlaag opgelopen. Het be-
trof hier een bekerwedstrijd. In de eer-
ste periode werkte Antoinet Zeegers
een 1-0 achterstand weg 1-1. In de twee-
de periode liep de voorsprong van EZZ
tot 6-1 op. In de derde periode kwam
Vorden dankzij doelpunten van Karin
Rouwenhorst en Marieke Velhorst 2x
terug tot 6-4. Vorden had hiermede ech-
ter al haar kruit verschoten en op basis
van konditie werd het uiteindelijk in de
vierde periode 13-4 in het voordeel van
EZZ.

Vorden oefent voor
Twente
Met het oog op de jubileumwedstrijd
tegen FC Twente is de selektie van
'Vorden' druk bezig met de voorberei-
dingen. Maandagavond 10 juli wordt er
op het veld van de 'Veldhoek' (bij Appie
Happie) een oefenwedstrijd gespeeld te-
gen Ruurlo. Een dag later, dinsdag 11
juli wordt er op hetzelfde veld een oe-
fenwedstrijd tegen een streekelftal ge-
speeld.

Postduiven-
vereniging Vorden
Leden van de postduivenvereniging

'Vorden' hebben deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Epernay. De prijzen
werden gewonnen door: J. Eulink
1-10-12; G. en H. Boesveld 2-6-13; H.
Doornink 3-7; R. Wiekart 4-11; M.J.
Bruggeman 5; M. Olieslager 8; D. de
Beus en Zn. 9-13-14.

Vakantie-
afzwemmen
Zo rond vrijdag 21 juli zullen een groot
aantal Nederlanders met vakantie gaan.
Om die reden wil het personeel van het
Vordense zwembad 'In de Dennen' hen
die nog niet voldoende zwemvaardig
zijn, de gelegenheid geven om deel te
nemen aan het vakantiezwemmen. Dit
zal zijn op donderdag 20 juli. Op woens-
dag 19 juli kan dan worden proefge-
zwommen. Nadere informatie en opga-
ve tijdens de openingsuren van het bad.

Wijziging openstellingstijden
zwembad
De afgelopen maanden zijn de openstel-
lingstijden van het zwembad 'In de
Dennen' door het badpersoneel al vrij
ruim en soepel toegepast. Met direkte
ingang is het bad ook tussen de middag
geopend. Wel dient te worden opge-
merkt dat bij extreem slechte weersom-
standigheden of buitengewoon lage bui-
tentemperaturen de openstellingstijden
zullen worden aangepast, d.w.z. sluiting
of beperkte openstelling, terwijl ook de
verwarmingswaarde van het bassinwa-
ter hierop zal worden afgestemd. De
zwemlessen zullen bij dit soort situaties
komen te vervallen. Voorts zullen de
zwemlessen m.i.v. 25 juli worden ver-
plaatst naar de ochtenduren. Nadere in-
formatie en inlichtingen verkrijgbaar
aan de kassa van het zwembad.

Geslaagd
Aan de Oost-Nederlandse Bestuursaca-
demie te Velp slaagde M. Overbeek
voor het diploma HBA Hoger Bestuurs
Ambtenaar.

Aanwinsten
bibliotheek
Aarts, C.J.-Verboden boeken door pau-
sen enz; Baantjer, A.C.-De Cock en
moord eerste klasse; Barclay, Tessa-In
de schaduw van de wijnranken; Bernlef,
J.-Vallende ster; Brakman, Willem-De
vadermoorders; Card, Orson Scott-En-
der wint; Chase-Riboud, Barbera-De
macht van een sultane; Cookson, Cat-
herine-In jouw armen; Davies, M.M.-
De taal van het kind: van O tot 3 jaar;
Deutekom, Christina-Een leven met
muziek; Donner, J.H.-Van vroeger;
Dorsten, Johan van-Van kleine koop-
man tot kleine knecht; Francis, Dick-
Grote gok; Geeraerts, Jef-Het sigma-
plan; Gilman, Dorothy-Gijzeling in Ba-
damya; Handke, Peter-De afwezigheid;
Hoefnagels, Peter-Het eiland; Höweler,
Marijke-Jij mag de kaarsjes uitblazen;
Holland camping 1989; Hoorn, Mar-
greet van-Gekortwiekt; Ginzburg, Nata-
lia-Valentino; Klinkert, Yvon-Als zand
door onze vingers; Koen, Herman-Red
ons, Maria Montanelli; Lugt, Arie van
der-Geluk is niet te koop; Miller, Alice-
Zelfkennis in ballingschap; Mulisch,
Harry-Voorval; Ondaatje, Michael-In
de huid van een leeuw; Pazzi, Roberto-
De prinses en de draak; Pleysier, Leo-
Wit is altijd schoon; Ross, Tomas-Mode
voor Moscou; Schama, Simon-Partiot-
ten en bevrijders; Simon, Claude-De
uitnodiging; Theroux, Paul-De oude
Patagoniee-Express; Walker, Alice-Het
derde leven van Grange Copeland; Wa-
geningen, Gerda van-Oogst van geluk;
Wallace, David Foster-De bezem van
het systeem; Wiegedood.



Café-restaurant Schoenaker
opent haar deuren
Na een ruim 3 maanden durende verbouwing opent café-restaurant
Schoenaker a.s. vrijdag officieel haar deuren voor de gasten.

Er is wel het een en ander verandert in
het tot l april jl. door de heer Th. Schoe-
naker uitgeoefende bedrijf. De nieuwe
exploitanten Harry en Marion Gerret-
sen hebben er na een grondige renova-
tie en uitbreiding een gezellig ingericht
café-restaurant van gemaakt. Daarnaast
heeft men de beschikking gehouden
over drie zalen, waarin elk gezelschap
en vergadering 'naar maat' kan worden
opgevangen. Links van de entree is een
prachtige toiletgroep gemaakt, zodat
veel geloop voorkomen kan worden.
Daarnaast is de keuken vernieuwd en
voorzien van de nieuwste technische
snufjes. In het restaurant is een uitge-
breide spijskaart aanwezig. Het terras is
flink uitgebreid en nodigt bij goed weer
tot een zitje. Het café (met biljart) is
tevens in de renovatie betrokken. Harry
en Marion Gerretsen hebben van hun
keus op de Kranenburg hun horeca-acti-
viteiten voort te zetten geen moment

spijt gehad. Zij hopen dat café-restau-
rant Schoenaker een pleisterplaats mag
zijn voor vele inwoners van Vorden en
omgeving alsmede voor de vele touris-
ten die dagelijks passeren. Harry en Ma-
rion willen ook vooral ten dienste staan
van de Kranenburgse bevolking. Wij
willen zijn: 'de huiskamer van de Kra-
nenburg', aldus de twee enthousiaste
ondernemers. En hun speciale aandacht
gaat uit naar de kinderen. Wij willen
vooral kindvriendelijk zijn, hetgeen al is
te zien aan de kinderstoelen en het
speelgoed wat in ruime mate voorhan-
den is.

Epilepsie collecte
De collecte voor epilepsiebestrijding die
in de week van 26 juni-2 juli ook in Vier-
akker-Wichmond werd gehouden heeft
het mooie bedrag van f 1583,— opgele-
verd. Hiervoor heel hartelijk dank.

Nieuws Filmtheater
Luxor
Zondagmiddag 9 juli draait Filmtheater
Luxor te Zutphen een Nederlandse pro-
duktie die tijdens de Internationale
Filmfestspiele '89 in Berlijn de eerste
prijs van de kinderjury won. Het is de in
'89 gerealiseerde film 'Mijn vader woont
in Rio', de debuutfilm van Ben Sombo-
gaart, die eerder succesvolle televisiese-
ries maakte als 'Allemaal tuig', 'Herrie'
en 'Lange Jaap' voor IKON en VPRO.

Vanaf donderdag 6 tot en met maandag
10 juli draait het Filmtheater Luxor de
uit 1986 daterende film 'Mauvais Sang'
van het jongste (27) wonderkind van de
Franse cinema, Léos Carax. Snelle
Alex, zoon van een gangster, wordt
door maten van zijn overleden vader in-
gehuurd voor een grote en gevaarlijke
klus.

Hij wordt verliefd op Anna, de
vriendin van het hoofd van de bende, en
dat wordt hem uiteindelijk noodlottig.

Buurtvereniging Delden maakte er een gezellig feest van

Ludgermarkt Wichmond
Zaterdag l en zondag 2 juli werd voor de veertiende keer de Ludger-
markt in Wichmond gehouden. Er waren veel verenigingen en midden-
standers die hun koopwaar hier aanboden.

Zaterdag viel het weer wel tegen, wat
ook aan belangstelling een grote af-
breuk deed. Zondagmiddag liet de zon
zich regelmatig zien, wat de gezellig-
heid en het aantal bezoekers danig deed
groeien. Van verre waren de belangstel-
lenden dan ook naar Wichmond geko-
men, om een gezellige middag in Wich-
mond door te brengen, er was dan ook
voor ieders wat wils; er waren ongeveer
80 stands in allerlei variaties, o.a. oude
ambachten, hedendaagse kunst en aan
een hapje en drankje was ook zeer uitge-
breid aandacht besteed. De kleinste kin-
deren konden in het mooie en grote
luchtkussen hun vertier en energie
kwijt, terwijl de grotere jeugd konden
ponyrijden bij 'De Graafschaprijders',
waar ook veel gebruik van werd ge-
maakt. Zaterdagavond was de voorron-

de van de playbackshow, wat ook veel
belangstelling trok. Zondagmidag werd
de Ludgermarkt opgeluisterd door het
optreden van de muziekver. Jubal,
en de bejaardendansgroep Vierakker-
Wichmond, wat ook weer een amusant
schouwspel opleverde. Verder werd ook
de finale van de playbackshow gehou-
den.
De winnaars van deze playbackshow,
die door een deskundige jury werden
beoordeeld waren: l Rowena Bouw-
meister met Madonna — Express your-
self; 2 Joanne Hendriks met Madonna —
Express yourself; 3 Mariska Breukink
en Judith Ruiterkamp met David Bowie
en Tina Turner — Tonight. De prijs-
vraag die beschikbaar was gesteld door
de Vordense winkeliersvereniging, er
moest worden opgezocht in de verschil-

lende stands, luidde als volgt: 'Gezellig-
heid kent geen tijd ozo' werd gewonnen
door dhr. Kotten uit Hengelo, Sabine
Nijenhuis en Amy Stokkink uit Wich-
mond. De uitslag van de trekking van de
verloting welke ieder jaar gehouiden
wordt om de onkosten van de organisa-
tie te bestrijden, werden onder toeziend
oog van de Rijkspolitie en een ambte-
naar van de RABO-bank die de prijzen
hiervoor beschikbaar hadden gesteld.

Als winnaars kwamen uit de bus: l Reis
van 4 dagen Parijs voor 2 personen -
Dhr. Jonkers Zuthpense-Emmerikse-
weg, Baak; 2 Reis van 3 dagen Brussel/
Antwerpen voor 2 personen — mevr.
Onstenk-Jansen Bronsbergen, Zutphen;
3 reis naar Bergen NH voor 2 personen
— Janet Zomer, Koekoekstraat, Vierak-
ker. De organisatoren waren zeer tevre-
den over een toch wel weer geslaagde
Ludgermarkt ondanks het niet al te
mooie weqMp zaterdagmiddag.

Pluis wereldkampioen
Op de wereldtentoonstelling in het Bella Center in Kopenhagen op 16, 17 en
deelnemende honden van verschillende rassen waaronder 70 Leonbergers, geluk
Vorden met Pluis wereldkampioen te worden.

ni jl. met ± 10.000
et mevr. Lengton uil

Rosaseae Amaranthus (3 jaar oud) is de
eerste Nederlandse Leonberger die de
titel Wereldkampioen verkrijgt. Er werd
gekeurd op: raskenmerken, bouw, ka-
rakter en gangwerk. De laatste drie we-
ken was Rosaseae Amaranthus (roep-
naam Pluis) nogal succesvol. Achter-
eenvolgens won hij 11-6-1989 de Zwit-
serse clubkampioenschappen.
16-6-1989 de wereldtentoonstelling;
17-6-1989 de Deense clubkampioen-
schappen, 25-6-1989 de internationale
kampioenschappen in Ciney (België).

Pluis doet graag mee aan tentoonstel-
lingen. Hij mag dan alleen met de bazin
mee en heeft haar volle aandacht. De
Leonberger is een grote, goedmoedige
op een leeuw gelijkende hond. Vroeger
werd hij gebruikt voor de bewaking van
uitgestrekte terreinen. Hij is genoemd
naar de plaats Leonberg (Duitsland)
waar hij in ± 1850 voor het eerst gefokt
werd uit kruisingen tussen de New
Foundlander, de St. Bernhardshond en
de Pyrenese berghond. Hij heeft een
rustig en zelfverzekerd karakter, is
krachtig en goed gespierd maar toch be-
paald elegant. Hij is aanhankelijk en
trouw.

Concordia
De plaatselijke muziekver. 'Concordia'
leidt reeds een aantal jaren alle leerlin-
gen op onder supervisie van de muziek-
school te Zutphen. Deze opleiding
wordt afgerond met een erkend WVC-
examen. Ook dit jaar zijn er weer 12
leden geslaagd te weten: A-diploma W.
Barink, F. Meyerman, hoorn; S. Dijk-
man, klarinet; I. ten Duis, F. Koersel-
man en G. Nijhuis, dwarsfluit; M. Heu-
velink, tuba; F. de Heus, hobo; F. Gus-
sow, trompet. B-diploma Sandra Oonk,
dwarsfluit; Jeroen Oonk, trompet; Ro-
bert Walgemoet, slagwerk. Dankzij
deze geslaagden krijgt 'Concordia' weer
versterking in het harmonie-orkest,
waardoor de toekomst van de dit jaar
jubilerende muziekvereniging met ver-
trouwen tegemoet kan worden gezien.

Ook voor de komende jaren heeft de
vereniging reeds diverse kandidaten
voor opleiding aangemeld gekregen.
Naast de ondersteuning van de muziek-
school levert ook dirigent Kraxner een
belangrijke bijdrage in het enthousias-
meren van de leerlingen.

Diplomazwemmen
sfeervol gebeuren
Onder leiding van chef-badmeester
Martin Westerik vond er in het zwem-
bad 'In de Dennen' het afzwemmen
plaats voor de diploma's A en B. In to-
taal werd aan dit examen door 27 kandi-
daten deelgenomen. Zestien slaagden
voor A en elf voor B. Het examen vond
plaats plaats onder aupicien van de
NRZ. De beoordelingscommissie be-
stond uit de dames Marga Westerik en
Ans de Wette. Tijdens de diploma-over-
handiging richtte Martin Westerik zich
speciaal tot de oudste deelnemers te we-
ten de heren J. Böhmer en A. Henge-
veld (beiden 665 jaar) en tot dejongsten
de vijf- en zesjarige Roei Pasman, Rody
Bos en Suzanne Eikelkamp. Zij allen
ontvingen het A-diploma. Lindy Lub-
bers en Ricardo Lebbink behaalden bij
dejongsten het B-diploma. Martin Wes-
terik wees erop dat het leren van zwem-
men niet aan leeftijd is gebonden. Wat
verder bij dit examen opviel was de gro-
te belangstelling van de zijde der
ouders.

Midsummernight-
swimming
Naar aanleiding van het succesvol verlo-
pen 'Midsummernight-swimming',
heeft het bestuur van 'In de Dennen'
ook voor zaterdag 29 juli een dergelijk
zwemevenement in de agenda opgeno-
men. Uiteraard zal dit zwemfestijn al-
leen doorgang vinden bij goede weers-
omstandigheden. Bij slechts weer wordt
het naar een nog nader te bepalen da-
tum verschoven.

PV 'de Blauwkras'
WEDVLUCHTCHATEUROUX, 24-6-'89

H. Nijhuis, 1; Comb. van Gijssel, 2,6,8,
9, 10; H. ter Beek, 3; H. Modderkolk, 4,
7; Comb. Hilierink, 5.

WED VL UCHT CHIMA Y, 24-6- '89

Comb. van Gijssel, 1; J.W. Bosvelt, 2,4,
7; J. Hoff, 3, 5; H. Modderkolk, 6, 10;
D.J. Swarthoff, 8; H. ter Beek, 9.

De festiviteiten die de buurtver. 'Delden' dit weekend organiseerde begonnen in feite reeds vrijdagavond in
het Dorpscentrum toen daar het blijspel 'Zo heeft meu Gerre het gewild' werd opgevoerd. Een amusant
stuk dat onder regie van Henk Rouwenhorst vlot op de planken werd gezet.

De medewerkenden waren: Frida Pel-
grum; Dick Regelink; Harry Flamma;
Wilma Rossel; Henk Broekgaarden;
Absie Bokkers; Rinus Pelgrum; Ine
Broekgaarden; Riet Vruggink. De grime
werd verzorgd door Ina Eskes. Souf-
fleur: Gerrit Rossel.
Zaterdag speelde het feest zich af in en
rondom café-restaurant het Zwaantje
waar het Hanska Duo 's avonds voor de
muziek zorgde. Burgemeester Kamer-
ling was eveneens aanwezig. Hij loste
bij het vogelschieten het eerste schot.
Voor de kinderen was er een goochelaar
gekontrakteerd. Een bijzonderheid was
wel de demonstratie van een Jack Rus-
selrace. Een aantal honden, geïn-
strueerd door Wim Peters, op jacht naar
de 'haas'. Tevens kon men zaterdagmid-
dag luisteren naar jachthoornblazers.
Het vogelschieten, traditioneel het 'ko-
ningsnummer' tijdens volksfeesten

werd gewonnen door Ria Maalderink,
die vanwege deze prestatie door voorzit-
ter Dick Regelink tot koningin werd ge-
kroond.

Uitslagen volksspelen
Vogelschieten: l Ria Maalderink; 2 Ri-
nus Pelgrum; 3 E. Schouten; 4 M. Wea-
nink; 5 M. Vruggink.
Hindernisfietsen (heren): l G. Scheffer;
2 H. Eggink; 3 H. Eggink.
Idem Dames: l H. Vruggink; 2 D. Mul-
derije; 3 D. Mulderije.
Gewicht raden personen: l T. Bijenhof.
Knikkers raden: l Mevr. Regelink-Ties-
sink; 2 Harry Kettelerij.
Klootgooien: l D. Regelink; 2 H. Broek-
gaarden; 3 M. Vruggink.
Dogcarrijden: l Joke Broekgaarden; 2
Reine Scheffer; 3 Elsbeth Regelink.

Korfbal: l G. Regelink; 2 H. Broekgaar-
den; 3 M. Vruggink.
Sjoelen: l J. Gr. Enzerink; 2 R. Scheffer;
3 Elsbeth Regelink.
Kegelen: l R. de Beus; 2 Frida Pelgrum;
3 Marie Wolters.
Schieten vaste baan: l J. Wormgoor; 2
G. Rossel; 3 M. Vruggink.
Idem vrije baan: l B. Rossel; 2 H. Broek-
gaarden; 3 R. Pelgrum.

Kinderspelen
4-7 jaar: l Marieke Rossel; 2 Hanneke
Mulderije; 3 Irene Rossel.
8-10 jaar: l Erik Oldenhave; 2 Marieke
Vruggink; 3 Evelien Groot Roessink.
11-13 jaar: l Harold Groot Roessink; 2
Heidi Vruggink; 3 Elke Oldenhave.

Klootgooien jeugd: l Jan Groot Enze-
rink.

Geslaagd
Aan de modeschool KEMV te Zwolle
slaagde mevr. G.H. Izeboudt-Ossen uit
Lochem voor lerares. Mevr. G.M. de
Brouwer uit Brummen slaagde voor
coupeuse. De dames werden opgeleid
door mevr. J.W. Hartman-Booltink uit
Vorden.

m^^mmmmm^^^m^m^^^^^^

Agenda
JULI:
6 KPO Wichmond-Vierakker, excursie

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

Melodicaclub in het Dorpscentrum
Vorden

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

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

9 Fietstocht Kranenburgs Belang
9 Onderlinge competitie 'De

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

10 ANBO Vorden: Jeu de bóïïTe en
klootschieten, camping 'De
Goldberg'

11 SWO Vorden, Open Tafel
14 SWO Vorden, Open Tafel
16 SWO Vorden, Open Tafel
17 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

18 SWO Vorden, Open Tafel
18 ANBO Vorden: Fietstocht vanaf het

Marktplein, Vorden
20 ANBO Vorden: deelname aan de

'Braderie'
21 SWO Vorden, Open Tafel
23 SWO Vorden, Open Tafel
24 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

25 SWO Vorden, Open Tafel
28 SWO Vorden, Open Tafel
30 SWO Vorden, Open Tafel
30 Jong Gelre: dagje uit
31 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

AUGUSTUS:
l SWO Vorden, Open Tafel
4 SWO Vorden, Open Tafel

5-1-6 Landdagen Jong Gelre, Tweespan,
Vorden

6 SWO Vorden, Open Tafel
6 Jong Gelre Vorden, d'n Oosten Rit
7 Kerkegebed, de Voorde, Vorden
7 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De ,
Goldberg'

8 SWO Vorden, Open Tafel
11 SWO Vorden, Open Tafel
13 SWO Vorden, Open Tafel
14 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

15 SWO Vorden, Open Tafel
17 ANBO Vorden: Fietstocht vanaf het

Marktplein, Vorden
18 SWO Vorden, Open Tafel
19 Beach Party, Stichting Ham-party
20 SWO Vorden, Open Tafel
21 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

22 SWO Vorden, Open Tafel
25 SWO Vorden, Open Tafel
27 Onderlinge competitie 'De

Snoekbaars'
27 SWO Vorden, Open Tafel
28 t/m 31 Avondfietsvierdaagse Jong

Gelre Vorden
28 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

29 SWO Vorden, Open Tafel

Geslaagd
Het Kort Middelbaar Beroepsonderwijs,
afdeling Verzorging, heeft op dinsdag
27 juni een diplomeringsavond verzorgd
in het Opleidingscentrum 'Den Issel-
borgh', alwaar zij gehuisvest is. Deze
avond voerden leerlingen een toneel-
stuk op en docenten verzorgden een
eenvoudig cabaret. Daarna werden aan
de volgende leerlingen een diploma uit-
gereikt (woonachtig in ons versprei-
dingsgebied): Differentiatie: assistente
civiele dienst: Nicole Teunissen
Steenderen; Wilma Udink - Lochem.
Differentiatie: gezinshelpende: Sandra
Imhoff - Hengelo. Differentiatie: be-
jaardenhelpende: Lydia Arendsen
Vorden; Everdien Ligtlee — Hengelo;
Lilian Rahn — Warnsveld. Een getuig-
schrift hebben ontvangen: Ancelle Gre-
vel — Steenderen. Eerder dit jaar moch-
ten al een getuigschrift ontvangen:
Louise Voskamp — Lochem; Jeanette
Zeevalkink - Steenderen.

Dit jaar slaagden voor het eenheidsdi-
ploma EHBO de volgende leerlingen:
Rianne de Graaff— Lochem; Ria Kap-
per — Warnsveld; Astrid Meenink -
Hengelo; Louise Voskamp — Lochem;
Jeanette Zeevalkink Steenderen;
Wenneke Zweverink — Vorden; Marion
Petersen — Warnsveld.

Aan „De Graafschap" te Zutphen slaag-
den voor: LMO (na herkansing): Inge
Notten uit Baak en voor LEAO (ook na
herkansing) Gerwin Besselink, Vorden
en Stephan van Geel, Warnsveld.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Bouw nieuwe akkomodatie
'Vorden' begonnen
Direct na het verkrijgen van de bouwvergunning is men hy de voetbal-
ver. 'Vorden' begonnen met de bouw van de nieuwe akkomodatie.

Maandag 3 juli werd er beton gestort,
waarna de muren 'opgetrokken' zullen
worden. Op de tweede zaterdag na de
bouwvakantie worden dan de spanten
opgezet. Volgens voorzitter Jan van Ark
zal het gebouw medio oktober onder de
kap zitten. Wanneer het weer een beetje
meezit zal de akkomodatie begin 1990
klaar zijn. 'Vorden' beschikt dan over
een clubgebouw dat bestaat uit een kan-
tine, zes kleedkamers, een massage-
ruimte, bestuurskamer, keuken en 2
bergingen. De mogelijkheid bestaat om
het gebouw met 2 kleedkamers uit te
breiden. Daartoe ligt een aanvraag bij
de gemeente alsmede een verzoek om
een eenmalige financiële bijdrage van

75000 gulden. Een ambtelijke commis-
sie is inmiddels bezig deze aanvraag van
'Vorden' op haar merites te bestuderen.

Wil het gebouw over ruim een halfjaar
klaar zijn dan zullen ook de leden de
handen flink uit de mouwen moeten
steken. Voorzitter van Ark: 'We hebben
voor donderdagavond 6 juli een bijeen-
komst uitgeschreven in de kantine van
het sportcomplex. We willen de leden
dan vragen een steentje bij te dragen bij
de bouw. Inmiddels hebben zich al di-
verse leden aangemeld. Ik heb er dan
ook alle vertrouwen in dat zich een flin-
ke ploeg vrijwilligers zal opgeven', aldus
Jan van Ark.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Varkensvlees met olijven
Zwarte olijven en tijm zijn de voornaamste smaakmakers in dit stoofge-
recht dat u in een klein uurtje kunt bereiden. Een zomerse salade van
spinazieblaadjes, komkommer, radijsjes en grof gesnipperde stengel-uien
doet het er met wat lekker knapperig stokbrood erg goed bij.
Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram varkenslapjes. Verder heeft u
nodig: l ui, l teentje knoflook, bloem, (olijf)olie, 2 a 3 takjes verse tijm, l
laurierblad, V2 liter rode wijn (bijvoorbeeld Rousillon), 2 dl. gezeefde
tomaten (pomodoro passato), en 150 gram (ontpitte) zware olrjven.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Snijd het in vingerbrede repen.
Schep wat zout en peper door 2 eetlepels bloem. Doe het in een plastic
zak, voeg het vlees toe en schud alles daarna zolang tot het vlees er aan
alle kanten mee is bedekt. Snipper het uitje en hak het knoflookteentje
ragfijn. Verhit 4 a 5 eetlepels olie (het gebruik van een wok of wadjan is
ideaal doch het kan ook in een gewone braadpan of koekepan met hoge
opstaande rand). Bak het vlees in de hete olie, snel, onder voortdurend
roeren en omscheppen, aan alle kanten lichtbruin. Voeg de ui toe en laat
ze zolang meebakken tot ze begint te kleuren. Voeg de knoflook toe en
schep alles goed om. Leg de takjes tijm en het laurierblad erbij en schenk
wijn en gezeefde tomaten bij het gerecht. Schep alles goed om en wacht
tot alles aan de kook is gekomen. Temper de warmtebron en laat alles
met het deksel op de pan gedurende 20 minuten stoven. Neem daarna
het deksel weg en schep de olijven er door. Laat alles hierna nogmaals 20
minuten, zonder het deksel op de pan, zachtjes sudderen. Verwijder de
takjes tijm en het laurierblad. Dien het gerecht op in een voorverwarmde
schaal. Strooi er eventueel wat fïjngehakte peterselie over.
Tip: een dergelijk gerecht kunt u ook heel goed met in repen gesneden
lamslappen bereiden.
Bereidingstijd: ± 30 minuten
Energie per portie: ± 1595 kJ (380 kcal)



Regen spelbederver
tijdens Pretty Markt
Diverse leden van de zwem- en polo-
club 'Vorden'64' waren zaterdagmorgen
al heel vroeg uit de veren om de voorbe-
reidingen te treffen voor de jaarlijkse
Pretty Markt die op het Marktplein
werd gehouden. Vrijwel het hele jaar
door worden voor deze markt spullen
opgehaald en opgeslagen om tijdens de
Pretty Markt een financiële 'klapper' te
kunnen maken. De hoop van de organi-
satie dat het buitje dat in de vroege
ochtenduren neerplensde wel zou weg-
trekken, bleek ijdele hoop, want het ver-
dere gedeelte van de dag bleef het weer
roet in het eten gooien.
Het gevolg was dat de markt wel door
een aantal personen werd bezocht, he-
laas voor de zwem- en poloclub de helft
van het normale aantal bezoekers. De
opbrengsten bedroeg na aftrek van de
kosten een paar duizend gulden. Een
fikse teleurstelling zo op het oog. Voor
de 'marktlui' echter niet. De stemming
bleef goed want een zwem- en poloclub
is immers gewend aan water! De over-
gebleven spullen werden weer opgesla-
gen en zullen volgend jaar opnieuw tij-
dens de jaarlijkse Pretty Markt in de ver-
koop gaan en dan voor de organisatie te
hopen onder betere weeromstandighe-
den.

Is uw drukwerk vakwerk

geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Nederlandse toeristen welkom
bij duizenden buitenlandse
geldautomaten
De mogelykheden voor Nederlanders om 'geld uit de muur' te halen op hun buitenlandse vakantiebestem-
ming, /ijn de afgelopen maanden fors uitgebreid. Zo kunnen de meer dan één miljoen Rabobankcliënten
die over een Eurochéquepas met PIN-code beschikken, nu al terecht by meer dan 7000 geldautomaten in
Spanje, Italië, Groot-Brittanië, Portugal, Denemarken, België, Luxemburg, Cyprus en Andorra.

Het gebruik van de buitenlandse geld-
automaat is een veilige en gemakkelijke
manier om aan vakantiegeld te komen.
Men is — net als in eigen land — niet
afhankelijk van de openingstijden van
bankkantoren. Bij verlies of diefstal van
de pas kunnen er — mits men zorgvuldig
is omgegaan met de PIN-code — geön
ongelukken gebeuren. Daarbij komt dat
het eigen risico voor het geval er toch
iets mis zou gaan, sinds enkele maan-
den sterk is beperkt.
Van de in het buitenland beschikbare
geldautomaten staat meer dan de helft
in Spanje. Dat betekent dat daar op
iedere vakantiebestemming wel één of
meer automaten aanwezig zijn. In de
andere genoemde landen is dat op dit
moment nog niet het geval. Daarom is
het verstandig om voor vertrek informa-
tie bij de Rabobank te vragen. Daar is de
folder 'Geld opnemen bij geldautoma-
ten in het buitenland' verkrijgbaar.
Een andere nieuwe ontwikkeling in het
vakantiebetalingsverkeer is de vorig jaar
geïntroduceerde Rabocard. Met deze
creditcard kan wereldwijd worden be-
taald bij 7 miljoen (!) winkels, horecabe-
drijven, c.d., terwijl met deze kaart ook
bij 120000 banken geld kan worden op-
genomen. De card is verzekerd tegen de
gevolgen van verlies of diefstal. Extra
voordelen zijn dat hotelreserveringen

vaak gemakkelijker tot stand komen en
dat bij autohuur geen borgsom hoeft te
worden betaald. Buitenlandse uitgaven
worden tegen een gunstige koers in Ne-
derlandse guldens omgerekend en bo-
vendien worden alle betalingen met de
card pas na ongeveer een maand van de
betaal rekening afgeschreven. Overigens
zijn de meeste pluspunten van deze cre-
ditcard ook volop van toepassing bij ge-
bruik in eigen land.
De moderne mogelijkheden van buiten-
landse geldautomaten en creditcards
vormen een aanvulling op de meer tra-
ditionele vormen om in het buitenland
over een 'vakantiebudget' te beschik-
ken. In veel landen zijn Eurocheques of
reischeques nog steeds goed bruikbaar.
De bank adviseert graag welke betaal-
vormen en valuta voor uw vakantiebe-
stemming en de eventuele doorreisstan-
den het meest in aanmerking komen.
Eén ding is zeker: het is verstandig om
slechts een beperkt bedrag in contanten
mee te nemen, omdat contant geld het
grootste risico geeft bij. verlies of dief-
stal.

Reisverzekering
Ook passende verzekeringen horen deel
uit te maken van de 'vakantiebagage'. In
de eerste plaats een reisverzekering die

dekking geeft voor de kosten van medi-
sche zorg (worden vaak niet of onvolle-
dig vergoed door ziekenfonds of ziekte-
kostenverzekering), schade aan bagage
en vakantieverblijf en buitengewone
reis- en verblijfkosten. Ook kan op
grond van de reisverzekering worden
gerekend op daadwerkelijke h u l j
ernstige pechof letsel.

Om teleurstellingen achteraf te voorko-
men, is het goed om voor vertrek na te
gaan wat wel en niet verzekerd is.
Zo is de dekking van sieraden en andere
kostbaarhe^fc vaak aan een maximum-
bedrag gewmden. Ook bevatten de
meeste polisvoorwaarden beperkingen
voor diefstal uit auto's. Een vakantie
vraagt een goede voorbereiding, zeker
op financieel- en verzekeringsgebied.

De folder 'Vóór u op vakantie gaat...'
kan een ruggesteuntje zijn om niet te
vergeten. De brochure 'Wijs op reis',
uitgegeven in samenwerking met de
overheid, geeft vakantietips op allerlei
gebied. Deze uitgaven en andere op de
vakantie gerichte folders zijn gratis ver-
krijgbaar bij de kantoren van de Rabo-
bank.

muller
UW SPECIALIST IN

: Plavuizen
: Natuursteen
: Wandtegels
: Sanitair ~

Jarenlang ervaring in het aanbrengen van vloertegels
en natuursteen, ook op vloerverwarming.

WIJ ZETTEN UW WANDTEGELS NOG IN SPECIE!

U VINDTIN ONZE SHOWROOM OOK
KOMPLEET INGERICHTE BADKAMERS

MEER DAN 200 SOORTEN
EXCLUSIEVE KWALITEITSPLAVUIZEN

* OOK ADVIES EN VERKOOP AAN DE DOE-HET-ZELVER

X TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

uifcr-vordcn bv
:i/cn — natuursteen — wand: u'tair

l Kerkhoflaan 11-7251 •É/orden-te 1-3278

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

>. 7234SG Wichi l b17
Rijksstraatweg 39, Warnsveld. tel 0575

HET JUISTE ADRES VOOR
AUTO OF MOTOR RIJLES.

£~3 Rijschool
vjj! W. Oortgiesen
DUlAb Brinkerhof 82, Vorden, tel. 2783

25-jarig jubileum

Afgelopen zaterdag, l juli, werd Annie Holsbeeke-Maalderink in het zonnetje gezet. Sinds l juli 1964
werkte /ij in de slagerij aan de Dorpsstraat 32. Eerst hij de fam. Krijt en sinds mei '85 hij de fam.
Rodenburg.

Zaterdagavond werd Annie verrast door
slager Jan Rodenburg, die haar uitno-
digde om mee te gaan. Per koets, be-

stuurd door dhr. van Zeeburg, werd An-
nie met haar gezin naar de feestzaal ge-
bracht. Daarna volgde er een gezellig

avondje met de collega's, ex-collega's,
fam. Krijt en haar familie.

J l̂-̂ ^^L ^^

Smidsstraat 7-9
Telefoon 08342-3900

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

«SS*
20-40%
KORTING



Zomer se fietst0€ht door

Wie graag fietst — en dat geldt voor de meeste Nederlanders — wil best wel
eens wat verder van huis. Onbekende streken per fiets verkennen of goede
herinneringen aan mooie tochten hernieuwen, het kunnen redenen zjjn om
eens een ander stuk van Nederland te willen zien. En dat is mogeiyk, met
minder moeite dan u misschien denkt. U gaat gewoon met de trein naar de
streek van uw keuze, huurt daar voor een klein prijsje een fiets en trekt er
vervolgens op uit met een duidelijke routebeschrijving op zak. Dat is 'Fiet-
sen met NS', de formule waarmee de Nederlandse Spoorwegen het u mak-
kelijk maken om nieuwe Reiservaringen op te doen in de mooiste streken
van ons land.
Als u gaat fietsen met NS hebt u
aan keuzemogelijkheden bepaald
geen gebrek: het NS-programma
omvat maar liefst 65 fietsroutes.
De gang van zaken is heel eenvou-
dig: u reist per trein naar het sta-

tion waar de fietstocht begint,
koopt daar voor de bescheiden
prijs van f 4,25 een zogenaamd
'huurfietsdagkaartje' en krijgt in
ruil daarvoor bij de stationsrij-
wielstalling of een verhuurder in

de omgeving van het station de be-
schikking over een soepel lopende
fiets. Op het station van aankomst
hebt u dan bovendien een gratis
beschrijving van de betreffende
route gekregen, zodat u voorzien
van goede reisinformatie aan de
tocht kunt beginnen. Overigens is
het wel aan te raden vooraf telefo-
nisch bij het verhuurbedrijf in
kwestie de fietsen en eventuele
kinderzitjes te reserveren en met-
een na te gaan of de fietsverhuur-
der op de dag van uw keuze ge-
opend is. De telefoonnummers
vindt u in de pocket 'Er-op-uit!',
die in de laatste alinea wordt be-
sproken. (Vergeet ook niet een le-
gitimatiebewijs mee te nemen, bij-
voorbeeld een paspoort, rijbewijs
of betaalpas met betaalkaarten. De
laatste is nodig omdat in veel ge-

vallen een borgsom moet worden
betaald).
Langs de Vlist
Als voorbeeld van zo'n mooie
fietsroute kozen we NS-Fietstocht
nr. 16, de Vlist-route, een tocht
van circa 40 kilometer door het
hart van Holland. De fietstocht
start in Gouda, de stad van de
kaarsen. Daar reist u dus eerst met
de trein naar toe.
Nadat u de fiets(en) in ontvangst
genomen hebt, rijdt u eerst een
stukje door de stad die trouwens
zeker de moeite van het bekijken
waard is. Maar al snel komt u op
de dijk langs de Vlist, een bijzon-
der aantrekkelijk riviertje dat
door een nog vrij onbedorven
en echt Hollands polderlandschap
stroomt. De rivier vormt de ver-
binding tussen de Hollandse Ijssel
en de Lek, en stroomt al kronke-
lend door de lage landen tussen
Gouda en Schoonhoven.
Naar Schoonhoven
Door een landschap dat geken-
merkt wordt door een weids uit-
zicht, mooie oude met riet gedekte
boerderijen en veel wilgen langs
het water, fietst u richting Schoon-
hoven. Dit historische stadje is
vanouds bekend om de vele zilver-
bewerkers die hier een bloeiende

CAMERA MEE!
Op deze tocht hebt u alle tijd om nu
en dan af te stappen en een van de
vele mooie plekjes langs de route
vast te leggen voor later. Ideaal voor
zo'n tocht is de compactcamera die
weinig weegt en door z'n grote lens-
hoek een breed overzicht geeft van
het fraaie landschap. Maar welke
camera u ook meeneemt, er valt al-
tijd veel fotoplezier te beleven aan
deze schitterende route!

*

industrie tot stand brachten. Daar-
van getuigt ondermeer het hier ge-
vestigde Zilvermuseum dat een
bijzonder mooie kollektie zilveren
en gouden voorwerpen en oude
klokken bezit. Na het bezoek aan
Schoonhoven gaat de tocht verder
langs de Lekdijk, waarna u langs
een kleine omweg weer langs de
andere oever van de Vlist terug-
fietst richting Gouda.

1001 dagtrips in kleurrijke pocket
'Fietsen met NS' is één van de tal-
loze mogelijkheden voor een
boeiend dagje uit die bij elkaar te
vinden zijn in de nieuwe uitgave
van de pocket 'Er-op-uit!. Samen
met alle andere onderdelen van
het programma 'NS Dagtoerisme'
en de belangrijkste evenementen
die in ons land worden gehouden,
geeft dit kleurige boekje ± 1000
tips voor een gezellige ééndagsva-
kantie. De gids bevat 276 bladzij-
den en ruim 400 kleurenfoto's. 'Er-
op-uit!' is te koop voor de vriende-
lijke prijs van f 3,95 bij alle NS sta-
tions, VW's, postkantoren en de
boekhandel.

Op reis met Claudia
en Carla
Mogen wij ons even voorstellen, wij zijn
Claudia en Carla en vanaf vandaag zul-
len wij regelmatig iets vertellen over va-
kantie en vakantielanden. Als eerste
hebben wij gekozen voor Griekenland
en met name het eiland Lesbos. Lesbos
is na Kreta en Evia het derde in grootte
van de Griekse eilanden. De Griekse
naam voor dit eiland is Mytilini en het is
tevens de naam van de hoofdstad. Les-
bos is nog grotendeels ongerept en er
zijn naast prachtige bossen en hoge ber-
gen leuke vissersdorpjes gelegen aan
mooie baaien. Eén van de meest toeris-
tische plaatjes is Molyvos in het noor-
den van het eiland. Het is een leuk
plaatsje gebouwd tegen de rotsen met
op het hoogste punt de Byantijnse
burcht. In Molyvos of zoals de Grieken
het noemen Mythimna zijn de typische
smalle straatjes met vele winkeltjes en
taverna's. Aan het haventje met de
kleurrijke bootjes zijn de speciale visres-
taurantjes. Aan het kiezelstrand kunt u
naast zonnen en zwemmen gebruik ma-
ken van faciliteiten zoals waterskieën,
parasailing en waterfietsen. Andere leu-
ke dorpjes zijn Petra, Skala Kaloni en
Skala Eressos. Bij dit laatstgenoemde
plaatsje bevindt zich een prachtig zand-
strand wat zelfs een prijs heeft gewon-
nen als mooiste strand van Grieken-
land. Lesbos leent zich uitstekend voor
het maken van tochten en dit kan uiter-
aard georganiseerd, het is echter ook
mogelijk dit op eigen gelegenheid te
doen door het huren van een auto of
brommer. Denkt u er echter wel aan,
dat eea groot deel van de wegen nog
onverhard is en zeker in de bergen is
een jeep aan te raden. Weest u ook niet
verbaasd als u onderweg moet stoppen
voor een kudde schapen of een ezel die
ook gebruik maken van de weg. Mede
hierdoor kan een verblijf op dit mooie
eiland onverg9telijk worden. Tot de vol-
gende keer, Claudia en Carla. (Zie ook
onze advertentie elders in dit blad).

21-22-23 JULI:

Het 8e Barchem Muziekfestival
De Barchpourri, het Schlagerfestival en Normaal
voor het gezelligste feest in de Achterhoek

HONDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Politievarifl Geslaagd

GROEP VORDEN

Langs de Zutphenseweg werd op 28 juni
een portefeuille met daarin autopapie-
ren e.d. aangetroffen. De portefeuille
werd op 14 juni uit een auto gestolen en
is kennelijk later door de dader wegge-
gooid.

Op donderdag 29 juni werd in Vorden
een man aangehouden omdat hij, nadat
hij in een plaatselijke horecagelegen-
heid uitgebreid had gedineerd, niet kon
en niet wilde betalen. De oorspronkelijk
uit Rotterdam afkomstige man bleek
rond te zwerven en van dit soort prak-
tijken een gewoonte te maken. Hij had
al 57 processen-verbaal voor dit soort
zaken op zijn naam staan. Ook nu kreeg
hij weer een proces-verbaal.

Op vrijdag 30 juni verloor een vrachtau-
to op de Wildenborchseweg 3 varkens.
De varkens vielen van de auto omdat
een laadklep defect was. Twee varkens
worden nog vermist, de derde is naar de
eigenaar terug.

Op zaterdag l juli werd in het buitenge-
bied een fiets gestolen. Op dezelfde
plaats bleef een andere fiets achter.
Deze kon dankzij de postcode worden
teruggegeven aan de eigenaar in Lo-
chem. Ook werd een gestolen bromfiets
aangetroffen. Deze bleek een dag tevo-
ren in Lichtenvoorde te zijn gestolen.

In de nacht van zaterdag op zondag 1/2
juli vloog een 20-jarige automobilist
met zijn auto uit de bocht. Het ongeval
gebeurde op de Baakseweg in Wich-
mond. Oorzaak was een te hoge snel-
heid. De auto werd totaal vernield maar
de bestuurder kon, dankzij zijn autogor-
del, zonder een schrammetje naar huis.

Op zondag 2 juli vond op de Lankhor-
sterstraat te Wichmond een aanrijding
plaats waarbij een automobilist lichte
verwondingen opliep. De man haalde
een fietser in en kwam daarbij met zijn
auto in een slip waarna hij frontaal te-
gen een tegemoetkomende auto botste.
Beide auto's werden zwaar beschadigd.

RK School voor Techniek en Ambacht
te Borculo. Cursusjaar 1988-1989. Na-
men en woonplaatsen van de leerlingen
die het diploma behaalden: Gerco Ro-
zema, Barchem; Martin van Hamont;
Walther van der Heyden; Edwig Tij-
dink; Roy Verhoeven; Freddy de Vries,
Borculo. (Mechanische Techniek).

Bouwtechniek, diff. timmeren
Jan van Wessel, Borculo; Mark Kuipers,
Hengelo; Arno Klein Nulent, Lochem;
Alex Boomkamp; Wilfred van Wester-
huis, Mariënvelde; Jeroen ter Heege;
Andre Vorentjes, Ruurlo.

Bouwtechniek diff. metselen
Marty Nijland; Edwin ten Tije, Borculo.

Bouwtechniek diff. schilderen
Peter Roerdink, Beltrum; Dinant Ban-
nink; Erwin Markerink; Peter Masse-
link, Borculo.

Consumptieve techniek
diff. Algemeen
Christiaan Besselink; Wimjan Jansen;
Arjan Rekers; Harold Wissink, Bar-
chem, Stefan Hasselo; Arne Markink;
Rogé Weulen-Kranenbarg, Borculo,
Mark Oortgiesen, Hengelo; Connie On-
derwater; Coen Reusink, Lochem; Mar-
co Berentsen; Marco Brunekreeft; Mar-
tin Schot, Ruurlo.

Mechanische techniek art. 31
Arjan Engelman; Arjan Meutstege;
Henk Simmelink; Iwan Vaalt; Erno
Wolterink, Borculo.

Bouwtechniek diff. Timmeren
art. 31
Erwin Schutte, Borculo.

Bouwtechniek diff. metselen
art. 31
Benno Mulder, Borculo; John
Lebbink, Hengelo.

Consumptieve techniek,
diff. Brood-/Banketbakken
art. 31
Rene ten Arve, Borculo; Patrick Dales,
Ruurlo.

Drie dagen lang staat Barchem in het teken van het Barchem Mu-
ziekfestival. Drie dagen lang zullen de muziekliefhebbers in Barchem
een programma worden voorgeschoteld wat uniek zal zijn qua arties-
ten en de onvermijdelijke Barchemse gezelligheid; zij zullen op 21, 22
en 23 juli in Barchem de boventoon voeren.
Als zelfs een Harry Thomas dol-en-
thousiast mededeelt dat Barchem een
Schlagerfestival organiseert met de top-
artiesten van het grote Schlagerfestival
in Kerkrade, mag men vuurwerk ver-
wachten! De grote organisator zal per-
soonlijk aanwezig zijn om DENNIE
CHRJSTIAN, MIEKE en Duitslands
Schlagernummer l CHRIS ROBERTS
te begeleiden!

Maar natuurlijk is er veel meer in de
grote feesttent aan de Ruurloseweg in
Barchem op 21, 22 en 23 juli! Het Bar-
chem Muziekfestival wordt op 21 juli
geopend met een unieke en eenmalige
BARCHPOURRI. Ongeveer 200 Bar-
chemers van verschillende verenigingen
zullen in de feesttent optreden. Van
muziekvereniging Crescendo tot de to-
neelvereniging Ons Genoegen zullen zij
een éénmalig optreden verzorgen voor
de Barchpourri. Geen uitvoeringsnum-
mers o.i.d., nee, exclusief voor de
Barchpourri. Een bonte show van plaat-
selijk talent, met een 12 man sterk or-
kest o.l.v. W.J. Jolink, die de bezoekers
zal onthalen op een gezellig stuk mu-
ziek. Ook verzorgen zij de dansmuziek
op vrijdagavond 21 juli tijdens de Barch-
pourri en... TOEGANG GRATIS!

Zaterdagavond 22 juli, het Schlagerfes-
tival. Dans en shqworkest BLUE SET-
TE uit België, bestaande uit zeven or-

kestleden waarvan de zangeres de Bac-
cara-beker veroverde op het songfesti-
val te Knokke. De overige 6 leden van
Blue Sette zijn goed voor maar liefst 20
verschillende instrumenten! Sfeer en
stemmingsmakers bij uitstek en in deze
gezellige ambiance zullen achtereenvol-
gens optreden Chris Roberts, Mieke en
Dennie Christian. Allemaal met hun
nieuwste zomerhits die stijgende zijn op
de internationale hitparades. Maar ook
hun „gouwe ouwe" zal de tent op zijn
kop zetten.

NORMAAL, een begrip op het Bar-
chem Muziekfestifal, wie kan een festi-
val beter en gezelliger afsluiten als Nor-
maal? Voor de achtste maal in Barchem,
h0ken op z'n boerenbest! De boeren-
rock is populairder dan ooit: Rechttoe,
Rechtan, rondvliegend bier, polonaise
groepen, vallend, duwend en stotend en
vloertje beuken, zijn de ingrediënten
van een avond plezier bij Normaal.
Normaal in Barchem is normaal, onge-
compliceerd daldeejen, brekken en an-
goan, h0ken en vooral trots zijn een
Normaal fan te zijn.

Kaarten voor zaterdag en zondagavond
zü'n te verkrijgen by de Bondsspaarban-
ken in Lochem, Ruurlo en Barchem en by
Super Oplaat te Barchem.

Barchem Muziekfestival 1989
mag je niet missen!!!
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