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Formatie Big Deal en
Elkie Deadman tijdens kermis in
Ie Herberg

Voor het 10e achtereenvolgende jaar organiseert de Herberg te Vorden weer diverse avonden voor
jong en oud tijdens de jaarlijkse kermis op 19, 20 en 21 juli. Donderdag tijdens de braderie speelt
in de grote zaal een van Nederlands beste buhne-groepen, nl. 'Big Deal'. Deze groep is bezig met
een afscheidstoernee en stoppen na 8 jaar in september definitief met optreden.

met medewerking van het Hanska
Duo, en 7-mans showorkest 'Woody
Wiss', barbecue en een optreden van
Elkie Deadman.

Vrijdagavond komt in samenwerking
met Sursum Corda de 'Tony Turner
drive-in-show' naar Vorden. De avond
wordt opgevuld met 'Gouwe Ouwe pla-
ten' vooreen ouwe entreeprijs. Belang-

stellenden worden voor diverse kap-
sters eventueel voorzien van een 'vet-
kuif.
Zaterdagavond vindt dan het traditio-
nele Openlucht- en zaalfestijn plaats

Gezien het enorme succes van enkele
jaren terug is deze ras-artieste nog een
keer teruggehaald. Elkie Deadman is
een persoonlijkheid die de laatstejaren
een begrip is geworden op allerlei po-
dia in en rond Nederland.
Deze van oorsprong Engelse zangeres/
caberetiere wervelt met schitterende
zang en humor door haar veelzijdige
show. Apart, verrassend, ondeugend
en boeiend van de eerste tot en met de
laatste seconde. Spetterende engelsta-
lige shows, op maat gesneden voor elk
publiek. De shows zijn opgebouwd
rond persiflages en satires op bekende
artiesten en geladeerd met snelle con-
ferences. Types als Tina Turner, Nana
Mouskouri, Tammy Wynatte, Kate
Bush, Michaeljackson en Bette Midler
worden op deze avond neergezet en dit
alles met haar eigen geweldige stemge-
luid.

Deze avond was ook vorige jaren uit-
verkocht, de reden waarom er ook dit
jaar weer kaarten te krijgen zijn in
voorverkoop. Op deze avonden speelt
als vanouds 't Hanska Duo in het café.

dink uit Lochem en een diavoorstelling
over landelijk Vorden. Plaats van han-
deling de Kapel in de Wildenborch.

De particuliere pijnbomenverzame-
ling op het landgoed De Belten kun-
nen op dinsdag 10, 17, 24, 31 juli en 7
en 14 augustus bezichtigd worden. Het
biologisch-dynamisch bedrijf 'De Vijf-
sprong' kan op woensdag 18 juli en l
augustus bezichtigd worden. Op 31
juli en 14 augustus kunnen de vakan-
tiegangers de in bedrijf zijnde boerde-
rij van de fam. Bouwmeester aan de
Schuttestraat 26 bezichtigen. Dinsdag
7 augustus de boerderij van de fam.
Mennink aan de Galgengoorweg 19.

Kermis en braderie
Donderdagmiddag 19 juli wordt er een
braderie gehouden. Voor de zaterdag-
morgen 21 juli staat een kinderbrade-
rie op het programma welke zal plaats
vinden op het grasveld nabij de NH
Kerk. Deze zaterdag is er tevens kermis
en volop muziek in de plaatselijke ho-
reca.

Zaterdag 28 juli vindt er op het Markt-
plein een Kunstmarkt plaats. De heerj.
Brinkman geeft op woensdag l en 15
augustus in de salon van camping
Wientjesvoort een lezing over de Vor-
dense natuur. De Vordense VW heeft
eveneens een aantal wandelroutes en
fïetsroutes uitgezet. Folders en infor-
matie zijn verkrijgbaar aan het WV-
kantoor, welke is gevestigd aan de De-
canijeweg2 (Bondsspaarbank).

Teveel water bij aqua festijn
Stichting Ham-Party
Teneinde het Vordense zwembad 'In de Dennen' nog meer te
promoten organiseerde de Stichting 'Ham Party' zaterdag op ver-
zoek van het badbestuur een waterspektakel dat door de organi-
satie werd aangeduid als een 'Aquafestijn'.
Bij het bedenken van deze naam kon
'Hamparty' niet bevroeden dat de
weergoden het aqua-festijn in negatie-
ve zin een handje zouden helpen. Ge-
durende de hele middag en avond een
gestaag regentje, waardoor het aantal
bezoekers tegenviel, 's Middags een 70
kinderen en zaterdagavond circa 300
man publiek. In feite veel te weinig
voor hetgeen deze avond geboden
werd.
Dat is nu eenmaal een probleem in Ne-
derland. Wanneer je wat in de buiten-
lucht op poten zet, ben je afhankelijk
van de weersomstandigheden. Het is
niet te hopen dat de Hamparty zich
door deze tegenslag uit het veld zal la-
ten slaan, want het gebodene, aankle-
ding etc. kan met één woord worden
omschreven: 'klasse'.

Kinderprogramma
De kinderen die 's middags kwamen
opdagen hebben zich kostelijk ver-
maakt. In de feesttent werden teken-
films vertoond. Tevens allerhand at-
trakties in en rond het bad. In het bad
spektakulaire kussengevechten op een
balk, een lange matras e.d. Op de wal
eveneens diverse spelletjes. Voor de za-
terdagavond had 'Hamparty' kosten
noch moeite gespaard om er een gezel-
lige boel van te maken.

Onderwaterverlichting
Onderwaterverlichting in het bad, ter-
wijl op de vier hoeken van het bad de
Vordense Brandweer brandslangen
had uitgelegd waardoor er een water-
fontein over het bad spoot, met als re-

sultaat een sprookjesachtige sfeer. Dit
werd nog meer geaccentureerd bij de
kunstzwemshow van de Nijmeegse
zwemclub. De meisjes bleken niet al-
leen in staat om een aantal fraaie oefe-
ningen te laten zien. Het was vooral de
perfectie en de timing die de handen
van de toeschouwers op elkaar kregen.
Onder het publiek enkele enthousias-
telingen die het kunstzwemmen eens
na wilden doen. Dat lukte natuurlijk
voor geen kant!
Toen de duisternis zo'n beetje was in-
gevallen werd op het podium (prachtig
aangelegd boven het kleuterbad) een
begin gemaakt met het popprogram-
ma. De aanwezigen genoten volop van
optredens van onder meer de Vorde-
naar Bert Siebelink; de formatie 'Livin
Legend' en de nieuwe formatie 'Lo'ko
She-Bang', de band van Julya Lo'ko.

Beachparty
Vanaf vandaag richt de 'Ham Party' al
haar aandacht op de Beach-party welke
op zaterdag 18 en zondag 19 augustus
rondom het meer bij de familie Graas-
kamp aan de Ruurloseweg wordt geor-
ganiseerd. Dit festival trok vorig jaar
3000 bezoekers. De organisatie hoopt
dit aantal volgende maand ruim-
schoots te overtreffen.
Het programma omvat voor zaterdag-
middag 18 augustus een omvangrijk
kinderprogramma. Voor de zaterdaga-
vond veel show en dans in Caraibische
stijl met medewerking van Mahlangu,
Caraibian Exotics, Tropical Gangsters,
Fakir Kitty Hagen en de Bra/.ilshow
Samba Manguera. Voor de zondag-
morgen onder meer een live-optreden
van Anita Meyer.

Veel vertier voor
vakantiegangers
Het is voor het VW-bestuur te Vorden
te hopen dat de weergoden de komen-
de maanden wat willen meewerken,
want voor de vakantiegangers is er ook
dit j aar weer veel te doen in Vorden.
Zo wordt er tot en met de laatste woens-
dag van augustus elke woensdagmid-
dag op het Marktplein een fietstocht
langs de Vordense kastelen georgani-
seerd. Ook staan er op de donderdag-
en 12, 19 juli en 16, 23 augustus
avondwandelingen op het landgoed
Den Bramel op het programma. Dit al-
les onder het motto 'Kent uw bomen'.
Op de maandagen 16, 23, 30 juli en 6
augustus staan er wandelingen langs
de mooiste plekjes van Vorden op het
programma. Het kasteel Vorden (ge-
meentehuis) kan in de maanden juli
en augustus elke maandag- en donder-
dagavond bezichtigd worden. Op don-
derdag 26 juli en 2 augustus worden bij
kasteel de Wildenborch de Staring-
avonden gehouden. Dit programma
omvat een korte wandeling door de
kasteeltuin. Een voordracht over de
dichter Staring door mevr. Diny Hid-

Dankzij Prettymarkt:

Zwem- en Poloclub
kan weer even adem
halen!
De Vordense zwem- en poloclub 'Vor-
den '64' organiseerde zaterdag haar
jaarlijkse Prettymarkt. Voor de club
een 'must' want de opbrengst van deze
markt wordt aangewend om geduren-
de de winter de badhuur van het over-
dekte zwembad in Eefde te betalen. De
Prettymarkt is dus duidelijk van levens-
belang. Ondanks het minder fraaie
weer toch opgewekte gezichten bij de
organisatie. Hoewel het beter had ge-
kund, was de opbrengst toch dusdanig
dat de club financieel gezien weer een
jaartje kan 'adem halen'.
De leden van 'Vorden '64' zijn het ge-
hele jaar bezig geweest met het opha-
len van allerhand spullen. Bovendien
was men de afgelopen dagen druk in
de weer met het bakken van cakes,
taart, het maken van jam, bloemen-
tuiltjes, noem maar op. Tijdens de
Pretty Markt vele vakantiegangers. De
oliebollen gingen gezien het weer grif
van de hand. De kinderen vermaakten
zich volop met de spelletjes, terwijl
voor de volwassenen het spel 21 zich
eveneens in een goede belangstelling
mocht verheugen.

A7M)£#vakantie SPELEN
hebben als thema

'FEEST IN DE HUT'
De Stichting Kinder Vakantiespelen organiseert vanaf 29 t/m 31
augustus voor de tiende keer in Vorden de kindervakan tiespelen.
T.g.v. het tweede lustrum is ditmaal als thema gekozen 'Feest in
de hut'. Deelname is mogelijk voor kinderen in de leeftijd 4 tot en
met 12 jaar.

Orienterings-
wandeling
Op zondag 8 juli werd door Oranje-
commissie Medlertol weerde jaarlijkse
orienteringswandeling georganiseerd.
I.v.m. de WK voetbal was deze wande-
ling niet zoals gewoonlijk 's avonds
maar's middags.
De wandeling, uitgezet door enkele he-
ren van de commissie, voerde door de

mooie omgeving van 'Het Medler' en
'DeWiersse'. Onderweg moesten enke-
le opdrachten voldaan worden.
Na afloop werden in café Eykelkamp,
die ook als start- en finishplaats diende,
de prijzen uitgereikt door voorzitter
Hendriksen.
De Ie prijs was voor de groep Neer-
laar/Boersbroek. De 2e voor de groep
Klein Wassink. De 3e voor de groep
Gotink en de poedelprijs voor de groep
Nijenhuis/Gotink.

De spelen worden gehouden op het
terrein aan het Wiemelink waar de kin-
deren woensdagmorgen 29 augustus
worden verwacht. Kinderen die deze
eerste dag verhinderd zijn kunnen als-
nog op donderdag en/of vrijdag
meedoen. Op deze eerste morgen wor-
den de kinderen beziggehouden met
het versieren van de hutten, terwijl er
diezelfde dag een zeskamp op het pro-
gramma staat. Voor de donderdag
staat er onder meer een optreden van
een clown op het programma. Ook is
er een playbackshow. De vrijdag is wel
ingevuld maar moet volgens de organi-
satie nog een verrassing blijven.

Bij slecht weer wordt uitgeweken naar
het Dorpscentrum. Vorig jaar namen
220 kinderen aan de spelen deel. Eddy
Stokkink, Garla en Frans Zieverink se-
dert vele jaren betrokken bij de organ-
satie zijn voornemens er een punt ach-
ter te zetten. 'We hebben het altijd met
veel plezier gedaan, maar kost je wel
een week vakantie. We vinden dat nu
anderen het maar eens van ons moeten
overnemen', zo zegt Carla Zieverink.
Wel is het drietal bereid nog een jaar
achter de schermen mee te werken.
Mensen die interesse hebben om vanaf
volgend jaar mee te willen helpen kun-
nen bellen 05752-1932 of 2694.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

van Ned . Pu b L 'i k
Antwoordnummer 13018
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 15 juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
bediening van de Doop.

Geref. kerk Vorden
Zondag 15 juli 9.30 uur en 19.00 uur drs. P.W.
Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 15 juli 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Donderdag 12 juli 19.00 uur Viering van het
H.Vormsel door Kardinaal Simonis.
Zaterdag 14 juli 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 15 juli 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 juli Past. J.
van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Hulsarts zaterdag 14 en zondag 15 juli dr.
Haas, tel. 1678. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringen-
de konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-351.

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

Dierenartsen van zaterdag 14 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 14 en 15 juli J.H. de Lange, Lochem,
tel. 05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

Bureau voor thuis verplegen. ?4 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.aO uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Adviescommissie woningtoewijzing houdt zit-
ting in het Dorpscentrum de eerste maandag
van de maand van 19.00-20.00.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-

dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).

Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).

Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar 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 juli mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
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 Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
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 Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

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

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 juli 10.00 uur ds. J. Veenendaal,
em. pred. Vorden.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 14 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 15 juli 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 juli Pastor
van Zeelst, tel. 05752-1735.

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

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

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 iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Open huis
Evenals voorgaande jaren houden de
gezamenlijk Vordense kerken ook deze
zomer weer open huis op enkele zon-
dagmiddagen in de Hervormde Dorps-
kerk. Het programma bestaat uit de
volgende 'blokken': beeldende kunst/
expositie, muziek/zang en een korte
vesperdienst. Onder de toren wordt
koffie, thee en fris geserveerd. Voor a.s.

zondagmiddag 15 juli is het program-
ma als volgt: Beeldende kunst: mevr.
van kempen uit Doetinchem met kant-
klossen; Mia Gal uit Lichtenvoorde
met poppen; dhr. Hilhorst uit Geeste-
ren met brandschilderen op hout en
mevr. Oltvoort met merklappen.
Muziek: Koor 'Cantemus Domino'
o.l.v. A. Wissink.
Vesper: o.l.v. Dhr. H.G. Dijkman.
Graag heten wij u welkom.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f,7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als 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:
Ford Escort Diesel 1.6 Bra-
vo, bouwjaar sept. 1987, me-
talic blauw/grijs, 77.000 km.
Tel. 05750,41201.
Na 18.00 uur: 05753-3312.

• Nog steeds verse aard-
beien te koop, witlof en aard-
appelen.
Bannink Tuinderij, Hulshofweg
4, Ruurlo.
Tel. 05736-1311.

• TE HUUR GEVRAAGD of
TE KOOP:
Boerderij of Woonhuis met
ca. 2 ha grond. Brieven onder
nummer 7-1, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
schouwmodel, gashaard,
gevelkachel en keuken-
kachel.
Tel. 05450-93934.

• TE KOOP:
Snorfiets. Vespa.
Tel.:05750-21318.

• WIE WIL MIJ 3 uur in de
week helpen het huis
schoonmaken.
Tel. 05752-2818.

• TE KOOP:
Herenfiets, trommel remmen,
3 versnellingen f 250,-.
Solide herenfiets 'Gazelle'
28x1,5 f 225.-.
Jongens- en meisjesfiets
van 6-9 jaar a f 45,-.
Tel. 08340-42880.

• TE HUUR:
2 Caravans (4-5 pers.) in Ei-
felgebergte Monschau (Duits-
land). G. Roenhorst, Karspel
32, Hengelo-G.
Tel.:05753-1745.

• GEZOCHT:
woonruimte in Vorden voor
hovenier.
Tel. 08880-2056.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

KENJELIMIET
OP80KM-WEGEN

jDe politie

• WEGGEVLOGEN:
Valkparkiet (maandagmor-
gen). Reakties: tel. 1101.

• TE KOOP:
nieuwe aardappelen, Amazo-
ne, zeer fijn van smaak en
boerenkoolplanten
A. Schouten, Zutphenseweg
89, Vorden, tel. 1504.

Bijsluiters

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Tdufoon 05752 1010

WIJZIGING

Als gevolg van het sterk toegenomen gebruik van de
geldautomaat is het kasbezoek tussen de middag tot een
minimum gedaald. Daarom zijn wij m.i.v. 9 juli

GESLOTEN VAN 12.30 TOT 13.15 UUR

Omdat wij geen gespreide lunchpauzes meer nodig
hebben zijn onze adviseurs tijdens kantooruren steeds
voor u bereikbaar.

Rabobank IS
Zutphenseweg 26, tel. 05752 -1888

VORDEN

MO
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Nu op veel kleding

20-
70°/cO ECHTE

KORTING WEG -
WEG

Bijna al onze zomerkleding is nu sterk afgeprijsd.

DAMES-, HEREN- en KINDERCONFECTIE
voor SPOTPRIJZEN

Kom profiteren van deze superkortingen.

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw

Glaswerk
Wandafwerk ing

Schildersbedrijf

A. PETERS
Ruurloseweg 54
Kranenburg
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

Tussen een bielstuk en een
BIEFSTUK zit een groot

verschil. Een goede bief stuk
moet botermals zijn en aan

elke kant 2 min. bakken.
Voor zo'n BIEFSTUK moet u bij

Slager Jan Rodenburg zijn!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 ««o 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Hamburgers per stuk 1,—

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehaktikiio11,50
H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95

Speklapjes 1 k,i0 8,45

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Rodeo Burger
per stuk 1,25

SPECIALITEITEN

Slavinken
4 betalen

Varkenshaasjes

UIT EIGEN WORSTMAKERU

ACHTERHAM
100 gram 1,95

BACON
100 gram 1,89

BIEFSTUK
WEEKEND

ALLES VOOR DE BARBECUE

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 6,75

Reuze Spies Reuze saté
per stuk Perstuk

2,95 2,95

Barbecue-
worst

500 gram 4,95

Drum stick
per kilo

9,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE; WIJ ZORGEN ERVOOR.

groenten en fruit
kaas en noten

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 12 -13 -14 juli

Goudette
Roomkaas 60

500 gram

5,95

UIT DE NOTENBAR:

Party Noten Mix
250 gram

b e t e r c o m p l e t e r
1,95

maandag 16, dinsdag 17
en woensdag 18 juli: Goudse Jonge kaas 5009™ 4,95

IN ONZE OPRUIMING:

Bunnies kinderschoenen
Jochie kinderschoenen _
Cristall damessandalen _
Rohde voetbedsandalen
Rohde voetbedmuilen
Blenzo muilen

_nuv.a. 69.-
nu v. a.

.nuv.a. l l ïJi

nu t y^

nuv.a.

nuv.a.

Kinderlinnen nu allemaal 15.-

Kindersportschoenen
Trimschoenen

19.-
nu

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - tel. 1342

OPEL SERVICE

K< W.J. KOOI
Opel/Isuzu-dealer: TYamstraat 13, Lochem. fit: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. fit: 05735-32 95.
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Anne Maria

We noemen haar

Marieke

Marcel Rouwenhorst
Henny Rouwenhorst-

Addink

5 juli 1990
Vordenseweg 18
7231 PAWarnsveld

Gelukkig en blij zijn we met de
geboorte van onze zoon

Maurice
Ben en Wilma

Korenblik-Kersten

3 juli 1990.
Hoetinkhof187
7251 WH Vorden.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Wesley
Frans en Ellen

Burger

5 juli 1990.
De Steegel 7
7251 CK Vorden.

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter

Manneke
Leo Kamphuis
Marga Katier

8 juli 1990.
Hoetinkhof76
7251 WE Vorden.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken die door mid-
del van kaarten, bloemen en
andere attenties onze 55-jari-
ge trouwdag extra feestelijk
heeft gemaakt.

G.J. Onstenk
M.G. Onstenk-

Wassink
juli 1990.
'Bloemendaal'
Holskampweg 5
7251 PJ Vorden.

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven, ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van

H.F.J. Huitink
Uit aller naam,

M.E. Huitink-
Woltering

Vorden, juli 1990.

Voor uw blijken van medele-
ven na het overlijden van onze
moeder en oma mevr.

G.G. van Houte-
Wafelaar -

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Familie van Houte

Vorden, juli 1990.

G.H. Sterringa, huisarts

Geen praktijk
van 16 juli t/m 3 aug.

De dienst wordt waargenomen
door dr. J.M. Dagevos,
Vaarwerk 1, tel. 2432
voor patiënten wier achternaam
begint met A Vm K

en door dr. W.J.C. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678
voor patiënten wier achternaam
begint met L t/m Z.

Boeken bestellen

LOGA bellen

Tel. 3100

De TUINEN van

De Wiersse
Vorden

open op

zondag 15 juli, zondag 22 &
maandag 23 juli

van 10.00 tot 18.00 uur
Entree:! 5,-p.p.
Gratis parkeren

*-*-

t
* -*-

-#-
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Dankbaar en blij hopen wij
op donderdag 12 juli D.V.
met kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijk te herdenken.

B.F. Bennink
$ E. Bennink-Oltvoort
x 'r

Receptie op donderdag 19 juli
van 20.00-21.30 uur in
rest. 't Wapen van 't Medler'
Gebr. Eijkelkamp, Ruurloseweg 114,

• Vorden.
Z
I£ Wildenborchseweg 18,7251 KG Vorden.
jk

Bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor ons is ge-
weest, geven wij u kennis dat na een kortstondige lief-
devolle verpleging in 'Villa Nuova' en 'Het Nieuwe Spit-
taal' is overleden onze huisgenoot

Willem Bosch
in de gezegende ouderdom van 90 jaar.

Vorden: G. H. Kornegoor
E. Kornegoor-Kornegoor

Vorden: J.W. Kornegoor
F.J.P. Kornegoor-Straalman

Marlon-Arjen

7251 MZ Vorden, 8 juli 1990.
KostedeweglO.

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
'Monuta', Het Jebbink4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 12 juli
om 13.15 uur in genoemd uitvaartcentrum, waarna
aansluitend om 14.00 uur de teraardebestelling zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Voorafgaande aan de dienst is er van 13.00-13.15 uur
gelegenheid tot afscheid nemen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
bovengenoemd uitvaartcentrum.

Toch nog onverwacht is op 90-jarige leeftijd overleden
onze geliefde broer en zwager

Willem Bosch
geb. 11-11-1899 108-07-1990

Gedurende vele jaren liefdevol opgenomen in het ge-
zin van de familie G. Kornegoor op 'Het Hissink' te
Linde, gem. Vorden.

Warnsveld:

Wichmond:

Linde:

Vorden, 8 juli 1990.

J. Bosch-Prins

A. Garritsen-Bosch

H. J. Bosch
J.G. Bosch-Beumer

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
betekend heeft, delen wij u mede dat vrij onverwacht
van ons is heengegaan onze lieve moeder en oma

Lamberta Klein Geltink-
Brandenbarg
WEDUWE VAN D. KLEIN GELTINK

op de leeftijd van 74 jaar.

Enschede: Gerrie en Gijs
Jolanda en Frans
Marjan en Perry
Martine

Dedemsvaart: Dinie en Jan
Kasper en Joke
DirkJanenYvonne

Vorden, 8 juli 1990.
'DeWehme', Nieuwstad 32.

Correspondentie adres:
DeheerJ.Sessink,
Langewijk 137,7701 AD Dedemsvaart.

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monuta',
Het Jebbink 4a te Vorden.

Een korte rouwdienst zal worden gehouden donder-
dag 12 juli om 11.00 uur in genoemd uitvaartcentrum,
waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaats-
vinden om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
zaal 'De Herberg' te Vorden.

Goed en n&tjes verzorgde
rouwbloemstukken en graf kransen

is.
BLOEMENSPECIAALZAAK

dijherman Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1334

Op bijna 90-jarige leeftijd is na een kortstondige ziek-
te van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, groot- en overgrootvader

Hendrik Hengeveld
Vorden: J. Hengeveld-Vosselman

Vorden:

Vorden:

Neede:

Sousse (Tunesië):

Duiven:

A. Hengeveld
F. Hengeveld-Kuijpers

H.G. Hengeveld
T.M.B. Hengeveld-Spoor

Erwin, Sandy

H.J. Hengeveld

E. Toumia-Hengeveld
T.Toumia

Wassim

R. Hengeveld
B. Hengeveld-Lafors

7 juli 1990.
Margrietlaan 29,7251 AV Vorden.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden op woensdag 11 juli.

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons is
geweest, geven wij u kennis van het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader, groot- en over-
grootvader

Jan Eggink
E: HTGENOOT VAN H.A. EGGINK-REERINK

in de ouderdom van ruim 86 jaar.

Vorden: H.A. Eggink-Reerink

Warnsveld: H. Eggink
J.B. Eggink-van Til
Dinyen Erik
Jan en Everdien
Erik

Vorden: H.J. Eggink-Meijer
Hilda en Gerard (Roy, llse)
Johan en Diana

Vorden: E. Eggink
A.C. Eggink-Lettink
André
Henri
Christine

Zutphen, 10 juli 1990.

Correspondentie-adres:
H.A. Eggink-Reerink
Langkampweg 6, 7251 PM Vorden.

De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 13 juli a.s.
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Vooraf wordt om 12.00 uur een Rouwdienst gehouden
in het rouwcentrum van de Monuta Stichting, Het Jeb-
bink 4a te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Heden ging van ons heen onze beste vriend

Jan Eggink

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden: fam. D. Lettink

Vorden, 11 juli 1990.

op ZATERDAG 21 JULI
organiseert de VW een

KINDERBRADERIE
van 's morgens 10.00 uur
tot 's middags 13.00 uur
op het Kerkplein.

Tel. opgave 3111

chr. muziekver.
SURSUM

CORDA

930-1990
Op/

20 JULI -21.00 UUR
verzorgt TONI TURNER DRIVE-IN SHOW
een spetterende

GOUWE OUWE DISCO
IN ZAAL 'DE HERBERG'
TEVORDEN
Gast-dj is 'Goud van oud' CORRY TEN BARGE

TOEGANGSPRIJS
F L 1,50 (lekker ouderwets!)

m.m.v. KAPPER JIM HEERSINK, die u
geheel gratis een gouwe ouwe look
bezorgt!

Dus jongere oudere/oudere jongere,
KOM OP 20 JULI NAAR DEZE DISCO!

De enige echte
komen
van de

Keurslager
Het is een Keurslager die
jaren geleden de slavink
uitgevonden heeft. Bij hem
treft u dus de échte aan!
Proef het verschil.

SLA-
VINKEN

NAAR ORIGINEEL
RECEPT

5 HALEN

A EN

•l BETALEN

MUIDER-'
SLOTJES

een biefstuk met
verrassende vulling

100 GRAM

2,95 _

Voor het weekendrecept:

Rundergehakt
500 gram 5,98

TIP voor de boterham:

Boterhamworst
100 gram 98 cent

Kookworst
250 gram 2,49

Maandag:

Speklappen
500GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500GRAM 5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM 4,98

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

Dit weekend
EXTRA VOORDELIG:

SLAVIN KEN

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

ALLE RIJBEWIJZENNatuurlijk voor
je opleidingen

BDVAG RIJSCHOOL
Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

BEL NU:
05735-1788

RIJSCHOOL GROENEVELD

IJ DE NS KI ;RMIS
Meruera

DONDERDAG

i y JULI
(Braderie)
Aanvang 21.00 uur

in de zaal TOPORKEST

BIG DEAL
in het café HANSKA DUO
KAARTEN a F 7,50 IN VOORVERKOOP

VRIJDAG

20 JUL.

ENTREE F 1,50

Aanvang 21.00 uur

in de zaal TONY TURNER

GOUWE OUWE
DRIVE-IN SHOW

in het café HANSKA DUO

ZATERDAG

21 JULI

OpenCuckt- en zaatfestijn
m m v HANSKA DUO

RODEO op mechanische stier
BARBECUE

ORKEST:

WOODY WISS
(7-persoons show-orkest

SPEKTAKULAIR OPTREDEN VAN:

ELKIE DEADMAN
KAARTEN IN VOORVERKOOP (vol is vol! - vorig jaar uitverkocht) è F 12,50

AAN DE ZAAL (indien voorradig) F15,- |
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MTelefoon gemeente: 05752-2323.
MHet gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op ivoensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

BurgemeesterEJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf IL 00 uur
volgens afspraak.

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

/M EERJAREN-
PROGRAMMA

RESTAURATIE
RIJKSMONUMENTEN

Jaarlijks dient de gemeenteraad een
aanvulling te geven op het restauratie-
programma dat een periode van vijf
jaar beslaat. Op dat programma staat
iedere eigenaar die in deze periode van
vijf jaar plannen heeft om zijn monu-
ment te restaureren. Op basis van het
programma, dat door burgemeester en
wethouders moet worden ingediend bij
de minister van Welijn, Volksgezond-
heid en Cultuur, wordt voor de ge-
meente jaarlijks een budget gereser-
veerd voor de restauratie van rijksmo-
numenten. Jaarlijks reserveert de mi-
nister voor Vorden, afhankelijk van het
programma, ongeveer f 95.000,—.
ledere eigenaar die zich heeft opgege-
ven is op het programma geplaatst.
Aangezien het budget te klein is om
alle voorgenomen restauraties uit te
voeren, dienen burgemeester en wet-
houders te kiezen welk monument het
eerst in aanmerking komt om gerestau-
reerd te worden. Daarbij is reeds be-
paald dat de R.K. kerk in Kranenburg
het eerst aan bod komt. Voor deze res-
tauratie moeten burgemeester en wet-
houders het budget vijf jaar sparen,
omdat anders deze restauratie niet ge-
realiseerd kan worden.

¥7J!* VOEREN
RECHTSGEDING

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om één rechts-
geding aan te spannen. Eind 1988 is
een van de medewerkers van de ge-
meente als fietser aangereden door een
auto. Voor zulke verkeersongelukken
bepaalt artikel 31 van de Wegenver-
keerswet dat de gemotoriseerde ver-
keersdeelnemer op voorhand schuld
heeft. De verzekeraar van de automobi-
list is desondanks slechts bereid om 25
procent te vergoeden van de loonscha-
de die de gemeente als wekgever heeft
geleden.
Burgemeester en wethouders hebben
advies gevraagd aan een gespeciali-
seerd bureau. Dit bureau adviseert om
een rechtsgeding aan te spannen tegen
de verzekeraar van de automobilist.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad nu dus voor om het
advies van dit bureau op te volgen en
om een rechtsgeding aan te spannen.

^« VERZOEK OM
SCHADEVERGOE-

DING OP GROND VAN
DE WET OP DE RUIM-

TELIJKE ORDENING
Tegen het onherroepelijk geworden
bestemmingsplan 'Nieuwstad Noord
1986' heeft de heer G.J. Klein Hane-
veld een verzoek om schadevergoeding
ingediend. In een eerder stadium heb-
ben de heren Van Houte en Ubink
reeds een verzoek ingediend. Op
grond van de procedureverordening
bestuurscompensatie dient de ge-
meenteraad binnen twee maanden een
beslissing te nemen over de ontvanke-
lijkheid van het verzoek om schadever-
goeding.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om het verzoek
om schadevergoeding ontvankelijk te
verklaren en om aan de Stichting Ad-
viesbureau Onroerend Goed Zaken te
Rotterdam advies te vragen over het

verzoek om schadevergoeding. Dit is
ook gebeurd voor de verzoeken van de
heren Ubink en Van Houte.

ANSCHAE AUDIO-
VISUELE APPARA-

TUUR VOOR IN- EN
EXTERNE
VOORLICHTING

Audio-visuele apparatuur neemt een
steeds belangrijker plaats in bij infor-
matieverstrekking. Met name wordt
veel informatie gegeven middels video-
banden. In de toekomst zal het gebruik
hiervan alleen nog maar toenemen.
Een groot voordeel van het werken met
video is dat in een kort tijdsbestek veel
informatie gegeven en verkregen kan
worden over bijvoorbeel nieuwe wetten
en uitvoeringsmaatregelen. Hierdoor
kan deelname aan studiedagen en con-
gressen teruggedrongen worden. De
aanschaf van deze apparatuur bevor-
dert derhalve het doelgericht en effi-
ciënt werken. Ook voor raads- en com-
missieleden en burgers kan de appara-
tuur gebruikt worden voor het geven
van voorlichting.

Burgemeester en wethouders vragen
aan de raad een bedrag van ruim
f 3000,— voor de aanschaf van deze
apparatuur.

JUENOEMING
AMBTENAAR VAN DE

BURGERLIJKE STAND
Met ingang van l juni 1990 is ter secre-
tarie, afdeling Algemene Zaken be-
noemd de heer G. Wolsink. In geval
van afwezigheid van de medewerkers
op het bureau Burgerzaken zal hij daar
de zaken waarnemen. De heer Wolsink
dient daarbij als ambtenaar van de
Burgerlijke stand diverse stukken te
kunnen ondertekenen. Dit is alleen
toegestaan na benoeming door de ge-
meenteraad en na beëdiging door de
rechtbank.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor de heer G. Wol-
sink te benoemen tot ambtenaar van
de Burgerlijke Stand.

GEMEEN-
TELIJKE

MONUMENTEN-
VERORDENING

Op l januari 1989 is de 'Monumenten-
wet 1988' in werking getreden. Deze
wet opent de mogelijkheid dat burge-
meester en wethouders beslissen op
een verzoek om een vergunning voor
het aanpassen of veranderen van een
rijksmonument. Daartoe dient de ge-
meentelijke monumentenverordening
aangepast te worden in die zin, dat de
gemeentelijke monumentencommis-
sie advies geeft aan burgemeester en
wethouders over deze aanpassingen
aan rijksmonumenten.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de monu-
mentenverordening hiervoor aan te
passen.

^VERKOOP WONING
ZUTPHENSEWEG 50

De woning Zutphenseweg 50, in eigen-
dom bij de gemeente, is vrijgekomen.

In 1988 heeft de gemeenteraad beslo-
ten om woningen, in eigendom bij de
gemeente die leegkomen, te verkopen.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de woning
door middel van een openbare in-
schrijving te verkopen, onder het voor-
behoud dat als niet geboden wordt wat
burgemeester en wethouders mini-
maal willen de verkoop niet doorgaat.
Als dat het geval is dan gaan burge-
meester en wethouders over tot inscha-
keling van een makelaar.

OTA WONING-
BOUWPROGRAMME-

RING 1991-1996
VASTSTELLING PLANNINGSLIJSTEN
NIEUWBOUW EN VERBETERING
1991 TOT EN MET 1995.

De door het Gewest Midden IJssel op-
gestelde nota woningbouwprogram-
mering vervult voor Vorden een on-
misbare rol bij het opstellen van plan-
ningslijsten voor nieuwbouw van wo-
ningen. Op basis van deze lijsten krijgt
de gemeente een bepaald aantal wo-
ningen in de gesubsidieerde woning-
bouw toegewezen. Ook voor andere
beleidsterreinen, zoals de planning
van bestemmingsplannnen, de behoef-
te aan industrie-of bedrijfsterrein, de
onderwijsprognose, de handhaving
van het voorzieningenniveau en de
planning van sociaal-culturele accom-
modaties en -aktiviteiten maken burge-
meester en wethouders gebruik van de
gewestelijke nota.
Uit het door de provincie opgestelde
streekplan blijkt dat voor de periode
1990-1996 de netto-woningvoorraad-
toename voor Vorden 142 bedraagt.
De nota van het Gewest geeft een toe-
name te zien van 172.

EMSTERREIN

In 1991 zullen hier 16 woningen ge-
bouwd worden in de sociale huursec-
tor. Ook komen er een even groot aan-
tal woningen in de vrije sector koop
met eenmalige bijdrage. Speciale aan-
dacht krijgt daarbij de huisvesting voor
ouderen en jongeren.

DDINKHOE

Voor de gemeente is er beperkte ruim-
te om in 1990 en 1991 woningen in
aanbouw te nemen. Een beperkt aantal
kavels kan mogelijk dit jaar aan gega-
digden aangeboden worden. Het be-
stemmingsplan biedt tot medio jaren
90 ruimte voor woningbouw. Met de
projectontwikkelaar, die een deel van
de gronden in eigendom heeft, zijn af-
spraken gemaakt over de fasering van
de woningbouw.

RANENBURG

Hier kunnen er 2 woningen per jaar
bijkomen. Het bestemmingsplan biedt
voorde komende jaren nog voldoende
ruimte.

ICHMOND

Ook hier gaan burgemeester en wet-
houders uit van de realisering van 2
woningenper jaar. De mogelijkheden

om te bouwen in het bestemmingsplan
'de Wogt' zijn bijna uitgeput. In het
najaar zullen burgemeesteren wethou-
ders de gemeenteraad voorstellen
doen tot grondverwerving en/of wijzi-
ging van het bestemmingsplan.

NDUSTRIETERREIN
EN BUITENGEBIED

Woningbouw in deze gebieden is ge-
koppeld aan de bedrijfsmatige nood-
zaak. Burgemeester en wethouders
gaan uit van het gemiddelde van de af-
gelopenjaren.
De provincie Gelderland vraagt om bij
de toewijzing van de contingenten re-
kening te houden met een integrale
verbetering van het woon- en leefmi-
lieu. In de afgelopen jaren hebben
burgemeester en wethouders hieraan
gevolg gegeven door met name aan-
dacht te schenken aan de zogenaamde
dorpsvemieuwingsgebieden, het ter-
rein van het voormalig jeugdcentrum,
de voormalige zuivelfabriek en het
cooperatieterein. Binnenkort gaat
voor het Gemsterrein hetzelfde op.
Ook de aanpak van het omliggende ge-
bied heeft de aandachtvan burgemees-
ter en wethouders. Ook vraagt de pro-
vincie om meer woningen geschikt te
maken voor bewoning voor ouderen.
Dit is een aandachtspunt voor burge-
meester en wethouders.
Teneinde een beter inzicht te krijgen
in de diverse categorieën woningen
zijn burgemeester en wethouders van
plan om een woningkarthoteek op te
zetten. Hiervoor zal een tijdelijke
kracht aangetrokken worden.

I» VERVANGING VAN
HET HEKWERK

SPORTPARK OUDE
ZUTPHENSEWEG

Het hekwerk is al jaren aan een ingrij-
pend herstel toe. Door de onduidelijke
toekomst, onder andere door de golf-
baanplannen en de mogelijke privati-
sering (overdracht van het comlex aan
de voetbalvereniging) is het onder-
houd bewust naar de achtergrond ge-
schoven.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om het huidige
hekwerk te vervangen door een deug-
delijke sportveldafrastering met toe-
gangspoorten. De kosten bedragen in
totaal f 38.600,—. Het hekwerk wordt
1.25 meter hoog met daarboven ge-
spannen puntdraden. Het gaas zal tot
een diepte van 29 cm. worden ingegra-
ven om konijnen te weren.

Over het verwijderen van het oude hek-
werk voeren burgemeester en wethou-
ders overleg met de voetbalvereniging.
Indien dit door de voetbalverening zelf
gebeurd dan zijn de kosten aanzienlijk
lager. Een deel van de opbrengst kan
dan ten goede komen aan de voetbal-
vereniging.

In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse hebben burge-
meester en wethouders besloten om de
volgende tijdelijke verkeersmaatrege-
len te treffen op 15, 22 en 23 juli 1990:

— instellen van een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg met betrekking tot het
gedeelte van de Ruurloseweg tot de
spoorbaan en

— afsluiting van de Wiersserallee voor
alle verkeer behalve voetgangers.

In verband met de Ludgermarkt te
Wichmond zal op zaterdag 14 en zon-
dag 15 juli aanstaande de Dorpsstraat
in Wichmond vanaf superette Krijt tot
aan de Rondweg (Baakseweg); de
Hackforterweg vanaf de Dorpsstraat
tot aan de kruising met de Beeklaan en
de Vogelzang afgesloten zijn voor alle
verkeer behalve voetgangers. Op ge-
noemde dagen zal voor een zijde van
de Beeldaan een parkeerverbod gel-
den, aangegeven door borden model
49 van bijlage II van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

^» GEMEENTERAADSVERGADERING
OP 17 JULI 1990

Voor deze laatste vergadering voor het zomerreces, die begint om 19.30 uur
in het gemeentehuis, staan de volgende punten op de agenda.
— aanvulling meerjarenprogramma restauratie rijksmonumenten;
— voeren van een rechtsgeding;
— grondtransactie metV.V. Vorden;
— verzoek om schadevergoeding ex. art. 49 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening;
— aanschaf audio-visuele apparatuur voor in- en externe voorlichting;
— benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand
— wijziging Gemeentelijke Monumentenverordening;
— verkoop woning Zutphenseweg 50;
— notaWoningbouwprogrammering 1991-1996;
— vaststelling planningslijsten nieuwbouw en verbetering 1991 tot en met

1995;
— verdagen beslissing op beroepschrift J. Huetink;
— wijziging begroting 1990;
— reparatie hekwerk terrein voetbalvereniging Vorden;
— onderhoud hekwerk graf A.C.W. Staring.

In verband met de Wielerronde van
Vorden zullen op 18 juli aanstaande
van 16.00 to 21.30 uur of zoveel korter
of langer als nodig is de volgende we-
genafgeslotenzijn voor alle verkeer be-
halve voetgangers:
— de Molenweg;
— de wilhelminalaan;
— de Groeneweg vanaf de Wilhelmi-

nalaan tot aan de Enkweg;
— de Enkweg vanaf de Groeneweg;
— de Burgemeester Galleestraat vanaf

de Enkweg tot en met de kruising
hetJebbink/Molenweg.

J}* GEMEENTELIJKE
MONUMENTEN-

LIJST
Burgemeester en wethouders hebben
besloten om de bijgebouwen bij Kas-
teel Vorden, het koetshuis, de boerde-
rij en de bodewoning, op de gemeente-
lijke monumentenlijst te plaatsen. Na
overleg met de rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg is gebleken dat deze
objecten niet op de rijksmonumenten-
lijst staan. Aangezien deze gebouwen
naar de mening van het college nu en
in de toekomst bescherming behoe-
ven, is besloten deze gebouwen op de
gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen.

RTIKELEN
GEPLAATST IN DE

UITGAVEN VAN DE
AFGELOPEN MAAND

DIE NIET HUIS AAN
HUIS VERSPREID ZIJN

In Gemeentebulletin van 5 juli 1990 is
een artikel geplaatst over het v^rkrij-
gen van subsidie voor de aanpassing
van woningen voor gehandicapten.
Deze uitgave is nog te lezen in de bi-
bliotheek aan de Dorpsstraat.

WONINGEN VOOR
DE ONROEREND

GOED BELASTING
Vanaf heden tot ongeveer medio okto-
ber aanstaande worden de woningen
gehertaxeerd voor de onroerend goed
belasting. Degene die de taxatie ver-
richt kan zich, indien u dat wenst, legi-
timeren.
Op grond van de verordening onroe-
rend goed belastingen dienen de wo-
ningen om de vijfjaar gehertaxeerd te
worden teneinde een juiste belasting
aanslag te kunnen maken.

GELOOF JIJ IN
REÏNCARNATIE?

O JAZEKER, l K KOM
TERUG ALS FLES.

GLASBAK

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

^ONDERHOUD
HEKWERK GRAF

A. C. W. STARING
De gemeente dient het graf van de
dichter Staring te onderhouden, om-
dat het onderhoud door een legaat
(schenking van een bedrag) in 1924 is
overgegaan naarde gemeente.

Het hekwerk is nodig aan een schilder-
beurt toe. Burgemeester en wethou-
ders stellen de raad voor om hiervoor
een bedrag van f600,— beschikbaar te
stellen.
Aangezien het in augustus aanstaande
150 jaar geleden is dat de dichter over-
leed en hier mogelijk aandacht aan zal
worden geschonken, stellen burge-
meester en wethouders voor om de
werkzaamheden zo spoedig mogelijk
uit te laten voeren.



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

Donderdag 12 juli 1990
52e jaargang nr. 15

Statiegeld als cadeau

Ter gelegenheid van de viering van hun koperen bruiloft kregen Geert Jan en Albertine van Zeeburg
enkele honderden lege bierflesjes aangeboden. Het statiegeld moet dan gezien worden als het
cadeau van het tweede team van de zaterdagafdeling van Ratti. Geert Jan maakt deel uit van dit
elite-korps. Het is niet bekend of de Ratti-spelers de flesjes vooraf zelf hebben leeggemaakt!

Feestelijke
ouderavond school
Het Hoge
Donderdag 5 juli jl. beleefden de kin-
deren van de 8e groep van school Het
Hoge hun grote avond. In het kader
van hun naderend afscheid verzorgden
ze voor ouders en andere belangstel-
lenden, waaronder veel oud-leerlin-
gen, een omvangrijk programma.
Na welkomstwoorden van de voorzitter
en de direkteur, resp. de heren Wichers
en Reindsen, werd begonnen met het
zingen van een paar liederen. Hierna
werd het toneelstuk 'Pension Time is
Money' opgevoerd: een paar slimme
dames, die graag rust willen, werken
alle gasten en het meeste personeel de
deur uit op vindingrijke wijze, zodat ze
uiteindelijk het rijk alleen hebben.
Na de gezellige pauze kwam de musical
'De Verkiezing' op de planken: een ko-
nig gaat met de VUT, zijn kinderen wil-
len hem voorlopig niet opvolgen. Er
wordt een verkiezing gehouden onder
drie ministers, die graag tijdelijk de
kroon zouden dragen. Ze doen hun
best om in een live tv-show zoveel mo-
gelijk stemmen onder het volk te verga-
ren, totdat de koning /.elf boos ingrijpt
en een eind aan de vertoning maakt,
teleurgesteld als hij is door het gebrek
aan kwaliteit van de kandidaten. Uit-
eindelijk wordt de onderwijzeres van de
prins en de prinses de nieuwe konin-
gin.

Aan het slot van de avond bleken de
ouders van de 6e klassers een verras-
sing in petto te hebben voor het perso-
neel, dat bij monde van dhr. Kramer in
een Henny Huisman-achtige act be-
dankt werd voor hun bemoeienis met
de kinderen in al diejaren.
Het is niet overdreven om van een
enerverende en geslaagde avond te
spreken.

Fietstocht
Kranenburgs

Commissie verheugd!

Gemeente en Voetbalclub 'Vorden6

weer in onderhandeling
Als het aan de voetbalvereniging 'Vorden' ligt, wil zij zelf graag op
het sportterrein het huidige hekwerk verwijderen en een nieuwe
plaatsen. Dit deelde wethouder mevr. Aartsen dinsdagavond aan
de commissie Financien mede.
Vanwege het befaamde bungalowpark,
dat zoals bekend enkele jaren geleden
is afgeblazen, is het onderhoud aan het
hekwerk rondom het sportcomplex be-
wust naar de achtergrond geschoven.
Het college vindt dat de 'zaak' nu in
orde moet worden gemaakt en vraagt
hiervoor aan de raad om 38.000 gul-
den uit te trekken.
Wethouder mevr. Aartsen deelde de
comissie mede dat de voetbalclub wel
een deel zelf kan gaan doen. 'Het lijkt
ons echter beter dat bepaalde werk-
zaamheden, gezien het vakmanschap
dat wordt vereist, door een gespeciali-
seerd bedrijf wordt gedaan', aldus
mevr. Aartsen. Mevr. Horsting (PvdA)
vond het aanbod van de W 'Vorden'
zeer positief. Dhr. van Voskuilen
(CDA) vond een en ander ter stimule-
ring van de zelfwerkzaamheid even-
eens een goede /aak.
Wel verzocht hij het college erop toe te •
zien dat de werkzaamheden die door
'Vorden' zelf worden verricht ook goed
uitgevoerd worden, waarop wethouder
Aartsen mededeelde dat er door het
college zeer zeker een aantal voorwaar-
den gesteld zullen worden. De commis-
sie steunde uiteindelijk het college-
voorstel en vond het een prima zaak
dat gemeente en voetbalclub weer ver-
der gaan met onderhandelen.

Verkoop gemeentewoning
De gemeente is voornemens om de ge-
meentewoning aan de Zutphenseweg
50 te verkopen.

Nabij de woning staat nog een loods
die, totdat een andere opslagruimte is
gevonden, voor maximaal 5 jaar in ge-
bruik zal blijven voor gemeentewerken.

Dhr. van Voskuilen (CDA) stelde voor
om te trachten een andere opslagruim-
te voor gemeentewerken te vinden,
waardoor de verkoopprijs van de wo-
ning wellicht hoger zal uitvallen. In de
commissie Algemeen Bestuur sprak
CDA-er Boers woorden van gelijke
strekking. Burgemeester Kamerling zei
dat de nodige informaties waren inge-
wonnen. 'Wanneer je elders een op-
slagruimte moet gaan huren, ben je
net zo veel kwijt als de meerprijs die de
woning zal gaan opbrengen', zo sprak
de heer Kamerling. De heer Boers zal
tijdens de raadsvergadering van dins-
dag a.s. op de materie terug komen.

Gents terrein
Mede naar aanleiding van vragen van
CDA-er Boers zei burgemeester Ka-
merling dinsdagavond in de commissie
Algemeen Bestuur een goede hoop te
hebben dat binnenkort met de sloop
van het Gems terrein kan worden be-
gonnen. 'Het milieu stelt terecht hoge
eisen. Aan de 'schone' grond zitten
nog wat haken en ogen. De eindstreep
is in zicht', aldus burg. Kamerling.

Zoals bekend zullen erop het voormali-
ge Gems terrein t.z.t. onder meer een
aantal woningen gebouwd worden.

Belang
Ondanks het minder mooie weer kwa-
men er 55 deelnemers aan de start. Het
bestuur van de buurtver. had een ver-
rassende fietstocht uitgezet. Alle deel-
nemers konden genieten van het typi-
sche parklandschap in de Deldense
dreven. Als eerste eindigde groep Ron-
deel en als tweede eindigden fam. J.
Huitink, fam. B. Overbeek en fam. A.
Peters. De traktatie tijdens de tocht
werd aangeboden door Groentevak-
manj. Huitink.

Achtkastelenrit 'De
Graafschaprijders4

VAMC 'De Graafschaprijders' organi-
seert zondag 15 juli de 'Achtkastele-
nrit' een orienteringsrit voor auto's en
motoren. Deelname is mogelijk in de
'A', 'B' en toerklasse. De heren H. Hor-
sting en B. Regelink hebben een tocht
uitgezet met een lengte van 47 km. De
start is zondagmiddag bij Café Schoe-
naker aan de Ruurloseweg.

Zomeravond-orgelconcert in
Hervormde Kerk Holten.
Op vrijdagavond 27 juli as. geeft Peter Eilander te Apeldoorn een
orgelbespeling in de Hervormde kerk te Holten. Het is reeds voor
de tiende keer dat Peter Eilander in de zomermaanden een orgel-
bespeling geeft in Holten. Die traditie startte in de Geref. Kande-
laarkerk. Na het gereedkomen van het Naber-orgel in de Her-
vormde kerk werd het werkterrein daarheen verlegd.
Peter Eilander werd geboren in 1957
en ontving het grootste deel van zijn
muzikale opleiding aan het Conserva-
torium te Zwolle waar mej. Dorthy de
Rooy zijn docente was. In 1981 stu-
deerde hij af. Sindsdien doet Eilander
van zich horen als veelgevraagd con-
certorganist in welke hoedanigheid hij
in zijn project Quatre Mains waarin hij
samen met Herman Riphagen nieuwe
stukken voor vierhandig piano op cd
zette. Ook is Eilander de huisorganist
van dejaarlijkse Psalmzangdag.

Hij is dirigent van het Chr. Gem. koor
Cantate Deo en werd recent benoemd
tot dirigent van het Chr. Mannenkoor
Salvatori te Nunspeet. Voorts is hij do-
cent aan het Muziek Onderwijs Cen-
trum te Holten.
Het programma beweegt zich in zo-
merse sferen met interessante orgel-
werken, variërend van Bach/Vivaldi en
Mendelssohntot Lemmens, Hooft en
Cornelis de Wolf. Tot slot zal Peter
Eilander improviseren over en psalm
of gezang.

WEEKEND^
RECEPTEN
POELIERS

Barbecuen en grilleren
Een veilig doordacht begin is het hal-
ve werk (zowel binnen als buiten) .
Leg klaar: alle hulpmiddelen, als gril-
leertang, lange grilleer-vork, panne-
koekmes-met-tafelmes of twee lange,
grote lepels. Voor schaschliks of
saté's grilleer-of-saté-pennen. Verder
een schort (er zijn speciale barbecue-
schorten) en barbecue-wanten.
Zet klaar: het vlees en alle verdere in-
grediënten als specerijen en kruiden,
de saus (sauzen) of de ingrediënten
voor de saus (sauzen) , de groenten en/
of vruchten voor het barbecue-garni-
tuur.
Kleed u gemakkelijk. Wees een woud-
loper, een cowboy, een Robinson Cru-
soë, één barbecue-avond lang. Want u
gaat gezellig avonturieren. En u mag
bij het kluiven en smikkelen lekker uw
vingers gebruiken.
Lees eerst de gebruiksaanwijzing van
barbecue of grill. Dat bespaart tijd en
voorkomt mislukkingen. «
Gebruik voor het barbecuen een
houtskoolvuur. Betrouwbaar, even-
wichtig smeulend. Maar vooral, omdat
u dan dat lekkere pikante aroma (een
'oersmaak') aan uw wild of gevogelte

Bekleed de barbecuebak met alumi-
niumfolie. U houdt de barbecue
schoon en u kunt de folie later met
houtskool-as-en-al weggooien.
Vuurkruiden!
Weet u dat er speciale 'vuurkruiden' in
de handel zijn, waarvan u onder het
grilleren, zowel binnen als buiten, wat
in het vuur strooit? Geen last meer van
'brandluchtjes', waarmee u de buren
tegen u in het harnas zou kunnen ja-
gen! (Vraag uw poelier) .

En nu. ..van start
Steek de op de folie liggende houtskool
aan met behulp van een lucifer en pa-
pier, takjes, metablokjes; of met spiri-
tus: laat ca. een kwartier intrekken en
steek dan pas de lucifer aan. Laat het
houtskoolvuurtje rustig branden tot
zich een wit laagje vormt.
U rooster op de heet uitstralende as
en niet op de vlammen van brandend
vuur.
Wakker het vuur aan door te blazen of
met een krant te 'waaien' — temper het
vuur door met water te bedruppelen.
Of voeg wat verse houtskool toe.

Vuistregel voor effectief roosteren:
Hoe groter de hitte en hoe dichter bij
de aslaag, hoe sneller u roostert. Hoe
verder van de aslaag", hoe langzamer.
Dat betekent voor een hele kip bijvoor-
beeld 'heet en dichtbij'. Voor filets,
kleine delen of snacks 'getemperd en
verderaf.

Bij het roosteren is het altijd OPLET-
TEN GEBLAZEN. Een paar seconden
meer of minder zijn bepalend. Groot
vlees moet snel dichtschroeien; maar
niet zo dicht bij de aslaag dat het ver-
koolt. Is de hitte onvoldoende, of
houdt u het vlees te ver van de aslaag,
dan verliest het zijn sap, dus zijn
kracht.
Penseel zowel vlees als rooster met olie
in, of omwikkel het vlees met ontbijt-
spek. Leg het op het ingevette rooster:
in het begin dichtbij het vuur. Laat
rondom dichtschroeien. De rook die
ontstaat, hoort erbij. Plaats het vlees nu
wat hoger en laat aan beide kanten
bruin worden. Bestrijk het pas met
/out, kruiden en/of saus als het gaar is.
(Met uitzondering van sommige saté's,
kebabs en schaschliks, die dan eerst wel
met saus worden bestreken) .
N.B.: Er bestaan geen vastgestelde
grill- of barbecuetijden. Ervaring (en
uw smaak) is de beste leermeester.

R.K.S.G. Isendoorn
Geslaagde examenkandidaten
Afdeling: MAVO
Richard Aldus, Warnsveld; Isabella de
Boer, Warnsveld; Nelleke van Campen,
Warnsveld; Oda Cremers, Warnsveld;
Bianca Dekkers, Vorden; Annemieke
Gerritsen, Steenderen; Iris de Gruijter,
Vorden; Ellen Hendriks, Warnsveld;
Jurgen van Heusden, Warnsveld; Ellen
Heuver, Warnsveld; Monique Hiem-
stra, Warnsveld; Bianca Huitink, Vor-
den; Ellen Cl. Hulsegge, Warnsveld;
Derk-Jan van der Kuip, Warnsveld;
Lena Langenkamp.'Warnsveld; Loukie
van Lennep, Warnsveld; Reinette van
Lennep, Warnsveld; Bianca Noom,
Warnsveld; Oscar Overbeek, Vorden;
Karin Put, Warnsveld; Ceriel Samuels,
Warnsveld; Michiel Schotman, Steen-
deren; Maarten Smeerdijk, Warnsveld;
Marco Tiemessen, Warnsveld; Micha

\}/ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog-wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

Ben Wansink, Hoetinkhof35, tel 2724
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

Schaafsma, het Wiemelink l, tel 3352
De Doeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
U.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijkl t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoednkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. l jmburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Strodijk2

D.Jurriens, Hoetinkho/159, tel 2145
B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Knkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

Besselink, Hoetinkhof68, tel 2638
Horsterkamp
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Wentink, DeHanekamp 4, tel 2492
Hetjebbink
Boonk
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Westerik, Vorden; Ingrid Wichgers,
Steenderen; Veronique Willemsen,
Steenderen; Rowdy Willemsen, Steen-
deren.

Afdeling: HAVO
Marije Belshof, Vorden; Roald Brou-
wer, Warnsveld; Günther Cremers,
Steenderen; Giovanna Hartelman,
Vorden; Bob Heilbron, Warnsveld;
Carry Helmink, Vorden; Gert-Jan Kor-
des, Warnsveld; Chantall Olthoff,
Warnsveld; Jeroen Puyman, Warns-
veld; Sicco Renkema, Warnsveld; Mar-
co Schenk, Warnsveld; Anke School-
tink, Baak; Peter Schut, Baak; Martin
Wissink, Vorden.

Aanwinsten
bibliotheek
Boyle Goraghessan, T.: Duyvelsend -
Buch, Boudewijn,: De Hel - Ernaux,
Annie: Lege kasten - Fraser, Sylvia: Het
huis van mijn vader- Gombrowicz, Wi-
told: De verhalen - Graaf, Anke de: Ik
sta naastje -James, Peter: Nachtmerrie
- Konsalik, Heinz: Het kinderzieken-
huis - Kurpershoek, Ernest: Toscane
en Umbrie - Selvafolta, Omella: Klas-
sieke bouwwerken uit London - Socia-
le zekerheidswetgeving 1990 - Staes,
Karel: Alsof wij niemand waren - Ver-
hey, Anjes: Formule l - Vreede, Mi-
scha de: Niet zielig: kinderen in het zie-
kenhuis - World press foto 1990.

Tony Turner drive-in-show in
4De Herberg6

Op vrijdag 20 juli a.s. heeft SUCOVO (Sursum Corda, Vorden)
de bekende 'Tony Turner Goud van Oud Drive-in-Show* weten te
contracteren.
Deze disco-show staat bekend om z'n
tophits uit de jaren 1960 tot 1980. Als
gast-discjockey zal niemand minder
dan Corrie-himself optreden.
De show wordt gehouden in 'De Her-
berg' en is toegankelijk voor alle jonge
ouderen en oudere jongeren uit de

hele regio. De entree-prijs is heel laag
gehouden. Kapper Heersink zal belan-
geloos medewerken om er die avond
een heerlijke ouderwetse 'vetkuiven-
show' van te maken.
Dus luitjes, na het 'motorgebeuren' in
'De Herberg'.

Muziekschool
Op woensdag 4 juli vond in het Dorps-
centrum in Vorden op hartverwarmen-
de wijze dejaarlijkse presentatie plaats
van de Vordense leerlingen van de Mu-
ziekschool Regio Zutphen.
De belangstelling was zo groot, dat er
stoelen bijgezet moesten worden, ter-
wijl de muzikantjes vol spanning hun
beurt afwachtten. Er werd een afwisse-
lend programma geboden. Behalve de
'klassieke' instrumenten kwam ook het
electronisch orgel swingend aan bod,
bespeeld door twee jeugdige leerlin-
gen. Een bonte rij kinderen volgde el-
kaar op, meestal in groepsspel, met
een enkel 'solistje' ertussen. De con-

centratie en de spanning waren voel-
baar, maar toch gaf het optreden van
de Schakelklassen uit Vorden en Steen-
deren het beste de geest van de avond
weer. Uitbundig en vol enthousiasme,
onbevangen, zongen en musiceerden
zo'n zestig leerlingen, en de bloemen
en ballonnen, waarmee zij zwaaiden bij
het 'Zomerlied' deden het druilerige
weer buiten vergeten.

Hulde aan de docenten, die bij hun
leerlingen dit enthousiasme hebben
wakker gemaakt, en hen zodanig bege-
leiden, dat ieder kind op het gekozen
instrument zijn of haar mogelijkheden
ontdekt!



HENGELOSE KERMIS 1990
Ons programma tijdens deze dagen

*
*
*
*
*

NET EFFE GEZELLIGER

Flitsende Diskotheek
Bruin Café
Grieks Romeins Terras

Woensdag 11 juli stemmingsmuziek met het

"HANSKA DUO"

Vrijdag 13 juli wederom stemmingsmuziek met

het alom beroemde "HANSKA DUO"

Zaterdag 13 en zondag 14 juli aanvang 20.30 uur

GRANDIOOS TUINFEEST met de topformatie

"EXCALIBUR"
Zondagmiddag na de optocht in onze tuin de P.R.S. superdiscoshow met

leuke prijzen. Onze discotheek is tijdens de kermisdagen geopend.

Wij wensen u veel kermisplezier.
H. Waenink en medewerkers

***********************************

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

GROTE KOLLEKTIE SLAAPZAKKEN -
TREKKING RUGZAKKEN - SLAAPMATJES -
ENZ. ENZ.

L O C H E M
«gÉk Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

t Jansen & gal ij
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD

tr 05750-22816

BOVAG

Voor goede
AUTO-rijleSSen BMW en Mazda automaat

^AUTORIJSCHOOL

erkend door de BOVAG Insulindelaan 76. Vorden, tel. 05752-1098

OPENINGSTIJDEN:
nu. t/m Jo. v. 9.00-18.00uur; vrij. v. 9.00-21.00uur;
/.at. v. 4.00-I6.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vorden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

f/usqvarna Duo7rimmer
Deze handige graskantmaaier verandert u in één slag in een kantensnijder dankzij de draai- De Husqvama
bare maaikop! De verstelbare handgreep, de automatische maaidraaddoorvoer en de gelei- Duo Trimmer
derol voor het recht afsnijden van de graskant dragen bij tot het bedieningsgemak en veilig-
heid van deze veelzijdige Husqvarna Duo Trimmer. Uitgerust met een krachtige 350 watt
elektromotor is hij een betrouwbare tuinhulp. TWEE in EEN!

TWEEWIELERS - FIETSVERHUUR - MOTORZAGEN - GRASMAAIERS

J.H. KUYPERS
DORPSSTRAAT 12 - 7251 BB VORDEN - TELEFOON 05752-1393

(HjHusqvarna

l

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

Mooi het
grootste

barbecue-
assortiment

van Nederland.
UW POELIER:

R. Robbertsen

Laarstraat 82 - Zutphen
Tel. 05750-17707

aguAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Walerslaal Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de
vele ext ra s In vijf n

1VAW r-. N SPI m ' M A N ! ' ! l

Marterh
ZUTPHfcNSEWEG - VORDEN

...kwaliteit uit Zwéééden

ATOMICA is ook met de

OPRUIMING
begonnen

20-50%
SLAAPZAKKEN vanaf 20.- LUCHTBEDDEN met 10% KORTING

CAMPINGSTOELEN vanaf 18.- OOK LOSSE DEKJES HIERVOOR.

KUNSTGRAS 27.*°
2 meter breed GESCHIKT VOOR VOORTENT, TERRAS, BALCON, ENZ. PER METER

WESPENVANGERS EN MUGGENKAARSEN IN VOORRAAD

BOTEN klein en groot vanaf 25.00

KINDERBADJES vanaf 26.50

LUCHTBEDDEN voor op 't water vanaf 12.00

STRANDMATJES per stuk 1.95

WINDSCHERMEN compleet vanaf 30.00

OOK HARINGEN, ELASTIEKEN VOOR UW TENT!

BUITENVERLICHTING -i no/ |//\DTIMS*

VAN POLYESTER nu met l U /O i\Un l IN U

4 HARTMAN STOELEN EN TAFEL 1 O ̂  KO RTIN G

KOM GERUST EENS KIJKEN BIJ Qp = Qp

ATOMICA STEENDERENSEWEG11
HENGELO-G. TEL 05753-2139

deTimmerieë
RESTAURANT & CAFÉ

fam Maalderink

Lochemseweg 16 Warnsveld tel. 05751-1336

*OyT<fcp

AfcXfi*

Stijlvol eiken BANKSTEL
met rundlederen kuipkussens

prima zitkomfort
van: 3485,-

als3 2:

2995,-
(3-1-1 voor: 3595,-)

ZIE OOK ONZE OPRUIMINGSKRAIMT

nu:

LINNENKAST
met schuifdeuren

en laden

1998-

KOOPJES IN
WOIMINGTEXTIEL

SPREIEN IN ALLE MATEN MET
KORTINGEN VAN 25% TOT 75%

COUPONNEN
GORDIJNEN EN VITRAGES

DEKBEDOVERTREKKEN
VOOR STUNTPRIJZEN

DEKBEDDEN SYNTH.
4-SEIZOENEN UITVOERING
(2 lagen)

135x200

200x200

240x200 239,—

aantrek-
kelijke
prijs

RELAXFAUTEUIL
met diverse mogelijkheden
van: 950,- voor:

MATRASSEN: POLYETHER,
BINNENVERING -f SCHUIMRUBBER

VOOR

STUNT-
PRIJZEN

795,-

TAPIJT-
aanbiedingen

Eiken SLAAPKAMER
in blank of donker eiken

(ledikant kan in 140,160 en
180 breed)

LEDIKANT 140/200
en 2 nachtkastjes
NU voor:

BANKSTEL
* massief eiken
* draion velours kussens
* met binnenvering
* zittingen van de fauteuils

in diepte verstelbaar van: 3350,-
Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

Eibergen.- J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

PITRIET FAUTEUIL
diverse kleuren
van: 379,-

BIJZETTAFELTJE
M.D.F. wit 189-



JAGERSKIJKI
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANOEL

ttedt JotllrtffenJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

GEVRAAGD:

1 TOT 3 HA
BOUW- OF WEILAND
EVENTUEEL MET OVERNAME MAÏS

BOOMKWEKERIJEN

M.G. SPIEGELENBERG B.V.
OUDE ZUTPHENSEWEG 5A — 7251 JP VORDEN

TEL. 05752-1464/2114 FAX 05752-1105

U e«n briljant WH>
0.02 O/t M Uw trouwring gtfzat

GRATIS
Op Anj«r t>0*ft (J levenslange

garantie op materiaal en
fabrikagefouten.

ce juwelier _
• ' • * Zutphenseweg 5

SlCmCnilk VORDEN
OO Opticien Telefoon 150S

Het jongerenkoor 'De Keirakkers' te Keijenborg is
een koor opgericht in 1971 en bestaat uit ca. 30 en-
thousiaste jongeren in de leeftijdsgroep van 14 t/m
28 jaar.

Wij zijn op zoek naar een

enthousiaste
dirigent(e)

die ons koor verder wil leiden.

Inlichtingen omtrent muziek en koor zijn te verkrijgen
bij:

of
Miranda Beulink
Ciska Gerritsen

08344-1402
05753-3996
na 17.30 uur

BOS BLOEMEN naaf keuze 9.95 j

Schriftelijke sollicitatie voor 30 juli a.s. richten aan:

het kerkbestuur van de parochie
'St. Jan de Doper'
Kerkstraat 9
7255 AR Keijenborg

Wilt u in de linkerbovenhoek vermelden:
'sollicitatie jongerenkoor'.

2 POTCHRYSANTEN
4,50

2 BEGONIA'S 7.—

3 GERANIUMS
7,50

VOLOP
TUINPLANTEN!

DE VALEWEIDE-bloemen

Wie durft deze uitdaging aan!
GEVRAAGD:

MEDEWERKSTER
op modern varkensfokbedrijf
— enige ervaring gewenst
— moet ook genegen zijn huishoudelijk werk

te verrichten
— minimaal 24 uur per week

Brieven onder no. 38-1. Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

SCHOONMAAKBEDRIJF

D. HUURNEMAN

Voor schone ramen!!!
En verder
voor alle voorkomende
schoonmaakwerkzaamheden

Frederikseplein 72
7231 KH Warnsveld
Tel. 05750-26505

op de Markt te Vorden:

Sunkist Sinaasappelen 20 voor 6.-
hand- of pers

Jonge Malse Snijbonen gesneden 2,95
per 500 gram

Bospeen95cENT

Harde Tomaten 1,75

KOLDENHOF's
Versmarkt

Wij steken al onze
energie in een energiezuinige

installatie
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

DE OTTEN-SHOW
„Geen theater, wél een show!"

Jazeker, een show van meubels, in Halle. Een show van
bankstellen, losse fauteuils, stoelen, tafels, kasten en nog
meer. Een show van verschillende modellen in
verschillende kleuren. Allemaal héél mooi en héél
degelijk. U hebt bij OTTEN een ruime keus.
Ook als u bekleding van uw OTTEN-meubels gaat
uitzoeken, biedt OTTEN vele mogelijkheden om uw keuze
te maken: prachtige stoffen in vele dessins en kleuren, of
het mooiste leer, ook weer in meerdere kleuren.

*

Losse-kussen-service
OTTEN heeft ook nieuwe, losse kussens voor u, als die van
uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over
met hem, 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!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!

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

Meubelfabriek Otten b.v.

Op vakantie?
Dan nu alles goed regelen

bij de Rabobank

Bij uw Rabobank regelt u alles in een keer:
• Buitenlands geld
• Reisverzekering
• Reischeques
• Eurocheques en Eurochequepas met PIN-code
• Eurocard/Rabocard
• Safeloket
• Hulpverlening in het buitenland

Kom tijdig langs, dan gaat u geruster op reis.

Rabobank
Meer bank voor je geld



Video* en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752 1010

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-3136.

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA
telefoon 05752 1010

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20,40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Voic lon
Telefoon 05752 1010

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
direct

u naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD

ORANJEFEEST
Medlertol

Vrij dag 13 juli

aanvang 20.00 uur in de feesthal treden
voor U op uit de Keyenborg 't popkoor

"DE KEYS" met conferencier

GAIT UUT KLOOSTER

Zaterdag 14 juli

13.00 uur VOLKSSPELEN, vogelschieten,
dogcarrijden, kinderspelen enz.

* 's avonds GROOT BAL in de feesthal o.l.v.

"THE LEMMONBAND"
aanvang 20.00 uur

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Kennisgeving openbare bekendmaking voorne-
men tot wijziging van vergunningsvoorschriften
(artikel 37 Wet ABM)

Burgemeester en wethouders van Vorden;
gelet op artikel 37, eerste lid van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne;
maken bekend dat zij voornemens zijn tot wijziging
(middels aanvulling van voorschriften) over te gaan
van de door hen op 17 maart 1990 aan dhr C. ten
Barge, Dorpsstraat 10a te Vorden verleende revisie-
vergunning ingevolge de Hinderwet voor een horeca-
bedrijf, gelegen aan de Dorpsstraat 10 en 10a alhier.

De reden hiervoor is dat blijkens een aantal verrichte
geluidmetingen overschrijding van de toegestane
equivalente geluidniveaus heeft plaatsgevonden en
dat dit tot geluidsoverlast voor de omgeving heeft ge-
leid.
De wijziging behelst een gefaseerde aanpassing van
de zaal enwel binnen 4 jaar, waarbij behandeling van
onder meer het dak van het gebouw, de in— en uit-
gangen en de ventilatoren noodzakelijk is.

Gemotiveerde schriftelijke bezwaren kunnen tot en
met 27 juli 1990 bij ons worden ingediend, waarbij de-
gene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken
zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te ma-
ken.

Vorden, 10 juli 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor de
periode tot 1 februari 1991, vrijstelling te verlenen van
de bepalingen in het bestemmingsplan 'Buitengebied
1982'.
Dit ten behoeve van een verzoek van Dostal Aanne-
mingsbedrijf b.v., Onsteinseweg 20 te Vorden, in ver-
band met de tijdelijke plaatsing van een romneyloods
op de percelen kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie D, no's 2213 en 2214(ged), plaatselijk bekend
Onsteinseweg 20 te Vorden.

De op het verzoek betrekking hebbende stukken lig-
gen tot en met 27 juli 1990 ter inzage ter gemeentese-
cretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening (koetshuis).
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder
schriftelijke bezwaren indienen tegen dit voornemen
bij het college van burgemeester en wethouders.

Vorden, 12 juli 1990.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo.
artikel 50,lid 8 der Woningwet, medewerking te verle-
nen aan het bouwplan van de heer A.B.M.BIeumink,
Kerkhof laan 13 te Vorden, voor het bouwen van een
woning met bedrijfsschuur aan het Lekkebekje al-
hier.kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie
M,no. 129.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen tot 1 augustus 1990 voor
een ieder ter gemeente-secretarie (koetshuis) ter in-
zage, met de mogelijkheid voor een ieder om hierte-
gen gedurende die periode schriftelijk bezwaren in te
dienen bij hun college.

Vorden, 12 juli 1990.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling

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

Rijksstraatweg 39. Wumsvold, to l 057bO ?(}] 32

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen-

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald.

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt

Waldkorn uniek in z'n soort.

Waldkorn wordt gebakken van een

unieke melange van mout, rogge,

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja,

zonnebloem- en lijnzaad. Het is rijk aan

hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

geproefd en u wilt niet anders meer.

Zo lekker is Waldkorn.

Lekkere Waldkorn-tips.

- Waldkorn smaakt heerlijk bij ten

kopje bouillon of heldere soep.

- Waldkorn mei natuunuivcre

honing is niel Ie versmaden.

- Waldkorn bekgd mcl oude of

boerenkaas is

ongekend lekker.

- Waldkorn mei dungcsneden

Ardennerbam i i een teare delicatesse.

- Waldkorn met enkele plakjes

a f pel of peer is een frisse en

gezonde combinatie.

Waldkorn. Uniek donker meergranenbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

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

CONTACT

een goed

en graag gelezen

blad

KENJELIMIET
OP80KM-WEGEN

De

Bioregulator
is meer dan een sieraad alleen, met zijn geneeskrach-
tige werking.

Voor een goed advies

DEMI - Byou
Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel.: 05752-3785

Elke dag open behalve 's maandags

Het gemak van'n geldautomaat
merk je ook al in het buitenland.

Met een Eurochequepas met pin-
code haal je geld waar en wanneer je maar wilt.
Dat is makkelijk als u op vakantie gaat
Met een Eurochequepas plus pincode van de
Rabobank staat u niet meer in de rij bij een
buitenlandse bank, of aan een dichte deur.
Want ook dan kunt u 24 uur per dag
geld opnemen bij 'n geldautomaat, net zo
makkelijk als in Nederland.

In heel Europa staan er nu al
zo'n 17.000. Verdeeld over 10 landen (Span-
je, Frankrijk, België, Luxemburg, Portugal,
Denemarken, Groot Brittannië, Italië,
Oostenrijkja zelfs Andorra). Bij de Rabobank
ligt een boekje klaar waarin staat aangegeven
hoe u die geldautomaten herkent en gebruikt

Heeft u nog geen Eurocheque-
pas met pincode? Ga dan snel naar de
Rabobank. Prettige vakantie alvast

WAAR EN HOE B.V. IN FRANKRIJK

Frankrijk

Bij de geldautomaten van
deze netwerken/banken
kunt u terecht. De auto-
maten zijn deels voorzien
van het blauw-rode Euro-
cheque-vignet.

Herkenbaar aan:
minibanque

AIINIWNQUE

Crédit Mutuel

Verlies of diefstal van pas
of cheques melden bij uw
eigen bank of het Rabo-
bank Meldpunt, tel. (incl.
intern, toegangsnummer)

Munteenheid:
Standaardkeuzes:

"Crédit Mutuel".
Zo'n l .000 automaten,
voornamelijk te vinden in
het oosten en noordoos-
ten en in en om Parijs.
Er zijn twee verschillende
automaten in gebruik.

Onderstaand symbool
+ Eurocheque-vignet

Vrije keuze toets:
- minimum opname-

bedrag
- maximum opname-

bedrag
- in veelvouden van

automaat automaat
minibanque nieuw type

Franse Francs
400 200
600 400

1.000 600
800

1.000
1.200

100

1.200
100

100

1.200
100

Bijzonderheden:
In tegenstelling tot de nieuwe automaten vindt u op
de meeste oude géén Eurocheque-vignet. De automa-
ten hebben geen taalkeuze-mogelijkheid, de meeste
instructies verschijnen in het Engels. Het beeldscherm
vindt u linksboven op de automaat: u dient dit op uw
eigen ooghoogte in te stellen.

Voor opnames gebruikt u alleen
deze rij blauwe toetsen.

nieuw type

Sommige opdrachten
moeten met de "Fin
d'ordre"-toets worden
bevestigd. Dit wordt op
het beeldscherm aangege-
ven.

19-3140348000

A[leen als u de vrijekeuze-mogelijkheid gebruikt,
ontvangt u een transactiebon.

De nieuwe automaten hebben wel een taalkeuzemogelijk-
heid (Engels, Frans of Duits) en u bepaalt zelf of u een
transactiebon wilt of niet.

Rabobank tS Meer bank voor je geld



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 12 juli 1990
52e jaargang nr. 15

Ronde van Aalten net een
ronde te lang voor RTV-er
Jan Weevers
In de ronde van Aalten voor amateurs over 80 km. met daarin een
steeds terugkerende heuvel was het met de publieke belangstel-
ling slecht gesteld of dat kwam doordat plaatselijke favoriet Fred-
dy Wolsink uit Giantploeg van Arie Hassink in het buitenland
verbleef? Zou de TV spelbreker zijn, niemand wint het in een
regenachtig Aalten, toch hadden nog zo'n 50 amateurs de start-
lijst getekend. Geen bekende namen uit Oost Nederland, want
die waren in een klassieker, genaamd Midden Nederland.
Dit betekende voor de wedstrijd niet
letten op de favorieten maar zelf de fa-
vorietenrol opeisen, en dat deed de
RTV er Jan Weevers. De Vordenaar
maakte deel uit van een kopgroep die
halverwege de wedstrijd ontstond.
Goed samenwerkend werden de pre-
mies verdeelt en de voorsprong ver-
groot. Rademaker werd in de kopgroep
gestraft voor zijn al te grote daden-
drang en met nog 5 ronden te gaan
hadden we nog 3 koplopers, Haico
Heezen van de Zwaluwen, Jan Weevers
RTV en Arjan Zweerink van de Stof-
wolk. En toen had Weevers weer een
van die momenten waarop dan alles
moet lukken met nog 2 ronden te gaan
schudde hij nogmaals aan de boom en
kwam alleen aan de leiding, zou hij dan
de opvolger worden van Freddy Wol-
sink en het jaar daarvoor Han Vaan-
holt, Heezen en Zweerink kwamen te-
rug.
Toen was de beurt aan Haico Heezen
de man uit Dinxperlo bij het op-
draaien naar de heuvel liet hij Weevers
en Zweerink staan en kwam alleen bo-
venaan. Weevers werd uiteindelijk 2e
het was net een rondje te lang. Jan
Wullink werd 8e nadat hij zo'n 10 ron-
den voor het einde nog een lekke band
kreeg. Bij de liefhebbers Veteranen
won de Warnsvelder Frans Havenaar
ook al eens winnaar van de ronde van
Vorden. Rudi Peters werd 6e, Bennie
Peters lle, Mark Holtslag 16e en Aart
van Leeningen 17e. Zondag in de Ron-
de van Winterswijk die bij de Liefheb-

bers vetranen gewonnen werd door
Wim Draaier uit Twello en deze cou-
reur is ook een favoriet voor de ronde
van Vorden op 18 juli werd Bennie Pe-
ters 5e. Hij werd laatste van een kop-
groep van 5 renners die 20 seconden
voorsprong hadden op het peloton en
daarvan won broer Rudi de sprint.
Andere uitslagen van het afgelopen
weekeinde.
Afwachtings wedstrijd junioren in
Utrecht de ronde van Midden Neder-
land Han Hekkelman 16e. Bij junioren
wedstrijden in zowel Oldenzaal als
Gennip behaalde Ralf Vos beide keren
een 17e plaats. Broer Lars Vos werd bi j
Jeng wedstrijden in Doetinchem 8e in
de cat. 7
Aart van leeningen werd bij een vetera-
nen wedstrijd in Hoogeveen 11 e
Nog een nagekomen uitslag.ronde van
Oldenzaal voor liefhebbers Veteranen
3e plaats Rudi Peters.

Ronde van Vorden
De Ronde van Vorden op 18 juli be-
looft bij de liefhebbers Veteranen een
spannende wedstrijd te worden, veel
potentiële winnaars hebben inge-
schreven. Mocht het toch op een mas-
sasprint uitdraaien, dan zal de KNWU
er voor zorgen dat Vorden een fotofi-
nisch krijgt, want het parcours leent
zich ervoor. Start en flnisch zijn ge-
situeerd naast Indoor Sport en tegen-
over videotheek Castle.

Recept van de week- Slagerij Vlogman

Macaroni met romige
tomatenvleessaus
U heeft nodig voor 4 personen:
500 gram rundergehakt; l ui; 2 eetle-
pels olie; l teentje knofloop; 250 gram
gesneden soepgroente; l literblik ge-
pelde tomaten op sap; zout; peper; l
theelepel Italiaanse kruiden; 400
gram macaroni; 1/8 liter slagroom;
geraspte kaas.

Pel en snipper de uit. Verhit de olie en
pers de knoflook erboven uit. Bak de
uit ca. 2 minuten mee, voeg gehakt toe
en bak het tot rulletjes. Voeg de soep-
groenten en de gepelde tomaten met
vocht toe. Breng dit alles al roerende
aan de kook en laat hem op een zacht
vuurtje zonder deksel ca. 10 minuten
pruttelen en eventueel iets binden.

Voeg naar smaak zout, peper en krui-
den toe. Kook intussen de macaroni,
volgens de gebruiksaanwijzing op het
pak, in ruim water met een klontje bo-
ter waar u een weinig zout aan toe-
voegt. Laat de macaroni uitlekken in
een zeef of vergiet. Neem de pan met
het gehaktgerecht van het vuur en roer
er de slagroom door. Geef er komkom-
mersalade en natuurlijk de geraspte
kaas bij. Tip: dit gerecht is ook te ge-
bruiken bij andere pasta's, lasagne en
pizza-vullingen.
Voedingswaarde per portie:
Energie ± 3260 kj (780 kcal); Eiwit:
40 gram. Vet: 30 gram. Koolhydraten:
86 gram. Voorbereidingstijd: ca. 20
minuten.

Soos Kranenburg PV Vorden
Deze middag hield mevr. van Vleuten
op een interessante wijze een lezing
over milieusparend huishouden. Door
bewust inkopen te doen en de afvalzak
eens geregeld te controleren kunnen
wij allen helpen tot een schoner mi-
lieu. Hier geldt ook het spreekwoord
alle beetjes helpen!!

Leden van de PV Vorden hebben dit
weekend deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Ruffec. Aankomst eerst
binnenkomende duif 5.34.2 uur.
Laatsbinnenkomende duif 9 05.51
uur. De prijzen werden behaald door:
A. Lutteken 1-9; J. Schaufelie 2; H.W.
Oldenhave 3; G. en H. Boesveld 4-5-8;
A.A.Jurriens 6; M.J. Bruggeman 7-10.

6
De totaal installateur biedt de moge-
lijkheid om Uw complete technische
installatie onder te brengen bij één
verantwoordelijk bedrijf.
Voor nieuw- of verbouw, reparatie of
onderhoud, van badkamer tot keu-
ken, van schakelkast tot melkinstalla-
tie, van beregeningspomp tot dak-
goot, van riolering tot verlichting.

Alles onder één dak bij

f ons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60

7251 EC Vorden

Telefoon
05752-2637

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

ACHTERHOEKSE
BOLUSSEN

met kaneel en suiker

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND: 6 VOOR 3,50

't winkeltje in vers brood en banket

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

Aanleg en
onderhoud van electrische installaties,

air-conditioning, melktankinstallaties en
reparatie van huishoudelijke apparaten.

Aanleg en onderhoud van centrale
verwarmingsinstallaties, leveringen installatie

van sanitair, aanleg van gas-, water- en
rioleringsleidingen, ontstoppen van riolering,

zink- en dakwerk en onderhoud van
gasapparaten.

Klootschiettoernooi
Aan het klootschiettoernooi dat door 't
Praothuus uit het buurtschap Linde
werd georganiseerd namen 29 ploegen
deel (125 personen in totaal). Bij de
dames werd Linde l voor de derde ach-
tereenvolgende keer winnaar en kwam
xlaarmee definitief in het bezit van de
wisselbeker; 2 Hackfort en 3 Delden.
Heren: l Hackfort; 2 Delden en 3
Weenink.
Gemengde groepen: l Fam. Weenink;
2 fam. Pardijs en 3 groep Stokkink l.
Kinderen: l Linde l en 2 Linde 2.

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht Roye d.d. 30 juni.
Comb. van Gijssel 1,3,5,10; H. Langen-
kamp 2,6; J.W. Bosvelt 4; H. Modder-
kolk7,8;Mevr.Becks9.

Opbrengst collecte
Het door Vordens Dameskoor verzorg-
de Anjerkollekte heeft in totaal
f 2515,90 opgebracht.

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

Marianum neemt afscheid
van Ben Wallerbosch
De heer Ben Wallerbosch verlaat per l augustus a.s. de R.K.S.G.
Marianum te Groenlo. Hij heeft besloten gebruik te maken van de
V.U.T.-regeling.
Ter gelegenheid van zijn vertrek wordt de heer Wallerbosch op
donderdagmiddag 12 juli a.s. een afscheidsreceptie aangeboden
in de aula van het Marianum. Oud-leerlingen en andere belang-
stellenden worden daarvoor van harte uitgenodigd.

Ben Wallerbosch werd op 24 februari
l'J28 te Groenlo geboren.
Na het behalen van /.ijn onderwijsakte
in 1949 gaf Ben les in het lager onder-
wijs aan scholen in Vierakker en Lich-
tenvoorde.

Vanaf september 1955 was hij verbon-
den aan de R.K.-ULO school te Luïi-
tenvoorde totdat hij op l januari 1964
in dienst trad van het Marianum als do-
cent Frans. Zijn MO-B-akte Frans had

Minister Jesurun bezoekt
Vorden en de Lindesche
Molen
Op donderdag 12 juli as. bezoekt de Gevolmachtigd Ministervan
de Nederlandse Antillen, lid van het Kabinet van het Koninkrijk
der Nederlanden, de Lindesche Molen en het Kasteel Vorden.

hij een kleine drie weken daarvoor be-
haald.
41 Jaar onderwijs, waarvan ruim 26
jaar op het Marianum, geven Ben recht
op een welverdiend pensioen. Al dieja-
ren was hij een plichtsgetrouw, betrok-
ken en vooral ook bekwaam docent.
Het Marianum en elke leerling die van
Ben les heeft gehad, weet dat er met
het afscheid van Ben een echte leraar
vertrekt, waaraan de school veel te dan-
ken heeft.

LR en PC'De
Graafschap'

De heer Kdsel Jesurun zal in het begin
van de middag door het bestuur van de
Stichting de Lindesche Molen worden
ontvangen ten huize van de familie
Hoefnagels. Hij zal in het gezelschap
zijn van het Hoofd Culturele Zaken, de
heer Martina. Zij zullen de molen be-
zoeken en ten behoeve van de restaura-
tie van de Lindesche Molen, die in vol-
le gan is, aan de Voorzitter van de Res-
tauratiecommissie, Burgemeester Ka-
merling, een cheque overhandigen.
Hierna zal Burgemeester Kamerling
Minister Jesurun, de heer Martina en
het Bestuur van de Stichting de Linde-

sche Molen op het Kasteel Vorden ont-
vangen en daar de Minister informeren
over de geschiedenis van de monu-
menten. De Lindesche Molen is een
Rijksmonument, dat door het sympat-
hieke gebaar van de Minister van het
Koninkrijkskabinet voortaan als een
Koninkrijksmonument mag worden
beshouwd.

Nadere, informatie kan op donderdagmor-
gen worden gegeven door het bestuur van
de Stichting de Lindesche Molen op tele-
foonnummer 05 752- 6423.

Zondag 8 juli zijn een aantal van de
ponyruiters van 'de Graafschap' naar
het concours in Brummen geweest.
Voor Monique Groot Roessink met
haar pony Patricia was deze dag succes-
vol; zij behaalde in de L l-dressuur de
6e prijs met 123 punten en bij het
L-springen de Ie prijs. Lilian Cuppers
met Netron behaalde de 3e prijs bij het
L-springen. Nicole Douma werd met
Mixi 5e in de L2-dressuur met 125
punten.

Achtkastelenrit 'De
Graafschaprijders'
VAMC 'De Graafschaprijders' organi-
seert zondag 15 juli de 'Achtkastelen-
rit' een orienteringsrit voor auto's en
motoren. Deelname is mogelijk in de
'A', 'B' en toerklasse. De heren H. Hor-
sting en B. Regelink hebben een tocht
uitgezet met een lengte van 47 km. De
start is zondagmiddag bij Café Schoe-
naker aan de Ruurloseweg.

AGENDA
JULI:
13 Open Tafel SWOV.
14-15 LudgermarktWichmond.
15 HSV'de Snoekbaars',

seniorenwedstrijd.
15 Open Huis Vordense kerken Herv.

Dorpskerk
16 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'.
17 Soos Kranen burg.
L7 Open Tafel SWOV.
19 ANBO, braderie.
19 Braderie en Kermis
20 Tony Turner, disco-show, Goud van

Oud, De Herberg.
20 Open Tafel SWOV.
21 Kinderbraderie, Kermis,

bakiïetsenrace
22 Zomertocht VRTC, start De

Herberg Vorden en Ras Ruurlo.
23 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'.
24 Soosmiddag Kranenburg,

eindmiddag.
24 Open Tafel SWOV.
27 Open Tafel SWOV.
28 Kunstmarkt
28 Voetbalwedstrijd De Graafschap -

!•'(; Twen te.
30 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'.
31 ()pen Tafel SWOV.

AUGUSTUS:
3 Open Tafel SWOV.
5 Open Huis Vordense kerken Herv.

Dorpskerk
7 Open Tafel SWOV.

l O Open Tafel SWOV.
14 Open Tafel SWOV.
17 Open Tafel SWOV.
21 Open Tafel SWOV.
24 Open Tafel SWOV.
2(i ()pen Huis Vordense kerken Herv.

Dorpskerk
28 Open Tafel SWOV.
31 Open Tafel SWOV.

Oude motoren
'daverden' over het
Deldencircuit
Nog steeds in het kader van het 4()- ja-
rig bestaan dat de VAMC 'de Graaf-
schaprijders' in mei organiseerde
stond er jl. zaterdagmiddag een vetera-
nencross op het programma. Deelne-
mers met motoren van voor 1970. Voor
velen klonk het geronk van de 'oude
Kysinks', BSA's Sparta's Jawa's; Mat-
c hlrss etc. als mu/.irk in de oren. Uit
alle delen van Nederland waren de
oude liefhebbers naar Vorden getogen
om eikaars krachten nog eens te testen.
Niet alleen het rijden op zicht, ook de
nostalgische verhalen uit vroeger da-
gen maakte deze dag voor de cracks
van weleer tot een aangename happe-
ning.
De uitslagen waren als volgt:
Klasse 125 CC: l C. Kapper, Hilversum
'Sparta'; 2 F. Visbach, Heemstede 'Ey-
sink'; 3 R. Kreunen, Hengelo 'Gu/i'.
Tweetakt 250 CC en hoger: l J. Roossink,
Markelo CZ; 2 W. van Leur, Beneden
Leeuwen CZ; 3 F. van Leur, Beneden
Leeuwen CZ.
Viertakt 500 CC: l J.W. Klerks, St. Hu-
bert 'Matchless'; 2 E. Tromp, Ermelo
'BSA'; 3 P. Kramer, St. Oedenrode
'BSA'.

Voor de 'oude veteranen' van de
'Graafschaprijders' was een speciale
cross georganiseerd over één ronde en
tien minuten. Deze werd gewonnen
door good-old jan Oosterink; 2 Jan
Broekhof; 3 Bert Sloot. VAMC-voor/.it-
ter Wim Bielderman reikte na afloop
tijdens het gezellig samenzijn de prij-
zen uit.

extra
aanbieding:

FINK
japonnen
& pakjes

blouses heren pullovers

mantels zomer pantalons

zomerrokken

totale collectie
chilly-time



Deze zomer
géén voedselvergiftiging
Of u deze zomer naar warmere oorden trekt, thuis blijft, in een tentje kruipt of het comfort van een
vakantiehuis verkiest: lekker eten hoort nu eenmaal bij de vakantie. Maar datzelfde eten kan een
vakantie ook flink verknallen. Onlangs werd bekend dat een op de tien Nederlanders jaarlijks een
voedselvergiftiging oploopt. De oorzaak ligt in de meeste gevallen in de manier waarop het voedsel
wordt behandeld.
In de meeste levensmiddelen komen
bacterieën voor. Dat is niet te vermij-
den en normaal gesproken doen die
geen enkel kwaad. Maar bij /omerse
temperaturen vermenigvuldigen bac-
teriën in voedsel zich snel tot grote
aantallen. Ter illustratie: bij een tem-
peratuur van 37 graden C] vermeerdert
één bacterie zich in acht uur tijd tot l B
miljoen stuks! Hoe lager de tempera-
tuur, hoe trager zij zich vermeerderen.
Beneden O graden C vermenigvuldi-
gen ze zich niet meer, maar ze zijn ook
niet dood. Bij verhitting boven 80 gra-
den C gaan ze dood.
Het zijn de grote aantallen bacteriën
die een voedselvergiftiging tot gevolg
kunnen hebben. Vooral vlees, kip, vis,
melk en alles waarin deze zijn verwerkt
(salades, gebak, kant en klaarmaaltij-
den, snacks) zijn een goede voedings-
bodem voor bacteriën. Ook in rauwe
gesneden groente en vacuümverpakte
levensmiddelen voelen bacteriën zich
uitstekend op hun plaats. Voedsel dat
er voor het oog goed uitziet, goed ruikt
en uitstekend smaakt, kan toch zoveel
bacteriën bevatten dat men er ziek van
kan worden.

Zo komen bacteriën
in de keuken
Rauw varkensvlees en rauw gevogelte
zoals kip zijn altijd besmet met ziekte-
verwekkende bacteriën. Ook wanneer
het is diepgevroren en daarna -ont-
dooid. Ook het dooiwater is dus be-
smet.
Door de aanwezigheid van voedselver-
giftigers op rauw vlees kunnen ook
schalen, schotels, aanrecht, bestek en
handen waarmee het vlees in aanra-
king is geweest, worden besmet. Via de
handen kunnen deze bacteriën weer
op ander voedsel of voorwerpen wor-
den overgebracht. Dit noemt men
kruisbesmetting. Insekten en ander
ongedierte komen veelvuldig in aanra-
king met bacteriën en kunnen deze
overbrengen op voedsel.

Als u deze zomer géén voedselvergifti-
ging wilt oplopen zijn de volgende
maatregelen dus van belang:

Hygiëne vermindert de kans dat voed-
sel wordt besmet met ziekteverwekken-
de bacteriën
Koeling zorgt ervoor dat er geen mas-
sale vermenigvuldiging kan plaatsvin-
den
Verhitting doodt de bacteriën

Wat kunt u zelf doen
Het Voorlichtingsbureau voor de Voe-
ding geeft de volgende adviezen:

— koop verse produkten, lees de 'ten
minste houdbaar tot' (tht) datum
op de verpakking. Koop geen pro-
dukten die over datum zijn.

— koop bederfelijke produkten op het
laatst en leg ze thuis meteen in de
koelkast. De tijd tussen de koeling
in de winkel en thuis moet zo kort
mogelijk zijn.

— was de handen met water en zeep
voordat u gaat koken, en na het
aanraken van rauw vlees en rauwe
kip

— gebruik schone messen, vorken en
lepels

— houd ongedierte buiten de keuken
(horren voor ramen en deuren)

— houdt rauwe produkten gescheiden
van klaargemaakt eten

— gebruik bij het barbecuen verschil-
lend materiaal voor 'rauw' en 'gaar'

— was schalen, schotels en vleesplan-
ken waarop rauwe levensmiddelen
hebben gelegen eerst af voordat ze
opnieuw worden gebruikt

— ruim wat is gemorst direct op
— overgiet het vaatdoekje enkele rria-

len per dag met kokend water
— was afin heet sop
— boen houten planken na gebruik af

met een schone borstel en heet sop
— gebruik geen gebarsten planken.

De naden zijn broeinesten voor bac-
teriën omdat ze moeilijk zijn
schoon te maken.

— proef niet van rauw gehakt, dat is
besmet

— proef altijd met een schone lepel of
vork, nooit met de vingers

— maak kip, varkensvlees en ook ge-
hakt door en door gaar

— kook dikke kipdelen en worstjes
eerst gaar en leg ze pas daarna op
de barbecue

— moet eten warm worden gehouden,
doe dat dan zo heet mogelijk

— warm resten altijd goed door voor
het gebruik

— let op de temperatuur van de koel-
kast, deze moet tussen de 4 en 7 gra-
den C zijn

— ontdooi ingevroren vlees, kip en
wild in de koelkast en gooi het dooi-
water direct weg

— bereid vlees onder vet hoort in de
koelkast. Vlees onder vet blijft niet
goed buiten de koeling!

— bewaar geen resten vlees die tijdens
het barbecuen buiten de koelkast
hebben gestaan

— vlees in een marinade hoort in de
koelkast. Kook marinade die wordt
gebruikt in een saus altijd goed
door.

— doe geen oude jus bij 'nieuwe'. Dat
geldt overigens voor alle resten

— koel warme gerechten die u wilt be-
waren snel af, zet bijvoorbeeld de
pan in ee^n bak met koud stromend
water en roer er af en toe in

— zet alleen afgekoelde voedingsmid-
delen afgedekt in de koelkast

— bewaar resten voedsel niet langer
dan twee dagen in de koelkast

'— bewaar geen gerechten waarin res-
ten verwerkt zijn, bijvoorbeeld sala-
des. Dit geldt ook voor kant en klaar
gekochte gerechten waarvan niet
bekend is wanneer ze zijn bereid.

— controleer de koelkast wekelijks op
resten

In het 'Bewaarboekje' staan nog meer
handige tips, deze brochure bestelt u
bij het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding in Den Haag, onder vermel-
ding: Bewaarboekje.

Maywood vier weken in
Ponypark Slagharen

Van 14 juli tot en met 12 augustus presenteert het Ponypark Slag-
haren in haar inmiddels vermaard geworden Zomertheater een
grootse show met het wereldberoemde popduo Maywood. Deze
show wordt in het hoogseizoen als extra evenement gebracht en is
voor bezoekers van het Ponypark Slagharen gratis toegankelijk.
Het Zomertheater in het Ponypark
Slagharen trok de afgelopen jaren vele
tienduizenden bezoekers met optre-
dens van Dennie Christian, Mieke,
Freddy Breek, Vader Abraham en Dan-
ny de Munk. Ook voor deze nieuwe
show met Maywood, die dagelijks
's middags wordt gepresenteerd, wordt
weer veel publiek verwacht.
Maywood is wereldberoemd geworden
met songs als 'Late at Night' en 'Rio'.

Deze songs hebben in meer dan 50 lan-
den op de hitparade gestaan. Het duo
nam deel aan internationale songfesti-
vals in Tokio (Japan), Seoel (Korea),
Rostock (DDR) en Sopot (Polen).

Als winnaar van het Nationale Songfes-
tival vertegenwoordigde Maywood Ne-
derland op het Eurovisiesongfestival in
Zagreb, dat een miljard TV-kijkers
trok.

Veteranencross
Op zaterdag 21 juli zal er in het trai-
ningscircuit van de motorclub 'Hamo-
ve' voor de 16e maal in successie een
cross met veteraanmotoren worden
georganiseerd. In de 125 cc klasse zul-
len de Eysink's, D.K.W.'s en Sparta's
weer de boventoon voeren.

In de tweetact klasse zullen de merken
als Greeves, C.Z. en Husky tegen elkaar
in het strijdperk treden.
De viertact klasse bestaat voornamelijk
uit het Engelse tijdperk toen B.S.A.,
Matchless, A.J.S. en Norton nog favo-
rietwaren, tot bouwjaar 1970.

Nieuw is een aparte klasse 4-tact moto-
ren tot bouwjaar 1965, dit zijn de echte
veteraanmotoren op crossgebied welke
nog een losse versnellingsbak aan
boord hebben.

Ook is er deze middag gelegenheid
voor moderne cross en Off the Road-
motoren te starten. Hiervoor moeten
de deelnemers de leeftijd bezitten van
30 t/m 36 jaar klasse l, 37 t/m 42 jaar
klasse 2, en 43 t/m 80 jaar voor klasse
3.

De weg naar het circuit is bepijld vanaf
de grote kerk middenin het dorp. Toe-
gang gratis. Info: 05753 — 1474.

Kartraces in Baak
In Baak worden zondag 15 juli kartra-
ces gehouden. Dat gebeurt in het ka-
der van de feestelijkheden rond Baak
800.
Er wordt gereden in drie klassen: de
100 cc recreanten, de 100 cc professio-
nals en de 125 cc professionals. Er is
voor een rond circuit gekozen rondom
de grote kerk in Baak en dat biedt de
mogelijkheid voor het publiek tot goed
zicht op de verrichtingen van de cou-
reurs.

Daaronder niet alleen enkele landelij-
ke bekendheden maar ook een groot
aantal uit de direkte omgeving, waar-
onder de toprijders van kartclub Eefde.
De organisatie, die zich voor de techni-
sche hulp heeft verzekerd van de hand
en spandiensten van dezelfde kartclub,
verwacht veel van de wedstrijden, die in
drie manches worden gereden.

Met name van de 125 cc klasse, waarin
met de kleine handgeschakelde karts
snelheden worden gehaald van tegen
de 170 km/uur.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!

Tuinopening in de bloeitijd
van de rozen, de borders en
de pergola 1990
De zomer-openstellingen van de 16 hectare grote tuinen van de
Wiersse (één van Vordens acht kastelen) vinden plaats op zondag
15, zondag 22 en maandag 23 juli.

Geslaagden
KMBO afdeling administratie
Zutphen
Diploma
Willien Bulten, Vorden; Paul Dolphijn,
Vorden; Gerrit Groot Nuelend, Vor-
den; Hans Norde, Vorden; Miranda
Blom, Warnsveld; Bianca van Sligten-
horst, Warnsveld.

Getuigschrift
Mariëlle Arendsen, Hengelo (Gld.);
Erwin Wisselink, Hengelo (Gld.); Be-
linda Wassink, Steenderen. Margriet
Leuverman, Warnsveld.

KMBO afdeling detail
Zutphen
Diploma
Mare Besseling, Vorden; Hermien v.d.
Vlekkert, Vorden.

Een citaat van Romke van de Kaa uit
het pas verschenen boekje 'De Wiersse,
beschrijving van de tuinen' geeft de
sfeer van één van de vele en gevarieer-
de onderdelen van de tuin weer: '...van-
uit de berceau bereiken wij plotseling
een hoge klaterende fontein waarvan
de fijne druppels op zonnige dagen
een regenboog doen ontstaan.
De gemetselde vijver is omgeven door
een eenvoudige beplanting van varens
en hosta's en achter de hoge beuken-
haag staan oude acacia's, waartegen de
waterdruppels van de fontein flonke-
rend afsteken. De romantische sfeer
wordt nog verhoogd door een oude
Pieris Japonica...'
Even goed wordt het karakter van huis
en park getroffen in Frits van Ameron-
gens aquarel op de voorpagina van de
gids: de overgang van vriendelijke ar-
chitectuur, via formele en wilde tuin
naar het achterhoekse coulissenland-
schap.
De orginele aquarel van het huis en
van de vogelvlucht van de tuin, beide
van Frits van Amerongen, vormen met
enkele andere van zijn waterverfteke-
ningen van historische huizen in de
buurt, een deel van een kleine ten-

toonstelling bij het bouwhuis, samen
met andere schetsen, historische kaar-
ten en illustraties.
Een aardige afsluiting van de boeiende
wandeling op de Wiersse, naast water
en ouderwets hooiland, onder berceau
en pergola, langs beelden en schilder-
achtige bankjes, door de traditionele
moestuin en tussen de 'engelse' bor-
ders.

Openstellingen
De tuinen van de Wiersse zijn open op:
zondag 15, zondag 22 en maandag 23
juli.
Honden worden niet toegelaten, ook
niet aan de lijn. Entreegeld wordt ge-
heven ten bate van het tuinonderhoud.

Ligging: Te bereiken via rijksweg Vor-
den-Ruurlo, 6.5 km vanaf Vorden. Gra-
tis parkeren. Bus: GSM-dienstlijn 50
Zutphen-Groenlo.

Gids: 'De Wiersse, beschrijving van de
tuinen', 43 kleurenillustraties in de tui-
nen verkrijgbaar.

Zijspancrossers willen vlammen
op 6De Schans'
De strijd in de nationale en mondiale zijspancross laait dit seizoen weer behoorlijk op en dat werd
tijd ook, want de laatste jaren bevindt de zijspancross-sport zich een beetje in het slop. Het
verdwijnen van de meeste, sonoor-grommende viertakt-motoren in deze tak van motorsport, heeft
vele oude liefhebbers gedemotiveerd en de interesse doen afnemen. Die belangstelling neemt
echter thans weer hard toe, omdat vooral vanuit Nederland vele nieuwe impulsen aan de zijspan-
cross worden gegeven en jonge talenten staan te trappelen om door te breken. De strijd is weer
opener en veel minder voorspelbaar.

Vooral door de inzet van oud-zijspan-
cross-wereldkampioen Ton van Heug-
ten, die in samenwerking met de
KNMV de sport gaat begeleiden, komt
de spanning en de belangstelling te-
rug.
Wat dat betreft is het goed dat de Ne-
derlandse zijspancross-Grand Prix (op
zaterdag 14 en zondag 15 juli) op het
roemruchte circuit 'De Schans' in
Lichtenvoorde wordt verreden. Want is
er een mooiere ambiance voor deze
sterke-mannen-sport dan het zware
zand van Lichtenvoorde, op een
mooie, warme zomerdag?
Het pas geheel gerenoveerde circuit
'De Schans' wordt vanzelfsprekend
voor de Nederlandse zijspan-Grand
Prix helemaal veranderd. Zijspancom-
binaties zijn breed en zij moeten de ge-
legenheid hebben om goed te kunnen
inhalen; vandaar dat het circuit in
Lichtenvoorde voor deze gelegenheid
ook wijder van opzet is en dat de sterk-
ste bochten eruit verwijderd worden,
om de zijspancoureurs ten volle de ge-
legenheid te bieden om spectaculaire
passeerbewegingen uit te voeren, daar-
door naar voren te komen en om het
publiek als vanouds weer in extase te
brengen.
In het Nederlands zijspancross-kam-
pioenschap zijn tot nu toe vier wedstrij-
den verreden. De laatste race was ook
in de Gelderse Achterhoek, op het cir-
cuit van Lochem. Daar toonden Jan
Bakens en zijn passagier Tinie Jansen
dat zij nog lang niet afgeschreven zijn
en dat de jonge garde terdege rekening
met hen moet houden.
Bakens, Mr. Strandrace, zoals hij wordt
genoemd, werd in Lochem eerste en
tweede, over de beide manches.

Bovenaan in het Nederlands kam-
pioenschap staan Eimert Timmermans
met bakkenist Eric Verhagen, die 230
punten scoorden tot nu toe. Op de
tweede plaats staan de jeugdige Marco
Bens en Lowie Bijvelds (189), derde
zijn Bakens/Jansen (185) vierde Ben-
nie Janssen/Frans Geurts van Kessel
(152) en vijfde Dick van Heugten/Sies
Hurkmans(134).

Het grote werk
Voor Lichtenvoorde spreken we echter
over het 'écht grote werk', het gevecht
om de wereldtitel zijspancross. De eer-
ste Grand Prix werd in het Belgische
Betekom verreden op zondag 6 mei.
Daar scoorden Bennie Janssen en
Frans Geurts van Kessel twee tweede
plaatsen met hun EML-Honda en zij
staan thans dan ook fraai bovenaan in
de tussenstand voor het wereldkam-
pioenschap zijspancross met 34 WK-
punten.
Walter Nettenscheid en Lothar Jehle
staan tweede met 31 punten, Giles Me-
cene en Eric Morgan uit Frankrijk der-
de met 30, Michael Garhammer en
Ralf Haas uit West-Duitsland vierde
met 25 en Eimbert Timmermans en
Eric Verhagen, met hun EML-Kawasa-
ki bezetten momenteel de vijfde plaats
met 21 punten.

Jong talent
Door de komst van jonge rijders als
Marco Bens, Dick van Heugten en Dirk
en Roger van de Lagemaat wordt er
een sterke impuls aan het zijspancros-
sen gegeven. Maar ook de meer erva-

ren Nederlandse coureurs maken dit
seizoen een uitstekende kans op de we-
reldtitel.
In 1989 eindigden de koppels Bennie
Janssen/Frans Geurts van Kessel en
Eimbert Timmermans/Eric Verhagen
op respectievelijk de tweede en derde
plaats achter de wereldkampioenen, de
gebroeders Hüsser uit Zwitserland.
Maar de schier onverslaanbaar geachte
Heiveten sneuvelden jammerlijk in het
moordende zand van het Belgische Be-
tekom en die slechte première opent
de grote perspectieven voor de Neder-
landers in de wereldtitelstrijd.

Twee GP's
Voor de start van de zijspancross-GP in
Lichtenvoorde worden er nog twee
GP's verreden: op zondag l juli de
tweede, op het circuit van Iffendic in
Frankrijk en de derde WK-cross is 8 juli
in hetTsjechoslowaakse Oebenice.

Daarna komen de WK-coureurs op de
Lichtenvoordse Schans aan het start-
hek. Het bestuur van de MACL-Licht-
envoorde, onder voorzitterschap van
Theo Kothuis, zet alles op alles om de
Nederlandse zijspancross-Grands Prix,
die inmiddels in ons land zijn verreden
(Valkenswaard-500 cc, Halle-125 cc en
Markelo-250cc).

'Juist nu de zijspansport zo lang in het
slop heeft gezeten en men er vooral in
Nederland de schouders weer onder
zet, willen wij alles doen om eraan mee
te werken de zaak weer goed op poten
te krijgen', aldus de MACL-organisato-
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