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Gevolmachtigde minister Antillen zet restauratie in Linde luister bij

yf olen koninkrijksmonument
3 Lindese molen is niet langer rijksmonument, maar koninkksmonument. Dit is te danken aan de gevolmachtigde minister
van de Nederlandse Antillen Edsel Jesurun, die donderdagmiddag een bezoek bracht aan de molen. Hoewel molens niet tot z'n
takenpakket behoren toonde de gevolmachtigde minister, die in
het gezelschap verkeerde van het hoofd culturele zaken van het
Antillenhuis, R. Martina, zich bijzonder geïnteresseerd in de restauratie, waarmee enige tijd geleden een begin is gemaakt. Een
andere genodigde, burgemeester Van Der Heijden van Zandvoort, overhandigde in zijn hoedanigheid als voorzitter van het
Genootschap Vrienden van de Antillen, een cheque aan Vordens
burgemeester E. Kamerling, die tevens voorzitter is van de commissie die de restauratie begeleidt.
Dat het hoog bezoek uitgerekend in
Linde neerstreek, is te danken aan de
in het buurtschap woonachtige prof.
dr. G.P. Hoefnagels. Het Eerste Kamerlid, tevens één van de drijvende
krachten van de Stichting Lindesche
Molen, komt al vijfentwintig jaar in de
Antillen en is bevriend met ministerjesurun.
Hoefnagels zelf probeerde in een

speech aan te tonen dat er ook andere
banden bestaan tussen Linde en de
Antillen. Hij wees erop dat in 1992,
wanneer de restauratie van de molen is
voltooid, de Europese binnengrenzen
wegvallen. De Antillen gaan daarom
automatisch bij Europa horen. Hoefnagels betoogde dat dit niet in één keer
kan. Er is een tussenstap voor nodig en
die tussenstap ligt in Nederland.

Vriend
Minister Jesurun zocht het wat minder
ver. Hij beschouwde zijn aanwezigheid
als 'een kleine daad van hartelijkheid
en een blijk van waardering voor en
verbondenheid met Nederland'. De
minister vertelde dat de enige molens
die hij goed kent afgebeeld stonden op
grote wandplaten op de school, waar
hij als kind op heeft gezeten.
De restauratie kost ongeveer 220.000
gulden. Het leeuwendeel is op tafel gelegd door het rijk, de gemeente Vorden
en de provincie. Ook particulieren
hebben bijgedragen. 'Ons Belang',
zoals de Lindesche molen heet, krijgt
een geheel nieuw binnenwerk, compleet met maalwerk.

Open fuclisiatuin

Avondvierdaagse
Jong Gelre
De afd. Vorden van Jong Gelre organiseert vanaf maandag 23 juli t/m donderdag 26 juli voor het twaalfde jaar
een Avondfïetsvierdaagse. De afstanden die verreden kunnen worden zijn
20 of 35 kilometer per avond. De start
is bij Dorpscentrum. Voor de grootste
groep wordt een fraaie beker beschikbaar gesteld.

HVG Dorp
De Herv. Vrouwengroep afd. Dorp
houdt op 6 september haar jaarlijkse
fietstocht. Vertrek vanaf de NH Kerk.
Deze houden op 19 september hun
eerste avond van dit seizoen. Spreker
zal dhr. G. Hazewinkel zijn, die een
Achterhoekse avond voor hen zal verzorgen. Op 24 oktober is de maandelijkse avond. Dit zal een thema-avond
zijn. Op 21 november heeft men Harry
Kettelerij uitgenodigd. Hij zal komen
vertellen over kamerplanten. Uiteraard
zal hij vragen willen beantwoorden. Op
17 december is de Kerstviering. Men
hoopt op een fijne avond!

De jaarlijkse open tuin wordt dit jaar
gehouden van woensdag 18 juli t/m
zondag 22 juli. Er zijn ± 650 verschillende soorten fuchsia's te bewonderen, waaronder 3 nieuwe soorten zelf
gekweekt en in Aalsmeer de goedkeuring gekregen en Getuigschrift van verdienste. Voor de vakantiegangers heeft
men ook nog het weekend 18 en 19
Hoog bezoek voor 'Ons Belang' in Linde. V. l. n. r. mevrouw Hoefnagels, burgemeester Van augustus open tuin bij de fam. A. ElsDe collecte epilepsiebestrijding Natioman, Baron van de Heydenlaan 24,
der Heijen, professor Hoefnagels, ministerJesurun, burgemeester Kamerling en hoofd
naal Epilepsiefonds — De Macht van
Wichmond.
culturele zaken Martina
het Kleine — gehouden van 25 juni-30
juni heeft in Vorden f 4600,— opgebracht!

Opbrengst collecte

Raad duidelijk in
vakantiestemming

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.
, IK WORV NA DE GLASBAK
WEER EEN HELE MOOIE
SLANKE FLES.
IK ZIE GROEN VAN
JALOEZIE.

NVALIDENPARKEERPLAATSEN
In navolging op het besluit van de gemeenteraad
om invalidenparkeerplaatsen aan te leggen in de Kerkstraat
(twee op het marktplein) en in de
Raadhuisstraat (één op de parkeerplaats voor het politiebureau) heeft
het college van burgemeester en wethouders besloten een invalidenparkeerplaats aan te leggen bij de sporthal. Begin september zal met de werkzaamheden voor de invalidenparkeerplaatsen in de Kerkstraat en de
Raadhuisstraat worden begonnen; de
invalidenparkeerplaats bij de sporthal
zal nog voor l augustus a.s. worden gerealiseerd.
Degene die van een invalidenparkeerplaats gebruik wil maken dient in het
bezit te zijn van een landelijke invalidenparkeerkaart of een plaatselijk geldende ontheffing. Deze kunt u aanvragen op het gemeentehuis.
De vakken zullen aangegeven worden
door geschilderde markeringen op de

verharding en door het plaatsen van
borden volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

f*TlJDELIJKE VERKEERSMAA TREGE-

LEN
In verband met de door de V.V.V. te
organiseren festiviteiten is op donderdag 19 juli van 13.00 tot 23.00 uur, vrijdag 20juli van 12.00 tot 22.00 uuren
zaterdag 21 juli van 14.00 tot 21.00
uur, een gedeelte van de Zutphenseweg/Dorpsstraat vanaf de Decanijeweg
tot aan de Horsterkamp; een gedeelte
van de Raadhuisstraat vanaf Het Hoge
tot aan de Dorpsstraat; een gedeelte
van de Burgemeester Galleestraat vanaf het kruispunt Molenweg/het Jebbink tot aan de Dorpsstraat en een gedeelte van de Insulindelaan vanaf de
Molenweg tot aan de Dorpsstraat afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

De raad van Vorden was dinsdagavond
duidelijk in vakantiestemming want de
agenda werd in sneltreinvaart afgewerkt. Nu gaven de onderwerpen ook
vrijwel geen aanleiding tot diepgaande
discussies.
Burgemeester Kamerling had dan ook
een 'makkie' en kon op een enkele uitzondering na alles met een hamerslag
afdoen. De gemeentewoning aan de
Zutphenseweg 50 zal, zoals burgemeester Kamerling formuleerde, 'met
alles erop en eraan' verkocht worden.
Oorspronkelijk was het college van
plan om de loods die naast de woning
is gelegen voor maximaal vijfjaren te
huren, totdat gemeentewerken, die de
loods gebruikt, een andere opslagruimte zou hebben gevonden.
In de commissie voor Algemeen Bestuur adviseerden de heren E. Brandenbarg (WD) en A.H. Boers (CDA) vorige week zo snel mogelijk wat anders te
vinden voor gemeentewerken. Beide
heren waren van mening dat de loods
de verkoopprijs van de woning in negatieve zin zou beïnvloeden. Burgemeester Kamerling deelde de raad mede dat
het college er al in is geslaagd om een
loods op het Medler te huren. Het gebouw heeft een oppervlakte van 10x10
m 2 en kost op jaarbasis f30,— per m 2
huur. De opzegtermijn bedraagt twee
maanden. De raad was tevreden. Brandenbarg en Boers waren echter niet tevreden over het feit dat het taxatierapport van de woning aan de Zutphenseweg 50 bij de stukken ontbrak. Burgemeester Kamerling verontschuldigde
zich maar hield vol dat het rapport wel
terdege op het gemeentehuis aanwezig
is.

Behoefte aan woningbouw
De heer Brandenbarg (WD) adviseerde het college om eens bij de Vordense
ondernemers te informeren wat nu
daadwerkelijk de behoefte aan woningbouw is in Vorden. 'Wellicht kunnen
we daarmee bij de provincie bepleiten
dat van het streekplan kan worden afgeweken. Het streekplan biedt nu eenmaal beperkte bouwmogelijkheden
voor Vorden', aldus Brandenbarg.
'Wij blijven bij de provincie hameren
op meer woningen. Maar dat wil eigenlijk iedere gemeente', zo sprak burgemeester Kamerling.
De heer Boers (GDA) was teleurgesteld
dat het college in gebreke was gebleven
inzake de beleidsnota burgerwoningen
buitengebied. 'U had ons beloofd dat
we deze notitie beslist in de maand juli
zouden ontvangen', aldus Boers. Burgemeester Kamerling lief heel voorzichtig weten dat het vanwege de vakantie niet is gelukt. Hij bond zich niet
aan een termijn en zei tot Boers: 'Ik
denk dat u de notitie 'spoedig' zult ontvangen. Wanneer gaat u overigens zelf
met vakantie?', zo informeerde burgemeester Kamerling bij Boers. Laatstgenoemde deed er maar het zwijgen toe!
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag22juli 10.00 uur ds. J. Veenendaal.
Kapel De Wildenborch
Zondag 22juli 10.00 uur ds. H. Westerink.
Geref. kerk Vorden
Zondag 22 juli 9.30 uur ds. J.G.H. Schout, Lochem -19.00 uur drs. P.W. Dekker.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 21 juli 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 22 juli 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Zondag 22 juli 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 juli Past. J.
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.
Huisarts zaterdag 21 en zondag 22 juli dr. Dagevos. Belt U eerst op om af te spreken, de dokter
kan van huis zijn voor een visite. Bellen graag zo
veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Tel.
2432.
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 21 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 21 en 22 juli J.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-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 Taxibedrijf
1256.

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

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230. 085-452220.
Alarmnummer 06-11.
Openbare bibliotheek geopend maandag,
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en vrijBureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
dagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel. voorlezen van 14.00-14.30 uur.
05751-1846.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke 10.30-12.30 uur.
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
Adviescommissie woningtoewijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van de
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
maand van 19.00-20.00.
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 juli 10.00 uur ds. C. Bochanen.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 21 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 22 juli 10.00 uur Woord- en Communie Viering.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 juli Pastor
Lamers, tel. 05735-1456.

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
uur.

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.

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.

Streekzlekenhuls Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

ZomertochtVRTC
Achtkastelenrijders
Zondag 22 juli organiseert de VRTC
'De Achtkastelenrijders' haarjaarlijk.se
zomertocht. De tocht telt een afstand
van 40 kilometer en is bijzonder geschikt voor het gehele gezin.
De route is uitgezet langs de mooiste
plekjes van Vorden en Ruurlo, waarbij
vele binnenwegen in het parcours zijn
opgenomen.
De deelnemers kunnen zowel in Vorden als in Ruurlo starten. In Vorden bij
café 'De Herberg' aan de Dorpsstraat

10 en in Ruurlo bij café Ras aan de
Dorpsstraat. De route is geheel met pijlen aangegeven. Elke deelnemer ontvangt na afloop een herinnering aan
deze tocht.

Ondanks de wat ongebruikelijke afkorting in het Hervormd Kerkblad, zal het
iedereen duidelijk zijn: a.s. zondag
gaat onze oud-predikant ds. J. Veenendaal voor in de Dorpskerk.
In de Wildenborchse Kapel wordt de
dienst geleid door ds. H. Westerink.

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels; 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.

CAFÉ-RESTAURANT

• TE KOOP:
z.g.o.h. Austin Mini 1000
(Mayfair). Bj. 1987, kleur: lichtblauw metallic, km stand ca.
18.000. Nieuwprijs f 16.500,-.
Tel. 05750-21400, na 18.00
uur.
• VERMIST sinds 11-7:
Grote rode kater met wit vlekje op de neus. Nieuwstad 61,
tel. 3110.
• TE KOOP:
een klein Biljart, compleet
f375,-. Dolphijn, Burg. Galleestr. 49, tel. 1489, Vorden.
• TE KOOP:
Nieuwe aardappelen, Amazone, zeer fijn van smaak en
boerenkoolplanten.
A. Schouten, Zutphenseweg
89, Vorden, tel. 1504.

JÜL lege l bed rijf
K H.W. Bulten

LieHerberg"
vraag,

• TE KOOP:
Stro. nieuwe oogst. CWV
Medo-Ruurlo 05752-6870,
b.g.g.2181.

ERVAREN
MAANDAG + DINSDAG

Hoetinkhof 20 - telefoon 05752-1851 - Vorden

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 w> 9,90

SCHOONMAAKHULPEN
voor 's nachts vanaf 02.00 uur.

Magere

Roomsnitzels per stuk 1,—

Tel. 2243

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.

OPRUIMING
m

varkenslapjes 1k.io 8,95

MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Bami of Nasi

Boterhamworst

1 kilo 6,75

100 gram 0,98

Barbecue worst

Snijworst

100 gram 0,98

100 gram 1,49

Hamburger spec.
of Vlindervinken

GEWONE

Biefstuk

5 halen 4 betalen

JACHT- en

SPORTKLEDING

Alles onder één dak bij

GaHeestraat 60

fons Jansen

7251ECVorden

fr\r\C*

met kortingen van

ÏOnOAn

installatiebedrijf

10-50%

Marten

ongewoon lekker 250 gram 0,75

VOORDEUG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRUS -geldig do. - vrij. - zat.

6 Kippepoten

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.

WAPEN- en SPORTHANDEL

Barbecue

Rosbief

voor

aan het stuk

10,00

500 gram 9,90

SChJIVCn
per

stuk 1,00

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

groenten en fruit
kaas en noten

GRVEN'
Fam.J.Huitink

steeds doeltreffend!
Zutphenseweg 9 - Vorden

Burg. GaHeestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

ZONDAG 22 JUL1 1 990

• TE KOOP:
Vroege aardappels, Parel. H.
Rietman, Eldersmaat 1, tel.
1655.

• GEVRAAGD:
Jonge vrouw ca. 25-35 jr. 1 x
per week 's ochtends of
's middags, voor huish. werk.
Plan Zuid. Tel. 05752-2108.

uit eigen salade keuken

TEGELZETTER

Gevraagd tijdens Kermisweekend:

• WIE WEET of HEEFT voor
ons een woning te huur in
Vorden? Tel. 05752-3645.

• TE KOOP:
Tweepers, ledikant 160x200.
Vaste nachtkastjes met verlichting. Compleet met Auping
spiraalbodems en matrassen:
f400,-. Bel 3308.

Komkommer salade
100 gram 1.49

VORDEN
*^^*~

• GEVRAAGD:
Zelfstandige hulp in de
huish. voor 2 ochtenden p.w.
Brieven onder nummer 16-2,
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
• GEZOCHT:
Dame voor schoonmaakwerkzaamh. (kantoren e.d.)
Brieven onder nummer 16-1,
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

deze week
extra vóórdelig:

ORGANISEERT FIETSCLUB
V.R.t.C.

VRTC „DE ACHTKASTELENRIJDERS"

'Eetcofé

TE VORDEN
Hengeloseweg14
7251PEVorden

ZOMERTOCHT
OVER EEN AFSTAND VAN 40 km

Ook uw adres
voor kleine partijtjes

^^^^m

de jaarlijkse

Deze FIETS-tocht is volledig uitgepijld en zeer geschikt voor het gehele gezin. U komt langs de mooiste
plekjes van Vorden en Ruurlo!
Starten kunt u
in VORDEN bij: café-rest. 'De Herberg', Dorpsstraat,
in RUURLO bij: café-rest. 'Ras', Julianaplein

Wij zijn met VAKANTIE
van 20 t/m 23 juli

STARTTIJD: 10.00 tot 14.00 uur.
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• Nog steeds verse aardbeien te koop, witlof en aardappelen.
Bannink Tuinderij, Hulshofweg
4, Ruurlo.
Tel. 05736-1311.
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• TE KOOP:
Overjarige swifterdekram.

Tel. 05755-1609.
• TE KOOP:
Yamaha B35 elec. orgel
f 850.-. Tel.: 05754-1814.
• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.
• TE KOOP:.
g.o.h. Commode (wit) - Box Kinderledikantje (grenen) Campingbedje (hoog model).
Tevens Orgel (Mark 1600).
Zutphenseweg 5, Vorden, tel.
05752-1334.
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

l.v.m. de kermis is de markt verplaatst naar de
parkeerplaats van Hotel Bakker.
de Marktvereniging.
We zijn terug van vakantie en kunnen er weer even tegen.
We bakken weer dat heerlijke brood en banket,
zo uit de oven in de winkel.
Verser kan niet en dat proeft u!

3 BOS naar keuze 9,95
1 bos Rozen
1 bos Chrysanten
per bos
1 bos Alstroemenia
4.25
1 bos Anjers
1 bos Zomerbloemen

2 Begonia's 7.50
3 Kaapsviooltjes 3.95

AANBIEDING

Voor de tuin:

Weekend Snit van6.25voor 5,75

5 Anjers 4.00
Pret- en boerenkool planten

OntDljtkOek met echte honing NU 2,25

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat 18, Vorden
Tel. 1849

eerste dag van
onze VAKANTIE
woensdag
25 juli 1990.
We zijn er weer:
maandag
13 augustus
om 8.30 uur.

DE VALEWEIDE-bloemen

Appelpunten vam sovoor 1,60 ps t
Krentebollen 6haien 5 betalen^x
^f^^J
Zo vers is het alleen nog maar bij:
^

De groentespecialist op
de markt te
Vorden

WARME BAKKER

S?

TELEFOON 1373

W

l

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!
2 kilo

Handperen 4,95

SUPERDIKKE PSTZIKOn 10 voor O 5™"•

VERSE DOPERWTEN OF CAPUCIJNERS
NU 4,95 PER KILO

Versmarkt

Video-en
tv-reparatie

IK WOW NA DE GLASBAK
WEER EEN HELE MOOIE
SLANKE FLES.

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

IK ZIE GROEN VAN
JALOEZIE.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

*BTB|BrBTB{BiB*BiBiB*BiHTB£

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter
-X*
-X-X-X-

ESTELITA
Leonella

1990

1940
Op dinsdag 31 juli a.s. zijn wij:

Joost en Marie
Uenk-Boerstoel

Maandag 16 juli 1990.
Hoetinkhof231
7251 WN Vorden.
Tel.:05752-2311

#
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Familie, buren en kennissen
die, in welke vorm dan ook, 16
juni tot een onvergetelijke dag
voor ons hebben gemaakt waar wij dankbaar op terug
mogen zien - zeggen wij hiervoor allen heel hartelijk dank.

Joh. Groot Jebbink
A. Groot JebbinkMemelink

$

We hopen dit te vieren
met kinderen en kleinkinderen.
Om niemand te vergeten
laten we u weten dat we
van 20.00 tot 22.00 uur gelegenheid
geven ons te feliciteren in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Ons 40-jarig huwelijksfeest is
voor ons een onvergetelijke
daggeworden.
Wij willen u allen hartelijk danken voor de felicitaties, bloemen, kaarten en kado's, die
we mochten ontvangen.

Herman en Lien
Vlogman

-*-

Zakelijke mededeling

ï
*
-#-

Vele verhalen over het zakelijk funktioneren van
'de Herberg' doen weer de ronde. Waar de
verhalen vandaan komen is ons een raadsel.

*

§
-*-

Burg.GalleestraatS,
7251 EB Vorden
^B:BïB7BTB:B:BïBiBï^^

jongGelre
Vorden

Wij zullen aan iedereen, zoals sinds 1979 gebeurt,
alle aandacht besteden ten aanzien van het
verzorgen van bruiloften en partijen, restaurant en
café-gebeuren.
Mochten er verder nog vragen zijn betreffende
'de Herberg', dan mag u rustig bellen.
05752-2243.

e

houdt haar 12

GELRE
De start is bij het Dorpscentrum
van 18.30 tot 20.00 uur.

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve
moeder en oma

Garritdina
Johanna HishinkNorde
betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

-G-E-S-L-O-T-E-NVANAF MAANDAG 23 JULI
T/M ZATERDAG 11 AUG.

interieuradviseur

Verloskundige
Ria HaggemanWithaar
mijn telefoonnummer
is m.i.v. heden:

Verse Worst

Barbecue
worstjes

500 GRAM 4,98

100 gram 0,98

Hamlappen

Tip voor de boterham:

voor barbecue
of koekepan

Bacon ioog 2,45
LeverkaasioogO,98

Woensdag:

GRILLSPIESJES

Natuurlijk staan wij
donderdag 19 juli op de
braderie met o.a.:
broodje WARME HAM
broodje HAMBURGER
broodje ORIËNTAALS
gekruid

PER STUK

GOUWE OUWE DISCO
IN ZAAL 'DE HERBERG'
TEVORDEN

e
RIJKSSTRAATWEG 39, 7231 AB WARNSVELD, TEL. 05750-26132

TOCHT VOOR OUDEREN EN
BEJAARDEN OP WOENSDAG
29 AUGUSTUS 1990

TELEFOON 05751-I296

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Vertrek om 8.30 uur precies vanaf Marktplein
richting Elburg, waar wij een boottocht maken.
Ca. 10.00 uur koffie met gebak op de boot.
Ca. 12.00 uur lunch op de boot.
Hierna brengen wij een bezoek aan Elburg,
mooi vissersplaatsje.
Vervolgens een bustocht over de Veluwe
richting Wezep, voor de theepauze.
Vandaar langs mooie plekjes richting Vorden,
waar wij in 't Pantoffeltje een diner
aangeboden krijgen om ca. 18.00 uur.
De kosten voor deze mooie bus-bootreis
bedraagt ALLES INBEGREPEN f 62,50 p.p.

Bijsluiters

fa. BRAAM sig. mag.
fa.HELMINK
fa. KLUVERS

Tel. 3260
Tel. 1514
Tel. 1318

N. B.: Natuurlijk geldt dit ook voor Vier akker en
Wichmond.

Tel. 3100

Knap geknipt ?

ZONDAG 22 JULI
zal ter afsluiting van de EUROPA-TOUR 1 990
gaan optreden in Keijenborg en Hengelo-G.:

AMERIKAANS
JEUGDZANGKOOR
JIM//H E E R S IN K
H

A

A

R
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INTERNATIONAL YOUTH CHOIR"

E

Keuken- en
eethoekstoelen
tegen bodemprijzen.

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

Rundergehakt

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

IIIIHIII

TdL'foon05752-1010

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

m.m.v. KAPPER JIM HEERSINK, die u
geheel gratis een gouwe ouwe look
bezorgt!
Dus jongere oudere/oudere jongere,
KOM OP 20 JULI NAAR DEZE DISCO!

GESLOTEN
van 30 juli
t/m 10 augustus.

Postbus 22 7250 A A V o i d t

F l. 1,50 (lekker ouderwets!)

Afgeschreven boeken worden
vanaf f l,- verkocht
op de braderie van 19 juli.

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.
VOOR a.s.
STUDENTENfTES):

DEZE WEEK:

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

HEERLIJKE
TOMPOUCEN

Kuijk's
Meubelbeurs

VOLLEDIGE- EN DEELBEHANDELINGEN / ACNE BEH. /
FEEST- EN BRUIDS MAKE-UP / GEZICHT-, LICHAAMSDEELMASSAGE / HUIDVERZORGINGSADVIEZEN /
VOETREFLEXZONE-MASSAGE
GRATIS ADVIEZEN
HUIDVERZORGING
l

Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.

Het Jebbink 36 , 7251 BM V o r d e n .tel 3025

NU 6 halen 5
BIJ UW

IJ Dl NS

Echte Bakker
VAN ASSELT

Wij stoppen met de
afd. Handenarbeid en
Talens-afdeling.

DONDERDAG

JULI
Daarom alles voor

(Braderie)
Aanvang 2 1.00 uur

half geld

VRIJDAG
20

JUL,

HOBBYHUIS

ENTREE F 1,50

PRNNEVDCEL

Aanvang 21.00 uur

ZATERDAG

hengelo(gld) ruurloseweg.2-^Qi
JULI

KEIJENBORG - St. Jan de Doperkerk
Aanvang 1 1 .30 uur
m.m.v. organiste CARMEN SESSINK
en ensemble „TIME TO GO"

vertrouwd adres voor uw laatste groet
Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en graf kransen

HENGELO-G. - Remigiuskerk
Aanvang 1 9.30 uur
m.m.v. organiste ELS DIJKERMAN

in de zaal TOPORKEST

BIG DEAL
in het café HANSKA

DUO

KAARTEN è F 7,50 IN VOORVERKOOP
in de zaa,

TONY TURNER

GOUWE OUWE
DRIVE-IN SHOW
in het café HANSKA

DUO

Opentncfit- en zaaCfestijn
m m v HANSKA DUO
RODEO op mechanische stier
BARBECUE

ORKEST:

WOODY WISS

(7-persoons show-orkest

SPEKTAKULAIR OPTREDEN VAN:
BLOEMENSPECIAALZAAK

INLICHTINGEN: TEL 05753-1253
Concertcommissie Remigiuskerk

KI ;RMis

•Herberg

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

ZUTPHENSEWEG 21. VORDEN
TEL. 0 5 7 5 2 - 1 2 1 5

UNIEK! Steeds voorradig
ca. 300

195

De openbare
bibliotheek is

Drukkerij
WEEVERS

OPGAVEADRESSEN:

Namens het comité:
W. Polman, G.W. Eijerkamp.

Boeken bestellen
LOGA bellen

500 GRAM 4)98

VLOGMAN

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

TOEGANGSPRIJS

05754-1351

voor al uw
partijen van klein
tot 600 personen

Gehakt h.o.h.

500 GRAM 5)98

Stabiele stalen
buro's

Scheggertdijk 10, Almen
(bij Zutphen)

500 GRAM 5998

verzorgt TONI TURNER DRIVE-IN SHOW
een spetterende

WlJ ZIJN
WEGENS VAKANTIE

DAARNA STAAN wij WEER VOOR u
KLAAR.

Vorden, juli 1990.

Dinsdag:

20 JULI-21.00 UUR

Gast-dj is 'Goud van oud' CORRY TEN BARGE

uit aller naam:
Familie Hishink

Dit weekend extra
voordelig:

OP!

Evenals andere jaren is er een BEKER voor de
grootste groep.

juli 1990.
Het Eelmerink 2, Vorden

500GRAM 3,98

LET

De af standen zij n:
20 en 35 km.

Speklappen

KIPFILET,oo GRAM 1.79

Dit moet u beslist
geproefd hebben!

Avondf/ete vierdaagse

Maandag:

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

50 jaar getrouwd.

JOJMG ^

'Bijvanck'
Linde, juli 1990.

van klasse!

Dorpsstraat 10 - Vorden

*

Richard en Erna
Martens

Een
lomeraanbieding

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

dijke

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1334

ELKIE DEADMAN
KAARTEN IN VOORVERKOOP (vol is vol! - vorig jaar uitverkocht) è F 12,50
AAN DE ZAAL (indien voorradig) F15,-

. en

AFR|C

*T-//V
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GEMEENTE
VORDEN

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad van Vorden in zijn openbare vergadering van 26 juni 1990 heeft besloten om door middel
van het plaatsen van borden 'parkeerplaats invaliden
algemeen' twee invalidenparkeerplaatsen aan te wijzen in de Kerkstraat op het marktplein en een invalidenparkeerplaats in de Raadhuisstraat op de parkeerplaats voor het politiebureau.

in- en verkoop paarden
africhten/corrigeren
i.b.o.p.-en keuringsklaar
privélessen gediplomeerd Deurne instructeur
Marcel Bosveld, Harfsensesteeg 9, 7217 MD
Harfsen (Gld), tel.: 05751-2100

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 23 juli 1990, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan 'Kranenburg 1990, no.1'.

permis in 't

Dit plan voorziet in de wijziging van de bestemming
'sportterrein' achter de woningen Eikenlaan 18 en 20
in 'achtererf met beperkte bebouwing'.

Binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening
van deze advertentie kan iedere belanghebbende
hiertegen in beroep gaan. Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Koningin en worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

*****

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de Gemeenteraad
van Vorden, Postbus 9001,7250 HA VORDEN.

donderdagavond 19 juli

PILSJE EEN PIEK
tijdens de braderie.
5 J
s avonds „ASSORTI

Vorden, 19 juli 1990.
Vorden, 19 juli 1990.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

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

Tantoffettje!

GRATIS ENTREE

*****

FUIF

BRADERIEAANBIEDING

Is uw drukwerk vakwerk geworden...
dan komt 't van Weevers uit Vorden.

Big Summer Party
»

op vrijdag 20 juli
m.m.v. live-band
lokatie: Uzerhorst Vierakker (Zutphen)

GRATIS ENTREE

LEVI's T-SHIRT

WEEVERS

MET

PRINT VAN 49,95 VOOR

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

29,95

*****

DOdega
bodeqa

t ÜMtttaffkttfr
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
't Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

Ü

CORNER

ARIANNE><

ALO

Zaterdagavond 21 juli
vanaf 21.00 uur als vanouds
stemming en gezelligheid met
dansorkest „SIMPEL"

NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

Uw specialiste voor: HUIDVERZORGING - MAKE-UP MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - SHIATSU enz.
Gezichtsbehahdelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up
erkend Anbos-schoonheidsspecialiste

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

DORPSSTRAAT 30a — VORDEN — TEL.: 05752-2033 of 3367

Het gemak van'n geldautomaat
merkje ook al in het buitenland.
Met een Eurochequepas met pincode haal je geld waar en wanneerje maar wilt
Dat is makkelijk als u op vakantie gaat
Met een Eurochequepas plus pincode van de
Rabobank staat u niet meer in de rij bij een
buitenlandse bank, of aan een dichte deur.
Want ook dan kunt u 24 uur per dag
geld opnemen bij 'n geldautomaat, net zo
makkelijk als in Nederland.
In heel Europa staan er nu al
zo'n 17.000. Verdeeld over 10 landen (Spanje, Frankrijk, België, Luxemburg, Portugal,
Denemarken, Groot Brittannië, Italië,
Oostenrijkja zelfs Andorra). Bij de Rabobank
ligt een boekje klaar waarin staat aangegeven
hoe u die geldautomaten herkent en gebruikt
Heeft u nog geen Eurochequepas met pincode? Ga dan snel naar de
Rabobank. Prettige vakantie alvast

UNIEK in Nederland!

Alles onder een dak:
Meubels voor huis, kantoor en kantine
volop voorradig tegen BODEMPRIJZEN

Kuijk's Meubelbeurs
Hulshof straat 8
Lichtenvoorde
Telefoon: 05443-71256

WAAR EN HOE B.V. IN FRANKRIJK

Oma doet haar
verjaardag de deur uit
Oma is jarig, en dat betekent
een drukte van jewelste. Kinderen, kleinkinderen, vrienden
en kennissen... iedereen is van
harte welkom. In onze "Orangerie" of tuinzaal en in de
daaraan grenzende, fraai ingerichte tuin, is volop gelegenheid om oma eens letterlijk in het zonnetje te zetten.
Een perfekte ambiance voor
verjaardagen, recepties, huwelijks- of personeelsfeesten,
eventueel met barbeque, buffet, diner of oud-Hollandse
spelen. Natuurlijk op maat
verzorgd, aangepast aan uw
wensen.

Frankrijk

Munteenheid:
Standaardkeuzes:

Bij de geldautomaten van
deze netwerken/banken
kunt u terecht. De automaten zijn deels voorzien
van het blauw-rode Eurocheque-vignet.
Herkenbaar aan:
minibanque

"Crédit Mutuel".
Zo'n l .000 automaten,
voornamelijk te vinden in
het oosten en noordoosten en in en om Parijs.
Er zijn twee verschillende
automaten in gebruik.
Onderstaand symbool
-i- Eurocheque-vignet

/MINIWNQUE
1
,

Crédit

automaat
automaat
minibanque nieuw type
Franse Francs
400

200

600

400

1.000

600

800
1.000
1.200
Vrije keuze toets:
- minimum opnamebedrag
- maximum opnamebedrag
- in veelvouden van

100

100

.200
100

1.200
100

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

L*

Mutuel

Voor opnames gebruikt u alleen
deze rij blauwe toetsen.

nieuw type

PARTY RESTAURANT

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

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

Sommige opdrachten
moeten met de "Fin
d'ordre"-toets worden
bevestigd. Dit wordt op
het beeldscherm aangegeven.
Alleen als u de vrijekeuze-mogelijkheid gebruikt,
ontvangt u een transactiebon.

19-3140348000

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

Rabobank IS Meer bank voorje geld

TWEEDE BLAD

DNTACT

Donderdag 19 juli 1990
52e jaargang nr. 16

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Afscheid mevr. Tïssing
na 30 jaar onderwijs

Wie bezorgt Contact?
In Commissie Welzijn:
Aanpassing minimabeleid
CDA'er J.D. Bouwmeister wees er woensdagavond in de commissie Welzijn op dat het minimabeleid zoals de gemeente Vorden
dat voert op l januari 1991 onbruikbaar dreigt te worden nu het
minimabeleid aan de Onroerendgoed belasting gekoppeld gaat
worden (de normen voor kwijtschelding zullen nl. verhoogd worden).
'Zoals het er naar uitziet komt dan niemafld meer in aanmerking', zo sprak
Bouwmeister. Wethouder mevr. Aartsen antwoordde hierop dat het kollege
zich inderdaad zal moeten gaan beraden. 'Er dreigen inderdaad mensen
tussen wal en schip te geraken. We zullen zeer zeker de normen moeten aanpassen', aldus mevr. Aartsen. Zij wees
hierbij onder andere op het kontributiefonds, afvalstoffenheffing etc. Het
college zal t.z.t. met voorstellen komen, waarbij mevr. Aartsen en met
haar de heer Bouwmeister wees op het
grote belang van een goede voorlichting.
Eveneens positieve geluiden in de
commissie vanwege het feit dat gemeente en voetbalvereniging 'Vorden'

weer met elkaar aan tafel zitten. De
commissie ging akkoord met het collegevoorstel om 38000 gulden uit te trekken voor het verwijderen van het huidige hekwerk rondom het voetbalveld
van 'Vorden' en het plaatsen van een
nieuwe.
De voetbalvereniging zal een deel van
de werkzaamheden van de gemeente
gaan overnemen. 'Na het raadsbesluit
gaan we met 'Vorden' om de tafel zitten en zullen we afspraken maken welke werkzaamheden de voetbalclub zal
uitvoeren en tegen welke vergoeding',
aldus mevr. Aartsen. Bepaalde onderdelen van de werkzaamheden zullen
dooreen 'gespecialiseerd' bedrijf worden gedaan.

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
'J tun. 'llknsinfc, 'M'oetinfclwl 35, tel. -.VJRaadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvonderlaan
DeDeüe
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

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

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

'fam. 'lurriens, :Hoctink.hol 15^, tel. 2

In Dorps kerk:

Prima start 'Kom d'r in'
Afgelopen zondagmiddag was het de eerste keer in dit zomerseizoen dat het project 'Gastvrije Kerken Vorden' weer van start
ging. Onder het motto 'Kom d'r in' wordt aan toeristen en ook
belangstellende Vordenaren een uitgebreid programma aangeboden.
Deze zomer is het dertig jaar geleden dat mevr. M.C. Tissing haar
loopbaan in het onderwijs begon. Afgelopen vrijdag nam ze op de
Chr. School voor Lhno "tBeeckland' afscheid.
Vanaf 1960 werkte de docente Kennis
der Natuur eerst op een aantal scholen
in het midden en westen van het land.
Twaalf jaar geleden kwam ze echter
naar Vorden, om op de Lhno aan het
Hoge te gaan lesgeven. Tegelijkertijd
heeft ze in die jaren ook nog op andere
scholen in de regio gewerkt.
'Het leukste van de school in Vorden
vond ik het kleinschalig', vertelt mevr.
Tissing terwijl ze terugkijk. 'Je kende
alle leerlingen. Dat die tijd nu voorbij
is, besefik nog amper'.
Op 13 j u l i jl. namen de leerlingen van
"t Beeckland' afscheid van hun docente. Er werd haar een heel programma
aangeboden, waarbij iedere klas iets
deed, zoals een lied of een sketch. Vervolgens werd ze door haar collega's
toegezongen. Namens het bestuur van
de nieuwe Vordense Chr. Scholengemeenschap "t Beeckland' (zoals de

school nu heet na de fusie met de Lagere Agrarische School) waren mevr.
Dijkman en de heer Aartsen aanwezig
bij het afscheid. Mevr. Dijkman sprak
de jubilaresse toe en bood haar namens het bestuur een cadeau aan.
Mevr. L.A. Nijhoff, directrice van "t
Beeckland', vertelde over mevr. Tissing: 'Ze heeft haar vak heel praktisch
ingevuld, zodat het voor de leerlingen
ging leven'. Ze verwees daarbij onder
andere naar de vele bloemstukken die
ze met de leerlingen had gemaakt en
naar haar bijdrage aan de jaarlijkse
Vordense
bloemen ten toonstelling
'Floralia' in het Dorpscentrum.
Al heeft ze het onderwijs achter zich
gelaten, haar grote liefde voor planten
en (huis) dieren zal ze ongetwijfeld blijven bewaren.

Volop sport en amusement
tijdens braderie en kermis
De komende dagen is er in de kom van Vorden volop vertier.
Woensdagavond organiseert de RTV Vierakker-Wichmond voor
de twaalfde keer in successie de wielerronde van Vorden. Start en
finish nabij het station aan de Enkweg/Burg. Galleestraat. Er is
een wedstrijd voor rekreaten over 40 kilometer, junioren 60 kilometer en liefhebbers en veteranen 50 kilometer.
Donderdag 19 juli is er op het Marktplein kermis en vindt in de kom van
het dorp een braderie plaats. Niet alleen doen vele middenstanders aktief
me, ook diverse verenigingen zijn present om middels verkoop, spelletjes
etc. de clubkas wat te spekken. De organisatie is in handen van de plaatselijke

vw.

Stratenmotorcross
De VAMC 'De Graafschaprijders' organiseert vrijdagavond in samenwerking
met de VVV een spectaculaire stratencross welke eveneens in de kom van het
dorp wordt gehouden. De start is tegenover de Tuunte. Via Bredeveld,
rondom het gazon bij de N H Kerk,
stukje Burg. Galleestraat wordt een
parcours gebouwd. Vele hindernissen
zoals schansen, diepladers en bruggen
zullen veel van de 30 deelnemende
coureurs gaan vergen. Naast rijders
van de VAMC zoals Marcel Bulten
(kampioen van Nederland Enduro);
Walter en Frank Arendsen uit Hengelo; Rolf Oosterink (Baak) en Winant
Hoenink uit Vorden komen eveneens
een aantal gastrijders aan de start zoals
Erik en Eddy Loman uit Zelhem; Jeff

Jansen (Eibergen); Henny Wullink
(Harfsen); Henk Scholten (Enter) etc.
De VAMC 'De Graafschaprijders' ondervindt bij de organisatie veel medewerking van de plaatselijke overheden,
bedrijfsleven EHBO en Brandweer. In
dezelfde omgeving wordt zaterdagavond een bakfïetsenrace gehouden,
welke meetelt voor de regionale competitie.
Zaterdagmorgen is er voor de jeugd
van Vorden volop gelegenheid haar
kreativiteit te tonen. Dan wordt er een
kinderbraderie gehouden. Rondom
het gazon bij de Ned. Herv. Kerk worden een vijftiental kramen geplaatst,
waar de jongens en meisjes hun waren
zullen aanprijzen. Eveneens volop
amusement de komende dagen. Dansen stemmingsmuziek in de plaatselijke
horeca.
In 'De Herberg' is er donderdagavond
een optreden van de groep 'Big Deal'.
Vrijdagavond komt in samenwerking
met 'Sursum Corda' de Tony Turner
drive-in-show naar 'De Herberg'. Een
en ander opgevuld met 'Gouwe Ouwe'
platen. Zaterdagavond vindt er in 'De
Herberg' het openlucht- en zaalfestein
plaats m.m.v. het showorkest 'Woody
Wiss', Elkie Deadman en het Hanska
Duo.

Vorig jaar kwamen enkele mensen op
het idee om op een paar zondagen in
de zomer de Dorpskerk open te stellen
en voorbijkomende toeristen gastvrij
tegemoet te treden. Dat idee bleek zo
aan te slaan, dat er dit jaar een speciale
commissie, bestaande uit leden van alle
drie Vordense kerken, werd ingesteld.
Zondag 15 juli jl. ging het zomerprogramma weer van start. Er was een optreden van het RK Kerkkoor 'Cantemus Domino' onder leiding van de
heer A. Wissink. En er was een expositie ingericht van een aantal kunstenaars uit de regio. Kantkloswerk van
mevr. van Kempen was te zien, naast
gebrandschilderd hout van de heer
Hilhorst en merklapschilderijen van
mevr. Oltvoort uit Geesteren. De meeste waardering ging daarnaast uit naar
de prachtige poppenverzameling van
Mia Gal uit Lichtenvoorde. Deze kunstenares begon zes jaar geleden met het
maken van poppen als hobby.

Deze hobby is nu zover uitgegroeid,
dat ze in verscheidene plaatsen al heeft
geëxposeerd. De perfecte afwerking
van de poppen en de heel bijzondere
uitdrukking van de gezichten ervan waren alleen al de moeite waarde om de
Open Kerkemiddag te bezoeken. Ondanks het mooie zomerweer besloten
diverse toeristen en vanzelfsprekend
ook dorpsgenoten er een kijkje te gaan
nemen. Sommigen voor tien minuten,
maar er bleven ook tientallen mensen
om de afsluitende vesperviering o.l.v.
de heer Dijkman uit de Wildenborch
bij te wonen.
De volgende twee keer dat de Dorpskerk voor deze activiteit weer openstaat is zondag 5 augustus a.s. (met
o.a. een optreden van de fam. Boerstoel) en zondag 26 augustus a.s. (met
o.a. frivolitéwerk). Ook die twee middagen zullen ongetwijfeld de moeite
waard blijken te zijn.

Tony Turner drive-in-show in
'De Herberg4
Op vrijdag 20 juli a.s. heeft SUCOVO (Sursum Corda, Vorden)
de bekende 'Tony Turner Goud van Oud Drive-in-Show* weten te
contracteren.
Deze disco-show staat bekend om z'n
tophits uit de jaren 1960 tot 1980. Als
gast-discjockey zal niemand minder
dan Corrie-himself optreden.
De show wordt gehouden in 'De Herberg' en is toegankelijk voor alle jonge
ouderen en oudere jongeren uit de

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

Ham-Party stunt op braderie!
De stichting Ham-Party geeft de moed niet op! Na het tegenvallende Aqua-festijn, dat zo prachtig was opgezet maar door de
regenval veel te weinig bezoekers trok, slaat de Ham-Party keihard terug met de Beach-Party op 18 en 19 augustus. De 4e editie
van de Beach-Party wordt volgens de organisatie 'beter, groter en
mooier dan ooit!!'
Braderie
Tijdens de braderie op donderdag 19
juli is de stichting Ham-Party uitdrukkelijk aanwezig. In samenwerking met
hotel Bakker wordt er op de parkeerplaats tegenover het hotel een sfeervolle plek gecreëerd. Een caraibisch aandoend terras met een grote bar is aanwezig, evenals een haringkar. Speciaal
voor de braderie-avond wordt midden
op de parkeerplaats een aparte muziektent neergezet alwaar een caraibische steelband alvast een voorproefje
van de Beach-Party zal geven. Plotseling kunnen dan enkele danseressen
(die door de stichting Ham-Party zijn
gecontracteerd) hun zwoele, exotische
dansen vertonen, waarbij het publiek
uiteraard.mag meedansen. Tussen de
optredens door zal continu Zuid-Ame-

rikaanse klinkende muziek de sfeer nog
meer verhogen. De toegang is gratis!

Tijdens de braderie is tevens de start
van de voorverkoop van toegangsbewijzen voor zowel 18 als 19 augustus.
Met name voor de zondagmiddag (met
optredens van o.a. Anita Meyer) is het
aan te raden op tijd in het bezit te komen van entreekaarten. De. grote feesttent waarin de optredens plaatsvinden
biedt slechts plaats aan 1200 bezoekers! Tijdens de braderie stunt de
Ham-Party met kaarten; via een 'wervelwind-spel' kan men entreekaarten
voor zondag 19 augustus winnen! Kinderen kunnen een entreebewijs voor
de zaterdagmiddag (18 aug.) winnen.

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

'J ijni. 'Bessetinfc,'Moetinfchof

68, tel. J

Horsterkamp
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

'Jiitn. •n'eniinL 'De Manefcamp 4, tel.
Hetjebbink
Boon k
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
M ispelkampdij k

Politievaria
Zondag 15 juli werd er vanuit een
schuur achter een woning, gelegen aan
de B.v. Hackfortweg een damesfiets
ontvreemd. De diefstal heeft vermoedelijk plaatsgevonden tussen zaterdag
14 juli omstreeks 20.00 en zondag 15
juli omstreeks 06.00 uur.
In dezelfde nacht werd er aan de P.v.
Vollenhovenlaan het doek van een
zonwering vernield. Getuigen van bovenstaande feiten worden verzocht zich
te melden.
Dinsdag 17 juli werd er in een sloot
aan de Ruurloseweg, een stencilmachine, merk Ideal gevonden. De rechtmatige eigenaar is tot dusver nog niet achterhaald.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: een tamme kraai; damesfiets, merk Gazelle; een broek, bloem

motief; een portomonee, zwart met
rits; f 75,—; een jack, kleuren oranje/
geel; drie sleutels in zwart etui; een tas,
kleur zwart/groen; een streepjes overhemd; fotocamera.
Verloren: herenhorloge, merk Casio,
quarts-anoloog; een pauw; een zwarte
portomonnee inh. f 35,—; rabobankpas; grijs kinderschoentje links; een
bruine portomonnee knipmodel inh.
f 25,—; een giropas; een donkerblauw
regenpak in etui;
bankpas nr. 366437429; spaarbankboekje Rabobank; donker/grijze portomonnee, langwerpig model met
overslag; twee katers, rode met witte
vlek op neus en een zwarte die erg
schuw is; een witte zwembroek met een
blauwe handdoek; portomonnee, rode
Beneton merktekens; gouden 'Seiko'
horloge; hanghorloge; witte racefiets.

Wederom kunstmarkt in
Vorden
Op zaterdag 28 juli 1990 zal de vijfde achtereenvolgende Kunstmarkt in Vorden worden gehouden. Dit evenement vindt plaats
op het Marktplein in het centrum, bij de Hervormde Kerk.
Het grote succes van de eerdere Kunstmarkten heeft ertoe geleid, dat de
markt dit jaar weer groter is en meer
variatie biedt aan geboden kunstuitingen.
Rond 40 deelnemers zullen de fraaie
door hen gemaakte werken tonen. Het
is reeds een traditie geworden, dat hier
gesproken kan worden van een echte
Kunstmarkt, zonder braderie-achtig
karakter. Slechts kunstenaars, die zelf
hun produkten hebben vervaardigd,
nemen deel, zowel professionele als

amateurs. Het aanbod is weer zeer gevarieerd, van schilderwerk en aquarellen tot keramiek, sieraden, bloemsierkunst en nog veel meer.
De opzet van deze markt is erop gericht, dat het publiek veel van zijn gading zal vinden en tegen betaalbare
prijzen het een en ander zal kunnen
aanschaffen. Het contact met de kunstenaar zelf wordt door velen op prijs
gesteld. Als nu ook nog het weer meewerkt, kan Vorden vol spanning uitkijken naar dit geliefde evenement!

Zes weken langeen
AEG afwasmacnine
gratis op proef!

ZOMER JAPONNEN
Wij kochten een hele nieuwe partij
MERK japonnen & pakjes

U kunt nu de nieuwe AEG afwasmachine
de Favorit 465, zes weken lang gratis
op proef krijgen. Deze machine beschikt
over de volgende eigenschappen:
•
•
•
•
•
•

normaal: 249,— 298,—

nu v.a,

Keuzeschakelaar voor 4 programma's
Capaciteit voor l 2 standaardcouverts
Indikatie programmaverloop
Geschikt voor onderbouw
Bijzonder rustig
Rondom beveiligd tegen wateroverlast

Modecentrum

Indien u overweegt om een
afwasmachine aan te schaffen, laat Installatiebedrijf
afwasmachine
Oldenhave
de AEG Favorit
Favorit 465
465 eerst even een tijdje
bij u proef draaien.
U betaalt bij plaatsing een
borgsom van Fl. 100.- en u
ondertekent een verklaring dat u het
apparaat in bruikleen heeft. Binnen zes
weken beslist u of u de AEG Favorit 465
wilt behouden. Bij aankoop van de
afwasmachine wordt de borgsom van
het aankoopbedrag afgetrokken.

AEG

Ruurlo

1269.-

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

INSTALLATIEBEDRIJF

schildersbedrijf

GJ.OLDEMHAVE

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

V4N||f£| D
DKftWISI»V

Baakseweg l l Wichmond. Tel. 05754 - 755. Laarstraat 61 Zutphen. Tel. 05750 - l 8383
Landlustweg 32 Steenderen. Tel. 05755 - 2071

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

OPEL SERVICE

AUTO en MOTOR

BOVAG

K< W.J.

KOOI

RIJSCHOOL
HORSTMAN

W.J. v/d Kooi

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

De Eendracht 3-7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

Verkoop en Reparatie

FAUTEUIL

WIJ VEGEN DE VLOER AAN
MET DE TAPIJTPRIJZEN!

Geheel massief eiken, in effen of
gebloemde stof.
PRIMA ZITKOMFORT!
van f 465.-

ZIE OOK ONZE OPRUIMINGSKRANT

379.-

DESSO 'zuiver scheerwol'
op jute rug. 400 breed
l Zft
van 239.NU VOOR l 6V.-

KWALITEITS MATRASSEN
LEVERBAAR IN ALLE MATEN
vanaf f 189.
POLYETHER„
BINNENVERING
SCHUIMRUBBER

Nylon Slaapkamer tapijt
in twee kleuren: beige of pink. — **
van 79.NU VOOR 5V.-

vanaf f225.
vanaff398.

CO U PO N N E N TAPIJT
400 en 500 breed

D/ VERSE

van, tot ,2 meter

LEDIKANT 90/200

PARADE nyion tapijt

M.D.F, alpine wit, voorzien
van 2 diepe laden
van f 329.Pakketprijs

woonkamerkwaliteit.
400 breed, beige
Ort
van 129.NU VOOR OT.- p.m.

289.-

400 breed, kleur beige.
op jute rug.
van 159.NU VOOR TT.- p.m.

SHAG TAPIJT 'Marokko'

NYLON TAPIJT 'Olympus'
400 breed, op foam.
kleurgrijs/beige.
, ,A
NU VOOR l l U.-p.m.

RUIME KOLLEKTIE
FAUTEUILS
UIT VOORRAAD
LEVERBAAR.

Alle tapijten worden gratis gemeten
en gelegd (uitgezonderd trappen)

HOEKKOMBINATIE
Echt rundieder, leverbaar in 5 kleuren.
PRIMA ZITKOMFORT!
van f 3485.3 + 2 ZITS:

2895.-

KOOPJES
IN WONINGTEXTIEL:

DIVERSE
TOONZAALMODELLEN MET
HOGE KORTING

SPREIEN in alle maten met kortingen
van 25% TOT 75%
COUPONNEN gordijnen en vitrages

SLAAPBANK
In een moderne uitvoering,
uitklapbaar tot een 2-persoons bed.
van f 695._. _ _

voor J / J»™
(BEPERKTE VOORRAAD)

meubelen

Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
Eibergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

DEKBEDOVERTREKKEN

BUROSTOEL
In 4 kleuren,
verstelbaar,
van f 97.50
Pakketprijs

79.-

voor stuntprijzen
DEKBEDDEN SYNTHETISCH

4-seizoenen uitvoering (2 lagen)
135x200 149.H OOGSLAPER 90 x 200 massief vuren.
Met uitschuif baar buro-element
en boekenkast.
incl. ROLBODEM
van: f 729.- voor:

200x200 199.-

598.-

240x200 239."

