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Vorden „mazzelde" met weer
tijdens braderie en kermis
,,Hoe kunnen ze dat nu doen. Kermis en braderie en dan midden in het dorp een straat open breken, terwyl
de bouwvak met vakantie is? Ik begrijp daar werkehjk geen snars van!" Woorden gesproken door een ar-
geloze voorbijganger toen deze zaterdagavond op weg naar „vertier" in het dorp de Burg. Galleestraat in-
slenterde.
Het had er inderdaad ook alle schijn van. Over een lengte van 100 meter was de straat ondergestrooid met
een dikke laag zand. De rijvereniging „de Graafschap" zorgde in samenwerking met de plaatselijke VW
voor een stunt door op dit trajekt ponybehendigheidswedstrijden te organiseren. Een leuk idee!
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MLEIDING
DOORGAAND
VRACHTVERKEER

Als de aanpassingen van de kruispun-
ten Horsterkamp-Ruurloseweg (ro-
tonde), Horsterkamp-Rondweg en
Rondweg-Zütphenseweg gereed zijn,
willen burgemeester en wethouders
zo snel mogelijk het doorgaande
vrachtverkeer uit de Dorpsstraat en
het gedeelte van de Zutphenseweg
vanaf de Rondweg tot aan de Dorps-

• straat weren. Daarvoor moeten dan
op grond van het Reglement Ver-
keersregels en Verkeerstekens borden
worden geplaatst „verboden voor
vrachtauto's". Daarbij worden dan
de onderborden: „met uitzondering
van bestemmingsverkeer" geplaatst.
Deze borden mogen uitsluitend door
de wegbeheerder geplaatst worden.
Aangezien dit weggedeelte in beheer
en onderhoud is bij het Rijk, moet dit
gebeuren door de Minister van Ver-
keer en Waterstaat.
Het ligt in de bedoeling het gedeelte
van de Rijksweg waarvoor het verbod
moet gelden, over te dragen aan de ge-
meente, zodat het plaatsen van de
borden dan door de gemeente zou
kunnen gebeuren. Deze overdracht

zal echter nog geruime tijd op zich la-
ten wachten, terwijl de procedures om
te komen tot de aanpassingen van de
kruispunten in volle gang zijn. Omdat
tegen het besluit om de borden te
plaatsen, een tijdrovende beroepspro-
cedure door belanghebbenden kan
worden aangespannen, hebben bur-
gemeester en wethouders aan de Mi-
nister van Verkeer en Waterstaat ge-
vraagd of zij niet alvast het verkeers-
besluit wil nemen en de verwachte be-
roepsprocedure voeren. Indien de Mi-
nister hiertoe besluit dan kan daar-
mee mogelijk bewerkstelligd worden
dat tegelijkertijd de kruispuntaanpas-
singen gereed zijn en de Dorpsstraat
en Zutphenseweg vanaf de Rondweg
tot aan de Dorpsstraat kunnen wor-
den afgesloten voor het doorgaande
vrachtverkeer.

Voor belanghebbenden is het van be-
lang dat zij tijdig weten wanneer tegen
de gevraagde beslissing van de Mini-
ster beroep kan worden ingesteld. Als
de Minister het gevraagde besluit
neemt, dan wordt dit in deze rubriek
gepubliceerd onder vermelding van
de beroepsmogelijkheid daartegen.

jkouw-
•* VERGUNNINGEN
Op 19 juli 1988 hebben burgemeester
en wethouders de volgende bouwver-
gunningen verleend aan:
- de heer E. Bakker te Voorhout, voor

het bouwen van twee recreatie-
woonverblijven op de percelen het
Schapenmeer 21 en 22;

- de heer J. Slagman, Het Hoge 76,
voor het vergroten van een schuur-
tje op het perceel Het Hoge 76;

- de heerG.J.Brummelman,Spieker-
weg l, voor het bouwen van een
kweek- en hobbykas op het perceel
Spiekerweg 1;

- de heer A.J.A. Janssen, Hoetinkhof
257, voor de bouw van een volière

met nachthok op het perceel Hoe-
tinkhof 257;

- de heer Th.A. Lubbers, Overweg 8,
voor het bouwen van een berg-
schuur op het perceel Overweg 8;

- de heerG.W.Schouten,Smidsstraat
7, voor het bouwen van een klom-
penhok op het perceel Smidsstraat
7;

- deheerD.A.G.Pardijs,Okhorstweg
5, voor het bouwen van een mest-
kelder op het perceel Okhorstweg 5;

- de heeDJ.G.Harmsen,Schimmel-
dijk 4, voor het bouwen van een lig-
boxenstal op het perceel Schimmel-
dijk 4;

- de heer J.B. Lenselink, Schutte-
straat 20, voor het verbouwen en
uitbreiden van een mestvarkensstal
op het perceel Schuttestraat 20.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve Rechtspraak Overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na verlening van de vergunning
bij burgemeester en wethouders een
bezwaarschrift worden ingediend.

NZAMELINGS-/
'AFGIFTE-

MOGELIJKHEDEN
AFVAL

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

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Veel vakantiegangers
tijdens braderie
Ondanks het wat miezerige weer heerste
er donderdagmiddag in de kom van het
dorp Vorden al snel een gezellig sfeertje.
Vele vakantiegangers, vaders en moe-
ders met hun kinderen waren de cam-
pings ontvlucht en kwamen een kijkje
nemen op de braderie en kermis. Ook
de plaatselijke bevolking was in groten
getale aanwezig.
De braderiecommissie was erin ge-
slaagd om zakenmensen en vereni-
gingen „warm" te krijgen om met een
stand op de braderie te verschijnen.
Diverse plaatselijke verenigingen lie-
ten zich dit buitenkansje niet ontne-
men om via spelletjes of verkoop van
allerhande attributen de clubkas wat
te spekken.
's Avonds opnieuw een drukte van
belang. De plaatselijke horeca deed
goeie zaken. De terrasjes zaten tjok-
vol.

Er was gezellige muziek. Speciaal op
uitnodiging van de Evangelisatiecom-
missie trad er een groep uit Amster-
dam op. Deze groep genaamd „Jeugd
met een opdracht" bracht een perfor-
mance, dans, toneel, muziek. Zij wer-
den begeleid door de band „Soar".
Voor deze gospelrock bestond veel
belangstelling.
Verder vele standhouders die op luid-
ruchtige wijze hun waren probeerden
aan te prijzen.

Piet Veerman
En om over zweetdruppels te spreken.
Flinke drukte in de plaatselijke hore-
ca. „De Herberg" spande de kroon.
Een duizendkoppig pubkÉ^was deze
avond in erkelijk „een o^R" samen-
gestroomd om het openlucht- en zaal-
festijn mee te maken. Velen waren ge-
komen voor het optreden van de Vo-
lendamse zanger Piet Veerman. Wel,
Piet bleek een vakman ̂ ^ sang. Er
straalt tijdens zijn optred^reen blijd-
schap af dat overslaat op het publiek.
Een publiek dat met volle teugen ge-
noot.
Vooral bij de liedjes uit de „oude doos"
van de voormalige Cats, zoals ,3e my
day", „Vaya con dios", etc. vormden de
veelal jeugdige toeschouwers een per-
fekt achtergrondkoor. Nou ja, ach-
tergrondkoor? Wanneer Piet Veer-
man z'n mond bewust even dicht
hield zong de zaal gewoon door!
Piet Veerman die een optreden van
een uur verzorgde, bracht eveneens
een aantal nummers van zijn laatst
verschenen LP, zoals „AH that you
could be", „Walking together" en niet
te vergeten de hit „Sailin' home". Dit
nummer bracht Piet Veerman aan het
eind van zijn optreden nogmaals als
toegift voor een enthousiast publiek.

Kinderbraderie
Zaterdagmorgen werd er een kinder-
braderie gehouden, waar het gezellig
druk was. Rond het pleintje bij de NH
Kerk waren een vijftiental kramen op-
gezet, waar de kinderen zelfgemaakte
produkten aan de man probeerden te
brengen. Draaiorgelmuziek in het
dorp zorgde voor een perfekt sfeertje.
Dit draaiorgel „de Pymalion" zal ook
zaterdag 30 juli en zaterdag 13 augu-
stus muzikale klanken in Vorden ten-
gehore brengen.

Ponybehendigheids-
wedstrijden
De door de rijvereniging „de Graaf-
schap" in samenwerking met de VW
georganiseerde ponybehendigheids-
wedstrijden trok zaterdagavond een
deelnemersveld van 24 personen. De
deelnemers die gezeten op een pony
een parcours moesten afleggen van 80
meter kregen „onderweg" diverse op-
drachten uit te voeren, zoals door een
fietsband kruipen, zaklopen, lopen op
een evenwichtsbalk, etc., etc.
De uitslagen waren als volgt:
Kinderen t/m 11 jaar: 1. ElkeOldenha-
ve; 2. Heidi Vruggink - Kinderen 12
t/m 15 jaar 1. Amelie Overmars, 2.
Mariette Bruggema, 3. Martine Rutte-
rink, 4. Hetty Dijkerman, 5. Han
Wijnbergen - Groep 16 t/m 18 jaar
l.Nicolette v.d. Wal, 2.1 na Rossel,
3. Siska Valster, 4. Wilma Rossel.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Trekken van vrachtwagens
een krachtsexplosie
voor sterke mannen

Bekveld en
Graafschaprijders
winnaar
Zo'n 500 toeschouwers omzoomden
vrijdagavond het parcours aan de Sta-
tionsweg te Vorden om de Trekkerbe-
hendigheidswedstrüden gade te slaan.
Een wedstrijd die door de VW in sa-
menwerking met de TTV Vorden werd
georganiseerd.
Ploegen bestaande uit vier personen
dienden een koelwagencombinatie
van de firma Woltering resp. 25 meter
of 50 meter voort te trekken.
Er waren twee categorieën: Cat. I voor
de geoefende trekkers die in drie trek-
beurten (twee vooruit en één achter-
uit) moesten trachten de vrachtwa-
gen 50 meter te verplaatsen. De tijden
werden bij elkaar opgeteld en door
drie gedeeld.
In Cat. II kwamen de niet-geoefende
trekkers aan bod die een afstand van
25 meter dienden te overbruggen.
Voor de deelnemers betekende dat zo
nu en dan flink „afzien". Niet voor al-
lemaal. Neem bijvoorbeeld Wim Ol-
denhave, ooit al eens uitgeroepen tot
de Sterkste Man van Vorden, en die
zijn spierbundels deze avond in dienst
had gesteld bij de ploeg van Delden 11.
Wim Oldenhave: „De moeilijkste fak-
tor is de start. Dit vergt een geweldige
krachtsexplosie. Is de vrachtauto één-
maal in beweging (ik denk na tweeof
drie seconden) dan komt het zuiver
op de behendigheid aan. Eerst het
stappen en dan het lopen. Er ontstaat
een geweldige druk op je benen. Als
team moetje trachten in hetzelfde be-
wegingsritme te komen. Lukt dat dan
valt het allemaal nog wel mee", zo
zegt Willem Oldenhave die met zijn
team op de derde plaats beslag wist te
leggen.
In deze categorie was het een uiterma-
te spannende aangelegenheid in de
strijd om de eerste plaats. Uiteindelijk
werd het team van „de Graafschaprij-
ders" winnaar met ééntiende seconde
verschil op Addink uit Zutphen.
Cat. I (geoefende trekkers): 1. TTV
Bekveld 41,3 sec. (gem. per trekbeurt);
2. Slachthuis Groenlo, 43,1; 3. TTV
Vorden, 44,4; 4. Racekuukens, 45 sec.
Cat. II (vrije klasse): 1. Graafschaprij-
ders, Vorden, 24,2; 2. Addink, Zut-
phen, 24,3; 3. Delden II, 25,8; 4. Loo-
man, Zelhem, 26,3; 5. TTV Vorden,
30,5; 6. Delden I, 31,2 sec.

Vorden „mazzelde" gedurende deze
drie dagen kermis en braderie met het
weer. Pas tegen half elf zaterdagavond
kregen de eigenaars van de kermisat-
trakties de pé erin toen een enorme
hoosbui de mensen letterijk van de
straat spoelde.

WEEKENDDIENSTEN

RK Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 31 juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 31 juli 10.00 en 19.00 uur J.R. Zijl-
stra van Amsterdam.

Weekenddienst huisarts
30 en 31 juli dr. Dagevos. Alleen voor
spoedgevallen. Dr. Dagevos woont niet
aan de praktijk. Belt u dus eerst op als u wilt
komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zoveel mo-
gelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.

Weekenddienst dierenarts .
Van zaterdag 23 juli 12.00 uur tot maandag-
oqhtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Weekenddienst tandarts
23 en 24 juli P. Waart, Barchem, tel. 05734-
744. Spreekuur alleen voor spoedgevallen
zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

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

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

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

Tafeltje Hekje
Mevr. v/d Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor half 9.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

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

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Wamsveld

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

Stichting Wel/ün Ouderen
In verband met vakanties is er op woens-
dag 10 augustus weer spreekuur.



2 Vliegen in één.klap!
Wist u

dat u ... trouwkaarten, uitnodigingskaarten, enz.
kunt bestellen bij uw vakfotograaf Hans Temmink?

dat ... deze nauw samenwerkt met uw drukker
Drukkerij Weevers?

dat ... bovengenoemde vakfotograaf ook nog
uw bruidsreportage tot in de puntjes verzorgt?

dat ... wist u zeker al?

dat ... 't drukken gebeurt bij uw plaatselijke
vpgi-kwaliteitsd rukker,

dat ... had u toch ook al begrepen?

VAKFOTOGRAFIE

Vorden
Dorpsstraat 20
tel. 05752-2812

•
Hengelo Gld.
Spalstraat 10
tel. 05753-2386

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard +
gevelkachel. Tel. 05450-
93934.

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

MESSEN in veel soorten

• Bowiemessen
• Rambo-overlevingsmessen
• Vlinder- of butterflymessen
• Zakmessen • Zwitserse messen
• Padvindersmessen • Opinel messen
• Werpmessen • Springmessen
• Jachtmessen • Snoeimessen
• Vissersmessen

Wapen- en sporthandel

Martei
JoeltnffenJI

Zutphenseweg 9 — Vorden

DAAR ZITJE
VAN TE KIJKEN

TV-VIDEO
Wie SALORA kijkt, kijkt in de toekomst,

ie SALORA kiest, kiest voor kwaliteit.

BREDEVELD
VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

$taat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 28, 29 en 30 juli

gesneden
Snijbone

500 gram
VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Holl.
Aardbeien

ca. 500 gram

2,95
MAANDAG
1 augustus
500 gram

Andijvie
panklaar 95

DINSDAG
2 augustus
500 gram

Spitskool
panklaar 95

WOENSDAG
3 augustus
500 gram

Chinese kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Weer of geen weer: met brood
van de man die zelf bakt
kunt u er tegen!
Zo uit de oven in de winkel,
verser kan niet!

AANBIEDING:

Aardbeien gebak van 1,75 V00r 1,50
Aardbeien weekendtaartje NU 6,-
Kandijkoek van 3,25 voor 2,75
Krenten of Rozijnenbrood van 4,20 voor 3,75

Debaktef

die zelf

elke dag

vees bakt

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

Lekker Gebraden Gehakt
100 gram 1,25

2e 100 gram GRAT/S/

WEEKEND SPECIALITEITEN

gepaneerd,
ongepaneerd
of Hongaarse
5 halen

4 betalen
VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Magere lendelapjes
500 gram 8,95

Slavinken ^
per stuk l,~

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 küo 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi 1
Runder Rolletjes 5 h

6,25
4 betalen

h.o.h. gehakt 1 küo C,95
Rundergehakt

L magere 1kil°9'90

Varkenslapjes
1 kilo 7,45

BIJ OTTEN IS HET ECHT ZOMER
,,Schitterende meubels,
lage prijzen!'

Lekker genieten van de zomer, heerlijk
in de zon. Liefst op een OTTEN-bank.
Maar dat wordt misschien een beetje moeilijk.
OTTEN-meubels in huis krijgen is véél
gemakkelijker!

Meubels voor uw kamer.

In de verkoophal van OTTEN staan bank-
stellen, fauteuils, tafels, stoelen en kasten,
te kust en te keur. Degelijk en mooi.
Bankstellen en stoelen naar keuze bekleed
met stof of leer, in diverse dessins en
kleuren.

Losse-kussen-service.

Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens • l kopen, als die van uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er
eens over met OTTEN, hij adviseert u graag f 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!

De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve zondags, geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.



Wij zijn heel gelukkig en blij
met de geboorte van onze zoon
en broertje

Jeroen

Wim, Ineke en
Richard Bruggeman

Molenweg 30,
7251 EE Vorden, 23 juli 1988.

Blij en dankbaar geven wij u
kennis van de geboorte van on-
ze zoon

Ronald

Mijn gelukkige ouders zijn

Henk en Rienke
Steenblik

Vierakker, 21 juli 1988
Koekoekstraat 10.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele fe-
licitaties, bloemen en kado's,
die wij bij ons 25-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen.

Herman en Riekie
Broekman-Ruesink

Vorden, juli 1988
Het Hoge 78.

Dankbetuiging
Voor uw blijk van medeleven en
belangstelling die wij zowel per-
soonlijk als schriftelijk mochten
ontvangen na het overlijden van
mijn lieve man, zorgzame vader en
schoonzoon

Arie Johan Aberson

betuigen wij u onze oprechte dank.
Namens: mevr. B.H. Aberson-Hid-
dink, kinderen en oma Hiddink

Vorden, juli 1988.

Hierbij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voor de ve-
le felicitaties, bloemen, ca-
deaus en kaarten, die we bij
ons huwelijk mochten ontvan-
gen.

Jan Hulshof en
Ingrid Hulshof-

Berentsen

Waarleskamp 7,
7255 WE Hengelo (Gld.)

• ECHTPAAR met handicap
zoekt hulp om af en toe te as-
sisteren bij uitlaten hond,
voorlees- en tuin werkzaamh.
en voorrijden op tandem. Brie-
ven onder nr. 17-1, Bureau
Contact, Postbus 22,7250 AA
Vorden.

• TE KOOP:
Pelgrim gasfornuis.
05752-3401.

Tel.

• TE KOOP:
Wandmeubel, breed 2.51 m,
f 100,-. Tel. 1941 (tussen 18.00
en 19.00 uur).

• SPOED!
Met wie zou ik iedere werk-
dag vanaf 1 augustus kun-
nen meerijden (tegen vergoe-
ding) van Vorden naar Lo-
chem? Wilt u a.u.b. contact
met mij opnemen? Tel.
05752-2100.

• TE KOOP:
ATCO motor-maaier i.z.g.st.,
met gras-opvangbak, 49 cm
breed. Tel. 05735-3144.

G.H. Sterringa
huisarts

Geen praktijk
van 1 t/m 19 aug.

Voor patiënten wier achter-
naam begint met A t/m K
neemt waar:
dr. J.M. Dagevos,
Zutphenseweg 62, tel. 2432

Voor patiënten wier achter-
naam begint met L t/m Z
neemt waar:
dr. WJ.C. Haas
Christinalaan 18, tel. 1678

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

siemernk
oo optcen

Wij,

Hans Rouwen horst
en

Gerdien Kraassenberg

gaan trouwen
op donderdag 4 augustus a.s.
om 13.30 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

De kerkelijke inzegening
zal plaatsvinden om 14.30 uur
in de RK Christus Koning Kerk te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren in zaal „de Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.
Tussen 16.00-17.30 uur bent u daarvan harte welkom.

Ons adres blijft:
Brinkerhof 7, 7251 WZ Vorden

Donderdag 4 augustus
zijn wij 50 jaar getrouwd.
We hopen dit samen met onze
kinderen en kleinkinderen te vieren.

A. Vreeman
G J. Vreeman-Zweven'n k
Grensweg 1, 7241 RP Lochem, juli 1988.

Wij geven receptie
van 15.00 tot 17.00 uur in
café-rest. „Schoenaker", Ruurloseweg 64,
Kranenburg/Vorden.

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten
hebben en tot het laatst toe bij alles betrokken, is on-
verwacht van ons heengegaan onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

Willemina Fredrika
Groot Bramel

WEDUWE VAN HENDRIK DIMMENDAAL

op de leeftijd van 87 jaar.

Doetinchem, R. Groot Jebbink-Dimmendaal

Wichmond, H. Dimmendaal
H. Dimmendaal-Denkers

Ruurlo, J.W. Dimmendaal
H. Dimmendaal-van den Brink
klein- en achterkleinkinderen.

7255 AL Hengelo (Gld), 21 juli 1988,
De Rusthoek16.

De begrafenis heeft op maandag 25 juli inmiddels
plaats gehad op de Algemene B egraaf plaats te H engelo
(Gld.).

Correspondentie-adres:
H. Dimmendaal, Dorpsstraat 14, 7234 CN Wichmond.

Na een kortstondig ziekbed is van ons heengegaan onze
lieve vader, schoonvader, pleegvader, grootvader en
overgrootvader

Lambartus Klein Haneveld
WEDUWNAAR VAN JA. DOMMERHOLT

op de leeftijd van 91 jaar.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 20 juli 1988
Pr. Clauslaan 13.

Correspondentie-adres:
G J. Klein Haneveld, Nieuwstad 33, 7251 AE Vorden.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

zutphenseweg 7 - vorden

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft mogen zijn, geven wij u kennisvan het plotse-
linge overlijden van onze lieve vader, groot- en over-
grootvader

Hendrik Wesselink
SINDS 1960 WEDUWNAAR VAN H. LINDEBOOM

op de leeftijd van 82 jaar.

D.G. Wesselink
A.H.W. Wesselink-Scheffer
Minie en Henk
Rita en Derk
Hans
Dick
en achterkleinkinderen.

7251 DP Vorden, 20 juli 1988,
Zutphenseweg 127.

De teraardebestelling heeft maandag 25 juli jl. plaats-
gevonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed plotseling mijn lieve broer en onze oom

Hendrik Wesselink

in de ouderdom van 82 jaar.

A.J. Rossel-Wesselink
neef en nichten

Vorden, 20 juli 1988.

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
met ingang van vrijdag 29 juli 1988 ter gemeente-
secretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a., ter inzage
ligt het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder-
land d.d. 18 juli 1988 - nr. RO 88.12681-ROV/G 5208 -
tot onherroepelijke goedkeuring van het bestemmings-
plan „Wientjesvoort1987", zoals vastgesteld bij raads-
besluit van 29 maart 1988, no. 14, alsmede het onher-
roepelijk goedgekeurde plan.

Dit plan heeft betrekking op het landgoed Wientjes-
voort, voorzover gelegen ten zuiden van de Ruurlose-
weg.

Vorden, 28 juli 1988.
De loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

Onze verf- en behangwinkel
is wegens vakantie

GESLOTEN
van 6 t/m 13 augustus a.s.

Schildersbedrijf - Verfhandel

. Boerst*.

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

Schildersbedrijf

Uiterweerd bv
meester schilders

Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 1523

Wij zijn wegens vakantie
gesloten t/m 13 augustus

Voor spoedgevallen kunt u 's morgens
tussen 8.30-10.00 uur bellen
naar tel. 05753-3078

Wij zijn met vakantie
van 1-8 t/m 15-8

A.s. zaterdag na 12.30 uur gesloten

Banketbakkerij

J. Wiekart
Tel. 1750

WONINGBOUWVERENIGING „THUIS BEST"

De Woningadviescommissie Vorden
deelt mede dat het spreekuur
op maandag 1-8-1988 vervalt.

Het eerstvolgende spreekuur
is op 5-9-1988.

NOODKREET!! NOODKREET!!

Woonruimte gezocht voor 2 perso-
nen, liefst in dorp Vorden.

Tel. 085-812711

PUUR
VERWENNERIJ
VOOR EEN
VERRASSEND
LAGE PRUS!

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIGVOOR HET WEEKEND RECEPT:

Pampaschijf

WOENSDAG:

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

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

Deense
Goulash

DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Gebr.
runderrollade

100 gram 1,98
100 gram

1,55Varkenslappen
Gebr. gehakt

100 gram 0,98
500 gram 5,98 (varkensvlees met

champignons, uien
en kruiden)

R, KEURSLAGER VLOGMAN

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

\
Per 1 augustus in Vorden gevestigd

Autoschade
Theo Terwel
Voor uw: schade reparatie

schade taxatie
APK laswerk

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

Zaterdag 30 juli
van 10 tot 16 uur

op het Marktplein
in Vorden

Grote kunstmarkt
met schilderijen - etsen - weefwerk - keramiek
houtsnijwerk etc.

3 EINDELOZE WEKEN LAAT JE
TOCH NIET EVEN AFRAFFELEN?
^^^•^mmm^M^:. x&mMïMMmf

Foto's maak je van de hoogtepun-
ten m je leven Van je vakanties bijvoor-
beeld, je kinderen, de leuke momenten
en de mooie herinneringen Met volle
fotorolletjes neem je dus geen risiko's

Die breng je dan ook bij een Presto
nnt Fotovakman die er de tijd voor

neemt om er iets moois van te maken
Die ze met zorg en aandacht behan-

delt en u een uitstekend advies geeft
Bij de Presto '

Print Fotovakman
bent u zeker van
kwaliteit en service1 Ongeloof lijkgoed in kleur

totohancte
vakfotografe

Reesfnck
N»»iw»t«d 3* Zutphen.X D5750.12120



• TE KOOP:
Koolplanten, prei, sla, andij-
vie, selderij, peterselie, knol-
raap, koolrabie, rode biet,
bieslookpollen en groenlof-
planten. Jonge konijntjes
(Kleurdwerg) 4- Cavia's.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, tel. 05752-1498.

In verband met de vakantietijd
begint de

verkoop van loten
a.s. donderdag

28 juli!!
Wilt u uw loten zoveel moge-
lijk voor 5 augustus afhalen

s.v.p.?

Mevrouw Stoffels
Zutphenseweg 4 - Vorden

Tel. 05752-2367

Hang-leg
kasten

\
HuboDolphijn
Ruurlo - tel. 1368

A Is het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

NIEUWE
AARDAPPELS

Vloer-
bedekking

Hubo Dolphijn
Ruurlo -tel. 1368

Sovitalbrood
met de kracht van

proteïnen,

haalt u vers bij
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester G alleestraat 22

U zou graag in zo' n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

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

Uniek in deze omgeving

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Schoolboeken bestellen

LOGA bellen

Tel. 3100

't Is lekker en fris!

WEEKENDAANBIEDING:

Appeltaartjes
vlgs. Oud-Hollandsch recept
met verse appels en dat proeft U!

Dit weekend voor 4,25

't winkeltje in vers brood en banket

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

Wij zijn met vakantie
tot 15 augustus.

Wij wensen U allen
een fijne vakantie tijd
en zien U graag
na 15 augustus gezond
terug.

interieuradviseur
m j,

Hackforterweg 19. Wichmond. Tel 05754-517

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG, ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit, Radson
en Buderus voor c.v. ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637
7251

fons Jansenee -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

De oplossing van de

Reuzekoekepankwis is:

vraag 1: 816 gehaktballen
vraag 2/18 elftallen
vraag 3:898 barbecue worstjes

De prijswinnaars zijn:

1 e prijs: een vleespakket ter waarde van f 50,-
Ronnie Stokkink, Julianalaan 10, Vorden

2e prijs: een vleespakket ter waarde van f 40,-
A. Rouwenhorst, Wichmondseweg 21, Hengelo-G

3e prijs: een vleespakket ter waarde van f 30,-
H. Brunsveld, Schoneveldsdijk 23, Barchem

De prijzen kunnen in de winkel worden afgehaald.

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 05752-1321

Zie onze
Groene
Opruimings-
krant

VERRASSEND LAAG IN PRIJS EN HOOG VAN KWALITEIT

HOEKKOMBINATIE echt rundieder
in diverse kleuren, zeer ruime en
komfortabele zit. Als 3+2 zits:

EETHOEK
geheel massief eiken
tafel 140x85 cm en
4 solide stoelen
met rundlederen zitting

tafel stoel p.st.

645,- 289,-

Tafel

245,-

WANDMEUBEL
massief eiken front

1.35 mtr. breed

Prachtige HOEKKOMBINATIE
in een moderne velours

als3+2zits:

voor: 1650,-

KLASSIEKE
FAUTEUIL
diverse stoffen

TV KAST
met schuifplateau

NU 298,-

595,-

DRAAI-
FAUTEUIL
kussen echt rund-
leder div. kleuren
pakketprijs

595,-
BURO
STOEL
met gasveer

HOOG
SLAPER
mass. grenen
m. uitschuif-
baar buroblad
pakketprijs

BROODKAST
blank of donker eiken
1.68 mtr. breed

NU: 1498,-
MATRASSEN
diverse maten en prijsklassen
uit voorraad leverbaar

COUPONNEN TAPIJT 129,- 450,-

van
1 tot
8.50
lengte

mtr.

M.D.F.

LEDIKANT 90/200
alpine wit met «%nv-

2 laden voor: 285,-

Vele OPRUIMINGSAANBIEDINGEN in:
DEKBEDDEN * TAFELKLEDEN
KUSSENS * SLAAPZAKKEN

COUPONNEN OVERGORDUNSTOF
EN VITRAGES

KORTINGEN VAN 25 TOT 70%
(zie etalages)
* 40 rollen kamerbreed op voorraad o.a.:
* PARADE TAPIJT 400 breed in grijs of beige van 139,- voor 98,-
* KEUKENTEGELS van 12,95 voor 10,95 p.st.
* gratis reservering en verzekering voor latere levering.

HELMINK MEUBELENErkende
binnenhuisarchitektuur

\i^\ D ̂ \ C |V| Zutphenseweg 24
iTel.: 05752-1514

C l D C D f* CIV l J w Hagemanstraat 3
Cl D C lm \JCIll Tel: 05454-74190

Gordijnrails
e.d.

Hubo Dolphijn
Ruurlo - tel. 1368

Hout bestellen

Marreen
bellen

Tel. 05752-1486

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410
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Organisatie bij RTV V ierakker/Wichmond in goede handen

Ge Draaijer uit Twello wint Ronde van Vorden
voor liefhebbers en veteranen
De nationale kampioen Frans H avenaar uitZutphen hield zich woensdagavond tijdens de Ronde van Vor-
den voor liefhebbers en veteranen in de laatste twee ronden „koest" in een kopgroep die met hoge snel-
heid richting finish reed. Kennelijk met de bedoeling om in de laatste meters /y n slag te kunnen slaan. Het
gelukte de Zutphenaar niet, zoals de afgelopen jaren wel het geval was, om de Ronde van Vorden op /ijn
naam te schrijven.
Ge Draayer uit Twello, die deze avond zeer sterk reed, won in de sprint met ruim verschil voor Martin Bot-
ter uit Warnsveld die ook steeds in de voorste gelederen van de kopgroep te vinden was.

MAX MlUft,

Politievaria

Valpartij
Een kopgroep die min of meer bij toe-
val al in een vroeg stadium van de
wedstrijd ontstond. Door het enorme
hoge tempo dat vanaf de start werd
gehanteerd moesten verschillende
renners al direkt alle zeilen bijzetten
om al niet bij voorbaat in een kansloze
positie terecht te komen. Plotseling
een onverklaarbare valpartij, waarbij
diverse renners betrokken waren.

Toen de „kruitdampen" waren opge-
trokken bleek het allemaal mee te val-
len. Een aantal schaafwonden, die ter-
plekke behandeld werden; alleen Erik
Knopert uit Zutphen moest per am-
bulance naar het ziekenhuis worden
vervoerd met waarschijnlijk een sleu-
telbeenbreuk.

De valpartij had tot gevolg dat het pe-
loton in stukken werd gereten, waarbij
9 man kans zagen weg te springen.
Dat waren Frans Havenaar, Martin
Botter, Gerrit Oplaat, Ge Draaijer,
Louis de Lange, Joop Nengerman,
Rob Spitsbaart, John van Beem en
Martin Klumper.
Deze kopgroep werkte eendrachtig
samen. Ronde na ronde werd de voor-
sprong op het peloton groter en be-

droeg op gegeven moment zelfs een
minuut.
Het hoge tempo werd Hengeloër
Martin Klumper enkele ronden voor
tijd te machtig en moest hij vanwege
kramp de strijd voortijdig staken. Ook
plaatselijk favoriet Gerrit Oplaat, die
een goede race reed, vocht in de slot-
ronde tegen een opkomende kramp,
waardoor hij voor de eindzege kans-
loos werd.
Frans Havenaar moest uiteindelijk ge-
noegen nemen met een vierde plaats.

Dick van de Meer
winnaar bij junioren
Voorafgaande aan de Ronde voor lief-
hebbers en veteranen had de organi-
serende vereniging RTV Vierakker/
Wichmond een wedstrijd voor junio-
ren op het programma staan.
Met nog 17 ronden te rijden leek een
vluchtpoging van Robin Zandbergen,
Rene Kroes en Dick v.d. Meer te zul-
len slagen. Een ronde later voegde Jan
de Leeuw uit Ermelo zich bij het drie-
tal.
Onder aanvoering van Dick v.d. Meer,
Leeuwarden, bouwde het kwartet een
voorsprong op van 18 seconden. De
groep leek te slagen, maar toen het pe-

loton het tempo verhoogde was het
uit met de pret en was vijf ronden voor
tijd alles weer kompleet.
Dick v.d. Meer onderstreepte zijn
vorm door een ronde later in z'n een-
tje opnieuw weg te springen. Hij had
voldoende reserves over om de geno-
men voorsprong tot het eind te konso-
lideren. Hij werd de onbetwiste win-
naar van deze 60 kilometer rit voor ju-
nioren. Tristan Hoffman uit Groenlo
won de sprint van het peloton voor
Jan de Leeuw uit Ermelo. Bij de re-
kreanten won R. Vieberink uit Dinx-
perlo.

Uitslagen
Junioren (60 km): 1. Dick v.d. Meer,
Leeuwarden, 1.14.13; 2. Tristan Hoff-
man, Groenlo; 3. Jan de Leeuw, Er-
melo; 4. Mano Lubbers, Warnsveld;
5. Marcel Strijker, Hoogeveen.
Liefhebbers/Veteranen (50 km): 1. Ge
Draaijer, Twello, 1.08.53; 2. Martin
Botter, Warnsveld; 3. John van Beem,
Voorst; 4. Frans Havenaar, Zutphen;
5. Louis de Lange, Arnhem.
Recreanten (40 km): 1. R. Viebrink,
Dinxperlo, 52.40; 2. G. Möhlman,
Apeldoorn; 3. H. Rijks, Dinxperlo;
4. R. Felix, Apeldoorn; 5. H. Eggink,
Vorden.

NIEUWS IN T KORT

• Boerderij
Voor de bezichtiging van de boerderij
van de familie Mennink aan de Ga-
zoorweg bestond dinsdagmiddag een
redelijke belangstelling. Zo'n 40 va-
kantiegangers kwamen opdagen die
met alle facetten van het boerenbe-
drijf kennis konden maken.

• Staringavond
in de Wildenborch

Donderdagavond 28 juli wordt er in
de Wildenborch een Staringavond ge-
houden, waarbij Jaap Zijlstra werken
en gedichten van de bekende dichter
zal voordragen. Voorafgaande aan dit
optreden van Zijlstra, krijgen de be-
zoekers aan deze avond een rondlei-
ding door de tuinen van kasteel Wil-
denborch, waarop volop genoten kan
worden van de bloemen en de plan-
ten.
Dhr. Staring, nazaat van de dichter,
zal vervolgens een dia-presentatie
vertonen over het landschap, kasteel,
e.d. Bij slecht weer gaat het program-
ma in de Kapel gewoon door, alleen
komt dan de wandeling te vervallen.

Het is voor het eerst dat deze Staringa-
vond wordt georganiseerd door de Ka-
pelkommissie in de Wildenborch. Voor-
heen berustte de organisatie bij de
plaatselijke VVV. De fam. Staring is
van mening, dat iets „specifiek " Wilden-
borchs best door de Wildenborchers zelf
georganiseerd kan worden.

• VW-aktiviteiten
Op camping „de Wientjesvoort"
wordt woensdagavond 27 juli een film
vertoond over Indonesië.
Woensdagmiddag wordt de fietstocht
langs de Vordense kastelen gehou-
den. Vertrek vanaf het Marktplein.
De hengelaarsvereniging „de Snoek-
baars" organiseert op donderdag-
avond 28 juli i.s.m. de plaatselijke
VW een viswedstrijd. Het vertrek
naar het viswater is vanaf de NH Kerk
in het dorp.

• Geslaagd
Van de opleiding van dhr. Luichies te
Gorssel slaagden voor het Praktijk-
diploma Moderne Bedrijfsadministra-
tie van de Nederlandse Associatie dhr.
Hans Wesselink.
Voor Boekhouden, eveneens van de
Ned. Ass., mevr. Betty Duistermaat
en dhr. Gerben Wesselink.

• Rodeo Kampioenschappen op
mechanische stier

In „de Herberg" te Vorden werden de
Rodeo Kampioenschappen op een me-
chanische stier gehouden. Een spekta-
kulair gebeuren, dat veel handigheid
van de deelnemers vergde.
Kampioen van Vorden bij de heren
werd Marcel Bosveld; 2. Rene Brum-
melman, 3. Jaap Hesselink.
Bij de dames werd Jolien Gosselink
kampioen; 2. Roxanne ter Huerne,
3. Janet Denekamp.

• Zomertocht
„Achtkastelenryders"

De VRTC „de Achtkastelenrijders"
organiseerde een toertocht van 40 km,
waarbij de mogelijkheid bestond of in
Vorden bij café-rest. „de Herberg" van
start te gaan, of in Ruurlo bij café-rest.
„Ras". In totaal gingen in Vorden 106
personen van start en in Ruurlo 42. De
rit voerde de deelnemers geheel door
de omgeving Linde, Varssel, Wiersse,
etc.
Op 25 september organiseert „de
Achtkastelenrijders" een Herfsttoer-
tocht, waarbij uit drie afstanden geko-
zen kan worden.

• Kunstmarkt
De VW Vorden organiseert wederom
een Kunstmarkt en wel op 30 juli a.s.
Gezien het succes van deze markt in
voorgaande jaren, ziet het bestuur van
de VW vol verwachting uit naar dit eve-
nement.
De Kunstmarkt wordt gehouden op
het marktplein bij de NH Kerk.
Vele uitingen van professionele en
amatauristische kunst zullen worden
getoond: schilderijen, etsen, tekenin-
gen, aquarellen, pottenbakkerskunst,
weefwerk, keramiek, bloemsierkunst
en nog veel meer.
Hoewel het peil van het getoonde be-
hoorlijk zal zijn, heeft het bestuur ge-
meend, amateur-kunstenaars niet te
moeten weigeren. Het is daardoor een
markt geworden van „elk wat wils",
waar ook de kunstenaar uit de regio is
vertegenwoordigd.

De getoonde produkten zullen uiter-
aard kunnen worden gekocht, waar-
bij het contact met de kunstenaar zelf
een leuke bijkomstigheid is.
Als het weer nu ook mee wil werken,
dan kunnen we vol vertrouwen uit-
zien naar deze Kunstmarkt, die naar
gebleken is, grote aandacht trekt van
de Vordenaar en van de bezoekers van
dit mooie dorp.

• PeuteM^elzaal Ot en Sien
De peuterspeelzaal was dit jaar ook op
de Braderie vertegenwoordigd. Vele
ouders hadden gezorgd voor de zelf-
gemaakte artikelen.
De peutea^üonden zelf een beschuit
versieren ̂ P^ich laten schminken.
De naam van de beer „Harm" werd
door niemand geraden. Hij is verloot.
De opbrengst van de Braderie is be-
stemd voor een klimrek voor de peu-
ters.

• Ondanks de warmte toch nog
5000 bezoekers „de Wiersse"

De tuinen van „de Wiersse" blijken
het gehele jaar door goed voor duizen-
den bezoekers. De afgelopen dagen
toen het accent lag op het bezichtigen
van de rozetuin, de pergola's en de
borders, waren er ondanks het warme
weer toch nog zo'n 5000 personen
aanwezig. In totaal hebben tot dusver
dit jaar ruim 13.000 mensen een be-
zoek aan de tuinen gebracht. Voorlo-
pig wordt de „poort" gesloten. Pas op
23 oktober is weer de mogelijkheid
aanwezig om de tuinen in herfstkleu-
ren te bekijken.

• Dutch D-Day in Vorden
Vrijdagmiddag 29 juli wordt op het ge-
meentelijk Sportpark te Vorden de
Dutch D-Day gehouden.
Dat wil niet zeggen dat dan de herden-
king van de bevrijding van Vorden zal
worden herdacht, verre van dat!
Dutch D-Day wil zeggen dat deze
middag alle Amerikanen die momen-
teel in het kader van Operation
Friendship in Nederland verblijven
deze dag naar Vorden komen, om ge-
zamenlijk de dag door te brengen.
De afdeling Vorden van Operation
Friendship treedt dan als gastheer op
van de afdelingen Zeist, Veenendaal,
Soest, Amersfoort en Zutphen.
Na de ontvangst 's middags zal dan
een begin worden gemaakt met het
houden van „Oudhollandse spelle-
tjes". Daarop aansluitend een geza-
menlijke maaltijd met in „de Herberg"
een disco en een optreden van de live-
band „Experience".

BURGERLIJKE STAND

Ondertrouwd:
R.W. Sauerwein en C. Gunning,
D. Jansen en J.A. Schimmel.

Gehuwd:
P. de Lange en M.J. Sapulette.

Overleden:
H. Wesselink, oud 82 jaar.

Op vrijdag 27 juli werd in een verzorgingstehuis in Vorden brandalarm gegeven
d.m.v. een automatische brandmelder. Achteraf bleek dat stoom de alarminstal-
latie in werking had gezet en van brand geen sprake was.

Een voor het postkantoor staande plantenkuip van de winkeliersvereniging
werd in de nacht van donderdag op vrijdag ontvreemd. Een relatief kleine dief-
stal, maar wel ergerlijk. Iedereen die inlichtingen kan geven hieromtrent wordt ver-
zocht zich te melden.
- Verder werden twee fietsen ontvreemd. Een ervan werd in Eibergen terugge-
vonden en is inmiddels bij de eigenaresse terug.

In de afgelopen week werd enkele keren bemiddeld bij sociale problemen.
- Ook werden een aantal bekeuringen uitgedeeld, onder meer voor gevaarlijk
rijgedrag, het crossen in bosgebied en met teveel alcohol op een auto besturen.

U ziet, ondanks of misschien dankzij de vele aktiviteiten in en rond Vorden een
rustig weekje. Hopelijk kunnen we de volgende week weer zo afsluiten.

Politie Vorden

Fiets! De boer op
In navolging van de succesvolle agrari-
sche fietstocht van verleden jaar, wordt
dit j aar op 20 augustus opnieuw de actie
„Fiets! De boer op "gehouden in de om-
geving van Steenderen/Hengelo-G. De
25 km lange tocht voert langs acht ob-
jecten in de plaatsen Toldijk, Baak,
Wichmond en Keijenborg. De organisa-
tie van de tocht, waarmee men kan star-
ten op drie verschillende plaatsen, ligt
in handen van de plattelandsvrouwen-
organisaties van de gemeente Steende-
ren, Hummelo en Keppel.

De tocht die eventueel ook per auto
gereden kan worden, voert langs een
modern melkveebedrijf met koeien
en kalveren, een witloftrekkerij, waar
men kan zien hoe de kropjes in het
donker groeien, een molenaarsbedrijf
dat is gebouwd rond het ^Hcas van
een oude molen en een bearijf met
drieduizend scharrelkippen. Voorts
kan men terecht bij een glastuinbouw-

bedrijfwaar men bloemen en heesters
teelt en een loonwerkbedrijf. Als extra
attracties zijn een sterrewachtstation
en een klompenmakerij in de tocht
opgenomen.
De fietsroute voert door een afwisse-
lend landschap. Het gebied vertoont
alle kenmerken die karakteristiek zijn
voor het stroomgebied van de Gelder-
se IJssel, doch duidt anderzijds ook op
de overgang naar het Achterhoekse
landschap. In dit landschap bevinden
zich veel moderne rundvee- en var-
kensbedrijven.
Men kan starten bij café JHerfkens" in
Baak, ongeveer zes kilometer ten zui-
den van Zutphen; bij café „Winkel-
man" te Keijenborg (bij het Gelderse
Hengelo) en bij café „de Tolbrug", drie
kilometer ten noorden van Humme-
lo.
De bedrijven zijn met borden aangege-
ven en op de startpunten ligt ook een
routebeschrijving + kaartje klaar.
Langs de route worden consumpties
verkocht door de plattelandsvrouwen-
organisaties.

HWZfAMXT!
• Jeugdwielrennen
Zaterdag 23 juli zijn 3 jeugdleden van
de wielrenvereniging RTV Vierakker/
Wichmond naar Vriezenveen ge-
weest. Daar was een zeer sterk ren-
nersveld aanwezig. Bij de 12-jarigen
behaalde Lars Vos een 8e plaats; door
zeer veel werk te hebben verzet kwam
hij te kort in de eindsprint. Bij de 13-ja-
rigen kwam Edwin Maalderink tot
een lle plaats. Hij reed voorin, maar
in de laatste bocht was een valpartij.
Daarom kon hij niet meesprinten. Bij
de 14-jarigen reed Rembrandt Damen
uit H engelo enkele ronden en moest af-
stappen vanwege een oude blessure.

AGENDA

JULI
28 Staringavond Kapel Wildenborch

AUGUSTUS
4 Staringavond Kapel Wildenborch

SEPTEMBER
6 HVG afd. Dorp, fietstocht
8 Bejaardenkring Dorpscentrum

8 en 9 Tiroleravond Dorpscentrum
21 HVG afd. Dorp, begin seizoen
22 Bejaardenkring Dorpscentrum
3i en 24 Volksfeest Linde

Achterhoekse Pot in Wichmond.
Voor-inschrijving is gewenst, daar het
aantal deelnemers dat kan worden
toegelaten op zestig is gesteld. Deel-
nemers aan de solexreces dienen mi-
nimaal 16 jaar te zijn. Buiten diverse
prijzen zal er een extra prijs zijn voor
de meest ludieke coureur en voor de
oudste deelnemer. Iedere deelnemer
ontvangt een leuke herinnering.
Voor-inschrijvins tot 16 augustus by
H J. PanUJs, Wildenborchseweg 7,7251
KB Vorden, tel. 05752-6700.

Loos alarm
Dinsdagavond rukte de brandweer
uit voor een brandmelding hy Druk-
kerij Weevers. Gelukkig bleek het
loos alarm te zyn. De alarmmelders
bleken goed te werken.
Hij het lossen van een nieuwe ma-
chine had men een diesel-heftnick
gebruikt. Deze ontwikkelde rook
(uitlaatgassen). Zodoende is het
alarm gaan werken.
Binnen 4 minuten was de brand-
weer aanwezig. Toch een kompli-
ment voor ons brandweerkorps!

Eten wat de Achterhoekse pot schaft, by party -restaurant „de Smid",
Kerkstraat 11 te Keyenborg. Dat kan, van donderdag 28 juli t/m dins-
dag 2 augustus maken ze er daar een speciale Achterhoekse pot van,
bestaande uit: humkussoep, gekokte nie'je eerpels (aardappelen),
karnemelkse sause met spekskes, sla of andivie, köpken koffie of thee,
voor f 12,50 p.p.
By mooi weer wordt dit natuurlijk buiten in de sfeervolle tuin of in de
serre geserveerd.

Solexrace in Wichmond
Op woensdag 24 augustus tydens de dertiende Wielerronde van
Wichmond kunnen de toeschouwers genieten van een geweldig spek-
takel. Tussen de verschillende wielerwedstrijden zullen er twee man-
ches Solexracen worden verreden, van ieder twintig minuten en drie
rondes. Er wordt gereden in de zgn. Standaardklasse en in de Special-
klasse.
De echte en onvervalste solexen ko-
men uit in de Standaardklasse; alle an-
dere voertuigen, aangedreven door
een solexmotor, starten in de Special-
klasse. Gezien het tijdstip van de laat-

ste manche dienen de voertuigen ver-
lichting te voeren.
De deelnemers dienen tijdens de
wedstrijden een valhelm te dragen.
Start en finish zijn aan de Dorpsstraat

• Bloemenaktie
„15 jaar Ginkgo meubelen"

Onder het motto „Van harte gemeubi-
leerd" wordt dit jaar het 15-jarig be-
staan van deze meubelgroep gevierd.
Ginkgo meubelen is een groep van 52
woninginrichters over heel Neder-
land; door gezamenlijk in te kopen bij
de fabrikant betalen zij een lagere in-
koopprijs, zodat de consument profi-
teert van een lagere verkoopprijs.
Voor deze regio is Lubbers Woonwin-
kel, drager van het Ginkgo-embleem.
Hierdoor kreeg iedere bezoeker aan
deze winkel in de periode april-mei
een aktiekaart met een daarop af te
maken slagzin.
Voor de beste slagzin werd een jaar
lang gratis bloemen uitgeloofd. De ju-
ry was het unaniem eens dat de beste
slagzin was gemaakt door H. Klein-
Winkel, Bleuminkweg l te Hengelo
(Gld.): „Van harte gemeubileerd."
Maak ook kennis met een Ginkgo-
winkel, loop eens binnen zonder ver-
dere verplichting.
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Houdt uw lijn op peil met
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-HUM Iil 1384

Schoen reparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.
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Diabetes-patiënten krijgen meer armslag:

Dit is de pen van mijn leven
De in januari van dit jaar geïntroduceerde i nsu l in e-vul pen van Nordisk
blijkt door vele duizenden diabetes-patiënten als „de uitvinding van
hun leven" te worden omschreven. Voorbij is het dagelijks terugkeren-
de ritueel met watten, alcohol, spuiten, naalden en flesjes; ze hoeven
ook niet meer al die attributen met zich mee te nemen. En wat nog veel
belangrijker is: de pen is veilig, snel en nauwkeurig. Dat is ook geble-
ken uit nationaal en internationaal onderzoek en praktijkervaringen van
artsen, verpleegkundigen en patiënten.

Bovendien is er weer privacy, van
belang voor suikerpatiënten die zich
tijdens hun werkzaamheden in be-
drijf of kantoor niet meer hoeven te-
rug te trekken om de tijdrovende en
toch altijd nog gecompliceerde prik-
ceremonie te verrichten. De insuline-
pen wordt dan ook beschouwd als de
belangrijkste ontwikkeling op het
gebied van diabetes-behandeling.
Het streven immers naar een zo nor-
maal mogelijk bloedglucosegehalte
heeft er de laatste jaren toe geleid,
dat diabeten steeds vaker zichzelf
vier keer per dag insuline toedienen.
Enkele jaren geleden werd er één of
twee keer per dag gespoten.

l k kan weer op vakantie, zo meld-
de een dankbare briefschrijver, dit is
echt de vondst van mijn leven. Ik kan
weer uitbreken en actief zijn. Een an-
der omschreef: Ik kan nu gerust over-
al naar toe, zonder mees/epen van
spuiten en insuline-flesjes. De pen en
één patroon met naalden in het etui
en ik kan gerust een week weg (B. te
A.) en Dit is een hele vooruitgang
(mevr. d.D. te R.).

Ik wacht al jaren op een dergelijke
pen. Het is een vondst, zeker voor va-
kantie. Ik doe name/ijk aan bergsport
en het is een heeledoe om al d ie spui-
ten mee te sjouwen. Je kunt ze ook
niet zomaar weggooien in de natuur
(G. te R.).

Wanneer mijn vrouwen ik ergens
heen gaan, moet er voor de tweede
keer spuiten een hele mikmak mee-
genomen worden en uw pen is een
ware uitkomst. Het scheelt een spuit
plus tweede spuit voor eventuele on-
gelukjes, watten plus alcohol, flesje

insuline in een isoleerkan omdat deze
koel moet worden bewaard (M. te B.).

En tenslotte: Een voortreffelijk
gebaar naar de diabetes-patiënt. Een
produkt waar geen hulpverlener om-
heen kan! (specialist).

OOK ARTSEN POSITIEF
De 10.000 exemplaren van Insuject-X
die gratis beschikbaar zijn gesteld
ter gelegenheid van het 10-jarig be-
staan van Nordisk Nederland - dat
deel uitmaakt van de Deense stich-
ting - zijn inmiddels al ruimschoots
gepasseerd. Gezien het onverwacht
grote aantal reacties heeft Denemar-
ken toestemming gegeven om het
aanbod tot eind van dit jaarte verlen-
gen, vooral omdat ons land al zo'n
30.000 Nordisk-insulinegebruikers
kent en men die mensen dit ge-
schenk niet kon onthouden. Overi-
gens moet er eerst schriftelijk toe-
stemming zijn van de behandelend
arts en bepaalt deze uiteindelijk wel-
ke insuline wordt voorgeschreven.

Inmiddels zijn verreweg de mee-
ste internisten over de schrik van
overvolle wachtkamers en talloze te-
lefoontjes heen, en is de medische
professie het erover eens, dat de pen
een aanwinst is waardoor diabeten
een stuk normale kunnen leven.

Wij wisten wel, dat er zo'n pen
zou komen, maar niet wanneer.
Daarom werden we er behoorlijk
door overdonderd. We kregen een
heleboel aan onze patiënten uit te
leggen en dat kost extra tijd, zegt dr.

aguAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Walerslaal Hel meesl verkochte
regenpak van Nederland Hel pak mei de
vele extra s In vii! modisch.• L
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Kerserfflappen
NU van 1,35 voor 1,20
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Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWÉG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

geboren of
trouwen op

OPRUIMING

Vanaf heden

VAKANTIEVOORDEEL
met vele koopjes!
o.a. alle Witte aardewerk met korting!

DIERFIGUREN 50%
Beestachtig goedkoop KORTING

ALLE WITTE 40%
SIERPOTTEN KORTING

ALLE 30%
WITTE VAZEN KORTING

+ Vele andere artikelen met korting!
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dijk^rTnon
Vorden Tel. 05752-1334

voor

uw kaarten

slechts f 88,88

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

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

trouw- of geboortekaarten
voor f 88,88

is dat niet prachtig???

boekdruk offset

l wevo-drukooö nieuwstad 29, zutphen
telefoon 05750 - 12306

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VOROEN

TELEFOON 05752-1010 -TELEFAX 05752-1088

achtachtachtentachtig

Gerritzen, verbonden aan het Rode
Kruis Ziekenhuis in Den Haag. Maar
nu hij meer dan 300 patiënten 'op de
pen' heeft gezet, is hij even enthou-
siast als al die mensen zelf. Het helpt
hen om zo ontspannen mogelijk met
hun diabetes om te gaan. De pen
opent de weg naar een veel grotere
onafhankelijkheid.

ALLERBELANGRIJKSTE UITVIN-
DING VAN DE LAATSTE JAREN

Volgens internist dr. E. van Balle-
gooie, verbonden aan het ziekenhuis
De Weezenlanden in Zwolle en die
bekend staat als een gezaghebbend
commentator in de diabeteswereld,
is de insulinepen de allerbelangrijk-
ste uitvinding an de laatste jaren. Hij
is gemakkelijk te bedienen en mee te
nemen, hij vergroot de bewegings-
vrijheid van diabetes en maakt meer
variatie mogelijk in de maaltijden. Bij
ons in Zwolle gebruikt 90% van alle
diabeten die met insuline worden be-
handeld, al een pen.

INTERNATIONALE STANDAARD
In principe komen alle diabeten voor
dit insulinepen-systeem in aanmer-
king, met uitzondering van die 30%
patiënten, die nog steeds zink-, run-
der- of varkensinsuline gebruiken.
Deze patiënten namelijk moeten on-
der zorgvuldige begeleiding eerst
worden 'overgezet'. Een extra reden
om op een insulinepen over te scha-
kelen wordt gezien in het voornemen
om de insulineconcentratie aan te
passen aan de internationale stan-
daard: momenteel wordt met de ge-
wone injectiespuit insuline toege-
diend, die 40 eenheden per ml. be-
vat, oftewel U40. In de VS, maar
thans ook in Groot-Brittannië en
Skandinavië gebruikt men al jaren
insuline met een sterke concentratie,
namelijk 100 eenheden per ml., ofte-
wel U100. Zodra men overgaat op
sterk geconcentreerde U100-insuli-
ne, moeten ook speciale U100-injec-
tiespuiten worden gebruikt. Dat be-
tekent zorgvuldige informatie aan
artsen, verpleegkundigen en patiën-
ten, want de overschakeling heeft in
Groot-Brittannië en Skandinavië ge-
leid tot problemen.

DIABETES VERENIGING
NEDERLAND
Vandaar dat op initiatief van de Dia-
betes Vereniging Nederland onlangs
een bijeenkomst in Bunnik heeft
plaatsgevonden onder voorzitter-
schap van prof. dr. D.W. Erkelens,
waarbij alle partijen, beroepsbelan-
genverenigingen en de betrokken in-
dustrieën aanwezig waren. Daarbij
werd vastgesteld:
- gelijktijdige overschakeling door

alle insuline- en spuitfabrikanten;

- de DVN probeert tegelijk met de
resterende andere Europese lan
den over te schakelen;

- de te verwachten periode van
overschakelen is het eerste kwar-
taal van 1990.

Overigens wordt in ons land nu
nog alleen gebruik gemaakt van
sterk geconcentreerde 11100-insuli-
ne in insulinepompjes en insuline-
pennen.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Sausijsje in mosterdsaus
Verse worst wordt doorgaans gemaakt van varkensvlees en specerijen.
Ze wordt onder verschillende benamingen verkocht. Kleine worstjes die
van eenzelfde vulling zijn voorzien noemen we sausijzen. In ons land
vormen gebakken sausijsjes met bloemkool een traditioneel gerecht.
Dat het ook anders kan tonen wij u vandaag met plezier.

Reken voor 4 personen op 8 tot 12 sausijsjes (samen ca. 500 gram).
Leg de sausijsjes 5 minuten in water dat tegen de kook aan wordt gehou-
den. Hierdoor zullen ze tijdens het bakken niet open springen.
Laat de sausijsjes na het koken in een vergiet uitlekken, opdrogen en af-
koelen. Haal ze daarna door wat melk en paneer ze met brood-, be-
schuitkruim of paneermeel.
Verhit 50 gram boter in een koekepan en bak de sausijsjes er onder
voortdurend keren gedurende 15 minuten heel zachtjes in. Neem de ge-
bakken sausijsjes uit de pan. Roer 2 eetlepels gezeefde bloem door de
braadboter en voeg er onder voortdurend roeren langzaam 4 deciliter
bouillon (event. van tablet, korrels of poeder) aan toe. Blijf zolang roe-
ren tot een licht gebonden saus is verkregen.
Laat de saus gedurende 5 minuten zachtjes pruttelen.
Schenk de saus daarna door een zeer fijne zeefin een ander pannetje.
Breng de saus opnieuw aan de kook. Voeg er 2 theelepels azijn, l theele-
pel suiker en wat zout en peper aan toe. Klop er vlak voor het opdienen 2
eetlepels fijne Franse mosterd en ca. 35 gram boter door.

Tip: geef gebakken sausijsjes in mosterdsaus bij prei, bleekselderij, wit-
lof en peulvruchten.

Bereidingstijd: 30 minuten
Energie per portie: ca. 2295 kj (550 kcal)

vrijetijdskleding

DAMES HEREN
STREEPSHORT

Merk Combath. NORMALE
Kleuren: rood/wit FOCUSPRIJS f 27,50 - NU

lila/wit
marine/wit
kobalt/wit
groen/wit

AALTEN

TOT ZIENS BIJ FOCUS EIBEIS5}
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO LOCHEM


