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Door actieve organisatieJeugd met een Opdracht

Mime-theater op braderie
opnieuw bijzonder
Op de Vordense braderie van donderdag jl. was voor de tweede
maal een bijzonder theateroptreden te zien van Jeugd met een
Opdracht. Deze internationale hulpverlenings- en zendingsorganisatie deed dit op uitnodiging van de Vordense kerken. Op donderdagavond 26 juli a.s. is er gelegenheid over het optreden na te
praten.
Twee jaar geleden trok de theatergroep
van Jeugd met een Opdracht door Nederland met het optreden van het s t u k
'Mefisto'. Behalve een uitzending ervan voor de Nederlandse tv was het onder andere ook te zien op de Vordense
braderie. Dat was het begin van de contacten tussen Vorden enjeugd meteen
Opdracht. Op de braderie van dit jaar
werden ze opnieuw uitgenodigd, nu
met hun nieuwe mime-theaterprogramma 'Babyion'.
Dr spelers waren afkomstig uit Nieuw
Zeeland, de Verenigde Staten en Nederland. Het stuk dat ze speelden ging
over een man die zijn geluk zoekt in
activisme, egoisme en dictatuur, maar
dat blijkt niet te bevredigen. Het thema
was: welke keuzes doe je/welke doelen
ga je achterna? Jeugd met een Opdracht wil daar tegenover ook graag
duidelijk maken welke keuzes ze zelf
gemaakt hebben en welke doelen ze
nastreven.
Jeugd met een Opdracht is namelijk
een wereldwijde organisatie die zich op

allerlei manieren op een bijzonder positieve manier inzet voor mensen in
alle werelddelen. Zo heeft de^brganisatie o.a. een enorm ziekenhuisschip van
11.500 ton, de 'Anastasis'. Aan boord
zijn allerlei artsen, die veel verstand
hebben van ziekten die veel voorkomen in de Derde Wereld. In ons eigen
doet de organisatie veel aan opvang
van drugsgebruikers en jongeren met
problemen.
Daarnaast willen ze in de landen waar
de werken ook graag laten weten dat ze
deze dingen doen vanuit hun christelijke levensovertuiging. Daarbij gaan ze
bijvoorbeeld te werk met behulp van
theateroptredens, zoals te zien op de
braderie in Vorden.
De Vordense organisatoren kunnen
zich voorstellen dat er mensen zijn die
best eens zouden willen napraten over
het theaterstuk. Dat kan op donderdagavond 26 juli a.s. in 't Achterhuus
(achter de Gereformeerde Kerk).

Stichting Weizij n Ouderen
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden zet zich in om het welzijn
van ouderen in de gemeente Vorden te bevorderen. Op verschillende wijzen tracht de Stichting de haar toebedeelde taak zo goed
mogelijk te vervullen.
— Zij probeert te bevorderen dat organisaties en personen die werken
voor ouderen zo goed mogelijk samen werken
— Zij ontwikkelt en zoekt daarbij uit of
er nieuwe of andere voorzieningen
of aktiviteiten door ouderen gewenst worden en nodig zijn. Zij
zoekt de wegen om dat te realiseren
— Zij overlegt en adviseert. Overleggen met en adviseren aan de overheid en andere organisaties betreffende zaken die voor ouderen van
belang zij n
— Zij geeft voorlichting en advies aan
de ouderen zelf voor regelingen,
voorzieningen en aktiviteiten.
De SWOV organiseert zelf of in samenwerking met anderen aktiviteiten en
voorzieningen waardoor ouderen langer zelfstandig in hun eigen omgeving
kunnen wonen. Zoals bijvoorbeeld de
maaltijdvoorziening. Eigenlijk is het zo
vanzelfsprekend elke dag een warme
maaltijd op tafel te hebben. Voor sommige mensen is dat niet meer zo gewoon. Een dagelijkse warme maaltijd is
echter wel mede een voorwaarde om
zelfstandig te kunnen blijven wonen.

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

Naast de maaltijdvoorziening van Tafeltje Dekje is het ook mogelijk om de
maaltijd samen met anderen te nuttigen. Wanneer u zich nog goed kan verplaatsen en het gezellig vindt om samen met anderen te eten is dat mogelijk in 'De Wehme'. Elke dinsdag en
vrijdag kunt u daar terecht. U moet dat
dan wel even een dag van tevoren opgeven (tel.nr. De Wehme: 1448). De
kok houdt daarbij ook rekening met
een eventueel dieet.
Een aktiviteit waarmee we komend seizoen weer van start te gaan is de kursus
geheugentraining. Veel ouderen zijn
bang voor vergeetachtigheid en denken daarbij al snel aan dementie. Vaak
is dat gelukkig niet het geval. Door het
trainen van het geheugen is het mogelijk weer dingen beter te leren onthouden, ook al bent u niet meer zo jong.
De kursus is bedoeld voor ouderen uit
de gemeente Vorden die bij zichzelf
merken dan hun geheugen wat minder
funktioneert dan ze zelf /ouden willen,
of voor ouderen die ervoor willen zorgen dat hun geheugen op peil blijft.
De organisatie van deze kursus is in
handen van het COSBO (Centraal
Overleg Samenwerkende Bonden voor
Ouderen) samen met de SWOV.

-•TIJDELIJKE VERKEERSMAA TREGEL

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

In verband met een te houden
historisch festival is de
Ganzensteeg afgesloten voor
alle verkeer behoudens
voetgangers en aanwonenden:

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

op zaterdag 28 juli 1990 van
10.00-17.00 uur

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

en op zondag 29 juli 1990 van
10.00-17.00 uur.

Andere aktiviteiten van de SWOV zijn
o.a. Meer Bewegen voor Ouderen, gericht op het in conditie houden van het
lichaam, met gymnastiek, volksdansen
of zwemmen, en de dagopvang die bestemd is voor ouderen uit de gemeente
Vorden met beperkte mogelijkheden
voor deelneming aan het sociale leven
en/of ouderen voor wie door omstandigheden een permanent verblijf thuis
moeilijkheden geeft.
Bovendien verhuurt de SWOV alarmeringsapparaten voor mensen die door
lichamelijke of geestelijke oorzaken
zich niet meer voldoende kunnen redden in noodsituaties. Kortom: op aller-

lei manieren probeert de SWOV het
zelfstandig wonen van de ouderen mogelijk te maken en te veraangenamen,
voor zover dat in onze mogelijkheden
ligt.

Voor verdere toelichting en informatie kunt u terecht bij de steunrunktionaris (Mannie Slagman). Telefonisch
kunt u haart bereiken (tel.nr. 3405) of
u kunt langskomen op het kantoor
aan de Raadhuisstraat 6 (bij het
Dorpscentrum). Woensdag 's morgens, tijdens het spreekuur is er altijd
iemand aanwezig om u de weg te wijzen bij vragen.

Amerikanen en Oost-Duiters
in Vorden
Dinsdag zijn de tien Amerikanen die de komende drie weken in
het kader van het uitwisselingsprogramma van Operation
Friendship bij de afd. Vorden te gast zullen zijn, aangekomen.

Voor zondag 29 juli staat een familiedag op het programma. Maandag 30
juli wordt Volendam en Marken bezocht. Dinsdag 31 j u l i wordt er een molen en een klompenfabriek bezocht,
waarna de avond in de Herberg met 'de
Knupduukskes' wordt doorgebracht.
Woensdag l augustus wordt een be-

zoek aan Den Haag gebracht. Vrijdag 3
augustus is er Amersfoort een zgn. 'DDay' waaraan alle buitelandse groepen
van Operation Friendship (die momenteel in Nederland verblijven) zullen deelnemen.
Zaterdag 4 augustus wordt mei de gastgezinnen doorgebracht. Zondag 5
augustus staat het klootschieten op het
programma. Een dag later, maandag 6
augustus, een fietstocht langs de Vordense kastelen. Dinsdag 7 augustus
een bezoek aan Apeldoorn en Bussloo.
Woensdag 8 augustus een bezoek aan
Amsterdam met onder andere de bezichtiging van het Anne Frank Huis.
De donderdag wordt benut met de
voorbereiding van de afscheidsavond
op zondag 12 augustus. Ken bijzondere dag, want Sinterklaas komt dan met
pioefverloP naar Nederland. Maandag 13 augustus gaan de buitenlandse
gasten weer huiswaarts.

Zaterdagavond 28 juli
FC Twente-De Graafschap
Dankzij de kontakten die met name jeugdmanager Henk de Jonge
door het internationale Sórbo-jeugdvoetbaltoernooi, de laatste
jaren heeft opgebouwd, wordt er zaterdagavond 28 juli op het
veld van 'Vorden' een oefenwedstrijd gespeeld tussen FC Twente
en De Graafschap.
Voor de Twentenaren het tweede achtereenvolgende jaar dat zij in Vorden
te gast zijn. (Vorigjaar speelde Twente
t.g.v. het 60-jarig bestaan van 'Vorden'
hier een vriendschappelijke wedstrijd).
Was het toen qua akkomodatie behelpen, thans kunnen de clubs op professionele wijze in 'De Ark' ontvangen
worden.
Zowel Twente als de Graafschap zijn al
een aantal weken volop in training en
worden er met name door de Graafschap tal van oefenwedstrijden gespeeld.
Twente startte afgelopen zaterdag de
oefencampagne en verloor nogal te-

leurstellend meteen 0-3 van het nationale team van Hong Kong. Twente's
trainer Theo Vonk tilt echter niet zo
/waar aan dit optreden. Bij hem is het
te doen gebruikelijk om in de oefenwedstrijden zoveel mogelijk spelers te
testen. Tijdens het eigen toernooi dat
Twente op vrijdag K) augustus zondag
12 augustus in Enschede tegen o.a.
Aberdeen (de club van Theo Snelders)
en Borussia Dortmund speeld moet
het elftal er staan. Zo zal Vonk zaterdagavond tegen de Graafschap dan
ook zeer zeker wat experimenteren.
De beide nieuwe aanwinsten Torn
Krommendijk (ex-Feyenoord) en Youri Mulder (zoon van ex-topvoetballer
Jan Mulder) zullen zeer zeker van de
partij zijn. Over het meespelen van Pieter Huistra bestaat onzekerheid. Huistra heeft het hem aangeboden kontrakt niet getekend en hoopt nog
steeds elders aan de slag te kunnen.

Fred Kutten, Hans de Koning, Nielsen
etc. komen wel in aktie. Jammer voor
Twente zal het nog een paar maanden
duren eer Marcel Peeper weer speelklaar is. Peeper is nog steeds herstellende van zijn beenbreuk, opgelopen in
de interland tegen Rusland.

WATZIJNJOUW
TOEKOMSTPLANNEN?

De Graafschap
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In kader Operation Friendship

De reis verliep niet zo soepel want in
plaats van 's ochtendsvroeg landde het
vliegtuig pas tegen de avond op Schiphol. Dezelfde dag werden op het NS
station in Hengelo O de tien Oost-Duiters opgehaald die eveneens in Vorden
te gast zullen zijn.
Voor woensdag 25 juli is er 's avonds in
'De Herberg' een welkomsavond gepland. Donderdag gaan de jongelui
drie dagen naar het meer bij Graaskamp om te kamperen. Vrijdagavond
27 juli wordt er een gezamenlijk barbecue-avond gehouden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De Graafschap zal zaterdag zeker
trachten om Twente de voet dwars te
zetten. De ploeg van Simon Kistemaker
scoorde er het afgelopen weekend lustig op los. De Doetincheiners hebben
zich behoorlijk versterkt en hebben in
de persoon van J u n i e Koolhof ene
'sluwe vos' in huis gehaald. Erik ten
Hag werd overgenomen van FG Twente. Ook zal de Pool Jacek Gharkowski
zijn opwachting in Vorden maken. Al
met al belooft het zaterdagavond een
interessante te wedstrijd te worden met
hopelijk voor 'Vorden' veel publiek.

Hervormde gemeente
Zondag 29 juli 10.00 uur ds. H. Westerink.
Geref. kerk Vorden
Zondag 29 juli 9.30 en 19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 29 juli 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Zaterdag 28 juli 17.30 uur Eucharistieviering.Zondag 29 juli 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 juli Past. G.
Simons, Borculo, tel. 05457-71383.
Huisarts zaterdag 28 en zondag 29 juli dr. Haas,
tel. 1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 28 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Tevens de gehele week avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 28 en 29 juli W.F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

pondentie-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. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 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), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige 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 Dekjeyu// mevr. Wolters, tel. 1262 b.g.g.
2151. Graag bellen vóór half 9.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter,

tel. 05752-

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.

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

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

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

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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, woensdagmiddag
voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 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 zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van de
maand van 19.00-20.00.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

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.

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 juli 10.00 uur ds. C. Fortgens, em.
pred. Warnsveld.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 28 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 29 juli 10.00 uur Woord- en Communie Viering.

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

Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 juli Pastor
Simons, tel. 05457-71383.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

Vrijdagavond 'Moonlight
Swimming6 in het zwembad
Vrijdagavond 27 juli is er in het zwembad 'In de Dennen' Moonlight Swimming. Deze avond wordt in samenwerking met het badpersoneel georganiseerd door het bestuur van de bad- en zweminrichting.
In het bad zelf wordt een onderwaterverlichting aangebracht. Er komt een waterfontein. De temperatuur van het badwater wordt opgeschroefd tot 25 graden
zodat de zwemliefhebbers tot rond het middernachtelijk uur kunnen zwemmen of
gebruik maken van allerhand spelmateriaal dat in ruime mate voorhanden is.
Rondom het zwembad wordt eveneens verlichting aangebracht. Het kampvuur zal
worden opgestookt, terwijl een disco-muziekje de sfeer ongetwijfeld zal verhogen.
Om de inwendige mens eveneens tevreden te stellen, wordt er een barbecue gehouden. Hopelijk dat de weergoden de organisatie vrijdagavond goed gezind zijn.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezetteregels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST*
Het bestuur van Woningbouwvereniging
Thuis Best deelt mede, dat in de maand
augustus, i.v.m. vakantie,

het spreekuur voor
woningzoekenden
vervalt.
Het eerstvolgende spreekuur is op
maandag 3-9-1990.

• Nog steeds verse aardbeien te koop, witlof en aardappelen.
BanninkTuinderij, Hulshofweg
4, Ruurlo.

Wegens vakantie
GESLOTEN
van 25-7 t/m 13-8

Vakantie-tijd:

weinig tijd om te koken.
Kijk eens bij uw slager
hoe verrassend veel vlees-keus
hij heeft in
VLUG-KLAAR-PRODUKTEN!

qe> juwelier

siemerink
.»«•«
opticien

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 k,io 11,5<
Hamburgers per stuk 1,—

Zutphenseweg 7 - Vorden
Telefoon 1505

Rundergehakt 1 kiio 11,50
H.o.h. Gehakt 1 «HO 7,95
Magere

varkenslapjes 1 ^ 8,95

MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi

Gebr. Varkens rollade

1 kilo 6,75

Tel. 05736-1311.

Wij zijn met VAKANTIE
van maandag 30 juli
t/m maandag 13 augustus.

• TE KOOP:
Jonge hennen, Barnevelders
en kruisingen. J.H. Helmink,
Dorpsstraat 24, Wichmond,
tel. 05754-1290.
• TE KOOP:
1.80 ha hooi-kuilgras Lindeseweg 21, Vorden, tel. 6482.

Dinsdag 14 augustus
staan wij weer voor u klaar!

• TE KOOP:
Peugeot sportf iets, 10 versn.
D. Helmink, 05754-1975, na
17.00 uur.
• TE KOOP:
BMW 316, bj. 1984, LPG, 5
versn., sportvelgen. Tel. 1101.

en van 6 t/m 11 aug.

SPECIALITEITEN

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

5 halen

nu met

't winkeltje in vers brood en banket

100 gram 1,89

GEWONE

of Pampaschijven

opstelling aanpassen,

VAN ASSELT

Pekelvlees

500 gram 6,95

SnitzelS (3 soorten)

Wij gaan één showroom badkamer-

Echte Bakker

• TE KOOP:
ca. 600 Mulderpannen.
AF TE HALEN: nest jonge
poesjes. D. Pardijs, Okhorstweg 1, Vorden.

100 gram 1,79

Runderworst
Tijdens de bouwvak zijn wij
open van 30 juli t/m 4 aug.

daarom nu één komplete
badkamer in de kleur Edelweiss

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 6,75

4 betalen

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamldppen

Riblappen

Fricando

1 kilo

1 kilo

1 kilo

16,95

11,95

30% korting

13,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE; WIJ ZORGEN ERVOOR.

Aanbieding mozaïek
al vanaf 39f 50 p/m2

• TE KOOP:
11 natuurstenen Vensterbanken, afm. 97.5x16x2 en
87.5x16x2 f 50,-.
Tel. 05752-3692.

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

• TE KOOP:
2 Piemontese Or. vaarzen
'Vader' Belgische Blauwe. Aan
de telling 4 en 8 aug. 't Hoge
37, Vorden. 05752-3778 na
18.00 uur.

OPENINGSTIJDEN:
ma. i 'ni do. \ 9.00-18.00uur; vrij. v. 4.00-21.00 uur;
zat. v. v.oo-iö.oo uur.

groenten en fruit
kaas en noten

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

GRVEN

mullcr-vordcn bv

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

plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Tijdens de vakantieperiode is onze
verfwinkel normaal GEOPEND

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

Schildersbedrijf - Verftiandel

2

£ W/\.

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag,vrijdag, zaterdag: 26 - 27 - 28 juli

GEMEENTE
VORDEN
TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
Het gemeentebestuur van Vorden is voornemens bij
inschrijving te verkopen:

Scheggertdijk 10, Almen
(bij Zutphen)

een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie M, nr. 629, plaatselijk bekend
Zutphenseweg 50, omvattende een perceel grond ter
grootte van ca. 971 m2 met woning met kelder, schuur
en een grote dichte loods.

voor al uw
partijen van klein
tot 600 personen
TELEFOON 0575I-I296

I.v.m. geringe deelname,
is het
Gevraagd:

PART-TIME HULP

BEDRIJFSTOERNOOI

IN GROENTE- EN FRUIT
WINKEL

van 25 juli

Uitsluitend schriftelijk
reageren a.u.b. Brieven met
pasfoto sturen aan:

verplaatst naar
29 AUGUSTUS.

VAN VLIET

WOENSDAG GEHAKTDAG

Het Bestuur.

A

Wildenborchseweg 2
Ruurlo

UIT DE KAASKOELING:

Buko ananas

De inschrijving geschiedt op dinsdag 11 september
1990 tussen 11.45 — 12.15 uur ten gemeentehuize te
Vorden.

200 GRAM NU

De inschrijfformulieren, voorwaarden en een situatietekening zijn ter gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis) verkrijgbaar.
Kijkdag op dinsdag 4 september
11.00-12.30 uur en van 16.00-17.30 uur.

1990 van

beter completer

maandag 30, dinsdag 31 juli
woensdag 1 augustus:

2.95

Panklare Spitskool 500 gram 95 cent

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

De hele zomer bakken wij elke dag
vers brood voor u!
Zo uit de oven in de winkel.
Verser kan niet en dat proeft u!

Ook tijdens de
AANBIEDING

BOUWVAKVAKANTIE

Krenten of rozijnen brood NU 3,75
Appelf lappen enaien 5 betalen
Roomboterkoek NU 4,75

steken wij de armen
uit onze mouwen.

TELEFOON 1373

Zo vers is het alleen nog maar bij:

DE LAATSTE ARTIKELEN

WARME BAKKER

OPLAA

NU

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor alle storingen
(gas l water l elektra l centrale verwarming / dakwerk,
enz.)

^V

DUBBEL EN DWARS
AFGEPRIJSD!!!
. . . Dus . . .
heel veel halen,
. . heel weinig betalen!!

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18363
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

\NINOJ10LENMKKERS

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

REPARATIE
en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.
was-

GROTE KOLLEKTIE SLAAPZAKKEN TREKKING RUGZAKKEN - SLAAPMATJES ENZ. ENZ.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Schoen reparatie
Steeds vlug klaar

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze dochter

MYRTHE
Henrieke Willemijn

Henk en Betty
Duistermaat-Eenink

De kerkelijke inzegening
vindt plaats om 13.30 uur
in de NH Kerk te Vorden
doords.Westerink.

Ruurloseweg 89,
7251 LC Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren
van 14.30 tot 16.30 uur in
zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10
te Vorden.

#
-xii
-#-

SOPHIE
»
-:•:-

Toekomstig adres:
Plataanweg 15,7255 AZ Hengelo-G.

23 juli 1990,
Hoetinkhof67,
7251 WK Vorden.

^;H:HTHTHïB-HTHTHTH^

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze vader
en zoon

W
#
*
-*-

§

Vorden, juli 1990.

Augustus 1990.
Wildenborchseweg 29,7251 KJ Vorden.

^^m ^v " ^»« ^^ ••

Onze tartaartjes zijn gemaakt van puur mager rundvlees. Er is geen
enkele toevoeging gedaan, u mag ze zelf kruiden.
Dit weekend EXTRA voordelig:

NU 3 STUKS

DIES EGGINK
-#op de leeftijd van 47 jaar.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

SPECIAL

495

GRILLSPIESJES
voor barbecue of koekepan

Voor het weekend recept:

Varkenslappen
500 GRAM

PER STUK

5,98

195

maandag:

Speklappen

Tip voor de boterham:

500 gram 3,98

dinsdag:

Mosterd rollade
100 G R AM 1,98
Hamworst
100 G R AM 1,48

Vorden, 21 juli 1990.

-#l
i

m>—.

TARTAARTJES

Vorden, 21 juli 1990.

Geheel onverwacht is uit onze vriendenkring overleden

l

Receptie van 15.00-16.30 uur
of vanaf 19.30 uur in 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34, Vorden.

• ™ ^» ™

De familie Eggink
ooms en tantes
neven en nichten.

Wim en Alie Slöetjes
Henken RiekSnellink
Reint en Annie Wesselink

J.W. Bijenhof
J. Bijenhof-Bruins

Uit aller naam:
Familie Boers.

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven tijdens haar
ziekte en na het overlijden van
mijn vrouw en onze moeder en
oma

*s
f

Dankbaar hopen wij
op dinsdag 7 augustus,
met kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijk te vieren.

Albert Jan Boers

De tartaren hadden ze zelf
wel gelust

op de leeftijd van 47 jaar.

In plaats van kaarten

l
betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

ECHTGENOOT VAN JENNIE MARIS

Bleuminkmaatweg 1,7251 MS Vorden
Baakseweg 5,7251 RH Vorden

Madelein
Govert en Erna Droste
en Milou

DIES EGGINK

gaan trouwen
op vrijdag 3 augustus 1990
om 11.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Zij is geboren op 23 juli 1990.

Gelukkig en dankbaar zijn wij
met de geboorte van onze
dochter en zusje

Plotseling is uit onze familiekring heengegaan onze
geliefde neef

Erik Maalderink &
Anke Wesselink

Verse WOrSt

500 gram 4,98

Hamlappen

soo gram 5,98

woensdag:

Gehakt h.o.h. 500 gram 4,98
Rundergehakt soo gram 5,98

VLOGMAN

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze medespeler

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

DIES EGGINK
Zijn inzet en zijn spontane humor zullen bij ons in
dankbare herinnering blijven.
Wij wensen Jennie, Annemieke en Martijn veel kracht
toe dit voor hen zo zware verlies te dragen.

^BTBiBTHrHTHTHiBtH:^^
Toneelgroep Linde.
Linde, 21 juli 1990.

A.H.

KruisselbrinkGrijsen

ALGEMENE KENNISGEVING
En toch telkens weer
zullen we je tegenkomen.
Zeg nooit het is voorbij.
Slechts je lichaam werd
ons ontnomen,
niet watje was
en ook
niet wat je zei...

Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u op
deze wijze onze oprechte
voor de belangstelling die wij
van u mochten ontvangen.
Uit aller naam,
E.W. Kruisselbrink
kinderen en
kleinkinderen.
Vorden,
juli 1990.

Jennie Eggink-Maris
Annemieke, Martijn
M. Eggink
A. Eggink-Wesselink
A. Maris
F. Maris-op den Dries

VOOR AFSPRAKEN
BELLEN TUSSEN
12.30-13.00 UUR

21 juli 1990.
'de Hooge Weide', Kostedeweg 7,
7251 MZ Vorden.
Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 25 juli van 19.00-19.45 uur in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4A te Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 26
juli om 13.00 uur in de NH Kerk te Vorden.

VAKANTIE
T/M 19-8

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 14.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in'de Herberg'te Vorden.

op het Marktplein
in Vorden

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en overige familieleden veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.
Bestuur V.T.P. Vorden.
21 juli 1990.

Grote kunstmarkt

Met verslagenheid ontvingen wij het bericht van het
plotseling overlijden van ons lid en verzorger

met schilderijen - etsen - weefwerk - keramiek houtsnijwerk etc.

H E N D R I K U S JACOBUS
(DIES) EGGINK

PEDICURE
ANNIE
MOKKINK
HETKERSPEL22
VORDEN-TEL: 2056

DIES EGGINK

Verslagen en verbijsterd zijn wij door het plotseling
overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve
zorgzame papa, zoon en schoonzoon

op de leeftijd van 47 jaar.

ZATERDAG 28 JULI
van 10.00-16.00 uur

Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerde lid

DIES EGGINK
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie sterkte met
dit verlies.
Voetbalvereniging Vorden.

Ook voor

Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van ons lid

DIES EGGINK
Wij wensen Jennie, Annemieke, Martijn en overige familie veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Spaarbank

is Kuijk's
Meubelbeurs
HET VOORDELIGSTE
ADRES!
Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.

Bestuur en leden van de
fietsclub VRTC 'de Achtkastelenrijders'

Video- en
tv-reparatie

21 juli 1990.
Diep geschokt zijn wij door het plotseling overlijden
van onze lieve broer, zwager en oom

DIES EGGINK
op de leeftijd van 47 jaar.
A. Hendriksen-Eggink
Joh. Hendriksen
Martine, Joanne
G.A. Eggink

DIES EGGINK
Wij wensen Jennie, Annemieke, Martijn en de familie
veel sterkte toe.
Vrienden Klootschietgroep.
21 juli 1990.

Plotseling werd uit onze familiekring weggerukt onze
beste neef

DIES EGGINK

siemerink

oo opticien

Hengelo Gld.: A.H. Wesselink-Wesselink

Zutphenseweg 7 - Vorden

Hengelo Gld.: H. Wesselink-Tjoonk
Vorden: M. Gosselink-Wesselink

Wij wensen Jennie, Annemieke, Martijn en familie
veel sterkte.

NEVEN EN NICHTEN

(125x75) z.g.a.n.
af 160,-.

Kuijk's
Meubelbeurs
Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.

Boeken bestellen
LOGA bellen
Tel. 3100

vanaf f 7,50

per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Het bestuur en gastgezinnen
van Operation Friendship Vorden

Voor goede
BMW en Mazda automaat

Vorden, 21 juli 1990.

IK WIL G AAN
; GLAZEN SPAARPOT.

BOVAG

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS
erkend door de BOVAG

Insulindelaan 76, Vorden, tel. 05752-1098

BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL 05752-1967

DEZE WEEK:

HEERLIJKE
ROOMBOTER CAKE
NU van 6,50 voor

5,95
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT

'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

WATZIJNJOUW
WIKOMSTPIANNEN?
\ AUTO-rijleSSen

NORDE

Paardenpension

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

Vorden, 21 juli 1990.

Stabiele stalen
buro's

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Hengelo Gld.: H.W. Wesselink
VOOR a.s.
STUDENTENfTES):

hoogste rente voor uw
spaargelden.

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Autoverzekering
Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht dat
plotseling is overleden

DIES EGGINK

op de leeftijd van 47 jaar.

geeft u de

REPARATIEBEDRIJF
Met grote verslagenheid bereikte ons het bericht dat
plotseling is overleden onze fijne sportvriend

Vorden, 21 juli 1990.

qe> juwelier

Norde
Verzekeringen

Bankstellen,
eethoeken en
wandmeubels

21 juli 1990.

* Bosrijke omgeving
* Verlichte
buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en
redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

Een vertrouwd adres voor uw laatste groet

Goeden netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

BLOEMENSPECIAALZAAK

dijkermcin

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1334

3 BOS naar keuze 9,95
1 bos Rozen
1 bos Chrysanten

1 bos Alstroemenia
1 bos Anjers
1 bos Zomerbloemen

BEGONIA's
7,50

ZATERDAG 28 JULI

Dagblad Telegraaf

19.00 UUR
vriendschappelijke

vraagt

voetbalwedstrijd

Ook tijdens de

Babyjoggingpakjes & T-shirts
Baby jacks en speelpakjes
Kinderoverhemden van 29,95 en 32,50
Kinderjacks van 79,95
Kinderbroeken van 45,00 _
Sport shorts van 9,95
Wielrenbroekjes van 24,95
resfanf T-shirts van 19,95
Dames rokken
Viscose broeken broekrokken van 45,00
Dames blouses en truien _
Damesshorts van 15,00 en 19,95
Dames leggings van 14,95
Dames singlets van 15,00 en 9,95
Heren overhemden van 39,95
Heren katoenen broeken van 45,00 en 49,95
Heren patent truien van 39,95 en 49,95 _
Tennis sokken
L

GEOPEND

LOOP EVEN BINNEN WANT
HET LOONT DE MOEITE!

AKTIEVE BEZORGER/STER

DE GRAAFSCHAP
FCTWENTE

min. leeftijd 15 jaar.
OOK GESCHIKT VOOR OUDEREN.

INL: TEL 2886

Terrein: Voetbalvereniging Vorden

HOLTSLAG

VAKANTIE-AANBIEDING

BOUWMATERIALEN BV
RUURLO

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Spoorstraat28, tel. 05735-2000*

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN
goed gevuld met appel en kaneel
DIT WEEKEND:
4 halen en de

5e gratis

P.S.: Wij hebben vakantie van 30 juli t/m 13 aug.
Zie advertentie elders in dit blad.

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Van ma. t/m vr.
van 9.00-12.00 u.

't winkeltje in vers brood en banket

Ook showroom
bezoek is mogelijk
na tel. afspraak.

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

Jansen & gal M
autoschadebedrijf

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

nu 50% korting
nu 50% korting
voor 15,00
voor 29,95
voor 19,95
voor 5,00
voor 14,95
voor 9,95
nu 50% korting
voor 19,95
nu 50% korting
_voor 9,95
_voor 7,50
_voor 7,50
_ voor 19,95
_ voor 19,95
_ voor 15,00
5 paar 10,00

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE

BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

BDVU

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
-o 05750-22816

Een onafhankelijk en
betrouwbaar advies
voor al uw verzekeringen.

UNIEK! Steeds voorradig
ca. 300

Keuken- en
eethoekstoelen

GROETEN UIT H ALLE

tegen bodemprijzen.

Kuijk's
Meubelbeurs
Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-71256.

„Er valt hier héél véél te zien

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Vakantie is ontspannjn
makkelijk

Natuurlijk voor
je opleidingen

JULI:
26 Viswedstrijd, vertrek vanaf de
Dorpskerk, 18.00 uur.
27 Open Tafel SWOV.
27 MoonlightSwimmingin 'Inde
Dennen'
28 Kunstmarkt
28 Voetbalwedstrijd De Graafschap FCTwente.
'M) ANBO, klootschieten op camping
'DeGoldberg'.
31 Open Tafel SWOV.

naar:

BOVAG RIJSCHOOL

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

met

Televisie
reparaties
- direct
i. K v naar
Kom naar Halle, kom naar OTTEN!
uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T. V.
HIFI

TELEVISIE

VIDEO

BREDEVELD
Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

De verkoophal is iedere dag, behalve 's zondags, geopend
Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

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

Meubelfabriek Otten b.v.

AUGUSTUS:
2 Viswedstrijd, vertrek vanaf de
Dorpskerk, 18.00 uur.
3 Open Tafel SWOV.
5 Open Huis Vordense kerken Herv.
Dorpskerk
7 Open Tafel SWOV.
10 Open Tafel SWOV.
14 Open Tafel SWOV.
17 Open Tafel SWOV.
18 Beach party
19 Beachparty, m.m.v.Anita Meijer
21 Open Tafel SWOV.
24 Open Tafel SWOV.
26 Open Huis Vordense kerken Herv.
Dorpskerk
28 Open Tafel SWOV.
31 Open Tafel SWOV.

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 26 juli 1990
52e jaargang nr. 17

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Veel vertier tijdens braderie
en kermis
Zaterdagmorgen organiseerde het VW-bestuur voor de jeugd
een kinderbraderie. Rondom het grasveld bij de kerk waren 15
kramen opgesteld waar jongelui hun waren te koop aanboden.
Allerhand soorten aardewerk, boeken en veel 'oude spullen'.
Hier en daar in de direkte nabijheid
van de kramen wat ouders om zonodig
hun kroost met raad en daad bij te
staan. Ondanks het warme weer toch
redelijk veel publiek, waarbij opvallend
het aantal vakantiegangers. Voor de
jongelui zelf ook zonnige gezichten
want in vele gevallen kon het zakgeld
wat opgevijzeld worden. Al met al in
financieel opzicht een goede braderie
want de belangstelling voor de 'grote'
braderie een paar dagen eerder was
ook goed. Middenstand en verenigingen deden daar eveneens goede /aken.

Ook de kermis mocht zich in een goede belangstelling verheugen, terwijl
het op de terrasjes met een drankje
best was uit te houden.
In de plaatselijke horeca volop amusement met gelegenheid tot het maken
van een dansje.
In 'De Herberg' vond het traditionele
openlucht- en zaalfestijn plaats met
onder andere een optreden van Elkie
Deadman. Eerder in de week verzorgde
de formatie 'Big Deal' een optreden in
'De Herberg'.

Team de Hoop uit Zelhem
wint bakfietsenrace
'Je weet wel dat er nog bakfietsen zijn, maar dat ze er zo hard mee
kunnen rijden had ik eerlijk gezegd niet verwacht', aldus een
enthousiaste vakantieganger uit het westen van het land, die zaterdagavond volop genoot van de bakfietsenrace.
Deze race werd op hetzelfde circuit gehouden als een dag ervoor de stratenmotorcross. Een schril kontrast de ronkende motoren of de 'geruisloze' bakfietsen. Een opmerkelijk aspekt, cle
aanmoedigingskreten voor de heren
coureurs op de fiets waren beter te horen!

van de Hoop duidelijk beter in vorm.
In de B-klasse ging de zege naar Halfweg uit Zelhem. De uitslagen waren:
A-klasse: l De Hoop, Zelhem; 2 LMB,
Vorden; 3 Keser, Zelhem.
B-klasse: l Halfweg, Zelhem; 2 Wasseveld, Zelhem; 3 Forellenpark, Gaande-

Het team van de Hoop uit Zelhem nam
in de A-klasse revanche voor de nederlaag die ze een paar dagen eerder in
Steenderen hadden opgelopen toen
Eskes won. Dit keer waren de mannen

Originele klasse: l Boggelaar; 2 De
Meene; 3 Slangenburg Reupers.
Dames: l Staja; 2 Slakken.
Plaatselijke rijders: l Groot Roessink; 2
Bakker Oplaat; 3 LMB (dames).

Erik (1) en Eddy Looman (2)
uit Zelhem beheersten
stratencross

Jubal
De muziekvereniging Jubal komt in
verband met de vakantie deze maand
geen oud papier bij u ophalen de volgende inzameling is in de week van 18
augustus.

VierakkerWichmond

Giotto in Assisi - Pointl, Frans, De kip
die over de soep vloog - Rutter, Peter,
Er zijn grenzen - Sahebjam, Freidoune, Ik heb geen tranen meer- Schatkamervan Gelderse oudheden -Tomkinson, Michael, Tunesië - Verstoorde relaties - adoptie en hulpverlening Zijp, Diny, Gehaakte kanten kragen.

Uitslag braderie

Op de jaarlijkse Ludgermarkt die in de
dorpskern van Wichmond gehouden
werd, waren 60 standhouders, waaronder winkeliers, verenigingen, oude ambachten en verkopers van curiosa aanwezig.
Optredens van de bejaarden dansgroep, de muziekvereniging Jubal en
de playback show brachten ieder hun
deel bij aan de gezellige en goed opgezette Ludgermarkt. De uitslag van de
playbackshow die door een deskundige
jury werd beoordeeld waren: l Mireille
Wenneker en Siska Sipman als Technotronic. 2 Manon Peters als Bonnie
St. Claire en 3 Danielle van Eerten als
Madonna. De uitslag van de verloting
waren de gelukkige winnaars: l reis
naar Parijs: Ciryt Bink, Wichmond. 2
Reis naar Antwerpen/Brussel: M.
Roording Vierakker. 3 Reis naar Zantvoort: H.A. Giesen Steenderen.

Uitslag braderie
De uitslag van de taxatie van de schadeauto op de braderie bij NMS Spaarbank Norde was f6023,—. De prijswinnaars zijn J. Helmink en J. de Vries.

Nieuwe aanwinsten
bibliotheek
Bentum, Ad van, Pyreneen - Blijderveen, Willem van, IJsland - Cordie,
Carlo, Fontainebleau - D. Haen,
Christina, Zwarte sneeuw- Dorninicus,
Jo, Sri Lanka - Hofman, Henk, Improviseren kun je leren - Jongstra, Atte,
De psychologie van de zwavel - Lannoo, S., Autoboek Duitsland - Molin,
Pradel, Mario, Slot Schonbrunn in Wenen-Niemoller, Joost, Wraak-O nag,
kom gou, bly weg!: Zuidafrikaanse poëzie - Oosten brug, T. H., Sauerland Pampalonie, Geno, De fresco's van

Op de braderie stond foto Temmmink
met een prijsvraag over het raden van
het aantal filmbusjes. Dit aantal was
(KVK). Prijswinnaars zijn: l Michel Oldenhave; 2 Joanne Wichers en 3 Rol)
H arm s.

NBvPL
Een aantal dames van de Plattelandsvrouwen hebben vorige week meegewerkt aan de braderie. Een grote groep
vrijwilligsters is druk in de weer geweest
om het publiek van wafels en koffie te
voorzien. ()ok was er een groep dames
van de handwerkcoimnissie, die een
grote sortering handwerken te koop
aanboden. De naam van de pop Lydwine werd niet geraden. De dames zijn de
afnemers van wafels en goederen uiteraard zeer erkentelijk.

Fietstocht
Dinsdag 4 september gaan de dames
per fiets naar Winterswijk. Hiervoor
kan men zich nu reeds opgeven bij
mevr. Koning.

Touwtrekken
verschoven naar
augustus
De voor woensdag 25 juli geplande
touwtrekwedstrijden om het kampioenschap van Vorden zijn uitgesteld.
Vanwege de vakanties was de deelname
te gering. De touwtrekvereniging Vorden heeft nu een nieuwe datum gepland en wel woensdag 29 augustus.
Deelname is mogelijk voor bedrijven,
verenigingen, buurten, straten etc. Wel
dient men in Vorden te wonen of economisch verbonden te zijn aan deze
gemeente. Ook wil men op 29 augustus een kampioenschap voor dames en
jeugd organiseren.

Wil je tijdens een braderie spektakel dan even 'de Graafschaprijders' bellen! Wel de door de VAMC dit weekend georganiseerde
stratencross in het centrum van het dorp trok niet alleen veel
publiek maar bood tevens flink wat motorsportspektakel. De race
werd gewonnen door Erik Looman uit Zelhem, die in de finale
met zijn Honda vanaf de start de koppositie innam en deze niet
meer afstond.
Echter petje af voor zijn broer Eddy die
op /'n Kawasaki een zeer slechte start
had. Hij vertrok in negende positie.
(Met het oog op de veiligheid startten
in de finale tien coureurs). Terwijl
broer Krik rustig en bekwaam sturend
het veld aanvoerde, reed Eddy Looman
voor wat hij waard was.
Zijn rijden zorgde voor een periekte
apotheose van een avondje stratencross. Eddy Looman dié net als zijn
broer Erik winnaar was geworden van
één der halve finales reed in de beslissende race alles uit de kast. Door telkens laat in de remmen te gaan om dan
vervolgens zijn motor als het ware dooi
de bocht heen te 'gooien', naderde
Eddy Looman de concurrentie meter
voor meter.
Het felle opjagen van Eddy maakte
coureurs als Arne Ridderhof met zijn
Honda nerveus. Toen hij de hete adem
van de Zelheinmer in zijn nek voelde,
wilde ook hij in de bocht stunten. Helaas voor hem werd het 'gestuntel' en
ging hij onderuit en schoof Eddy
Looman weer een plaats op. Nog twee
'hindernissen' te gaan. Eerst werd Vordenaar Marcel Bulten op Husqvarna
het slachtoffer van de aanvalsdrift van
Eddy Looman. Broer Erik was echter
niet meer te achterhalen. Deze werd

Uitslagen
1 Erik Looman, Zelhem, Honda;
2 Eddy Looman, Zelhem, Husqvarna;
3 Marcel Bulten, Vorden, Husqvarna.

Roemeens bezoek aan Vorden
De komende weken brengt een Roemeens echtpaar een bezoek
aan Vorden. Dit naar aanleiding van de aktie 'Vorden helpt Roemenië', die enige tijd geleden in ons dorp werd gehouden.
De heren B. Koers uit Hengelo G en W.
Pennings uit Vorden die eind vorig jaar
met een vrachtwagen vol hulpgoederen uit onze regio naar Roemenië gingen, ontmoetten daar onder andere
enkele verpleegkundigen. Het contact
met hun werd voortgezet per brief en
per telefoon. De komende tijd brengen
twee van hen, een echtpaar uit Sfintu
Gheorge, aan Vorden een bezoek. Het
zal niet alleen een bezoek zijn om de
vriendschap te versterken. Ook zal het.
een soort studiereis zijn. De beide verpleegkundigen zijn namelijk erg be-

nieuwd naar de situatie in een Nederlands ziekenhuis. Het Zutphense ziekenhuis 'Het Nieuwe Spittaal' heeft
zich bij het horen daarvan onmiddellijk bereid verklaard het Roemeense
bezoek te zullen rondleiden. Het echtpaar zal tijdens het bezoek aan ons
dorp worden gehuisvest in de Gereformeerde pastorie. Bernard Koers is afgelopen week zelf net teruggekeerd
van een reis naar Roemenië, waarbij hij
ook hulpgoederen heeft gebracht. De
situatie in Roemenië blijkt nog verre
van ideaal te zij n.

Op het 1450 lange circuit in Vorden
werd bijzonder hard gekoerst, waardoor het voor de 92 coureurs zeer
moeilijk was om weg te komen. De gemiddelde snelheid bedroeg bijna 45 kilometer per uur.
In de beginfase probeerde Jaap Schepers uit Brummen, Frans Havenaar uit
Wamsveld en Reinier Hassink uit
Neede hun slag te slaan. Gedurende
tien ronden bleef het drietal aan de leiding maai werd toen medogenloos onder het fel jagende peloton opgeslokt.
Wat later in de koers gingen Ton Verheij uit Arnhem en Wim Nieuwenhuis
uit Nijverdal op avontuur. Ook voor
hen was de vreugde van korte duur.
Met nog 20 ronden te rijden was het
één lang gerekt veld. Door het hoge
tempo werd iedere ontsnappingspoging in de kiem gesmoord. Dat ondervond opnieuw Wim Nieuwenhuis ditmaal in gezelschap van Ben Pleijhuis
uit Oldenzaal. Het draaide uit op een
massaspiint welke overtuigend door
Rudi Peters werd gewonnen. Wim
Draaijer uit Twello werd tweede en
'good-old' Fred Niemeijer uit Hengelo
werd dei de.
Rudi Peters pakte zijn zevende seizoensoverwinning. Voor hem zelf was deze
zege geen verrassing. Zegt hij: 'Toen ik
vandaag van mijn werk naar huis fietste
voelde ik dal ik vanavond ging winnen.
Tijdens deze race voor eigen publiek
op bijna iedere luxek van de straat wel
een bekende en dat stimuleerde mij
enorm', aldus winnaar Rudi Peters.

Igor van Elburg winnaar
junioren
Bij de junioren werd Igor van Klburg

uit Ommen winnaar. Hij was in de kopgroep van (.) man Krwin Paping uit
Smilde duidelijk te snel af. Reeds in het
begin van de koers (()() kilometer-41
ronden) deed Igor van Elburg van zich
spreken en reed hij gedurende de vijf
ronden alleen op kop.
Onder aanvoering van Jeremy van de
Heuvel uit I.obith werd de Onimenaar
echter weer door het peloton opgeslokt.
Halverwege de koers viel de beslissing
en slaagden een 9-tal coureurs erin een
scheiding te weeg te brengen.
Onder hen de onvermoeibare Igor van
Klburg en Jan Willem de Vries uit Hallum. Het zwaartste werk werd evenwel
verricht door Oscar te Pas uit lllft. Hij
was voortdurend aan de kop van het
peloton te vinden.
Twee ronden voor het einde, toen de
overige renners uit de koers waren genomen, viel de kopgroep stil. Niemand
wenste het initiatief te nemen.
Igor van Klburg toonde zich de rapste
van de kopgroep. Erwin Paping uit
Smilde werd tweede en John Bremer
uit Steenwijk derde.
Junioren (60 kilometer)
l Igor van Elburg, Ommen; 2 Erwin
Paping, Smilde; S John Bremer, Steenwijk.
Liefhebbers/veteranen (50 kilometer)
l Rudi Peters, Wichmond; 2 Wim
Draaijer, Twello; 3 Fred Niemeijer,
Hengelo.
Recreanten
l Rik Harbers, Aallen; 2 Rob Vieberink, Dinxperlo; 3 Henk Rijks, Dinxperlo.

Fam. Wansink, Hoetinkhof35, tel. 2724
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pasioi ieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Perfekt

VW-bestuurder Rombouts sprak in
zijn dankwoord dan ook terecht in de
persoon van algeheel leider Willem
Bielderman lovende woorden tot 'De
Graafschaprijders'. De leiding van de
wedstrijd was in handen van Gerrit Arfman.

Rudi Peters uit Wichmond schreef woensdagavond de Ronde van
Vorden voor liefhebbers en veteranen op zijn naam. Niet alleen
bij hem maar ook vrolijke gezichten bij de organiserende vereniging RTV Vierakker-Wichmond. Rudi Peters is nl. lid van deze
club.

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

winnaar maar broer Eddy stal de show.
In totaal kwamen deze avond 30 rijders
aan de start. Via series, herkansingen,
halve finales kwamen dus uiteindelijk
tien rijders in de finale.

'De Graafschaprijders' had niets aan
het toeval overgelaten. Voor, tijdens en
na de cross waren zo'n 50 helpers in
touw om de stratencross perfekt te laten verlopen. De rijders kregen het niet
cadeau. Diepladers, platte wagens, een
hoge brug, voldoende ingrediënten
vooreen leuk avondje motorsport.

Rudi Peters wint voor eigen
publiek Ronde van Vorden

Komvondei laan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
M argrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

Fam. Schaafsma, Hei Wiemelink 2, tel. 3352
Vrijdag 20 juli was voor de deelnemers van de kalveropfokclub
Hengelo-Vorden-Eefde de grote dag. Een zeer deskundige jury,
bestaande uit de heren te Brinkhof en Rossel, moesten onder vrij
warme omstandigheden de deelnemers en hun kalf beoordelen;
dit keer alleen op de punten: toilet van het kalf en de omgang van
de deelnemers met het kalf.
Een erg gemakkelijke taak was het niet,
mede omdat dit van een goed niveau
was. In de afgelopen maanden waren
de jongelui drie keer thuis bezocht
door verschillende juryleden, ze werden toen eveneens beoordeeld op omgang met het kalf, toilet van het kalf en
tevens op de punten huisvesting/weide
en bijhouden van de administratie.
Van deze vier keer werden het aantal
punten opgeteld en kwam men tot de
volgende eindscore: deelnemers voor
de eerste keer: l Rene Regelink, 236
punten; 2 Martin Meuleman, 230 punten; 3 Remco Regelink 228'A» punten.

Deelnemers voor de 2e keer of meer: l
Erik Helmink, 249 punten; 2 Diana
Jimmink, 246'A punten en 3 Linda
Berends 242 punten.
De dagprijs voor de beste omgang was
voor Nienke Heuvelink, de prijs voor
het mooiste toilet was voor Kathleen
Schut. Alle deelnemers gingen na de
prijsuitreiking voorzien van een beker
of standaard en met een diploma naar
huis en de organisatoren, mevr. Groot
Roessink en de heer Zevenhoeken van
de Scholengemeenschap Beeckland,
konden terugzien op een geslaagd seizoen.

, IK WORD NA DE GLASBAK
WEER EEN HELE MOOIE
SLANKE FLES.
''

IK ZIE GROEN VAN
JALOEZIE.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

De Doeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijk l t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Strodijk 2

Fam. Jurrienf, Hoetinkhof l $9, tel. 2145
B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelrninalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

Fam. Besselinh, Hoetinkhof 68, tel. 2638
Horsterkamp
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. (iolstein. De Bongenl 7, tel. 2(>Ü8
Hetjebbink
Boon k
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

* Opel-dealerWJ. van der Kooi *
* benoemd tot zes sterrendealer *
Juli

WEGENS
VAKANTIE

GESLOTEN
van ma. 30 juli t/m wo. 15 aug.
t/m zaterdag a.s.

OPRUIMING
LEEGVERKOOP
met grote kortingen

halve prijs
alle aardewerk
e.d

Opel-dealerWJ. van der Kooi is dit jaar zessterren-dealer geworden. Het betreft hier een jaarlijkse
kwaliteitsbeoordeling door Opel importeur General Motors, waarvan de beoordeling wordt uitgedrukt in sterren.
De Opel-dealers worden jaarlijks streng gecontroleerd door Opel importeur General Motors.
Geregeld, maar op willekeurige tijden, worden diverse onderdelen van het Opel dealerbedrijf
onder de loep genomen. Opel importeur General Motors is daar in 1975 mee gestart, met het doel
uiteraard de kwaliteit van de dealers te verhogen.
Dealers die voldeden aan de zware kwa- allemaal drie sterren. Minder werd dit
liteitseisen kregen sterren. Het maxi- jaar niet meer gescoord. De kwaliteit
maal aantal te behalen sterren is zes. In van de dealerorganisatie bij General
1975 kwamen slechts 3 dealers in aan- Motors - Opel en Isuzu - is dus duidemerking voor zes sterren en een wat lijk toegenomen.
groter, maar relatief toch nog klein,
aantal voor 5 of 4 sterren, en het me- General Motors is zo'n beetje als eerste
rendeel zat in de groep l tot 3 sterren.
in de autobranche met deze kwaliteitsEr is in de loop der jaren echter flink competitie begonnen, later is dit door
aan de kwaliteit en service van de dea- vele andere merken nagevolgd. De 6 te
lers geschaafd. Er zijn uitgebreide beoordelen groepen zijn: het persoopleidingen, trainingen, bijscholings- neelsbeleid, het service-management,
cursussen vanuit importeur General de service-organisatie, de service-afdeMotors en mede door de jaarlijkse con- ling, de totale uitrusting van het deatroles en keuringen konden in 1990 lerbedrijf en tot slot de klantenbinaanzienlijk meer sterren aan de in to- ding. Elke groep is weer onderverdeeld
taal 190 Opel-dealers worden uitge- in vele keuringspunten.
reikt. Nu kregen 93 dealers de totale
zes sterren, 40 dealers kregen vijf ster- 'Wij zijn bijzonder verheugd met het
ren, 40 dealers vier sterren en de rest behalen van het zes sterren dealer-

schap, mede doordat dit samenvalt met
ons 5-jarig jubileum als Opel-Isuzu
dealer. Hierbij wil ik dan ook mijn
dank zeggen aan al onze klanten, die
mede hebben bijgedragen aan deze
zeer eervolle onderscheiding. Dank
aan U allen', aldus dhr. WJ. van der
Kooi.
'Eigenlijk', zo vertelt dhr. W. Lugthart
van General Motors, 'is het een interne
zaak, een interne beoordeling. Wij willen gewoon dat we een sterk kwalitatief
hoogstaand dealercorps hebben. Het
is absoluut geen publiciteitsstunt,
maar dealers die de sterren behalen
zijn natuurlijk trots en brengen dat
naar buiten. Wij feliciteren dealer WJ.
van der Kooi dan ook van harte met het
behalen van deze sterren.'

Opel Sterrendealer, een geruststellende gedachte.
******

******

•

Op de fiets naar boerderijen
in Hengelo en Linde
De landbouw in Hengelo-G. en Linde (gemeente Vorden) houdt
op zaterdag 28 juli een open dag. De bedrijven die hieraan meedoen zetten hun deuren open.
Een van de bedrijven die kan worden
bezocht, is de 'Welzijnshoeve', een
boerderij waar volgens de nieuwste inzichten zeugen (vrouwelijke varkens
dus) worden gehouden. Verder zijn
bezoekers welkom op een akkerbouwbedrijf waar grove tuinbouwgewassen
worden verbouwd, op een bedrijf waar
men rundvee houdt voor het vlees, op
een gemengd bedrijf met pluimvee, op
een loonwerkbedrijf, op een melkveehouderijbedrijf en bij de metaalwarenfabriek GOMA.

den worden afgewisseld met bossen en
houtwallen. De deelnemers komen
niet alleen langs de genoemde bedrijven, maar passeren ook huize Baank,
een korenmolen, huize 't Zelle en landgoed 't Zand. Op twee punten kan men
's morgens aan de route beginnen. Bij
hotel Langeler in hengelo-G en bij
sporthal 'de Veldhoek', Appie Happie,
te Veldhoek. Er is een routebeschrijving beschikbaar. Onderweg kan op
verschillende plaatsen een consumptie
worden gebruikt.

Langs deze bedrijven is een fietsroute
uitgezet die voert door het aantrekkelijke landschap waarin akkers en wei-

Deze open dag wordt georganiseerd
door de Kontaktgroep Agrarische
Vrouwen te Hengelo-G.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman
Varkenslappen met mosterdsaus
Bij gekookte bloemkool, broccoli of bleekselderij smaken varkenslapjes
in een pittige mosterdsaus erg goed. Gebruik er bij voorkeur grove mosterd voor want die laat zich heel goed combineren met sherry, die ook in
de saus wordt verwerkt.
Reken voor 4 personen op 4 malse varkenslapjes van elk ca. 125 gram.
Verder heeft u nodig: bouillon (eventueel van tablet of korrels), citroensap, maizena.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Wrijf het in met wat zout, peper
en een klein beetje kerriepoeder. Verhit 75 gram boter. Wacht tot het
schuim op de boter voor een groot deel is weggetrokken. Bak het vlees er
snel aan weerszijden lichtbruin in. Neem het vlees even uit de pan.
Sprenkel over elk lapje l theelepel citroensap. Voeg aan de bakboter 3 dl
kokende bouillon toe. Roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed
los. Temper de warmtebron. Leg het vlees terug in de pan en laat alles
met het deksel op de pan gedurende 35 tot 45 minuten zachtjes stoven.
Roer in een kommetje l 'A theelepel maizena en 3 eetlepels droge sherry
tot een glad mengsel. Neem het vlees uit de pan en leg het op een
voorverwarmde schaal. Roer het mostermengsel door het stoofvocht en
laat er even de kook over komen. Schenk de saus over het vlees en dien
het gerecht daarna op.
Tip: de saus kunt u verfijnen door er vlak voor het opdienen 2 a 3 eetlepels slagroom of crème fraiche (op kamertemperatuur) door te roeren.
Bereidingstijd: ± 15 minuten
Energie per portie: ± 1540 kj (kcal)

IK WORD NA VE GLASBAK
WEEREEN HELE MOOIE
SLANKE FLES.
IK 2IE GROEN VAN
JALOEZIE.

Uitslag Braderie
Op de braderie hield de fa. Sueters een
lego-raadwedstrijd. Degenen die het
dicht bij het aantal te raden blokjes waren zijn: 1. Dianne Horsting, Startingstraat 4; 2. Wiecher Norde, Ruurloseweg 48; 3. Arjan Klein Geltink, Prins
Bernhardweg 28. De prijsjes liggen in
de winkel klaar.

Uitslag braderie
Rabobank
Voor de prijsvraag welke was uitgeschreven door de Rabobank ter gelegenheid van de braderie op 19 juli jl.
bestond ook dit jaar weer veel belangstelling. Deze keer had de bank gekozen voor dia's van verschillende boerderij-types. Ruim duizend deelnameformulieren rolden in de bus, waarvan
enkele honderden met de juiste oplossing, zodat door loting de prijswinnaars moesten worden bepaald. De
door de bank beschikbaar gestelde
prijzen zijn gewonnen door l H.
Schimmel, Vorden; 2 T. Beeftink, Vorden; 3 F. te Lindert, Barchem en 4 H J.
Arfrnan, Vorden.

30% korting

EN VELE VELE ANDERE KOOPJES!

dijkprrncin
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1 334

SPORT-nieuws
RTV-nieuws
Amateur Wim Bosman komt langzaam
weer terug in vorm, bij de driedaagse
van de gemeente Nurispeet werd hij
eenmaal 10e en eenmaal 5e. Ook afgelopen zondag reed hij een sterke wedstrijd in een internationaal sterk bezette ronde van Ruurlo samen met Manno Lubbers eveneens lid van de RTV,
maar nu uitkomende voor de gastrennersver. Giant. Lubbers was samen met
ploegmaat Erik Cent uit Goor gangmaker van de koers, zodat het peloton vlot
in stukken uiteengeslagen was. We
hadden een kopgroep met eerder genoemde coureurs en werden met Remco Startman 2e in Olympia's toer.
Daarachter kwam Wim Bosman met
een sterke solo bij een 2e groep. Uiteindelijk werd Manno Lubbers 3e en
Wim Bosman 7e in Ruurlo. Bij de liefhebbers veteranen werd Rudi Peters
6e. Hier werd de wedstrijd gewonnen
door Havenaar uit Warnsveld. In dejubileumronde van Ochten werd Jan
Wullink 10e en Peter Makkink 19e in
een hitte slag waar maar 30 amateurs
overbleven. Junior Ralf Vos kende in
de Omloop van Noord Limburg start
en finish in Siebengewalt alleen maar
pech. De talentvolle coureur kwam 2x
ten val, maar na de eerste val kon hij
nog terug komen in de kopgroep.
Maar met de finish in zicht ging hij
nogmaals tegen het asfalt zodat hij een
goede eindklassering kon vergeten.
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VRCT
Achtkas telenrijders

De door de VRTG 'De Achtkastelenrijders' georganiseerde zomertocht trok
flink wat deelnemers. Voor deze tocht
gingen 209 fietsers bij 'De Herberg'
van start (met onderweg een rustpauze
bij café Ras te Ruurlo), terwijl in Ruurlo 110 personen vertrokken. Voor hen
Wedvlucht Pont St. Max d.d. 14 juli
C. Goedhart l - mevr. Becks 2, 3, 6, 7, was een rustpauze bij 'De Herberg' in
l O - H. Modderkolk 4 - G. Arendsen 5, Vorden ingelast. De tocht voerde de
deelnemers langs fraaie stukjes natuur8-comb. Hilferink9.
Wedvlucht Minderhout d.d. 14 juli
schoon in Vorden en Ruurlo. Na afH. Modderkolk l, 3, 7, 10-H.J. Boers- loop ontving elke deelnemer een herbroek 2, 6, 8, 9 - mevr. Becks 4 - comb. innering aan deze zomertocht die een
van Gijssel 5.
lengte had van ruim 40 kilometer.

PV De Blauwkras

Politie v aria

GROEP VORDKN

Vrijdag 20 juli omstreeks 01.00 uur
werd er op de Zutphenseweg een personenauto gecontroleerd. Bleek dat de
bestuurder van de auto te veel alcohol
had genuttigd. Tegen de bestuurder
zal proces-verbaal worden opgemaakt.

en een antenne van een personenauto
en een fiets vernield. Verder werden er
vanaf het NS station twee fietsen gestolen en van de wegafzetting aan de Zutphenseweg twee stroboscooplampen
gestolen.

Verder werd er op vrijdag aangifte gedaan van diefstal van een fiets, welke
gestald stond in de stalling van het NS
station.

Eveneens op vrijdag 20 juli werd er ingebroken in een woonhuis aan de Wildenborchseweg.
Uit de woning werden sieraden en
eurocheques ontvreemd.

In de periode van donderdag 19 tot en
met zaterdag 21 juli tijdens de kermis
zijn er in het dorp toch weer diverse
vernielingen gepleegd. Zo werden er
aan de Burg. Galleestraat twee bloembakken, een zonnewijzer, een spiegel

Zondag 23 juli werd er op de Almenseweg een reegeit aangereden door ene
personenauto. Het voertuig liep bij de
aanrijding lichte schade op. De reegeit
overleefde de aanrijding niet.

Kampioenschappen tractorpulling spannender dan ooit

LOCHEMS EVENEMENT
SLEUTELWEDSTRIJD EK
Als op 28juli in Lochem de 6e wedstrijd, meetellend voor de Nederlandse titel tractorpulling, van start gaat,
staat voor de deelnemers niet alleen de nationale titel op het spel Voor de coureurs, die aan het slot van de
competitie bovenaan de ranglijst staan ligt een licentie klaar, geldig voor deelname aan de Europese
Kampioenschappen eind september op de Duitse Nurnburgring. De Lochemse avondwedstrijs is hierin een
belangrijke schakel

Terug naar de realiteit van de wedstrijd, waarbij - zoals hierboven geschreven - gesproken mag worden van
de spannendste competitie in de tractorpulling historie. In de tot nu toe vier
verreden wedstrijden om de nationale
titel behaalden verschillende tractoren
een overwinning en is het onderling
puntenverschil miniem. Wie vandaag
wint, moet volgende week genoegen
nemen met een plek in de achterhoede, leert de werkelijkheid.

PV Vorden
De leden van de PV Vorden hebben dit
weekend aan twee wedvluchten deelgenomen. De prijswinnaars aan de wedvlucht vanaf Roye waren: H.W. Oldenhave 1; A. Lutteken 2-5-6; A.A.Jurriens
3; G. en H. Boesveld 4-8; J. Eulink 7-9;
H. Stokkink 10. Wedvlucht vanaf Jemeppe: G. en H. Boesveld 1-2; H.W.
Oldenhave 3; A. en A. Winkels 4; C.
Bruinsma 5-10; A.A.Jurriens 6-8-9.

Mede doordat de Stichting Tractor
Puiling Lochem jaren geleden besloot
om haar wedstrijden 's avonds te houden, bezoeken jaarlijks zo'n zeven- tot
achtduizend mensen dit topevenement. Wanneer de lichten ontstoken
zijn en de metershoge vlammen uit de
tot vijfduizend paardekrachten opgevoerde tractoren komen, krijgt het ge-

Natuurlijk is Lochemer Gerrit Esselink
tijdens zijn thuiswedstrijd present met
de 'Hurricane'. Voor hem geldt hetzelfde als voor de eerder genoemde
equipes. Esselink aan het stuur van de
'Hurricane' in de 4.4 klasse, alsook Erik
Meyer die op de 3.4 ton klasse rijdt,
leken regelrecht af te stevenen op de
nationale titel, maar in Eext kwam er
kentering in de zaak. De concurrentie

Maandagavond is vanaf het Dorpscentrum de twaalfde avondfietsvierdaagse
van Jong Gelre van start gegaan. De
ruim 200 deelnemers konden kiezen
uit een route met een lengte van 20
kilometer of 35 kilometer. Deze eerste
avond werd koers gezet richting Hengelo. Voor de groep met het grootst
aantal deelnemers is een beker beschikbaar gesteld.

VW: Bezichtiging biologischdynamisch bedrijf
VW: Achtkastelenfietstocht met gids
VW: Lezing over de Vordense natuur
Kapelcommissie: Staringavond
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Viswedstrijd
VW: Concert zomerorkest
Jong Gelre: D'n Oost'nrit
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Avondwandeling
VW: Bezichtiging Pinetum
VW: Bezichtiging boerderij
VW: Achtkastelenfietstocht met gids
VW: Bezichtiging kasteel
In de Reep'n: Kastelenrit met historische rijtuigen
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Bezichtiging boerderij
VW: Bezichtiging Pinetum
VW: Achtkastelenfietstocht met gids
VW: Lezing over de Vordense natuur
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Avondwandeling
HAM-party: Carïbisch feest;
n.m.: kinderfeest
HAM-party: Muziek en zang

Op zondag 22 juli in Beek behaalde
Irene Regelink met Ramzes de 2e prijs
bij de L l-dressuur met 133 punten.

Tot nu toe is niemand zeker van een
plaatsje dat recht geeft op deelname
aan de Duitse wedstrijden, zodat Lochem in tweeërlei opzicht een interessante meeting is. Natuurlijk richt
iedereen zich op de nationale titel,
maar een extraatje in de vorm van deelname aan het EK is natuurlijk nooit
weg. Juist daarom mag er in Lochem
meer strijd verwacht worden dan ooit
te voren. Want Lochem was en is nog
steeds in de ogen van veel deelnemers
de meest aantrekkelijke wedstrijd van
het seizoen. De wedstrijdbaan, gelegen
aan de voet van de Lochemse berg tussen Lochem en Barchem, is door de
prachtige omgeving uniek en bied
voor zowel coureurs als publiek een
schilderachtige aanblik.

Jong Gelre

Bezichtiging kasteel
Avondwandeling
Bezichtiging Pinetum
Bezichtiging boerderij

heel de aanblik van een bijna romantisch schouwspel.

HURRICANE

had genoeg van de overmacht van het
Lochemse team en in het Drentse land
werden de zaken recht getrokken.
Zoals ieder jaar heeft de Lochemse organisatie ook nu weer en extraatje in
petto voor het publiek. Bennie Vreeman uit Neede zal 'n demonstratie geven met Micropullers. Autografisch
bestuurde tractoren van vijftig centimeter lang met een cylinderinhoud
van l O cc en een vermogen van 4 PK.
Voor Vreeman, die een competitie wil
voor deze micropullers is een baan
aangelegd met een lengte van 10 meter. Michel Kooy uit Ermelo zal een
demonstratie geven met zijn 2-wheeldrive. Ken op Amerikaanse leest geschoeide pulier, met het uiterlijk van
een auto.
Daarnaast zorgt een dweilorkest voor
de muzikale klanken, terwijl natuurlijk
op het wedstrijdterrein tussen Barchem en Lochem gezorgd wordt voor
uw natje en droogje. Parkeerproblemen kent men in Lochem niet, waardoor u veilig en snel op het door u gewenste tijdstip naar huis kunt.

GEMEENTE
VORDEN

OPRUIMING
DE EERSTE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN STAAN VOOR U KLAAR

HINDERWET

«00

De aanvraag genoemd achter punt 1 heeft betrekking
op een revisie-vergunning voor een metaalbewerkingsbedrijf en de overige aanvragen hebben betrekking op een revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen vande vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand vanaf de datum van tervisie-legging van deze
kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan
ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde BEZWAREN inbrengen op verzoek tot 11 augustus
1990. U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

698,-

•n^igfc"

slaapkamer in wit
essen struktuur

,,

200x200 199,—
240x200 239,—

TOOGKAST 1.20 mtr. breed
in blank of donker eiken
van: JtrêöüTvoor:

1398,3 + 2-ZITS
,2288;-

meubelen

Vorden

Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

1898,-

Eibergen - J W Hagemanslraat 3 - Tel 05454-74T90

OPRUIMING

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

Scheggertdijk 10- Almen (bij Zutphen)

JACHT- en

KEGELEN - BOWLEN (gelijkvloers) en SCHIETKELDER

SPORTKLEDING

WAPEN- en SPORTHANDEL

Martens

GEDIPLOMEERD INSTRUKTRICE DEURNE W.A. BARNSTIJN

HET ADRES VOOR
* AFRICHTEN
* CORRIGEREN
* RIJLESSEN

steeds doeltreffendi
Zutphenseweg 9 - Vorden

e.p.

GEZELLIG EN LEERZAAM!

Ook maken wij uw
Merrie of Hengst keuringsklaar

BEL NU:
05735-1788
RIJSCHOOL GROENEVELD
OB73S-17B8

SCHOONMAAKBEDRIJF

D. HUURNEMAN
Voor schone ramen!!!
En verder
voor alle voorkomende
schoonmaakwerkzaamheden

Frederikseplein 72
7231 KH Warnsveld
Tel. 05750-26505

en stellen wij ter dekking
de 3-jarige 1 e premie Welsh-B-hengst:
- Home 'T' Ranch Yves Picasso Trainingsstal
R. OOSTERINK
Langendijk 3 --

-

Dekstation "BAAK"

BAAK •

W.A. BARNSTIJN
Telefoon 05754-803

Tankstation Weulen Kranenbarg
zoekt een

FLINKE
MEDEWERKER

6

De totaal installateur biedt de mogelijkheid om Uw complete technische
installatie onder te brengen bij één
verantwoordelijk bedrijf.
Voor nieuw- of verbouw, reparatie of
onderhoud, van badkamer tot keuken, van schakelkast tot melkinstallatie, van beregeningspomp tot dakgoot, van riolering tot verlichting.

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

VOOR ALLE VOORKOMENDE
WERKZAAMHEDEN
Alleen telefonische reakties:
(05752) 1811 of 1217

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden

Telefoon
05752-2637

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.

OPEL SERVICE
KI W. J. de? KOOI

W.J. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. ®: 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. © 05735-32 95.
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Trainingsstal "BAAK"

rijschool
GROENEVELD

TELEFOON 05751-1296

met kortingen van

10-50%

ALLE RIJBEWIJZEN

GEZELLIG DINEREN in ons restaurant

m

Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

op elk niveau. PAARD/PONY aanwezig
* PENSIONSTALLING
eventueel met weidegang
* PONYKAMPEN/INSTRUKTIEWEKEN
voor kinderen in de vakanties.

1898-

ROYALE EIGENTIJDSE ZITGROEP
bekleed met een decoratieve stof
De hoge rugleuning biedt een zeer komfortabele zit.
Nu tijdelijk als 3-2 kombinatie.
van: 2298,voor:

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te dienen.

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

SPREIEN IN ALLE MATEN MET
KORTINGEN VAN 25% TOT 75%
COUPONNEN
GORDIJNEN EN VITRAGES

DEKBEDDEN SYNTH.
4-SEIZOENEN UITVOERING
(2 lagen)
135x200 149,—

Fa. Wiltink

Datum: 23 juli 1990.

KOOPJES IN
WONINGTEXTIEL

DEKBEDOVERTREK*EN
VOOR STUNTPRIJZEN

OOK IN :160x200

Erkend gas en waterinstallateur

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuurworden ingediend.

nu:

389,-

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
27-7-90 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur met uitzondering van de vrijdagmiddag, alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur (in
verband met vakantie is het Dorpscentrum gesloten
tussen 30 juli en 27 augustus a.s.) ter inzage een verzoek met bijlagen van:
1. dhr M. Arfman, Wildenborchseweg 21, 7251 KE
Vorden, adres inrichting Wildenborchseweg 21 te
Vorden;
2. dhr H.J. Pardijs, Wildenborchseweg 7, 7251 KB
Vorden, adres inrichting Wildenborchseweg 7 te
Vorden;
3. Maatschap Rouwenhorst, IJsselweg 27, 7233 SJ
Vierakker, adres inrichting IJsselweg 27 te Vierakker;
4. dhr P.R.A. Zents, Ruurloseweg 107, 7251 LD
Vorden, adres inrichting Ruurloseweg 107 te Vorden;
5. dhr G. van Zuilekom, Hackforterweg 27, 7234 SH
Wichmond, adres inrichting Hackforterweg 107 te
Wichmond;
6. dhr H.M.F. Fransen, Heerlerweg 15, 7233 SG
Vierakker, adres inrichting Heerlerweg 15 te Vierakker;
7. dhr H. van Kouswijk, Okhorstweg 6, 7234 SV
Wichmond, adres inrichting Okhorstweg 6 te
Wichmond;
8. dhr H.J. Klein Geltink, Wiersserbroekweg 18,
7251 LG Vorden, adres inrfchting Wiersserbroekweg 18 te Vorden;
9. Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis, Postbus
9025, 7200 HE Zutphen, adres inrichting Joostinkweg 1 te Vorden;
10. Dhr J.A. Morde, Kostedeweg 2, 7251 MZ Vorden,
adres inrichting Kostedeweg 2 te Vorden.

SLAAPKAMER 140/200

KAPTAFEL +
SPIEGEL

openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Verkoop en Reparatie

terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2 Wet
ABM) tot aanpassing voorschriften hinderwetvergunning.
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
27 juli 1990 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, behalve de vrijdagmiddag,
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur (in verband
met vakantie is het Dorpscentrum gesloten tussen 30
juli en 27 augustus a.s., waarvoor een afspraak ter
gemeentesecretarie kan worden gemaakt) ter inzage
de beschikking op het verzoek van:
1. dhr G.B. Jacobs, Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden
om vergunning tot wijziging/aanpassing van de sedert 23-11-82 bestaande vergunning ingevolge de
Hinderwet, enwel uitsluitend voor het gedeelte cafetaria/annex zaalruimte, adres inrichting Dorpsstraat 8 te Vorden;
2. dhr H. Velhorst. Galgengoorweg 3, 7251 JC Vorden om vergunning tot aanpassing van enige voorschriften van de op 20 december 1977 afgegeven
vergunning ingevolge de Hinderwet voor de kleiduivenschietbaan 'De Beukersweide', adres inrichting Oude Borculoseweg (ong) te Vorden.
De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting en gelezen
de ingekomen reakties is het verzoek gehonoreerd,
omdat het belang van het voorkomen of beperken van
gevaar, schade of hinder buiten de inrichting zich
daartegen niet verzet.
BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren
hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de beschikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de
Raad van State een verzoek doen om schorsing van
de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde periode van een maand worden gericht aan
de voorzitter van genoemde afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Datum: 23 juli 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr A.H.B, van Vleuten
E.J.C. Kamerling

* * * Historie herleeft twee dagen lang in Kranenburg * **

Grootvaderstijd komt terug
In Kranenburg (gemeente Vorden) wordt zaterdag 28 en zondag 29 juli wederom een Historisch Festival georganiseerd. Het oude gedijt goed op de Achterhoekse grond. Je kunt natuurlijk ook stellen, dat sfeer, omstandigheden en leven in de Achterhoek zo goed zijn, datje
er oud bij wordt. Dat geldt voor de mens, maar ook voor zijn machine. Stond vorig jaar de
techniek centraal, dit jaar heeft men gekozen voor het ambachtelijke.
Ruim tweehonderd deelnemers werken dit jaar mee aan het tweede festival, dat wordt georganiseerd in en rondom de oude St. Antoniusschool. De organisatoren, die zich CCK noemen (Cultureel Collectief Kranenburg) hebben geprobeerd zoveel mogelijk mensen uit Kranenburg te betrekken, het zij bijj de organisatie, of als deelnemer van het Festival, op deze
manier hopen wij Kranenburg weer wat meer 'leefbaarder' te maken. Dit is ook de doelstelling van het CCK.

Dorsen was vroeger behoorlijk zwaar werk.
Staringsinstituut
Doetinchem foto's over
het boerenleven

Voorbereiding in volle gang.
Dorsen
De leerlingen van 'De Kraanvogel'
hebben wij uitgenodigd om kinderspelen uit de tijd 1930-1940 in klederdracht uit te beelden. Uiteraard
zal daarbij ook wat toneelspel aan de
orde komen.
Gezien de onderwijskundige waarde die het Festival heeft, deed dhr. W.
Gudde (hoofd van de school) besluiten om medewerking hieraan te verlenen. De onderwijskrachten Jeanette, Loek, Henk en Wim hebben een
bijzonder leuk project op touw gezet.
Zo zijn de kinderen op bezoek geweest bij de oudere generaties uit
Kranenburg, om via interviews achter
allerlei oude spelletjes van vroeger te
komen. Centen plaaien, petje
gooien, keitje leggen en nog veel
meer van dergelijke spelletjes zullen
straks weer worden nagespeeld in en
rondom het oude schoolplein van de
St. Antoniusschool, dat dateert uit
1891.
Naast de kinderen van de lagere
school doet ook de plaatselijke toneelvereniging 'Krato' mee. Zij zullen
een aantal oude beroepen uitbeelden en naspelen. Natuurlijk zal de
dorpsomroeper hierbij niet ontbreken, immers er staat beide dagen veel
op het programma.

Op een demonstratieveld krijgt u een
beeld van de landbouw, zoals die
vroeger bedreven werd. De autochtone bevolking van Kranenburg zal het
boerenleven op het land weer laten
herleven.
De oude dorsmachine is weer van
stal gehaald, net als de,zig, het paard
en alle attributen, die nodig zijn om
het dorsen van vroeger zo compleet
mogelijk te maken, zijn aanwezig.

Folkloristische
dansgroepen
Zondag 29 juli treedt de folkloristische dansgroep 'de Stedeker Daansers' uit Diepenheim op. De dansgroep is door een groep aktieve plattelands jongeren opgericht in 1965.
Zij vormden een boerendansgroep
met interesse voor "t Olde'.
Thans telt de dansgroep circa 40
leden, waar onder 3 muzikanten.
Hun doel is oude twentse en in het
bijzonder Diepenheimse folklore
voor het nageslacht te bewaren en
naar buiten uit te dragen door middel
van zang, dans, muziek en het verzamelen van oudheden van vroeger,
zoals kleding, schoenen, gebruiksvoorwerpen enz.

De leden demonstreren de dansen
in de originele Deepse dracht, zoals
die werd gedragen rond 1900. De
kostuums bestaan voornamelijk uit
zwarte stoffen. De dames zijn gekleed
in een gestreepte onderrok met daarover een zwarte damasten rok en
daar weer over een een zwarte bovenrok. Over dit geheel wordt het
jack rnet schootje gedragen, een katoenen ruitjes schort (of gestreept),
een halsdoekje (Knupduukskes) en
een prachtige knipmuts.
De heren dragen een zwart pak
met daaronder een gestreept overhemd (boezeroen) en een bef om de
hals met een zwarte boerenpet op het
hoofd. Bij deze kostuums horen
uiteraard de witte klompen.
Op het repertoire staan ruim 50
dansen, diverse liedjes in de streektaal, gedichten in het dialect, alsmede
een kledingshow van kostuums van
omstreeks 1790 tot circa 1950 in vele
variaties, aangepast aan de tijd van
het jaar of het uur van de dag.
De 'Stedeker Daansers' treden veel
op, ook internationaal wordt de
dansgroep veel gevraagd. Zo hebben
zij inmiddels optredens verzorgd in
Italië, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje,
Amerika, Polen en Zweden.
Het bijzondere van de vereniging is
dat ze naast een volwassen groep ook
nog een folkloristische kindergroep
hebben, 'De Stedeker Krummels'.
Deze groep bestaat uit ongeveer
15 paartjes (jongens en meisjes) in de
leeftijd van 4 tot en met 6 jaar.

Binnen in de galerie hangt een schitterende kollektie foto's, die door het
Staringsinstituut uit Doetinchem beschikbaar zijn gesteld.
Bernard Jacob Hoetink werd op
25 augustus 1876 als zoon van een
kruidenier in Deventer geboren. Na
een kortstondige carrière als bakkersknecht, vestigde hij zich als fotograaf in het achterhoekse Warnsveld.
In het Staringsinstituut in Doetinchem wordt heel wat van zijn werk
bewaard. Werk dat hij onder meer
maakte tijdens lange fietstochten
door Oost- en Midden Nederland.
Het is de kwaliteit van zijn werk, die
ons er toe bracht, deze 'vergeten' fotograaf in het exposeren van een
aantal van zijn foto's de aandacht te
geven die hij verdient.
De foto's die Bemard Jacob Hoetink maakte geven weer hoe het boerenleven er omstreeks 1900 in de
Achterhoek en de Veluwe uitzag.

Ook de jongere generatie spreekt
deze muziek aan. De leeftijd van dit
gezelschap varieert dan ook van 26
tot 76 jaar. Men hoeft hiervoor geen
noten te kunnen lezen, want alles
wordt uit het hoofd gespeeld.
Wel moet men ritmisch en vingervlug zijn en de liedjes goed in het
hoofd hebben zitten. De groep speelt
met name nostalgische muziek, waaronder vele walsen, polka's, vleta's en
marsen. Deze harmonicagroep uit
Beltrum speelt zaterdag 28 juli op het
festival in Kranenburg.
Naast de groep uit Beltum speelt
op beide dagen een harmonica-duo
uit Capelle aan de IJssel. Een van
hen is dhr. J. Naaijkens. De heer
Naaijkens speelt al meer dan 50 jaar
op een harmonica. Op vijfjarige leeftijd begon zijn vader hem het spelen
op een harmonica bij te brengen.
Vanaf dat moment was ik eraan
verslaafd', aldus Naaijkens. Hij behoort tot een van de beste harmonicaspelers van Nederland. Zaterdag
28 en zondag 29 juli zijn ze te horen
en te zien op het festival in Kranenburg.

Beltmms
Harmonica gezelschap

In de school

Nog niet zo heel lang geleden werd er
in Beltrum een harmonicagroep opgericht. In 1988 ging men in de keuken van dhr. Stapelbroek met zeven
harmonicaspelers van start.
Omdat het een oorverdovend lawaai gaf in zo'n kleine ruimte, moest
er al snel naar een grotere ruimte
worden gezocht. Elke dinsdagavond
wordt er nu gerepeteerd. Vooral door
toedoen van de heer H. Wolterink,
die ook de leiding van de groep op
zich heeft genomen, is deze groep
uitgegroeid tot 23 leden, waarvan ongeveer de helft in vroegere jaren ook
al harmonica heeft gespeeld.

In het gebouw zelf is er van alles te
bekijken. Zo is er een expositie van
oude radio's, de radioliefhebbers
kunnen hun hart ophalen. Dhr. de
Vrieze uit Eibergen beschikt over een
unieke collectie antieke radio's, pickup's, oude luidsprekers en nog veel
meer. Het boetseren met leer is ook
een vak dat langzamerhand aan het
verdwijnen is en nu nog aan slechts
enkele mensen kan worden toegerekend. Frans Welkamp uit Aalten zal
zo'n vijftig van kalfsleer gemaakte
werkstukken tentoonstellen in de expositieruimte.
Op het gebied van stoom en per-

slucht zullen G. Morssinkhof en A.
Kanninga uit Hengelo (O) hun vakmanschap laten zien. We hebben ze
dit jaar weer naar Kranenburg gehaald, omdat hun 'wondertjes van
techniek' vorig jaar een zeer grote belangstelling hadden.
Verder is er een expositie over 'Gelderse Molens', waaronder een aantal
uit Vorden. Naast diverse exposities
kan men nog kijken naar de oude
ambachten en zal er voor de hele
kleintjes een geit met een bolderkar
rondrijden over het Historisch terrein.

Oude trakteren
Behalve de keur aan oude ambachten en voorwerpen uit het historisch
verleden, zullen er ook diverse oude
trakteren, stationaire motoren e.d. in
een passende buitenentourage te
zien zijn.
De deelnemers komen uit het hele
land. Alles is er te zien, op ware grootte of op schaal, maar wel allemaal
met een stevig accent op het verleden. Dit festival is niet een van de
grootsten van Nederland, maar wel
een van de mooisten.

Openluchtmuseum
Zaterdag 28 en zondag 29 juli vormt
Kranenburg de kleinste woonkern
tussen de romantische kastelen van
Vorden, twee hele dagen lang het decor voor een uniek openluchtmuseum voor vele liefhebbers van oude
radio's, modelbouw, folkloristische
dansen, oude ambachten, kinderspelletjes en nog veel meer...
Het terrein is gelegen aan de Ruurloseweg 97 in Kranenburg. Dit is aan
de weg Zutphen-Ruurlo, tegenover
café-restaurant Schoenaker.

Het doel is evenals dat van 'De Stedeker Daansers' de folkore voor het
nageslacht te bewaren en naar buiten
uit te dragen, maar tevens ook de
jeugd kennis te laten maken met de
folkore in al zijn facetten. Zondag 29
juli zullen 'De Stedeker Daansers' uit
Diepenheim hun folkloristische bewegingen aan het publiek laten zien.
Het zal ongetwijfeld een genot zijn
om hier naar te kijken. Zaterdag 28
juli treden de 'Knupduukskes' uit
Vorden op. Ook deze folkloristische
dansgroep mag gezien worden. Vorig jaar hadden zij een groot succes
op het festival. Dit is een reden te
meer waarom we ze dit jaar wederom
hebben gevraagd om op te treden',
aldus een van de organisatorenm,
Paul Hartman.
Volop muziek tijdens het festival.

Folkloristische dansgroep 'De Stedeker Krummels'.

