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Ondanks plensbui Pretty Markt
toch een succes
De gezichten van de leden van de Vordense zwem- en poloclub „ Vor-
den '64" stonden zaterdagmorgen zo rond de klok van elf uur duide-
lijk op onweer. In alle vroegte was men 's morgens begonnen met de
„aanvoer" van de spullen naar de Pretty markt. A lies werd uitgepakt
en uitgestald, de verkoop kon beginnen. De eerste „kopers" waren in-
middels gearriveerd.
En toen kwamPluvius even om de hoek kijken en verraste hij iedereen
met een enorme hoosbui. De bezoekers zochten in allerijl een plaatsje
onder de overdekte kramen. Het „ middenterrein " waar de grote stuk-
ken in de open lucht stonden uitgestald, had het zwaar te verduren.
Water en nogeens water!

Toen de lucht was opgeklaard (water
is de zwem- en poloclub uiteraard niet
vreemd) klaarden ook de gezichten
van de circa 50 medewerkers op.
Voorzitter Arjan Mengerink: „De
Pretty Markt kwam inderdaad al snel
op gang. Antiek, boeken en klein spul,

het ging allemaal grif van de hand. On-
ze zogenaamde 'selfmade' stand
draaide voortreffelijk. Leden en ou-
ders van leden zijn de afgelopen da-
gen druk bezig geweest met het ma-
ken van bloemstukken, het bakken
van cake en koeken. Wat toch wel erg

grappig was was de verkoop van potjes
zelf gemaakte jam. Ondanks konkur-
rentie van enkele andere markten in
de regio zijn wij als 'Vorden '64' best
tevreden over de omzet", aldus Arjan
Mengerink.

Ophaalprocedure
De komende weken zal het bestuur
van de zwem- en poloclub zich over
een aantal zaken nader gaan beraden.
Arjan Mengerink: „Met name zal de
ophaalprocedure onder de loupe wor-
den genomen. We sjouwen ons het
hele jaar door rot met het ophalen van
bankstellen, stoelen, kasten, noem
maar op. En in de praktijk verkoopje
daar nauwelijks wat van! Ik begrijp het
wel. De mensen hebben spullen voor
de Pretty Markt en willen dan ook
graag dat je de grote stukken mee-
neemt. Voor ons is het dan vaak moei-
lijk om nee te zeggen. Toch zal er een
andere oplossing moeten komen
want het weer wegbrengen van het
onverkoopbare goed naar de stort

ËfWtttt
E KWALITEIT
VAN OPEN

ZWEMWATER
IN GELDERLAND

Sinds 1984 zijn de provincies in het ka-
der van de WHVZ (Wet Hygiëne en
Veiligheid Zwemgelegenheden) be-
last met de voorlichting over de
zwemwaterkwaliteit. De provincie
Gelderland brengtdaarom in samen-
werking met de provinciale VW deze
zomer een zwemwaterfolder uit.
Deze folder heeft betrekking op grote
recreatieplaatsen die in beheer zijn
van een recreatieschap en voor ieder-
een vrij toegankelijk zijn. Van elke
plaats wordt de kwaliteit en de helder-
heid van het zwemwater aangegeven.
Daarnaast geeft de folder toeristische
informatie over bijvoorbeeld de aan-
wezige voorzieningen. Tevens komen
diverse veiligheidsaspecten aan de or-
de.
De folder „Een frisse duik" is gratis
verkrijgbaar bij gemeentehuizen, bi-
bliotheken, WV-kantoren en alle
verspreidingspunten van de VW-rec-
reatiekranten.
Wie twijfelt aan de kwaliteit van een
bepaald zwemwater kan altijd bellen
naar het Milieuklachtencentrum van
de provincie. Daar zijn de meest re-
cente gegevens aanwezig; ook van
plaatsen die niet op het kaartje staan.
Milieuklachtencentrum: tel. 085-
452220.

ILEU-EFFECT-
RAPPORTOVER

SLIB-
VERBRANDINGS-

INSTALLATIE
IN ZUTPHEN

De zuiveringsschappen Oostelijk Gel-
derland, Veluwe en West-Overijssel
zijn van plan te Zutphen nabij de
rioolwaterzuiveringsinstallatie een in-
stallatie opte richten ten behoeve van
het verbranden van zuiveringsslib.
Voor het oprichten van deze verbran-
dingsinstallatie zijn onder andere ver-
gunningen nodig in het kader van de
Afvalstoffenwet (AW) en de Wet ver-
ontreiniging oppervlaktewateren
(WVO).
Gedeputeerde Staten zijn verant-
woordelijk voor de vergunningverle-
ning in het kader van de AW. Het zui-
veringsschap Oostelijk Gelderland is
dat voor de WVO. Voordat de nood-
zakelijke vergunningen kunnen wor-
den aangevraagd, moet eerst duidelijk
worden wat de effecten voor het mi-

lieu zijn. Daarvoor zal een Milieu-ef-
fectrapport (MER) worden opgesteld.

Richtlijnen
Voor het opstellen van het milieu-ef-
fectrapport geven Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland richtlijnen. Ieder-
een krijgt de gelegenheid om schrif-
telijk te reageren op deze richtlijnen.
De richtlijnen geven aan welke mi-
lieu-aspecten in het milieueffecten-
rapport worden onderzocht.

Inspraak
Reacties over de te geven richtlijnen
kunnen tot en met 31 augustus 1988
schriftelijk worden ingediend en moe-
ten worden gestuurd naar Gedepu-
teerde Staten van Gelderland, dienst
Milieu en Water, Postbus 9090, 6800
GX Arnhem, onder vermelding van
nummer MW88.21843. Persoonlijke
gegevens worden niet bekend ge-
maakt als daar in een afzonderlijke
brief om wordt gevraagd.

Terinzagelegging
Voor meer informatie over de plan-
nen betreffende de slibverbrandings-
installatie wordt verwezen naar de zo-
genaamde startnotitie. Hierin hebben
de zuiveringsschappen hun voorne-
men uitvoerig uiteengezet. Van l juli
tot en met 31 augustus 1988 ligt deze
notitie tijdens werkuren ter inzage op
de secretarieën van de gemeenten
Zutphen, Apeldoorn, Brummen, De-
venter, Gorssel,Lochem, Steenderen,
Voorst, Vorden en Warnsveld. Voor
inzage buiten werkuren is de in de ge-
meente gebruikelijke regeling van
toepassing.

Tevens ligt de startnotitie gedurende
deze termijn ter inzage bij de dienst
Milieu en Water, afdeling Bodem en
Afval, kamer 6.12, gebouw Rijnstate,
Marktstraat l te Arnhem. Voor het in-
zien van de stukken kunt u een af-
spraak maken met de heer ing. H.WJ.
Thoonen, (085-592347), de heer J.L.
van Dam (085-592397) of de heer mr.
V.B. Roerdink (085-592268) van de
dienst Milieu en Water.

ERGADERING
GEWESTRAAD

De gewestraad Midden-IJssel verga-
dert op donderdag 7 juli om 19.30 uur
in de kantine van het Regionaal Ener-
giebedrijf Salland, Zutphenseweg
51006 te Deventer. Op de agenda
staan onder andere de volgende pun-
ten:
- Districtsgezondheidsdienst Ge-

west Midden-IJssel;

- Regionale Brandweersamenwer-
king Gewest Midden-IJssel;

- Taxibeleid;
- Commissie bezwaar- en beroep-

schriften;
- Onderzoek intensivering samen-

we rking^tvoering milieutaken;
- Kosted^pdng vervoer en verwer-

king klein chemisch afval;
- Afvalverwerking;
- Lokatiekeuze gecontroleerde stort-

plaats;
- Rapportage, over bezuinigingsmo-

ge lij khe

De stukken voor deze gewestraadver-
gadering kunnen gedurende de ope-
ningstijden in het gemeentehuis wor-
den ingezien.

BEREIKBAARHEID
i*^GEMEENTEHUIS
Door een wijziging in het systeem van
de variabele werktijden kunnen de
medewerkers van de gemeente Vor-
den zelf bepalen of ze op vrijdagmid-
dag wel of niet werken.

Tot nog toe was het gemeentehuis om
de week op vrijdagmiddag gesloten.
De verwachting is dat veel medewer-
kers van de mogelijkheid om op vrij-
dagmiddag vrij te zijn gebruik fullen
maken, zodat de bereikbaarheid van
het gemeentehuis minimaal zal zijn.

Overigens gaat het hier uitsluitend om
de telefonische bereikbaarheid, om-
dat het gemeentehuis voor het pu-
bliek op de vrijdagmiddag toch al ge-
sloten was.

^NZAMELINGS-/
- AFGIFTE-

MOGELIJKHEDEN
AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek
dat op die dag 's morgens uiterlijk
07.00 uur aan de openbare weg te
plaatsen.
Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:
- chemisch afval in te leveren op de

Ie en 3e maandag van de maand
tussen 16.00 en 17.00 uur aan het
depot Zutphenseweg 50a;

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

kost ons gewoon geld", aldus Arjan
Mengerink die aan het eind van de
dag toch enorm verheugd was dat de
clubkas weer gespekt kon worden.

Het bestuur van de zwem- en poloclub
„ Vorden '64" heeft de opbrengst van de
Pretty Markt nodig om gedurende de
wintermaanden de training in het over-
dekte bad in Eefde te kunnen bekosti-
gen.

NIEUWS IN T KORT

• Slot zwemvierdaagse viel
„in het water"

De slotavond (vrijdagavond) van de
zwemvierdaagse in Vorden viel letter-
lijk en figuurlijk in het water. Toen de
deelnemers de benodigde meters
hadden afgelegd, zich voorzien had-
den van droge kleren, kreeg men we-
derom een koude douche te verwer-
ken. Het water viel met bakken uit de
lucht. De geplande feestelijke afslui-
ting viel dan ook letterlijk in het water.

f
De zwemvierdaagse die voorde veer-
tiende keer plaats vond en voor de
eerste keer werd georganiseerd door
de plaatselijke zwemclub „Vorden
'64", trok in totaal 150 deelnemes. Dit
ondanks de minder gunstige weers-
omstandigheden. Per avond kon men
uit twee afstanden kiezen, te weten de
250 of^OO meter.
De orgOTiisatie had rondom de zwem-
vierdaagse wat nevenaktiviteiten
georganiseerd. Zo werd het matlopen
over het water gewonnen|«>r Tho-
mas Besseling. De luchtoRldenrace
werd gewonnen door Ilona Haas.
De 64-jarige mevr. Bomer kreeg een
attentie voor het feit dat zij de oudste
deelneemster aan de zwemvierdaagse
was. flÉ

• Diploma-uitreiking School
voor Algemeen Vormend,
biologisch en Agrarisch
Onderwys te Vorden

In een volle toneelzaal in het Dorps-
centrum werden ouders en genodig-
den, maar vooral geslaagde leerlin-
gen, door dhr. W. Paas, direkteur van
de school, welkom geheten.
Hij opende de avond zoals de afgelo-
pen vier jaar elke dag op school begon:
met een kort bijbelgedeelte en gebed.
Na het openingswoord en de felicita-
ties aan leerlingen en hun ouders
kreeg dhr. H. Graaskamp het woord.
Hij feliciteerde hen met het bereikte
resultaat namens het bestuur van de
school. In zijn toespraak wees hij
op het belang van verdere studie.
De meeste leerlingen studeren door
en dhr. W. Paas noemde de opleidin-
gen waar de leerlingen zoal naar toe
zullen gaan: Middelbaar Landbouw
Onderwijs, Kort Middelbaar Agra-
risch Onderwijs, Middelbaar Tuin-
bouw Onderwijs, Middelbaar Bos-
bouw Onderwijs, Leerlingstelsels
Agrarisch Onderwijs, Middelbaar
Dienstverlenings- en Gezondheids-
onderwijs, Voorbereidend Hoger Be-
roepsonderwijs, Middelbare School
voor Dierverzorging, Middelbare
School voor Levensmiddelentechno-
logie, School voor Opleidingen van
Machinisten voor Aannemersbedrij-
ven en Middelbare Detailhandel-
school.
Enkele leerlingen vonden een baan
(soms via het stage-bedrijf) en zij gaan
dus het bedrijfsleven in.
Nadat elke geslaagde op het podium
zijn/haar handtekening op het diplo-
ma had gezet werd het officiële ge-
deelte van de avond afgesloten en be-
gon een gezellig samenzijn met ou-
ders, leerlingen en personeel van de
school.
De onderstaande leerlingen ontvin-
gen hun diploma, waarvan een twin-
tigtal ook nog het diploma machinaal
melken ontvingen.

ErikAltena(Eefde)„MarietAnkersmit
(Toldijk), Erik Besselink (Vorden),
Alex v. Blankers (Zutphen), Edwin
Breukink (Hall), Martijn v. Druten
(Zutphen), Pascal Engelbarts (Zut-
phen), Martijn Ezerman (Vorden),
Johnny Groeneveld (Bronkhorst),

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Ronnie Groot Enzerink (Zutphen),
Gerrit Groot Nuelend (Vorden), Mar-
cel Halfman (Vorden), Bert-Jan Ham-
mers (Wichmond), Henk Hammers
(Warnsveld), Wally Heydendael (Zut-
phen), Nienke Hiddink (Hengelo-G),
Erik Hissink (Baak), Arend Hoekman
(Vorden), Pascal Hovens (Zutphen),
Marieke Jacobs (Hengelo-G), Wim
Jansen (Eefde), Hendrik Kets (Baak),
Gerdien Klein Bluemink (Halle), Bert
Klein Winkel (Hengelo-G), Ancilla
Langenhof (Baak), Nicole Langenhof
(Baak), Gert-Jan Maalderink (Henge-
lo-G), Arjan Mombarg (Vorden),
Marco Mulder(Barchem), KeesNieu-
wenhuizen (Zutphen), Bianca Nijhuis
(Zutphen), Jeroen Paling (Warns-
veld), Sandra Regterschot (Zutphen),
Ger-Jan Rietman (Vierakker), Johan
Ruiterkamp (Hengelo-G), Jeroen
Scheffer (Keijenborg), Hilbert Schol-
ten (Zutphen), Paul Schotman
(Steenderen), Sander Sesink (Baak),
Mathymes Smeerdijk (Warnsveld)
Harald Smit (Warnsveld), Monja
Steenblik (Hengelo-G), Jan Stokkink
(Wichmond), Jeroen Tijssen (Vor-
den), Dennis Verkijk (Vorden), Ard
Verschuur (Warnsveld), Martin Vis-
scher (B rummen),Jaco ter Vrugt (Tol-
dijk), Mark Wesselink (Hengelo-G),
Jeroen van Winden (Brummen) en
Robert Wijnhoven (Zutphen).

• Geslaagd
Onze plaatsgenoot de heer H.W. Me-
melink is geslaagd aan de Hogeschool
Arnhem, sector Techniek, voor de stu-
dierichting werktuigbouwkunde dif-
ferentiatie automatiseringstechniek.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Pauline Teunissen.

Ondertrouwd: J.H .A. Rouwenhorsten
GJ. Kraassenberg; H.P.M. Michiel-
sen en B.M. Breedveld.

Gehuwd: G.W.H. Hilge en A. Klum-
penhouwer; H J. Koning en C.GJ.
Sueters; E. Verbeek en S.P. Boulan-
ger; B.H .W. Reinink en C.M. Verplan-
ken; H. Berendsen en M.H .W. Leb-
bink; E.M. Steman en G. Wentink; W.
Otten en H.M. du Burck.

Overleden: D. Stegeman-Obbink, oud
92 jaar; B.H. Fokkink, oud 63 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondg 10 juli 10.00 uur ds. H. Westerink.

Kapel de Wildenborch
Zondag 10 juli 10.00 uur Openluchtdienst
vanuit de Evangelisatiecommissie; voor-
ganger is dhr. Esmeyer uit Hoenderlo,
m.m.v. „Sursum Corda".

Geref. Kerk Vorden
Zondag 10 juli 10.00 en 19.00 uur drs. P.W.
Dekker.

Weekenddienst tandarts
9 en 10 juli G. Jelsma, Lochem, tel. 05730-
1870. Spreekuur alleen voor spoedgeval-
len zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Weekenddienst huisarts
9 en 10 juli dr. Sterringa, tel. 1255. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-

• pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 9 juli 12.00 uur tot maandag-
ochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Poliüe
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwyzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

W oningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.15 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafelde Dekje
Mevr. v/d Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor half 9.

Stichting voor maatschappeiyke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256. .

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N .H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuia Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur,
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzyn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak. Raadhuis-
straat 6, tel. 3405.
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alle. merken Kinderkleding

Modische heren jack7 s
Zomer heren pantalons

Modische dames jack's
Modische dames

blazers

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

een heerlijk tussendoortje!
Verkrijgbaar bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 VOHDf N IFL 1384

Oranjefeest
Medlertol

8 en 9
juli

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemermk

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

GRifcNttW^1

*lFfiï0i6t>"l0tê -üüufair
Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 7, 8 en 9 juli

MAANDAG
11 juli

500 gram

Andijvie

panklaar 1.50

DINSDAG
12 juli

500 gram

Chinese
kool

panklaar 1.50

WOENSDAG
13 juli

500 gram

Zomer
Rode kool

panklaar 1.50

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Ca. 10 soorten rauw
kost uit voorraad le-
verbaar.

KerserT
weekend

Ca. 6 soorten
Holl. kersen.

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Zure zult
100 gram 0,70

Katenspek
100 gram 1,40

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Verse worst
fijne 1 kiio i

grove 1 MO 9,90
Schouderkarbonades

1 kiio 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haas Rib
karbonades 1 k,io 9,50

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDINGEN

Hamburgers of
Slavinken
5 haien 4 betalen

Bami + Nasi 1 k,io 6,25
•riklapjes 1 küo 17,90

h.o.h. gehakt 1 k,i0 6,95
Rundergehakt

1 küo 9,90

Magere S pek lapjes
. zonder zwoerd, 1 kilo O,9O

oo optcen
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

OPlUJIMINCi
Kostuums, kolberts, pantalons, pullovers,
sweatshirts, overhemden, spijker- en
katoenenbroeken etc. etc.

Melka
( > r A I i n M i \ 's \\ i A k

Zie onze etalages
SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO -TELEFOON 05753-1383

a

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

interieuradviseur

Hackforterweg 19,
Wichmond.

Tel. 05754-517

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

Bij inlevering van deze bon:
die geweldig lekkere

Müsli-
kruidkoek van 4 25 V00r 3,50

't winkeltje in vers brood en banket

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

Voor zomerse dagen

Wolky sandalen.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - tel. 1342



Voor uw belangstelling en me-
deleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
onze lieve vader en opa

Derk Nijenhuis

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Namens de kinderen
en kleinkindren.

Vorden, juli 1988,
Lindeseweg 10.

Wegens vakantie afwezig

dr. Haas
van 9 t/m 31 juli

Voor patiënten wier achter-
naam begint met A t/m K
wordt waargenomen door dr.
Dagevos, Zutphenseweg 62,
tel. 2432.

Voor patiënten wier achter-
naam begint met L t/mZ wordt
waargenomen door dr. G.H.
Sterringa, Schoolstraat 9, tel.
1255.

De praktijk van
tandarts Houtman is

gesloten
van 11 t/m 29 juli

Spoedgevallen
worden waargenomen

door tandarts W.F. Haccou,
Stationsweg 31, tel. 1908
en door tandarts J. de K ruif.
Stationsweg 31, tel. 3372.

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

• TE KOOP:
Nieuwe aardappelen. Servi-
ce en kwaliteit. Schetter, Del-
den.

• TE KOOP:
Bromfiets Puch Maxi, Race-
fiets 10 versn. beide i.z.g.st.G.
Eskes, Deldenseweg 7.

• WIE WIL tegen vergoeding
's avonds mijn kleine hondje
uitlaten tussen half 10 en 10
uur? Tel. reacties voor 18.00
uur. Tel. 2395.

• TE KOOP:
Huishoudkachel, 3-gaats.
Het Wiemelink 31, Vorden.

• RUILEN:
Postzegels Nederland-Aus-
tralië+ div. landen. Tel. 2511.

• KOM KIJKEN bij Jac Her-
mans, vrijdag 8 juli 9-13 uur.

• TE KOOP:
Alle soorten koolplanten,
prei, sla, ijsbergsla, andijvie,
selderie, peterselie, courget-
tes, knolraap, koolrabie, ro-
de biet, bieslook, afrikanen,
asters, chrysanten, Chinese
kool en groenlof planten.
Jonge konijntjes (Kleur
dwergjes), cavia's. O. Klein
Geltink, Schuttestraat 1, Vor-
den, tel. 05752-1498.

• 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.

• TE KOOP:
Nieuwe aardappelen. A.F.T.
Nijenhuis,Toverstraat 2, Baak,
tel. 05754-477.

• TE KOOP:
1 motormaaier Alco met op-
vangbak 49 cm. i.z.g.st.
05735-3144.

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KAOOSHOP

SUETERS
VORDEN

Op dinsdag 12 juli a.s.
hopen wij met onze kinderen,
kleinkind en ouders
ons 25-jarig huwelijksfeest
te vieren.

Wim Eggink
en

Jo Eggink-Meijer

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur
in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

B. v. Hackfortweg 15,
7251 XB Vorden.

1938 1988

Jan Helmink en
Anna Helmink-Mentink

Op dinsdag 12 juli a.s.
vieren wij met familie en vrienden
ons 50-jarig huwelijksfeest.

Om 13.30 uur is er uit dankbaarheid
een Eucharistieviering in de
St. Willibrorduskerk te Vierakker.
Aansluitend Receptie tot 16.30 uur
in het Ludgerusgebouw te Vierakker.

Juli 1988
Vierakkersestraatweg 49, 7233 SH Vierakker

Op zondag 17 juli
hoop ik mijn 80ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00 tot 16.30 uur
in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

G J. Vreeman-N orde

de Delle 7, 7251 AJ Vorden.

Na een betrekkelijk kort ziekbed en een liefdevolle ver-
zorging in Huize Villa N uova te Vorden is van ons heen-
gegaan

Wessel Gennissen

op de leeftijd van 84 jaar.

Uit aller naam:
Familie Gennissen.

Vorden, 3 juli 1988.
Zutphenseweg 73.

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

De vele blijken van medeleven en belangstelling die wij
mochten ondervinden na het overlijden van mijn lieve
man en onze vader

Wim Zweverink

zijn ons tot grote steun geweest.

Uit aller naam:
Wenny Zweverink-Hogenhout

Vorden, juli 1988.

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van de gemeente Vorden maakt
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28
juni 1988 heeft besloten tot vaststelling van het be-
stemmingsplan „Vorden Kom 1988, nr. 1" teneinde de
overkapping van een materiaalopslag mogelijk te ma-
ken op het perceel Burgemeester G alleestraat 58.
Genoemd plan ligt vanaf vrijdag 8juli1988 voor een ie-
der, gedurende één maand, ter inzage ter gemeente-
secretarie.

Aangezien tegen het ontwerp-bestemmingsplan geen
bezwaren zijn ingediend bij de gemeenteraad en het
plan ongewijzigd is vastgesteld is n iemand bevoegd te-
gen dit plan bezwaren in te dienen bij Gedeputeerde
Staten van Gelderland.

Vorden, 7 juli 1988,
de loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

„ Vader, in Uw handen beveel ik mijn Geest"
(Lucas 24:46)

Na een kortstondige ziekte is vredig van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Jan Willem Baank

op de leeftijd van 70 jaar.

Vorden: G. Baank-Hendriksen

Vorden: H. Baank
AJ. Baank-Horstman
Saskia
Anita

Dieren: GJ. Baank
B.W.M. Baank-Verhoeven
Rowan

Vorden: J J.W. Leegstra-Baank
J. Leegstra
Peter
Martin Jan
Esther

Ede: H.W. Baank
H J.M. Baank-Jaaltink
Judith

7251 AV Vorden, 5 juli 1988
Margrietlaan 37

Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monuta",
Het Jebbink 4a te Vorden.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren vrijdag
8 juli a.s. van 19.00-19.30 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 9 juli
a.s. in het hierboven genoemde uitvaartcentrum om
9.30 uur, waarna de crematieplechtigheid zal plaats-
hebben om 11.00 uur in aula 2 van het crematorium te
Dieren.

BARBECUEN?
DAN NAAR DE
KEURSLAGER!

Wegens vakant/e gesloten
van 18 juli t/m 6 augustus
HUIDVERZORGING

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

Het bestuur van de
Oranjevereniging Leesten-Warken

bedankt alle middenstanders,
adverteerders, leden en allen die

hebben meegewerkt om het
Oranjefeest te doen slagen.

Dankzij U is het een zeer geslaagd
feest geworden.

De Keurslager heeft heel wat lekkers voor de
barbecue in huis. Van hem mag U iets aparts

verwachten? Heerlijke spiezen en verrukke-
lijke gemarineerde vleesjes. Inderdaad,

als U gaat barbecuen is het de
moeite waard om naar de

Keurslager te gaan!

VOOR HET
WEEKEND RECEPT:

Varkens
haasjes

250 gram

6,95

SPECIAL:

Salami-
steak

100 gram

1,95
Varkensfilet gevuld
met salami, peter-
selie en spek.

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Bacon ioogram 2,55

Nagelholt
100 gram 3,55

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG

Cordon bleu
100 gram 1,49

MAANDAG:

Speklappen
1 kilo 6,98

DINSDAG:
Verse worst

500 gram 4,98
Varkenslappen

500 gram 5,98

WOENSDAG:

Gehakt
h.o.h. 500 g 4,98
runder 500 g 5,98

KEURSUGE» r-1 VLOGMAN
Iv

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Laat de koopjes
niet uw neus voorbijgaan.

Grijp nu uw kans
nu het nog kan

Spotkoopjes
in coupons en
stoffen

Met 25% korting

Ook in de
nieuwe Winter collectie.

Zutphenseweg 29, 7251 DG Vorden
Tel. 05752-1971

Vanaf MAANDAG 1 AUGUSTUS 1988 zal

J.M. DagevOS, huisarts

de praktijk van dokter Vaneker voortzetten op
hetzelfde adres: Zutphenseweg 62, Vorden, tel.
2432.

Tot 1 augustus zal dokter Van den Berg blijven
waarnemen, met uitzondering van de week van 11-
15 juli, wanneer dokter Dagevos zelf in de praktijk is.

Uw in lijstwerk
wordt door ons

vakkundig
verzorgd

Keuze uit ca. 50 soorten.

Scherpe prijzen!

' Dorpsstraat 7-9 - 7251 AA Vorden
Tel. 05752-1567

Gevraagd

POMPBEDIENDE
leeftijd plm. 18 jaar

G. Weulen Kranenbarg en Zn. BV
Enkweg 3 - Vorden

Tel. 1811 of 1217

jansen
autoschadebedrijf

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

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld

005750-22816

BDVAG

In onze opruiming
Rockport herenschoenen nu 99,-

Blenzo muilen ^19r-
Piedro en Bunnies kinderschoenen nua/v.a. 49,-

Jochie kinderschoenen aiie maten 49,-
Cristall sandalen van 169- voor} 25,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - tel. 1342



A.s. zondag 10 juli

Grote BINGO
Aanvang 19.30 uur

in café

cfn Olden Kriet
Wichmond
tel. 05754-285

Er zijn prachtige prijzen
te winnen/

met
Televis ie

reparaties
direct

-' uw vakman
van vertrouwen

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 Galleestraal 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

O
o

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIF I I b L b V I S I E - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen.Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Auto-Motor rijles?
Bovag Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

f m 7251

fons Jansenee -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

OPRUIMING

20 TOT 50%
KORTING

Zie onze etalages!

Marte
iteeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

toe

MEPHISTO
DE SCHOEN MET DE
SCHOKBREKER

- De verende hak, beschermt
uw rug en uw gewrichten

- Schuimrubberen
schokdempende tussenzool

- Aan de voet aangepaste
polstering en heerlijk
zachte inlegzool

- Voor dames, heren en
kinderen

Wullink Vorden

c
to

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - tel. 1342

Geld opnemen?
De geldautomaat van de Rabobank is
altijd open. In principe kan iedereen
met een privérekening* er terecht.
Dag en nacht, ook in het weekeinde.
Dus voortaan neemt u geld op
wanneer het ü uitkomt!
U doet dat met behulp van een
Eurochequepas of bankpas en een
geheime code, die alleen aan u
bekend is. Snel, veilig en gemakkelijk.
Kom even langs bij uw Rabobank,
dan vertellen wij er graag meer over.

De Rabobank geldautomaat staat tot
uw beschikking in
Vorden, Zutphenseweg 26

15 De Rabobank geldautomaat is
gastvrij: iedere houder van een
pas die geschikt is voor het
gebruik van een geldautomaat
kan er terecht, ook als u geen
cliënt bent van de Rabobank.

Rabobank Geldautomaat:
geld opnemen wanneer het ü uitkomt.

Rabobank Q
geld en goede raad

Vorden
Zutphenseweg 26 - tel. 05752-1888

WIJ KONDEN DE HAND LEGGEN OP EEN
GRANDIOZE EXPORT-ORDER VAN BEKEND MODEHUIS
WEGENS TE LATE LEVERING

Ik heb voor u nog
goeie harde eiken

bielzen
te koop. Uitzoeken maar!

Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc.

Op de boter en kaasboerderij

,/N IBINK"
Arfmanssteeg 1, Ruurlo

Jan Zoeteman J r.

Afvallen zonder honger ge-
voel? 1 tot 3 kilo?

Dat kan met MalSOVJt
van

Echte Bakker
VAN ASSELT

' • • . .1 WK, 18 VORDIN II

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

TE KOOP:

Demontabele
beton loods 20x15 m

Vrij overspanning,
3.50 m in r ij hoogte

Boiler, dakpannen, bankstel,
douchebak, dressoir, stoelen,
draaibank, deuren, 2 olietanks,
benzinepomp, kachels, electr.
torn., wasbakken, betonpalen,
stalen ramen incl. glas.

TE HUUR: Gesloten opslag-
ruimte ca. 200 m2 met kan-
toor v.v. gas-electra-toilet.

Tel. 05735-1426

2 Vliegen in één klap!
Wist u

dat u ... trouwkaarten, uitnodigingskaarten, enz.

kunt bestellen bij uw vakfotograaf Hans Temmink?

dat ... deze nauw samenwerkt met uw drukker

D ru k ke r i j Wee ve rs?

dat ... bovengenoemde vakfotograaf ook nog

uw bruidsreportage tot in de puntjes verzorgt?

dat ... wist u zeker al?

dat ... 't drukken gebeurt bij uw plaatselijke

vpgi-kwaliteitsd rukker,

dat ... had u toch ook al begrepen?

VAKFOTOGRAFIE

Vorden
Dorpsstraat 20
tel. 05752-2812

•
Hengelo Gld.
Spalstraat 10
tel. 05753-2386

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 7 juli 1988

50e jaargang nr. 14

Mevrouw Ali Kappert-Bruggeman nam afscheid

Een haag van leerlingen, een kruiwagen vol bloemen. Dat was het welkom voor mevrouw en meneerKap-
pert op donderdagmiddag 30 juni j.L, toen mevrouw Kappert voor de laatste keer als medewerkster van de
Lagere Agrarische School het schoolgebouw binnenstapte. Daar wachtte haar een feestprogramma en
een receptie, samengesteld door leerlingen en personeel, en aangeboden door het bestuur van de school.

Precies 23 jaar geleden was mevr. Kap-
pert haar taak op de school aan de
Nieuwstad begonnen. In al die jaren
heeft zij heel wat leerlingen zien ko-
men en gaan. En hoewel zij geen les-
gevende taak had op school, kende zij
de leerlingen en wat meer is: de leer-
lingen kenden haar en wisten dat ze
bij mevr. Kappert terecht konden voor
zeer uiteenlopende zaken.
De leerlingen brachten dit op deze
laatste dag nog eens tot uitdrukking
via een aantal korte sketches.

Mevr. Kappert die klaar stond om
leerlingen te troosten als ze verdrietig
waren, die een pleister klaar had voor
een gewonde vinger, die belangstel-
ling had voor de vorderingen, die
brood smeerde voor hen die hun
lunchpakketje hadden vergeten.

De oud-direkteuren dhr. Bannink en
dhr. Snoeijink, en de voorzitter van
het bestuur dhr. Graaskamp, gaven in
een praatje en een gedicht aan dat
mevr. Kappert een grote plaats had in-
genomen in het schoolgebeuren. Een
zodanige plaats dat ze door iedereen
gewaardeerd en gerespecteerd werd.

Tenslotte kwamen de tegenwoordige
collega's aan de beurt om hun visie te
geven op het werk van collega Ali
Kappert.
In een lied (een variatie op een lied
van Wim Sonneveld) werd ferm be-
zongen dat Ali het waard was een
standbeeld te krijgen. Als blijvende
herinnering werd het schoolplein,
waar de feestelijkheden werden ge-
vierd, verrijkt met een officieel naam-
bordje: „Ali-plein".

In een afsluitend praatje stond dhr.
Paas stil bij de nieuwe term die een tij-
dje geleden werd ingevoerd voor het
niet-onderwijzend personeel: „On-
derwijs ondersteunend personeel".

Deze term paste precies bij datgene
wat Ali Kappert al die jaren heeft bete-
kend vooMollega's en leerlingen van
de agranJ^I school.

Door haar werk en alles wat ze verder
zag als een onderdeel van de taak die
je als mens tegenover mens hebt, was
ze voor aJJpj| een enorme steun.

De echte betekenis is moeilijk in
woorden uit te drukken en daarom be-
sloot dhr. Paas met: „Ali, geweldig be-
dankt voor alles!"

AGENDA

JULI:
24 Zomertocht 40 km fietsclub VRTC

„de Achtkastelenrijders"

SEPTEMBER:
6 HVG afd. Dorp, Fietstocht
8 Bejaardenkring Dorpscentrum

8 en 9 Tiroleravond Dorpscentrum
21 HVG afd. Dorp, Begin seizoen
22 Bejaardenkring Dorpscentrum

NIEUWS IN 'T KORT

• Jubileumfietstocht
„Kranenburg Belang"

Zondagmiddag is de start bij café
„Schoenaker". Het comité heeft een
gezellige tocht uitgezet voor het hele
gezin. Er is deze keer geen wedstrijd-
element aan verbonden, dus dat
wordt genieten in de lommerrijke om-
geving.
„We hebben bewust voor de zondag-
middag gekozen, zodat ook de jonge-
re kinderen mee kunnen", aldus het
bestuur.

• Toneelstuk Deldense
buurtvereniging

De Deldense buurtvereniging geeft
zaterdagavond in het Dorpscentrum
een opvoering van het toneelstuk
„Veel kabaal op Clingendael". Het
stuk speelt zich af op het terras van
een pas geopend bungalowpark op het
grondgebied van het vroegere kasteel
„Clingendael".
De regie van het toneelstuk is in han-
den van Henk Rouwenhorst. Na
afloop is er gelegenheid tot het maken
van een dansje m.m.v. „de Woodpec-
kers".

• Achtkastelenrit
„de Graafschaprüders"

De Vordense Auto- en Motor Club
„de Graafschaprijders" organieert

zondag 10 juli een Oriënteringsrit (de
Achtkastelenrit). De start is 's mid-
dags bij restaurant „Schoenaker" aan
de Ruurloseweg. De rit die de deelne-
mers geheel door de omgeving van
Vorden voert is uitgezet door Arie
Weevers en Gerard Versteege. Zij
hebben voor de A- en B-klasse een rit
uitgezet volgens het KNMV-regle-
ment, waarbij de moeilijkheidsgraad
in de B-klasse enigszins zal zijn aange-
past.
De deelnemers in de toerklasse rijden
een eenvoudige rit. Deze Achtkaste-
lenrit telt als vierde rit mee voor de
VAMC-jaarplaquette. Om voor deze
plaquette in aanmerking te kunnen
komen moet men tenminste vier van
de zes ritten meedoen.
Alvorens zondagmiddag de prijzen
worden uitgerijkt zullen er enkele
rondjes Bingo gespeeld worden.

• Fietstocht Gymclub
„Meer Bewegen Voor
Ouderen"

Onder leiding van Joke Wullink komt
de gymclub van de afdeling „MeerBe-
wegen Voor Ouderen" elke week bij-
een teneinde de spieren soepel te hou-
den.
In plaats van gym werd besloten om
de laatste dag van het seizoen een
fietstocht te maken. Een der leden
had een route uitgezet met een lengte
van 35 kilometer. Een rit rond Vorden
over zand- en verharde wegen. In to-
taal namen 34 personen aan deze
tocht deel. Typisch was dat er vrijwel
geen autoverkeer was op de uitgeko-
zen wegen.
Bij de uitspanning „het Olde Schot"
werd koffie gedronken, terwijl bij „de
Heikamp" gepauzeerd werd om te ge-
nieten van pannekoeken en ijs. De
deelnemers waren vol lof over deze
fietstocht en besloten een dergelijk
evenement zeer zeker te herhalen.

• VW-aktiviteiten
Dinsdagavond 5 juli bestond de mo-
gelijkheid om op het landgoed „de

Belten" het Pinetum te bezichtigen.
Dit is een particuliere pijnbomenver-
zameling van 1500 veschillende soor-
ten. Deze rondleiding werd verzorgd
door Vordenaar Martin Spiegelen-
berg. Woensdagmiddag 6 juli is er de
Achtkastelenfietstocht onder deskun-
dige leiding. Het vertrek is vanaf het
Marktplein.
Dondedagavond 7 juli wordt er onder
leiding een wandeling gehouden op
het landgoed „den Bramel". Dit alles
onder het motto „Ken Uw bomen".
Het vertrekpunt is bij de slagboom
van de oprijlaan naar het kasteel „den
Bramel".

• D'n oost'n rit
De toertocht voor auto's, motoren,
bromfietsen en fietsen, georganiseerd
door Jong Gelre en aangeduid als
„D'n oost'n rit", wordt dit jaar gehou-
den op zondag 7 augustus. De deelne-
mers krijgen onderweg allerhande op-
drachten en spelletjes uit te voeren.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

• RK School voor Techniek en
Ambacht Borculo

Cursusjaar 1987-1988; namen en
woonplaatsen van de leerlingen die
het diploma behaalden in ons ver-
spreidingsgebied:
Mechanische Techniek: Arjan Rouw-
hof (Barchem), René Bruil, Marcel
Hendriks, Geert Hietbrink, Duncan
Kormelink, Ewald Reijerink (Ruurlo).
Bouwtechniek, diff. Timmeren: Bert
Hendriksen (Hengelo-G.), Marco
Kok (Ruurlo).
Bouwtechniek, diff. Schilderen: Jo-
chem Navis (Warnsveld).
Consumptieve Techniek, diff. Alge-
meen: Hans Kuiperij, Wilco Tuitert
(Barchem), Patrick Dales, Gerd Rou-
wenhorst, Frank Wopereis (Ruurlo).

Mechanische Techniek, art. 31: Albert
Kasteel, Léon Melchers, Martin Setz,
Arjan Tiessink (Ruurlo).
Bouwtechniek, diff. Timmeren, art. 31:
Henk Gotink (Ruurlo).
Bouwtechniek, diff. Metselen, art. 31:
Mark Schoppers (Halle), Herbert Eg-
gink, Edwin te Stroet (Hengelo-G.),
Onno Eckhardt (Vorden), Erwin
B ruggink, Herwin Colenbrander(Zel-
hem).
Consumptieve Techniek, diff. Brood-/
Banketbakken, art. 31: Hennie Bouw-
meester (Ruurlo)

• Feestelijke Ouderavond
school „Het Hoge"

Donderdag 30 juni j.L was het dan zo-
ver: de kinderen van de groepen 8 van
de school „Het Hoge" zouden een
feestavond gaan verzorgen voor ou-
ders en andere belangstellenden in 't
Dorpscentrum. De voorzitter van ht
schoolbestuur, dhr. W.Chr. Wichers,
opende met een kort woord en gebed.
Het hoofd der school, dhr. H.J. Reind-
sen leidde vervolgens de avond in.
Daarna was het woord aan enkele pre-
sentatrices, die de verschillende on-
derdelen soepel aan elkaar praatten.
Alle deelnemers bestreden hierna
hun plankenkoorts door het in koor
zingen van een paar liederen.
Het toneelstuk „Een robot aan de-
haal", vol mechanica met een mense-
lijke ondertoon, was daarna aan de
beurt.
Na de pauze werd de musical „Raad-
sels rond Het Ruime Sop" opgevoerd;
ook tijdens een ogenschijnlijk gezelli-
ge cruise kan de misdaad toeslaan,
maar ook hier nam het recht zijn loop.
De costumières De Jonge, Wichers en
Reindsen hebben eer van hun werk
gehad. De aankleding was van top tot
teen verzorgd.
Nadien werden alle begeleiders door
de kinderen gehuldigd en beloond
met een bos bloemen, waarna deze
geslaagde avond met eei^anklied
werd afgerond. ^P

• Examens voor kandidaten
van Harmonie- en
Fanfareverenigingen^

Op woensdag 22 juni en MÜrdag 25
juni j.L zijn voor de Rijkserkende Ha-
fa-examens 65 kandidaten geslaagd.
Voor het A-examen 42, het B-examen
13, het C-examen 9 en voor het D-exa-
men 1.
Twee kandidaten moeten een her-
examen doen.
Er werd examen gedaan in de volgen-
de instrumenten: dwarsfluit, hobo,
klarinet, saxofoon, hoog koper, laag
koper en slagwerk. De kandidaten wa-
ren leden van de volgende verenigin-
gen: „Nieuw Leven" Steenderen,
„Concordia" Vorden, „Excelsior"
Warnsveld en „Con Spirito" Warns-
veld.

• COSBO-VORDEN
Om de belangen van de ouderen (50+)
in Vorden optimaal te kunnen beharti-
gen, hebben de Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen (ANBO), de Pro-
testants Christehjke Ouderen Bond
(PCOB) en de Katholieke Bond van
Ouderen (KBO) te Vorden besloten tot
nauwe samenwerking. In oktober a.s.
zal daartoe tot oprichting overgegaan
worden van een Centraal Orgaan Sa-
menwerkende Bonden van Ouderen
(COSBO).
Dit met behoud en erkenning van el-
kaars zelfstandigheid en beginselen.
In voorkomende gevallen zal het
COSBO namens de partners ten op-
zichte van derden in het werkgebied
Vorden optreden.
Een voorlopig Dagelijks Bestuur, be-
staande uit de heren H. de G raaf (AN-
BO), J.W. Jansen (PCOB) en B.F. Leb-
bink (KBO), zullen de voorbereiden-
de werkzaamheden coördineren.

Inlichtingen over COSBO-VORDEN,
in oprichting, zijn te verkrijgen bij dhr.
H. de Graaf, Mulderskamp 17 te Vor-
den of bij de besturen van de drie ou-
derenbonden.

• De Zonnebloem
Dinsdagmiddag 12 juli a.s. vertoont de
afd. Vorden een door dr. Sassen uit
Zutphen opgenomen film van de dag-
boottocht van 16 mei j.L, waaraan vele
inwoners van Vorden hebben deelge-
nomen.
De film wordt vertoond in het Dorps-
centrum. Iedereen, dus ook niet-deel-
nemers, zijn van harte welkom en de
toegang is gratis. Voor informatie
kunt u bellen 3273 of 3464.

Tijdens Kermis en B radene:

Vrachtwagentrektoernooi en
Pony behendigheidswedstrijden
Vordenaren en vakantiegangers zullen zaterdag 23 juli vreemd opky-
ken wanneer ze de firma Dostal bezig zien met het aanbrengen van 25
kuub zand in de Burgemeester C alleestraat. Zand dat wordt „uitge-
strooid" tussen de Dorpsstraat en de hoek Molenweg/'t Jebbink. Op
dit trajekt van circa 100 meter zullen die dag vanaf 18.00 uur behen-
digheidswedstrijden voor ponies worden georganiseerd.
Een van de attrakties die het bestuur van de Vordense VW in samen-
werking met de ponyclub van „de Graafschap" gedurende de Brade-
rie en Kermis zal organiseren.

Het accent van deze wedstrijden met
ponies ligt specifiek op de behendig-
heid. Tussen start en finish dienen wat
opdrachten uitgevoerd te worden.
Onder meer staat er ringsteken op het
programma. Vanaf heden kan men
zich met pony opgeven bij het plaatse-
lijk WV-kantoor. Zij die toch mee
willen doen en geen pony hebben,
kunnen zich ook opgeven. Het VVV-
bestuur is momenteel druk bezig een
aantal „losse" ponies te krijgen. Wan-
neer de ponywedstrijden teneinde
zijn, zal de firma Dostal met man en
macht de Burgemeester Galleestraat
weer van het zand ontdoen. Of't met
al die ponies inderdaad tot zand be-
perkt zal blijven, zullen we moeten af-
wachten!

Koelkombinatie
Vrijdagavond 22 juli staat er ook een
spektakulaire wedstrijd op het pro-
gramma. Die avond organiseert het
VW in samenwerking met de touw-
trekvereniging „Vorden" een vracht-
wagentrektoernooi.
Om 18.30 uur valt dan het startschot
om een 14 ton (lege) koelkombinatie(-
vrachtwagen) van de firma Woltering
50 meter te „verplaatsen". Dit vracht-
wagentrektoernooi bestaat uit twee
klassen. De genoemde 50 meter geldt
voor de geoefende trekkers. De ploe-
gen, bestaande uit vier personen, trek-
ken deze afstand puur op tijd. Opgave
in ploegverband kan vanaf heden ge-
schieden bij het VVV-kantoor of bij
dhr. M. Engel, Julianalaan 2, Vorden,
sekretaris van de TTV „Vorden".
Het is ook mogelijk om deze avond uit
te komen in de categorie „Ongeoefen-
de Trekkers". Hier dienen de ploegen
25 meter te trekken. Het WV-be-
stuur heeft voor al deze krachtpatsers
leuke geldprijzen klaar liggen.

B radene
Donderdag 21 juli wordt er 's middags
en 's avonds in de kom van het dorp
een braderie gehouden. Gerrit van
Zeeburg, één der organisatoren, is bij-

zonder verheugd over het grote aantal
deelnemers.
„Op dit moment hebben zich al zo'n
vijftig standhouders opgegeven. De
plaatselijke middenstand en diverse
Vordense verenigingen hebben hun
medewerking toegezegd. Ook zijn we
bijzonder blij met de reakties van bui-
ten Vorden. Zo hebben en aantal
standhouders uit het westen van het
land zich opgegeven voor deze Brade-
rie, waardoor we een nog breder as-
sortiment kunnen bieden. Uiteraard
waken wij er als organisatie voordat er
geen doublures zullen ontstaan", zo
zegt Gerrit van Zeeburg.
Opgave voor deze Braderie is nog
steeds mogelijk.

Zaterdagmorgen 23 juli wordt er op het
pleintje onder de kastanjebomen in het
centrum van het dorp een Kinderbrade-
rie gehouden. Een evenement dat vorig
jaar zowel by de jeugd als volwassenen
erg in de smaak viel.

Piet Veerman
Behalve de Kermis, deze dagen ook
veel vertier in de plaatselijke horeca.
Zo zal op donderdagavond 21 juli in
„de Herberg" de Volendamse forma-
tie „Spryng en Maribelle" haar op-
wachting komt maken. Een dag later,
vrijdagavond 22 juli, is er in „de Her-
berg" een optreden van de zanger-
gitarist „Danko" die deze avond op de
Spaanse toer gaat.
Zaterdagavond 23 juli vindt er in „de
Herberg" het jaarlijkse Openlucht- en
Dansfestijn plaats. Muziek en barbe-
cue in de grote zaal én in de feestelijk
versierde tuin. Het show- en dansor-
kest „Liberty" verleent deze avond
muzikale medewerking, 's Avonds
laat is er een optreden van de Volen-
damse zanger Piet Veerman.
Zij die van een sportieve afwisseling
houden kunnen deze avond in de tuin
van „de Herberg" een gooi doen naar
de titel „Rodeo-kampioen van Vor-
den", maar dan moet men er wel in
slagen de mechanische stier te be-
dwingen!

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Varkenshaa$jes met 'toebehoren'
Onder het 'toebehoren' bij de varkenshaasjes behoren champignons,
kippelevers en gekookte ham. Samen vormen ze met gebraden varkens-
haasjes een feestelijk gerecht waarbij drooggekookte rust of een van de
vele Italiaanse pasta's kan worden gegeven.
Reken voor 4 personen op 2 varkenshaasjes (samen circa 500 gram), 200
gram champignons, 200 gram kippelevers en 100 gram gekookte ham
(dikke plak).
Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat zout en
peper. Verhit 100 gram boter in een braadpan en wacht tot het schuim op
de boter begint weg te trekken.
Schroei de haasjes rondom in 3 tot 4 minuten dicht. Temper de warmte-
bron en laat het vlees gedurende 15 minuten zachtjes braden.
Maak de paddestoelen schoon en snijd ze in vieren. Spoel de levertjes
onder koud water af. Halveer ze en maak ze droog met keukenpapier.
Wentel ze daarna door een mengsel van ham in kleine blokjes. Snipper l
grote ui.
Wikkel het vlees na het braden in een stuk aluminiumfolie en laat het
liggen. Verwijder de helft van de resterende bakboter. Fruit in de achter-
gebleven bakboter de ui tot ze glazig ziet. Voeg dan champignons en kip-
pelever toe. Laat alles, boven een zeer matig afgestelde warmtebron, ge-
durende 4 tot 5 minuten, onder voortdurend omscheppen, zachtjes bak-
ken. Schep er daarna de hamblokjes door.
Snijd het vlees, schuin, in pinkdikke plakken. Schep de champignons,
kippelevers en blokjes ham er over. Voeg aan de resterende bakboter
eerst enkele eetlepels water toe.
Roer alle aanzetsels van de bodem goed los en laat alles even flink door-
koken. Schenk er dan 1/8 liter licht verwarmde slagroom bij en voeg 2
theelepels tomatenpuree en eventueel 2 eetlepels madeira of sherry toe.
Roer alles goed door en laat alles even zachtjes koken tot de saus licht is
gebonden. Voeg wat zout en peper naar smaak toe. Schenk de saus door
een zeefje over het gerecht. Strooi er wat fijngesneden bieslook over.

Bereidingstijd: ca. 30 minuten.
Energie per portie: ca. 2520 kJ (600 kcal).



DE VAlEWtlDE" 2 Begonia's 10,-

1 bos Chrysanten 4,75

Voorde tuin: 10 Anjers 8,75

Volop
Bloemkool en
Pre/p/anten

Verse worst soo gram 2,98

Magere met 500 gram 2,98
Onze we/bekende metworsten

4 stuks W

Zie reclame in de wagen op de markt

SLAGER

HANS JONKER

V ^> /
^

Kuikenpoten
per kilo 4,95

Lever
halve kilo 2,50

BIJ UW

POELIER HOFFMAN

t winkeltje in brood en banket

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

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel.J«53-1374. Privé 2830

geboren of
trouwen op

voor

uw kaarten

slechts f 88,88

als bij u op maandag 8 augustus 1988
een baby wordt geboren

of je wil deze unieke datum als trouwdag
dan krijgt u bij ons de

trouw- of geboortekaarten
voor f 88,88

is dat niet prachtig???

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

achtachtachtentachtig

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier.
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit
tevoren

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u opeen mooi plekje wilt
ophangen.

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

Kom gerust eens langs voor een goed advies.

HARMSEN
VAKJjpHILDERS

ISPALSTRAAT 17
HENGELOGLD 05753 1292

Donderdag 21 juli
tijdens de Braderie - vanaf 21.00 uur

Stemming en Sfeer met

„de Woodpeckers"
Gratis entree/ - en als vapouds op de Braderie

Pilsje voor'n piekie!

# # * * * * * * * * * * * * * * * * #

Zaterdag 23 juli vanaf 21.00

Top Trio,Assorti"
Gratis entree!

bode!

uur

, Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

ORANJEFEEST MEDLERTOL 8-9 JULI

Ruime keuze in gebruikte da-
mes en heren rijwielen, met en
zonder handremmen en ver-
snellingen. Gazelle, Batavus,
Union, geheel nagezien en in
orde gemaakt. Tevens hebben
wij al een merkfiets vanaf
f 499,-.

Fietsspecialist

Reind Zweverink
lekink 8, tel. 2888, Hengelo-G.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Schoolboeken bestellen

LOGA bellen

Tel. 3100

Deze week:

Croisants
NU 90cent

vers van uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

Trollenkoning en Monsieur Cannibale:
nieuwe fopo f f roef/es in lfteling
Stel u voor: u wandelt met het gezin door het Sprookjesbos in Efteling. Een van
de kinderen volgt het advies op een wy/er op /jjn/haar sterrebeeld te zetten.
Dan rolt het gordijn open en staat de familie ineens oog in oog met een echte
manshoge Trollenkoning. De grond van zyn koninkrijk schudt onder uw voe-
ten. Met luid maar onverstaanbaar gemompel en veel bewegingen wordt de
toekomst voorspeld van het kind dat de pijl heeft verzet. De voorstelling is een
complete show zonder woorden die iedereen begrijpt en die zo verrassend is dat
grote en kleine mensen er met open mond naar kijken.
De Trollenkoning is een schepping weer vele honderdduizenden kin-
van Efteling zelf in samenwerking
met experts van het produktcen-
trum TNO uit Delft dat de bewe-
gingsconstructie heeft ontworpen
met behulp van veel elektronica.
Ondanks zijn hoge leeftijd beweegt
de Trollenkoning nog bijzonder
soepel. Dat dankt hij vooral aan een
verfijnd mechanisme waardoor de
functies van hoofd en wenkbrau-
wen, ogen en kaken vloeiend wor-
den uitgevoerd. Handen en vingers,
pols, rug, heupen en armen kunnen
bewegen. Voor deze creatie is een
geheel nieuw technisch systeem
toegepast dat duidelijk een grote
stap verder is dan de al zo knappe
bewegingsmimiek van de figuren
uit bijvoorbeeld Fata Morgana, de
Verboden Stad.

Samen met Spitting Image-team
De Trollenkoning treedt in Efteling
op voor een internationaal publiek.
Hij moet zijn solo-show daarom
vooral brengen door zijn mimiek
zodat alle toeschouwers begrijpen
welke toekomst hij voorspelt. Dat
doet hij vooral met bewegingen en
gezichtsuitdrukkingen. Om in dit
opzicht een maximaal effect te be-
reiken, is nauw samengewerkt met
de mensen achter het populaire te-
levisieprogramma Spitting Image.
Hun bijzondere boetseertechniek
en het speciale materiaal dat zij ge-
bruiken voor hun karikaturen is ook
toegepast voor de Trollenkoning.
Zo voegt deze nieuwe attraktie van
Efteling weer een verrassend ele-
ment toe aan het al zo unieke en
veelzijdige pakket waarvan elk jaar

deren en volwassenen genieten. De
Trollenkoning is zijn werk als voor-
speller van de toekomst zojuist be-
gonnen.

Monsieur Cannibale
Genieten in Efteling heeft voor ve-
len óók te maken met griezelen.
Dat geldt bijvoorbeeld voorde Pira-
na, de wildwaterbaan, Python, de
reuzenachtbaan en de Bob, de ijse-

lijk snelle bobsleebaan. Aan die rij
is een nieuwe 'vlinders in je buik'-
attraktie toegevoegd in de vorm van
'Monsieur Cannibale1. Vlakbij het
restaurant staan de ketels te prutte-
len, je stapt argeloos in en dan wor-
den de gemoederen danig 'verhit'.
Met een hoge snelheid draait de ta-
fel waarop zo'n acht ketels zijn ge-
plaatst in het rond. Die ketels
draaien ook zelf met een razende
vaart. In het midden kijkt Monsieur
Cannibale vergenoegd toe hoe zijn
potje gaar wordt. De decoratie van
deze attraktie is verzorgd door de
ontwerpafdeling van Efteling en
per uur kunnen zo'n 1200 mensen
van dit menseneter-spektakel ge-
nieten.

Altijd verrassend
Ook deze twee attrakties bewijzen
weer dat Efteling elk seizoen voor
nieuwe verrassingen zorgt. En dat
niet omdat reeds bestaande aktivi-
teiten minder in trek of verouderd
zouden zijn. Integendeel. Efteling
heeft voor iedere leeftijd zo'n
royaal pakket aan mogelijkheden
dat elk jaar méér mensen uit bin-
nen- en buitenland er de dag van
hun leven meemaken. Door eikjaar
voor alle leeftijdsgroepen het aan-
bod te verruimen wordt de keus zo
groot dat ook op hoogtijdagen door
iedereen volop genoten kan wor-
den. De Trollenkoning en Mon-
sieur Cannibale zullen daar zeker
een goede bijdrage aan gaan leve-
ren.

Monsieur Cannibale is een van de
nieuwe attrakties van Efteling. Je
stapt in zo'n pruttelende ketel en
even later begint de 'tafel', waar de
ketels op staan, rond te draaien. Ook

de ketels gaan draaien. Deze 'vlin-
ders-in-j e-buik'-attraktie kan per uur
zo'n 1200 mensen veel plezier bezor-
gen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

lü intcminl

Hoera hier ben ik!
De nieuwste INTERCARD geboortekollekiie
ligt bij ons klaar.
Maak hieruit uw keuze en u
ontvangt een gratis geschenk.



Voor een rustig
vakantiegevoel

. O&fl* .J**.fonSr

Eerst alles goed regelen bij de Rabobank.

• Buitenlands geld
• Reisverzekeringen
• Hulpverlening in het buitenland
• Reis-/Eurocheques of Eurocard
• Safelokettenservice

U gaat dan een stuk geruster met vakantie!

Rabobank B
geld en goede raad

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

Off. OPEL-ISUZU-dealer

BIJ
OPEL-SERVICE WJ. v.d. KOOI

STAAN EEN AANTAL PERFECTE INRUILAUTO'S
MET EEN DIJK VAN EEN GARANTIE

EN SCHERP GEPRIJSD! Off. OPEL-ISUZU-dealer

OPEL CORSA 3-drs. 12S LS 31.000 km, 1e eig. 2
OPEL CORSA 3-drs. 12S LS 20.000 km, 1 e eig. 3
OPEL CORSA 4-drs. 12S G L 20.000 km, 1 e eig. 6
OPEL CORSA 3-drs. 12S LS 46.000 km, 1 e eig 3
OPEL KADETT-D 3-drs. 12S Spec. 69.000 km, LPG " 5
OPEL KADETT-D 3-drs. 12S Spec. 62.000 km 7
OPEL KADETT-D 3-drs. 16D 124.000 km, Diesel 7
OPEL KADETT-D 3-drs. 16D 125.000 km, Diesel 1
OPEL KADETT-D 5-drs. 13S 60.000 km, 1 e eig. 5
OPEL KADETT-E 5-drs. 13S LS 77 000 km 1
OPEL KADETT-E 5-drs. 12S LS 24 000 km 11
OPEL KADETT-E 3-drs. 12S LS 46.000 km, 1 e eig. 2
OPEL KADETT-E 3-drs. 12S LS 46 000 km, 1 e eig 4
OPEL KADETT-E 4-drs. 13S GT 28.000 km, LPG, 1 e eig. 5
OPEL KADETT 3-drs. 16D Spec. 124.000 km, Diesel
OPEL KADETT 4-drs. 12S LS 46 000 km 2
OPEL ASCONA-C 4-drs. 16D 192.000 km, Diesel 1 -
OPEL ASCONA-C 2-drs. 16S 129 000 km, LPG 6
OPEL REKORD 2-drs. 20S 148.000 km, LPG 4
OPEL REKORD 5-drs. 20S 96.000 km, Station 6-
OPEL REKORD 4-drs. 20S 90.000 km, 1e eig. 4-

Vreemde merken:

VW POLO C 3-drs. 1300
9.300 km, 1e eig., 1-'87

VW GOLF 3-drs. LX
123.000 km, Diesel, 7-'83
VW JETTA 2-drs. 1600
135.000 km, Diesel, 11-'81
FORD ESCORT 5-drs.
16S Luxe
118.000 km, 11-'84
FORD TAUNUS 5-drs. 16S
105.000 km. Caravan, LPG, 11-'81
FORD SIERRA 3-drs. 2.0
120.-000 km, LPG, 6-'85
MITSUBISHI GALANT
4-drs. 2.3 D
155.000 km, Turbo Diesel, 3-'84
RENAULT 11 3-drs. 12
37.000 km, 4-'86

MAZDA 626 4-drs. 2.0 S
85.000 km, 1e Eig., 5-'83

OPEL-Service W. J. df KOOI
Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM

Off. OPEL-ISUZU-dealer TEL. 05730-2555 Off. OPEL-ISUZU-dealer

ALLE AUTO'S MET 100% V.D. KOOI GARANTIE - INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK l

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Cafc-Rcstaurant

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

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Als je vooreen topmerk kiest

verlang je ook de beste service..

UW DEALER

Garage van Aalderen. Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230

hagesanCt SCHEMER
SCHAKELAAR

voor chemische
(spoel) toiletter

Schakelt uw buitenverlichting
automatisch aan en uit.
Geschikt voor gloeilampen met
grote fitting. Max. belastbaarheid 75 Watt.
Hoogte 90 mm; inbouwhoogte gemonteerd 62 mm.

HAGESAN
(chemisch toiletvloeistof)
Gaat vorming van gassen en
onaangename geuren tegen.
FLACON van 2500 ml.

MttllPIJtiN
VERLENGKABEL
Twee-aderige kabel met stekker en
contrastekker, lengte 20 meter.
Kleur oranje.

In 3'/2 meter

25

SPANBANDDEKKLEED en in 4'/2 meter

25
Met klemgesp.
Ideaal voor het snel en veilig vast
sjorren van koffers, surfplanken en
dergelijke op een imperiaal.

Een stevig oranje kleed
van 2 x 3 meter.
Handig voor vele doeleinden.

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261
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Dames blazer van 89,50 voor 65,-
Dames katoenen broeken van 75,- voor 49,-
Dames rokken van 89,50 voor 59.-
Dames pakjes van 169,- voor 119.-
DameS blouses van 89,95 voor 59.-

Dames truien van 109,- voor 79,-
Dames vesten van 119,- voor 89,-
Dames mantels van 219,- voor 149.-
Dames zomerjurken
voor de halve prijs/

Heren truien van 79,95 voor 29,95
Heren lange regenjassen van 129,- voor 89,-

Heren jacks van 125,- voor 89,-
Heren jacks van 39,95 voor 59,95
Heren jacks van 169,- voor 119,-

Het mes gaat er ook in
op de afdeling Schoenen!

Kindersandaal van 59,90 voor 45,-
Kindersandaal kleine maatjes

van 79,90 voor 49,-

Meisjes rokjes van 29,95 voor 19,95
Meisjes blouses van 55,- voor 19,95

ffl

Kinder joggingpakjes van 29,50 voor 19,95
Kinder joggingpakjes van 35,- voor 25,-
Kinder sweaters van 37,50 voor 25.-
Kinder truien van 45,- voor 22,50
Kinder sweaters van 27,50 voor 9,95
Kinder blouses van 15,95 voor 7,50
Kinder t-shirts van 22,50 voor 14,95
Kinder t-shirts van 8,95 voor 5,- S.
Kinder katoenen broeken
van 49,95 voor 29,95

Kinder jacks van 55,- voor 39,95
Kinder jacks van 89,95 voor 49,95
Kinder bikini en kleine damesmaten nu vanaf 5,-

^Sportschoenen van 79,95 voor 69,-
'f f Herenschoenen van 119,-voor 99,-

Clack Herenschoen van 79,90 voor 59,-
Fut Herenschoen van 99,- voor 79,-

V j Fut Herenschoen van 119,- voor 79,-

Dames veterschoen van 119,- voor 75,-
Dames instapschoen van 129,- voor 75,-
Dames instapschoen van 139,- voor 75,-

Dames pump van 59,90 voor 29,-
Dames schoen van 119,- voor 59,-

Dames schoen met veter van 134,90 voor 89,-

De Tuunte: ook voor schoenen
kwaliteitsgarantie - de beste service

Aanbiedingen geldig van donderdag tl m woensdag.



Stroo I en School Hoge winnaars
volleybaltoernooi

„School Hoge I" en „Monday Stars" broederlijk op één foto.

Onder grote belangstelling zijn in de
sporthal „'t Jebbink" de finales gehou-
den van het door de Vordense volley-
balvereniging „Dash" in samenwer-
king met de plaatselijke Rabobank
georganiseerde volleybaltoernooi. Op
deze slotavond zegevierde het team
van „School Hoge" in de prestatiepou-
le in drie sets van de „Monday Stars".
Dat betekende voor „het Hoge" de
eerste plaats, terwijl „Monday Stars"

op de tweede plaats beslag wist te leg-
gen.
In de strijd om de derde en vierde
plaats tussen „de Herberg" en „Boe-
tiek 32" zegevierde „de Herberg". In
deze prestatiepoule namen in totaal 10
ploegen deel.
De meeste deelnemende ploegen
kwamen tijdens dit toernooi uit de re-
creatiepoules. Niet minder dan 55
ploegen bestreden elkaar gedurende

zes weken de eer. Uiteindelijk werd
het team van „Stroo I" winnaar;
2. „Deliciateam"; 3. „Restantje";
4. „Harten Zes".

Na afloop reikte Dash-voorzitter E.
Oordt in de bomvolle kantine van de
sporthal de prijzen uit. Gezien de
overweldigende deelname zal het vol-
leybaltoernooi ook volgend jaarop de
agenda van „Dash" prijken.

Het team van het „Stroo I" kampioen recreanten.

Motorcoureurs
kunnen ook

met een touw
overweg

„de Graafschaprijders"
touwtrekkampioen

Het team van de auto- en motorclub „de Graafschapryders" heeft be-
wezen dat motorcoureurs ook over sterke armspieren beschikken.
Tijdens het Kampioenschap van Vorden touwtrekken werd „de
Graafschaprgders I" op overtuigende wyze winnaar. Een titel die de
heren coureurs een paar jaar geleden ook al eens behaalden.
H et Touwt rekkam pioen schap van Vorden werd, zoals te doen gebrui-
kelyk, door de Touwtrekvereniging „Vorden" georganiseerd op haar
terrein aan de Ruurloseweg.

Delden was met vier teams uitstekend
vertegenwoordigd; „de Graafschaprij-
ders" kwamen behalve met een Jong"
team ook met een veteranenteam aan
de start. Het dozijn werd volgemaakt
door Sorbo, Vaalverink, Ratti, Ruiter-
kamp, Brandweer en Medli. Er werd
een halve competitie gespeeld.
De Graafschaprijders I en II, Medli,
Ratti en Delden I en II drongen door
tot de finale.
Kampioen en ongeslagen werd dus de
Graafschaprijders I met 10 punten;

2. Medli, 8 punten; 3. De Graaf-
schaprijders II met 6 punten en 4. Del-
den I met 5 punten.

Dhr. G.H. Barink, voorzitter van de
organiserende vereniging, reikte be-
halve de prijzen ook aan de deelne-
mers een herinnering uit. Dit ter gele-
genheid van het 30-jarig bestaan dat
de touwtrekvereniging „Vorden" on-
langs vierde.
De Fair-play cup werd gewonnen
door Delden III.

SPORTNIEUWS

• Medlertol
Zaterdagavond is gehouden de
avondoriënteringswandeling, georga-
niseerd door de Oranjecommissie
Medlertol. Na een buiïge zaterdag is
onder prachtige omstandigheden de
wandeling verlopen. De vele deelne-

mers zijn met auto's naar het begin-
punt in de Wildenborch gebracht,
waarna ze via een routebeschrijving
moesten wandelen naar het eindpunt
café „Eykelkamp". Onderweg en aan
de finish moesten enkele vragen
beantwoord worden. Ook werd op de
helft van de wandeling een frisdrank
aangeboden.
De Ie prijs was voor de groep Guus
Hummelink, 2e prijs Gerrit Groot
Jebbink, 3e prijs Jan Hendriksen, 4e

prijs Gerrie Hendriksen, 5e prijs Jan
Gotink en de Poedelprijs ging naar de
groep Wenke Woltering.

Voorzitter Hendriksen reikte de prij-
zen uit. Hij hoopte dat iedereen vrijd.
8 en zat. 9 juli weer naar het Med-.
Ier komt. Vrijdag is het schoolfeest
voor de kinderen van de basisschool
„de Kraanvogel", 's Avonds wordt het
toneelstuk „het Veenspook" voor het
voetlicht gebracht toor toneelvereni-
ging „Eendracht" uit Gelselaar. Na
afloop is er dansen m.m.v. Rob Koers.
Zaterdagmiddag zijn er de Volksspe-
len. De Koningin van 1987 mevr. Mi-
nie Meyerink zal het eerste schot los-
sen bij het vogelschieten. Muziekver-
eniging „Concordia" zal 's middags
ook aanwezig zijn en voor de muzika-
le omlijsting zorgen, 's Avonds is er
groot bal m.m.v. JLemmon five".
Het feest wordt gehouden in een bij
de hal van werktuigenvereniging
MEDO en bij café „Eykelkamp".

• LR en PC de Graafschap
Afgelopen zaterdag werd door een
drietal ruiters/amazones deelgeno-
men aan de tweede selectiedag in
Gorssel. De Vordenaren weerden
zich goed. In het L-springen wist Rita
Wijnbergen met Charly een eerste
plaats voor zich op te eisen. Zij werd
hierdoor kringkampioene.

Ook Lilian Cuppers met Valentina
deed het zeer goed in de M2-dressuur.
Zij wist door twee zeer goed ogende
dressuurproeven het kringkampioen-
schap op haar naam te zetten. Rita en
Lilian mogen nu op 20 augustus deel-
nemen aan de Geldere kampioen-
schappen te Geesteren.

Wim Lenselink met Grando plaatste
zich als zevende in het M-springen.
H ij mag nu als eerste reserve mee naar
Geesteren.

Saskia Vreman bezocht met Hamed
zaterdag 2 juli het ponyconcours in
Haaksbergen. Zij wist in de L2-dres-
suur een Ie prijs en in het L-springen
een 2e prijs mee naar huis te nemen.
Zondag 3 juli werd het ponyconcours
in Brummen bezocht. In de B-dres-
suur wisten Monique G root Roessink
een Ie prijs, Suzan Hartman met Al-
ferdy een 2e prijs en Tamara Wiekart
met Midnight een 4e prijs binnen te
halen.
Saskia Vreman met Hamed had in de
L2-dressuur een Ie prijs; haar week-
end was weer goed verlopen, net als
voor die andere prijswinnaressen.

• VTP
De afgelopen week hebben weer de
clubkampioenschappen in de dubbels
en mixen plaatsgevonden. De halve
finales en finales werden dit weekend
tussen de buien door toch nog afge-
werkt.
Na verschillende spannende partijen,
waarin enkele in drie sets eindigden,
werden de uitendelijke winnaars be-
kend.
Bij de senioren werd de herendubbel
gewonnen door Ruud Ubbink en Rik
de Gruyter, die Jacco Venhuis en Ton
van Snellenberg versloegen met 6-2,
5-7 en 7-5.
Bij de damesdubbel werden Gerrie
Ubbink en Hennie Copiëns eerste
door Truus Brandenbarg en Gerrie
Wolteing te verslaan met 2x 6-3.
De mix ging uiteindelijk naar Gerrie
en Jan Woltering, die in een spannen-
de wedstrijd wonnen van Ron en Jos-
ka van Wijk met 6-3, 5-7 en 6-4.

VEEL GELD OP
ZAK IS DE DIEVEN

VERZOEKEN

'n Zakkenroller herken je nergens aan.
Dus moet u altijd op uw hoede zijn. Vooral
waar veel mensen zijn, Is deze dief aktief.
In het warenhuis Op de markt In winkel-
straten en In de bus of tram.

Let dus vooral op wat u doet met uw
geld en cheques. Een open tas of tasje is
een regelrechte uitnodiging voor dieven.
Een broek- of jaszak zonder klep, knoop
of rits - waarin een portemonnee voor 't
grijpen ztt - Is de droom van ledere zakken-
roller.

Loop liever niet met teveel geld op zak.
Stop uw portemonnee
altijd goed weg.
Bewaar cheques en
betaaloas nooit bij
elkaar. En let vooral
op bij grote drukte.

Want je weet
maar nooit wat er
gebeurt VOORKOMING

MISDRIJVEN
E en uak van d< po4<6c én u.

MERK
WAT JE HEBT

Dieven en Inbrekers zl|n meestal uit
op dure en makkelijk mee te nemen dingen.
Sieraden, tvs. audto- en video-apparatuur.
kunst, antiek, fietsen, loio/bpparatuur.
gereedschap en sportartikelen.

Maar u kunt zeil uw maatregelen nemen
om Inbraak en dlelsial 'n stuk moeilijker te
maken. Een héél slimme zet Is het merken
van uw waardevolle eigendommen.
Daarvoor gebruikt u uw postcode plus
huisnummer, bijvoorbeeld 2272 EV 303.
Dat merkteken brengt u op een vast onder-
deel van het voorwerp aan, dus bijvoorbeeld
op de kast van uw tv.

Merken doet u het best met een
speciale graveerpen (voor hard materiaal).
een stift met onuitwisbare Inkt Ivoor stoffen/
tapijt) of een UV-pen
lorulchlbare Inkt).

Méér Informatie
over het merken van
uw eigendommen
leest u In de folder
'Merk wat je hebr
die bl| de politie voor u
klaarligt VOORKOMING

MISDRIJVEN
Itn u*k <ran d. polRx tn u.

Bij de jeugd werd in verschillende
leeftijdscategoriën gespeeld.
Jongens t/m Wjr. Willem Holterman/
Martijn Bos-Tjarko van Wijk/Arne
Koning 7-5,6-4; tl m 14jr. Frank Wolte-
ring/Friso Verhoeve-Jochem Ems-
broek/Martijn Eggink 6-3, 6-3; tl m 17
jr. Jeroen Oostenk/Stephan Voskui-
len-Sjoerd Verhoeve/erik Besselink 4-
6, 6-0, 7-6.
Meisjes t/m 14jr. Hanke Wempe/Ger-
da Bijenhof-Ingrid Oostenenk/Pame-
la Brandenbarg 6-3, 6-4; tl m 17 jr. Ra-
chel Woltering/Iris de Gruyter-Eve-
lien Haas/Marjan Sterringa 6-2, 7-5.
Mix tl m 12 jr. Anwan v.d. Meer/Arne
Koning-Marloes Brandenbarg/Tjarko
van Wijk 7-5,6-4; tl m 14jr. Martijn Eg-
gink/Gerda Bijenhof-Hanke Wempe/
Alexander Molendijk 6-3, 7-5; tl m 17

jr. Rachel en Frank Woltering-Renske
Wempe/Erik Besselink 6-2, 6-1.

De clubkampioenschappen in de enkel-
spelen worden vanaf 27 augustus ge-
speeld, waarna op de finale zondag 4
september om de Clubkampioen en de
Super Club wordt gespeeld.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

LEG GEEN BUIT
VOOR DE RUIT

\

EEN INBREKER
GRIJPT DE KANS
DIE U 'M BIEDT

Dieven zijn dol op auto's. Want kijk
maar: de ramen vormen de etalage.
En wat u erin laat liggen, Is de 'waar".

Buit die bijna voor het grijpen ligt
Vooral wanneer de deuren, ramen of koffer-
ruimten niet goed zijn afgesloten.

Laat dus geen tasje, koffer, camera of
wat dan ook In de auto achter of verberg
deze spullen zó dat ze van buitenaf niet te
zien zijn. Neem geld. autopapieren en
reservesleuteltjes altijd mee. Sluit uw auto
goed af. En loop even bij de politie binnen
voor de gratis folder
Diefstal van en uit
auto's; hoe kunt
u 1 voorkomen'.

Dan bent u
die dieven straks
misschien nét een
stapje voor.

VOORKOMING
MISDRIJVEN

IMI lukvin d* polM* én u.

We willen niet meteen met het vingertje
wijzen, maar Inbraak is heel vaak te wijten
aan de vergeetachtigheid van het slacht-
offer. Een briefje op de deur. sleutel onder
de mat of touwtje uit de brievenbus zijn de
klassieke voorbeeldea Open ramen of
balkondeurea-1 gebeurt nog steeds.

Het wordt een inbreker dus soms wel
héél gemakkelijk gemaakt Maar om hem
tegen te houden. Is méér nodig dan het
vermijden van dit soort 'uitnodigingen'.

Goed hang- en sluitwerk, bijvoorbeeld.
Het merken en registreren van uw waarde-
volle bezittingen. Verlichting met tijdklokken,
eventueel alarmsystemen, 't hoort er alle-
maal bij. Informatie hierover staat Jn de
brochure'Inbraak-
preventie' die u
gratis bij het dichtst-
bijzijnde politiebureau
kunt krijgen.

VOORKOMING
MISDRIJVEN

Un zaak van d* pottt* én u

VOORKOMING
MISDRIJVEN

Een zaak van de politie én u.

Voorkoming misdryven
Projectdagen
Door de Rijkspolitie Vorden worden op woensdag 13 en
donderdag 14 juli 1988 twee projectdagen georganiseerd
voor inwoners uit de gemeente Vorden. Deze zullen
plaatsvinden in dekantine van de brandweerkazerne,
Nieuwstad la te Vorden (ingang aan de achterzijde,
Christinalaan).

Woensdag 13 juli 1988: Fietsgraveren
Inwoners uit de gemeente Vorden, die hun fiets willen laten voorzien van post-
code en huinummer kunnen op deze dag terecht in de brandweerkazerne, voor
het graveren hiervan. Tevens wordt de gegraveerde fiets dan geregistreerd op
een registratiekaart, waarbij een kleine attentie verstrekt wordt.
Tijdstip: van 13.00 tot 20.00 uur.

Donderdag 14juli 1988: Merk watje hebt
Op deze dag zal de politie Vorden waardevolle voorwerpen merken van perso-
nen die hierin geïnteesseerd zijn. Dit merken geschiedt of met de graveerpen
(hierbij wordt de postcode en huisnummer in het voorwerp gekrast) of met een
ultraviolet stift (waarbij de postcode en huisnummer op voor het oog onzichtba-
re wijze op het voorwerp wordt geschreven).
Het is de bedoeling dat deelnemers aan de aktie l waardevol voorwerp meene-
men naar de brandweerkazerne. Dit voorwerp wordt dan door de nplitie voor-
zien van postcode en huisnummer. Vervolgens krijgt de eigenaar een graveer-
pen of ultravioletstift en kan dan thuis zelfde rest van de waardevolle voorwer-
pen merken. Tevens worden de gemerkte voorwerpen dan geregistreerd.
Waardevolle voorwerpen: bijv. sieraden, TV's, audio- en video-apparatuur,
kunst, antiek, fotoapparatuur, gereedschap.
Tijdstip: van 13.00 tot 20.00 uur.

Politievaria
Op zaterdag 2 juli is een inwoner van Vorden door de verkeersgroep Apeldoorn
gecontroleerd met zijn bromfiets. Deze bleek te zijn opgevoerd en is overge-
bracht naar het groepsbureau voor een technisch onderzoek.

Op zondagmorgen 3 juli is in de bebouwde kom van Vorden een inwoner uit
Apeldoorn gecontroleerd op alcoholgebruik. De man bleek te diep in het glaasje
te hebben gekeken. Deze bestuurder moest na een blaasproef de bloedproef
ondergaan. Tevens is de man een rijverbod opgelegd.
- Op de kruising Baakseweg-Kruisdijk verleende een over de Kruisdijk rijdende
bestuurder van een personenauto, H J. van A. uit Duiven, geen voorrang aan
een over de Baakseweg rijdende automobilist, I .M J. uit Zutphen. Beide auto's
raakten daarbij total loss. Geen persoonlijke ongelukken.
- Wederom werden er vernielingen gepleegd aan een bushaltehokje (abri) van
de GSM aan de Nieuwstad. De GSM zal de schade herstellen doch de gemeen-
schap draait weer op voor de aangerichte schade.

I n verband met werkzaamheden zal de spoorwegovergang in de Brandenborch-
weg in de nacht van 18 op 19 juli a.s. van 23.00 tot 7.00 uur en op 28 juli van 7.30
tot 16.00 uur of zoveel langer of korter als noodzakelijk, voor alle verkeer afge-
sloten zijn.


