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Loonwerkersbedrijf
Groot Enzerink

Veel belangstelling zaterdagmiddag voor de open dag van het loonbedrijf van Wil en Henk Groot Enzerink. Het bedrijf
bestaat 35 jaar en is het laatste jaar onder meer sterk gegroeid door de overname van het loomvei J^tóedrijf Seesink.
De werkzaamheden van Groot En/erink vinden voor het merendeel in en rondom Vorden phr^^V bezigheden richten
y.ich vnl. op de agrarische sektor, zoals zodebemester, maishaksel e.d.

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
& 00 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.

VERGUNNINGEN
Op 25 juni jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
— de heer W J. Kornegoor, Hoeken-

daalseweg 4 te Vorden, voor het ver-
bouwen en vergroten van een var-
kensschuur op het perceel Hoeken-
daalseweg4 te Vorden;

— de heer J. Kettelerij, Het Hoge 37 te
Vorden, voor het bouwen van een
berging op het perceel Het Hoge
37 te Vorden;

— de lieer J. Murray, Zutphenseweg
84 te Vorden, voor het verbouwen
van een woning op het perceel Zut-
phenseweg 84 te Vorden;

— de heer F. Ebbink, WUdenborchse-
weg 32 te Vorden, voor het vergro-
ten van een mestsilo op het perceel
Wildenborchseweg 32 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

«

!• TE VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING
VAN VRIJSTELLING^

MOGELIJKHEID
Burgemeester en wethouders van Vor-
den maken bekend voornemens te zijn,
om met toepassing van de vrijstellings-
mogelijkheid als bedoeld in artikel 18A
van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning junc to artikel 21 lid a van het Be-
sluit op de Ruimtelijke Ordening, me-
dewerking te verlenen aan het volgen-
de bouwplan:

het bouwen van een schuur op het
perceel Wilhelminalaan 3; verzoek:
M. Horstman.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen t/m 19 jul i 1991
voor een ieder ter in/age ter gemeente-
secretaris.

Eventuele bezwaren kunnen toten met
die da tum schriftelijk aan hun college
worden kenbaar gemaakt.

a f s l u i t e n voor alle verkeer behalve
voetgangers op woensdag 3 juli 1991
van 17.00 tot 21.45 uur of zoveel korter
of langer als noodzakelijk is van:
— de Horsterkamp (parallelweg) van-

af de Beatrixlaan tot aan de Willem
Alexanderlaan;

— de Willem Alexanderlaan;
— de Nieuwstad vanaf de Willem Alex-

anderlaan tot aan de Dr. W.C.H.
Staringstraat tot aan de Beatrixlaan;

— de Beatrixlaan vanaf de P. van Vol-
lenhovenlaan tot aan de Horster-
kamp (parallelweg).

In verband met het Deldens buurtfeest
hebben burgemeester en wethouders
besloten om de Venhorstinkweg en de
Veldslagweg af te sluiten voor alle ver-
keer behalve voetgangers op zaterdag 6
juli 1991 van 13.30 uur tot 7 juli 1991
01.00 uur, of zoveel korter of langer als
noodzakelijk is.

m*J.IJDELIJKE
VERKEERD

MAATREGELEN
In verband met de Ludgermarkt op za-
terdag () en zondag 7 juli aanstaande,
hebben burgemeester en wethouders
besloten om de volgende tijdelijke ver-
keersmaatregelen te treffen:
afs lu i ten voor alle verkeer behalve
voetgangers van de Dorpsstraat in
Wichmond vanaf Superette Krijt tot
aan de Baakseweg;
de Hackforterweg vanaf de Dorpsstraat
tot aan de kruis ing met de Beeklaan en
de Vogelzang, op zaterdag () j u l i vanaf
10.00 uur tot zondag 7 ju l i 22.00 uur,
of zoveel korter of 'langer als nodig is.
In verband met de 13e wielerronde van
Voiden hebben burgemeester en wet-
houders besloten de volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen te treffen:

ERVOLG OPHALEN
KLEIN CHEMISCH

AFVAL OP 8 EN 9JULI
AANSTAANDE

Het ophalen van klein chemisch afval
huis aan huis is een groot succes. Er
werd zoveel afval aangeboden dat de
chemokar dit onmogelijk binnen de
geplande tijd op kon halen. De wijk
Addinkhof en een gedeelte van het
buitengebied zij nog niet aan de beurt
geweest.

IN ADDINKHOF VINDT DAAROM
OP MAANDAGMORGEN 8 JULI EEN
VERVOLG-INZAMELAKTIE
PLAATS.

AANSLUITEND DAARAAN VINDT
HET VERVOLG VAN DE INZAME-
LING IN HET BUITENGEBIED
PLAATS.

AANGEZIEN HET BUITENGEBIED
NIET IN EEN DAG KAN PLAATSVIN-
DEN KRIJGT IEDEREEN DIE ZICH
HEEFT AANGEMELD PERSOON-
LIJK BERICHT WANNEER HET
KLEIN CHEMISCH AFVAL WORDT
OPGEHAALD.

Feestavond o.l.s.
Dorpsschool
Voor de dit weekend gehouden feesta-
vond van de o.l.s. 'Dorpsschool Vor-
den', welke in het Dorpscentrum
plaatsvond, bestond een grote publie-
ke belangstelling. De kleutergroepen I
en II gaven een prachtig staaltje 'buik-
dansen' ten beste terwijl groep 3 met
Catootje naarde botermarkt ging.
De groepen 4 en 5 zongen oude suc-
cesnummers zoals 'Ja zuster, nee zus-
ter', 'M'n oude opa' etc. Groep 6
bracht nummers uit de film 'Greace'.
De groepen 7 en 8 kregen de handen
van de toeschouwers op elkaar bij de
musical over een bejaardentehuis waar
het eerst saai naar toe ging maar waar
gaandeweg de vrolijkheid de overhand
kreeg.
Het onderwijzend personeel was de
jeugd behulpzaam bij het instuderen
van de verschillende nummers, terwijl
tevens de helpende hand werd gebo-
den bij het maken van de costuums.

Natuur- en
milieumarkt
drukbezocht
Wethouder mevrouw Aartsen was za-
terdagmorgen op het marktplein aan-
wezig om daar de natuur- en milieu-
markt te openen.
Het thema van deze markt behelsde
over het algemeen voorlichting over de
zorg voor een beter milieu, opdat ie-
dereen kan zien waar we allemaal mee
bezig zijn. Dit alles ten behoeve van be-
scherming van het milieu. In totaal
werkten een twintigtal organisaties en
instanties aan deze milieun^«: mee.
Ook de gemeente Vorden ^s verte-
genwoordigd middels een voorlich-
tingsbus over de gescheiden afvalinza-
meling. De bijenvereniging vertoonde
een videofilm over bijen. Verder was er
onder meer een present at i^^e r mi-
lieuvriendelijke afvalverwerkrrrj^
De wegberm stond volop in de belang-
stelling op de markt. Onder meer was
er een zandweg te zien, ruige bermen
en mooie wegbermen. Dit om de be-
zoekers duidelijk te maken hoe het on-
derhoud van bermen kan worden ge-
daan.

Volksfeest
buurtvereniging
„Delden"
De buurtvereniging „Delden" organi-
seert zaterdag 6 juli nabij het Zwaantje
de traditionele volksfeesten, 's Middags
wordt een begin gemaakt met spelletjes
zoals dogkarrijden, klootschieten, sjoe-
len, kegelbaan, etc. De kinderspelen
zijn 's middags. Het hoogtepunt voor
de kinderen zal ongetwijfeld het optre-
den van een „echte" clown zijn. Het
vogelschieten wordt 's avonds gehou-
den. Daarna kunnen de beentjes van
de vloer. Voor de muzikale medewer-
king zorgt het DUO SUNSHINE.
Vrijdagavond 5 juli houdt „Delden" in
het Dorpscentrum een toneelavond.
Het toneelstuk Camping en botenver-
huur Zoer wordt door eigen leden op-
gevoerd.

Ontspannings-
middag 'De
Zonnebloem'
De Zonnebloem afdeling Vorden
houdt zaterdag 27 juli a.s. in de grote
zaal van Bar-Restaurant 'Het Pantof-
feltje' in Vorden een ontspanningsmid-
dag. Enige bekende Achterhoekse ar-
tiesten hebben zich bereid gevonden
om hieraan mede te werken en er zal
tevens een gratis verloting plaatsvin-
den.
De ontspanningsmiddag wordt geor-
ganiseerd voor langdurig zieken, ge-
handicapten en alleenstaande bejaar-
den van alle gezindten. Het entree is
dankzij de inzet van vele vrijwilligers en
de medewerking van vele inwoners van
Vorden, gesteld op een laag bedrag
waarbij dan zijn inbegrepen een kop
koffie met cake, een consumptie en
enige kleine hapjes.
Men kan zich opgeven en ook inlich-
tingen verkrijgen op het volgende
adres: Mevr.J. Woltering, Burg. Gallee-
straat l H, 7251 EB Vorden, tel. 1746.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 7 juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.

Kapel de Wildenborch
Zondag 7 juli Openluchtdienst ds. T.J. Hagen,
m.m.v. muziekvereniging Sursum Corda. Aan-
vang 10.00 uur.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 7 juli 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur ds. P.W. Dekker.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 6 juli 18.30 uur Woord- en Commu-
nieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 7 juli 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 7 juli-8 juli Pastor
G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 6 en 7 juli dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de hui-
sartsen is er iemand aanwezig in de apotheek
op zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op
deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 6 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 6 en 7 juli P. Scheepmaker, Ruurlo,
tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens be-
reikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje juli mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 juli 10.00 uur ds. A. Mol, em. pred.
te Lochem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 6 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 7 juli 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 7 juli-8 juli Pastor
Simons, tel. 05457-71383.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.

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

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

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

Bibliotheek

Keuze uit de aanwinsten Openbare Bi-
bliotheek
Arense, J.L., Zeppelins en de lucht-
scheepvaart - De Basisschool - Baude-
laire, Charles, De salon van 1846 -
Chamberlain, David, Goed geboren
worden - Deutman, Edith, Kijken naar
beelden - Dorrestein, Renate, Het he-
melse gerecht - Duffy, Bruce, De we-
reld die ik aantrof- Hoefler, Angelika,
De I-Tjing als wegwijzer - Joris, Lieve,
Weg van hier. Drie reizen - Keulen,

Mensje van, De lach van Schreck
Klink, Johanna, Het onbekende ven-
ster - Lee, Ellen Wardwell, Neo-impres-
sionisten: Seurat tot Struycken - Leinz,
Gottlieb - Moderne kunst zien en be-
grijpen - Liekens, Paul, De pyramide -
Mulder, B. en J. de Jong, Sierduiven -
Paz, Octavio, Het onbekende zelf -
Penning, E., De wind is onzichtbaar -
Roest, Truus van der, Als door een
wonder - Van de Meerssche, Pal, Van
Jalta tot Malta - Zee, Nel van der, De
gouden poort.
Zie voor alle aanwinsten het blad 'Deze
Maand'.



Vakantie?
Regel nu buitenlands geld

en reisverzekering.

Bij uw Rabobank regelt u alles in één keer:
• Buitenlands geld
• Reisverzekering
• Europas met pin-code (Eurocheques)
• Rabocard
• Topcard
• Reischeques
• Safeloket
• Hulpverlening in het buitenland

Kom tijdig langs, dan gaat u goed voorbereid op reis.

Rabobank S
Meer bank voor je geld

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

MUESLI KRUIDKOEK
ROYAAL GEVULD met noten en rozijnen

DIT WEEKEND voor 3,50

't is gewoon GEWELDIG LEKKER!

t winkeltje in vers brood en banket

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

P. S.: ZIE ONZE DAG-AANBIEDING!

Wij hebben vakantie van 8-7 t/m 22-7.
Zie advertentie elders in dit blad!

& „*De Snoeide aars'

VISWEDSTRIJD
Ook dit jaar organiseert de Vordense Hengelsportvereniging
„De Snoekbaars" in samenwerking met de WV een aantal

open viswedstrijden en wel op

DONDERDAG 4 en 11 JULI en op
DONDERDAG 1 AUGUSTUS

Liefhebbers hiervoor kunnen zich aanmelden ten VW kantore
(inschrijfgeld f 2,50).
De deelnemers dienen zich op genoemde datum om 18.15 uur
op het Marktplein te verzamelen om zich daarna gezamenlijk
naar de plaats van de viswedstrijd te begeven. Waar dit zal zijn
is'afhankelijk van de weersomstandigheden en de waterconditie
en zal op de dag zelf bepaald worden.

Laat voor u met vakantie gaat uw
banden gratis controleren bij:

RlfTMAH
AUTOBAHDM
Slotsteeg 18, Hengelo (G.)
Telefoon 05753-2779

OOK 's AVONDS TOT 21.00 UUR EN
's ZATERDAGS STAAN WIJ VOOR U KLAAR!

Wegens VAKANTIE zijn wij van 22 t/m 31 juli GESLOTEN.

Nu eindelijk zonneschijn.
Maak van dit weekend een

BARBECUE-
FESTIJN

MAANDAG+ DINSDAG

Fijne verse worst 1 KHO 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Sla vinken p* SM 1,-

MARKTAANBIEDING

WOENSDAGGEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 MO 7,95
Rundergehakt uik,11,50

Speklapjes 1 kno 7,B5

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi

Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Magere
Priklapjes
ik,io 16,90

Zure Zult 100 gram 0,89

Bakje Zure Zult
ca. 200 gram 1,49

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

NU EXTRA VOORDELIG:

Barbecueworst 1 k.io 8,90
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBEQUE, WIJ ZORGEN ERVOOR

'Je

groenten en fruit
kaas en noten GR&EN

Fam. J. Huitink

N

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 4 - 5 - 6 juli

UIT DE NOTENBAR:

b e i e r c o m p l

Vordense Notenmix

i£? 250 gram 2,50
maandag 8, dinsdag 9
en woensdag 10 juli: Geschrapte Worteltjes soo gram 1,95

MORGEN OM 1O UUR STARTE
WIJ MET EEN OPENBARE VERKOOP

VAN ALLE ZOMERKLEDING
KORTINGEN TOT

American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

Brood koopt U toch ook
bij de bakker die alles zelf bakt

U proeft wel waarom!

AANBIEDING

vanSneeuwster
Kruidkoek of Kruidcake NU
Cocosmacronen of Strips 1 Pak NU
Krentebollenehaien

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

(
WARME BAKKER

5PLAA
Waar je ruiken kan dat ie zelfbakt.'

SPECIALITEIT: VORDENSEMIKEN VORDENSE KRUIDKOEK

ORANJE-
FEEST

Medlertol
5-6 juli

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161



Graag willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en kado's,
die wij mochten ontvangen op
ons 40-jarig huwelijk.

E.J. Kornegoor
J.M. Kornegoor-

ter Maten

Vorden, juli 1991

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve moe-
der, groot- en overgrootmoe-
der

Maria Alberdina
Hendrika Boerstoel-

Nieuwenhuis

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Vorden:
fam. Denkers-Boerstoel
Zutphen:
fam. Wijnen-Boerstoel
Vorden:
fam. Boerstoel-Dijkman

Vorden, juni 1991

Van 8 t/m 28 juli heeft

Dr. Sterringa
géén praktijk

Patiënten, wier achternaam
begint met A t/m K kunnen
terecht bij Dr. Dagevos,

't Vaarwerk 1, tel. 2432 en
L t/m Z bij Dr. Haas,

Christinalaan 18, tel. 1678.

De spelers van

Ratti2
afd. zondag

danken de fam. Schut
(Café Uenk)

voor hun inzet en
betrokkenheid.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te 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 beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
nieuwe aardappelen.
G.J. Steenblik,
Nieuwenhuisweg 4, Vorden.

• TE KOOP:
spoorbiels v.a. f 13,- per
stuk, op maat zagen mogelijk;
grindtegels 60x40 f 3,95
(inruil betontegels mogelijk);
siersmeedhekwerk verzinkt
v.a. f 99,50 per m.
Alle onderdelen ook los
leverbaar. Nostalgische
gegoten lantaarnpalen en
armen met koperen kap.
Oortgiesen, Buitenvelderweg
1 te Ruurlo. Tel. 05736-1577.

• TE KOOP GEVRAAGD:
partij 2e hands stoeptegels
(200 st.). Tel. 2701.

• TE KOOP:
hydraulische tekentafel.
Tel. 05752-1531.

-#-#-#-#-#-S^^^^

TE KOOP:
AARDBEIEN

NIEUWE
AARDAPPELEN

en

WITLOF

TUINDERIJ BANNINK
Hulshofweg 4, Ruurlo,

tel. 05736-1311

ORANJE-
FEEST

Medlertol
5-6 ju H

KOM OOK EENS
GENIETEN

van de

TONEEL-
UITVOERING

van de buurtvereniging
Delden

A.S. VRIJDAG 20.00 UUR

in het Dorpscentrum

I
#
i
-#-

Maandag 15 juli a.s. hoop ik D.V. mijn
90e verjaardag te vieren.

Receptie van 19.30 tot 21.30 uur in
'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vor-
den.

*
*-*-t

-#-
•'t'-

B. Antink
7251 NT Vorden
Maalderinkweg 1

^Oî i' ^l^I^lC^l^J-I^I' vI î̂ IOiC îC^IC îC l̂OiOiOiC îC îl̂ iCJî I îOiC î̂ iC->iC îC•>*-r>*»r/*~v*»r/,s **x *7* ^t»r>*\ y,-r^*>r/i-. *7* *,*. *,». **•* **\ **•* ***. *-,\ *•** ^,\ *,\ «-,N y,\ ̂  '7^ '7*- '7x '7* »?•

-X-
-.-

B̂iBTBiBiBTBiBfBiBTBiBiBTBiBiBiBfBTBiBiBiB̂ ^

-i-

In plaats van kaarten

*

*
*$

Op donderdag 11 juli a.s. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Derk en Hentje Hukker-Harmsen

Wie ons hiermee wil feliciteren is van
harte welkom op de receptie van 19.30
tot 22.00 uur in zaal Langeler, Spal-
straat 5, Hengelo Gld.

T
t

7255 NN Hengelo Gld.
Varsselseweg 29
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Maandag 8 juli a.s. hoopt onze moe- %
der, oma en huisgenote

-*-

*

R. G. Eggink-Krijt
(Tante Zus)

haar 80e verjaardag te vieren.

Iedereen die haar hiermee wil felicite-
ren, is van harte welkom, 's avonds
van 20.00-22.00 uur in Bodega 't Pan-
toffeitje te Vorden.

De kinderen en A. Dolphijn.

7251 E A Vorden
Burgemeester Galleestraat 49
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Dankbaar en blij hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen op vrijdag 5 juli a.s.
ons 50-jarig huwelijk te vieren.

J.F.W. Mokkink
G.H. Mokkink-Hendriks

Receptie 14.30 uur tot 16.00 uur in
Bodega 't Pantoffeltje te Vorden.

Juni 1991

7255 LE Hengelo (Gld.)
Vordenseweg 47
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Bedroefd om haar heengaan maar dankbaar dat
we haar zo lang in ons midden mochten hebben,
delen wij u mede dat na een geduldig gedragen
lijden van ons is heengegaan onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

Johanna Berendina Bosch
SEDERT 4 NOVEMBER 1963 WEDUWE VAN W. NIJLAND

in de gezegende leeftijd van 88 jaar.

Vorden

Hengelo (G.)

G.H. Bloemendaal
J.W. Nijland
B.G. Nijland-Lenselink

T.G. Wassink-Nijland
H.LWassink

klein-en
achterkleinkinderen

7251 NB Vorden, 30 juni 1991
Zelledijk 5

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 5
juli a.s. om 13.00 uur in de N.H. Kerk te Vorden,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats aldaar.

Zij, die haar de laatste eer willen bewijzen wor-
den hierbij uitgenodigd.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in het 'Dorpscentrum' te Vorden.

Bedroefd, maar dankbaar, voor wat ze voor ons
heeft betekend, hebben wij afscheid genomen
van onze lieve opoe.

HenkenAda
Wendy - Ingrid

Johanna en Henk

Vorden, 30 juni 1991

OP-
RUIMING

tot
ê 75?/0

^korting

(Jissel
—^^^ mode

burg. galleestraat 9 - vorden

Wij zijn met vakantie

van maandag 8 juli t/m
maandag 22 juli

DINSDAG 23 JULI ZIJN WIJ WEER
GEOPEND.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18- VORDEN-TEL1384

't winkeltje in vers brood en banket

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

café'- restaurant

•
zondag 7 juli van 17.00-19.30 u.
Achterhoeks Boerenbuffet

f 25,-P p
onbeperkt genieten van vele gerechten

(warme/koude) waaronder streekgerechten
65+21,- kinderent/m l O jaar 12,50

- o.u.ö. reserveren -

muzikale omlijsting: "de Trekzakman"!

•
Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.:05752-6614

Pianoles?
bel Esther Scheerder
(gediplomeerd)
Tel. 05752-1834

VAN KLASSIEK TOT
MODERN!

Nu opgeven en U bent verzekerd
van een plaats in het nieuwe seizoen!

OPRUIMING
ONDERGOED

Ten Cate en
Hollandia Slips vanaf f 3,-
Tijdens de opruiming op alle ondergoed

x-v 10% korting

cfe
ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

LOGISCH DAT DIE WIEL-
RENNERS ZO HARD
FIETSEN!
WANT HET IS
STEVIG ETEN MET:

KEURSLAGER

MAANDAG:

SPEKLAPPEN

STOOFLAPPEN ™g 9,98
(VAN LIMOUSINE KWALITEIT)

500 gram 3,98

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

O3lG~SlOKjCS Oosters gemarineerd

ELKE 5E STOKJE GR A TIS

TIP VOOR DE BOTERHAM:

COBURGERHAMm93,25

GRILLWORST (aanstuk) 100g 0,98

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,9ö

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

WOENSDAG:

GEHAKT h.o.h.
500 gram 4,98

RUNDER-
GEHAKT

-+*+•¥•**•*•*
SPECIAL
GEMALEN

NOTENBIEFSTUK
100 GRAM

O75

500 gram 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Kèurslaqer
Verstanden

lekker vlees

SEALY, EEN HEEL
BIJZONDER WMÏRBED

VOORDEMEESTNWJVSUJKENACHTRUST

WARMTE Het bjj een Sealy
waterbed geleverde

verwarmingseternent (voldoet aan aHe interna-
tionale veiligheidsnormen!) wordt etectronisch
gestuurd en heeft daardoor een uiterst precieze
en energiezuinige werking. Deze precieze wer-
king is juist b j een waterbed van groot belang.
Elke graad verschil merkt u direkt. Deze fijn-
instelling voldoet aan jjw specifieke persoonlijke
eisen.

TYI TCT
M\ \J \J J. partimentensysteem (84 com-
partimenten en 2 fiberlagen) dempt de waterbe-
weging in horizontale en verticale richting. Deze
"superdemping" staat garant voor probleemloos
in en uit bed stappen. Het is tevens de ideale
oplossing voor partners met een groot verschil in
lichaamsgewicht.

COMFORT Een waterbed
met glad vinyl

geeft oppervlaktespanning. Bij het
gepatenteerde Sealy Contour vinyl

wordt deze spanning tot het
minimum beperkt. Samen met
het Sealy dempingssysteem is
het zelfs mogelijk heerlijk, recht-

op met een kussen in uw rug, te tezen of tv
te kijken. Deze perfekte ondersteuning van uw
lichaam komt in alte opzichten tegemoet aan wat
u verstaat onder strikt persoonlijk slaapcomfort.

Kortom: Bezoek onze showroom en ervaar zelf
de 3 meest essentiële zaken, die belangrijk zijn
voor de meest natuurtjke nachtrust. De fraaie
folder tgt voor u klaar!

WAARBORG

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

SEALY: DAAR STAAT AQUADROOM ACHTER!

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Als bij u de waterleiding
springt springen wij meteen in

onze servicewagen
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071



Tijdens de OPRUIMING

'ONKELEND
MEUBELID

J l M//H E E R S I N K
H A A R M O D E

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN
TEL. 05752-1215

KOM OOK EENS
GENIETEN

van de

TONEEL-
UITVOERING

van de buurtvereniging
Delden

A.S. VRIJDAG 20.00 UUR

in het Dorpscentrum

t *&galanse
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties a a i l e merken onder garantie

Autoglasservice
î l

WARNSVELD
tr 05750-22816

DfllfAP
ÖUVAU

damesmode:

herenmode:

BLAZERS VA 79,-
JAPONNEN VA 98,-
PULLOVERS VA 49,

PULLOVERS VA 79,
JACK'S VA 49,-
COSTUUMS VA 298,
PANTALONS v A 59,

ondermode
&

nachtkleding:

OP ALLE NIET-AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

10 % KORTING
Modecentrum

RUURLO - DORPSSTRAAT 22 - TEL. 05735-1438

BAKKERIJ T STOEPJE
OOK BIJ U OP DE MARKT

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

BAKKERIJ 'T STOEPJE
SPAKENBURG

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden.

Met een kompleet Warme Bakkers Assortiment
ELKE VRIJDAG op de markt in VORDEN

AANBIEDINGEN VRIJDAG 5 JULI:

10 ROOMBOTER AMANDEL HEERTJES 5,-
10 ITALIAANSE BOLLEN 4,-

WITTE of KRENTEBOLLEN 1 PAK van 1.50 «oor 1,25
BROOD VAN DE WEEK: VISSERS VOLKOREN 1,85

DE WARME BAKKER VAN DE MARKT!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2,
Telefoon 22 19

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

Schoolboeker^
bestellen?
LOGA
bellen.

tel. 05752-3100

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Verantwoord
afvallen?
Bel voor een

persoonlijk dieet naar

Diëtiste
H. ZWEERINK-

STEGE
Bakermarksedijk 15

7223 KJ Baak
Tel. 05754-1809

De groente-
specialist op
de markt te Qrote sappige Perziken
Vorden

10 voor 5,95

Jonge Tuinbonen 2 kilo voor 2,50

De échte Opperdoes 2 KÜO voor 4,95
Nu volop aardbeien ook voorde diepvries
tegen scherpe dagprijs.

KOLDENHOF's Versmarkt

bos kersverse SNIJBLOEMEN «*• 7,95

Kool, andijvie,
sla en

preiplanten

Volop
TUIN-

PLANTEN

'\\

DE VALEWEIDE-bloemen

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Wilt u leren KLEDING
MAKEN? Kunt u dit al, maar
wilt u verder? Wilt u worden
opgeleid voor costumière/

coupeuse?

Voor inlichtingen en opgave:

DANCKAERTS
modevakschool

T. Leuverink-Eijkelkamp
Deventerweg 135
7203 AG Zutphen

Telefoon: 05750-16204

feekje Benidorm of 10 jaar
ilezier van 'n Gazelle fiets?!

, - Goed idee om jezelf deze zomer
een nieuwe Gazelle te geven.

ben je zeker van 'n geslaagde
^vakantie. Als de zon maar even

^^doorbreekt, lekker buiten genieten,
is nog eens wat anders dan een
'kje luieren in Benidorm.

i van 'n Gazelle-fiets heb je veel
langer plezier!

Gazelle maakt
vakanties leuker!

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
DORPSSTRAAT 12, VORDEN
TELEFOON 05752-1393
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Jan en Grada Mokkink
50 jaar getrouwd
'We komen nog tijd tekort'

'We hebben elkaar leren kennen in de Keijenborg. Beatrix, de
huidige koningin, werd toen l jaar en er was dansen in de Keijen-
borg.' Dat zeggen Jan en Grada Mokkink-Hendriks uit Hengelo,
die vrijdag 5 juli 50 jaar zijn getrouwd.

Jan is altijd een paardenliefhebber ge-
weest. Regelmatig trekt hij er nog met
zijn zoon op uit om een ritje te maken
met de koets. Trots is Jan dat enkele
kleinkinderen bij een ponyclub zi jn.
Fietsen en tuinieren zijn ook bezighe-
den die hij graag doet. Enthousiast
raakt hij over het toneelspelen van
vroeger. Geen wonder ook. Jan heeft
vroeger zo'n 30 jaar op de planken ge-
staan. Grada's grootste liefhebberijen
zijn: lezen, breien, fietsen en tv-kijken.
Ja, alleen als er een goed programma
is, anders gaat de knop om. Vroeger
heb ik veel geschaatst', aldus Grada die
dagelijks nog met plezier het huishou-
den doet. 'En Ic-kker koken kan ze ook
prima', n ie r kt Jan op.
jan en Grada Mokkink-Hendriks vie-
ren hun gouden huwelijksfeest op vrij-
dag 3 ju l i a.s. in het Pantoffeltje te Vor-
den.

l k-1 gouden bruidspaar heeft 9 kinde-
ren en 19 kleinkinderen. Enkele kinde-
ren zijn in de regio gebleven en ande-
ren zijn elders in het land gaan wonen.
Jan heeft vroeger boerenwerk gedaan
op de boerderij aan de Mosselseweg in
Vorden, waai ze toen woonden. Grada
werkte vroeger in de huishouding.
Sinds enkelf jaren wonen ze in Henge-
lo aan de Vordenseweg en hebben het
daar goed naar hun zin.
Beiden zijn redelijk gezond. 'Het is wel
eens slechter geweest. We fietsen en
wandelen nog en we hebben genoeg
om handen. Deze tijd vind ik veel beter
dan vroeger. Tegenwoordig heb je al-
les', zegt Grada. Jan is het daar volledig
mee eens en vu l t zijn vrouw aan: Je
moet leven in de tijd dat je leeft. Wc
komen nog tijd tekort en vaak gaan we
oppassen bij de kleinkinderen', vertel-
len ze beidf n.

Afscheid Arnold en Ria Schut
van Café Uenk

Onder grote belangstelling heeft de zaterdagmiddagpraatgroep
(ouwere jongens) de biljartvereniging en Vorden Zes (voetbal)
afscheid genomen van Arnold en Ria Schut. Het echtpaar Schut
kreeg vele lovende woorden over zich heen gestrooid, hetgeen
gepaard ging met het aanbieden van cadeaux zoals bloemstuk-
ken, een „doortrekwoning", alsmede een vakantie in Centre
Parcs.
Onder de tophit „Mooi man" van het
„Mannenkoor Kanespoor" weid sa-
men met de nieuwe eigenaars (lam.
Rust) een daverend feest gehouden.
Arnold Schut onthulde nogwel dat hij
graag zou toetreden tot de vergadering
van de zaterdagmiddag praatgroep en

dat hij ongeduldig zit te wachten op
het advies van de ballotage-commissie
en de l'enkse Ondernemingsraad.
Aanstaande zaterdag zal de eerste ver-
gadering met 010 gehouden worden,
waarbij iedereen in gepaste kledij aan-
wezig dient te z i jn .

Prachtig succes
„Sursum Corda
Afgelopen zaterdag hebbrn maai liefst
12 leden van de Chr. muziekver. ,,Sur-
sum Corda" inuziekexanien gedaan te
Hengelo-G. en zijn allen geslaagd. Dit
examen werd georganiseerd door mu-
ziekver. ,,Concordia" Hengelo en de
KNF afd. Gelderland/Flevoland
Dat de opleiding bij „Sursum Corda"
in Vorden in goede handen is en op
een hoog niveau staat, blijkt wel uit de
cijfers van de kandidaten. De kandida-
ten werden opgeleid door Petra Wiche-
rink, Leo van /antvoort. Joop Boer-
stoel, Gerald Roerdinkholder en Hany
Klaassen.

De geslaagden zi jn: A-diploma Ellen
Schuurman, Elise Kramer, Moniek
Ooijman, Mirjam Schimmel, Linda
/weverink en Knvin Ween k; H-diploma
Liesbeth Brinkhorst, Marthyn Jansen.
Marleen Wichcrs en Cindy /weverink;
('-diploma Yvonne Nijenhuis en Gerrit
Groot Nuelend.
Ellen Schuurman behaalde het diplo-
ma met onderscheiding, hetgeen in-
houdt een 9 gemiddeld.
In augus tus start „Sursum Corda"
weer niet een nieuwe opleiding voor
muz ikan t en , zowel jong als ouder. ( )ok
..eivaren mus ic i " z i jn van harte wel-
kom bij het 01 kers. Voor meer informa-
tie kan men contact opnemen met D.
Boerstoel ( t e l . 13(>7) of H. Smallegoor
(tel. 2657).
(zie ook advertentie!}

Koffieconcert en uitwisseling
Concordia
De Vordense muziekvereniging 'Concordia' heeft zondagmiddag
op de Kranenburg een koffieconcert verzorgd.
Hiervoor had men de uitwisselingspartner uit Kranenburg
(Duitsland) uitgenodigd, welke graag gehoor gaf aan dit verzoek.
Nadat allereerst de korpsen door de Kranenburg hadden ge-
marcheerd, opende Concordia het concert met de mars Check
Point.
In zijn openingswoord memoreerde
voorzitter Barink de goede samenwer-
king die reeds een aantal jaren met de
muziekvereniging uit het Duitse Kra-
nenburg bestaat. Wethouder mevrouw
Aartsen complimenteerde Concordia
met deze stap daarbij doelend op Euro-
pa'92.
Bürgemeister Jacob Voss was evenzeer
verheugd te kunnen constateren dat
deze uitwisseling steeds zoveel vruch-
ten afwerpt en dat de harmonie letter-
li jk en figuurlijk steeds goed blijft. De
voorzitter van Kranenburgs Belang, de
heer G. Tolkamp sloot zich bij deze
woorden aan en sprak de wens uit dat
de uitwisseling verder wordt uitge-
bouwd tot b.v. ook de voetbal- en zang-
verenigingen uit Vorden en Kranen-
burg.

Concordia speelde vervolgens enkele
concertwerken waaronder het tech-
nisch moeilijke Texas Story, waarna de
Musiekverein Kranenburg vervolgde
met nummers zoals My Way en Wolga
Swing.
Na de pauze konden de ruim 150 aan-
wezigen vervolgens luisteren naar de
drumband van Concordia en het har-
monieorkest. Gezamenlijk werd ter af-
sluiting de slotmars Royal Jubilee ge-
speeld.
Na het officiële gedeelte bleef lot
vreugde van het bestuur het zonnetje
schijnen en vermaakten de muzikanten
zich onderling met een spel klootschie-
ten. Tegen vijf uur in de namiddag ver-
trokken de Duitse gasten weer naar
huis na eerst nog plannen te hebben
gemaakt voor het volgend seizoen.

Clouseau-mania

Clouseau wordt opgericht in 1984. Koen, Kris en Bob zijn de
stichters en de leden van het eerste uur.
De eerste jaren treedt Clouseau maar heel sporadisch op: als de
leden er zin in hebben, en als de beroepsbezigheden het toelaten.
Toch bouwt Clouseau in België een stevige reputatie op, als sfeer-
volle live-groep, met een apart nederlandstalig repertoire.

Begin 1989 eindigt Clouseau tweede in
de Belgische preselektie voor het Euro-
v isiesongfèstival, met het liedje 'Anne'.
En dan gebeurt het: België wordt gek
op Glouseau.
'Anne' wordt nummer l op de officiële
Belgische hitparade, en wordt gevolgd
dooreen hele reeks single-suksessen.
Tijdens live-optredens spelen zich hys-
terische taferelen af, die doen denken
aan de eerste suksesjaren van de Bea-
tles.

Sociologen en doodemstige TV-jour-
naals onderzoeken een verschijnsel dat
'Clouseau-mania' wordt genoemd.
Kind 1990 slaat de Glouseau-mania
over naai' Nederland.

Van de eerste Cl) van Clouseau 'Hoe-
zo' worden 435.000 eksemplaren ver-
kocht: een absoluut rekord voor het
Nederlandse taalgebied. De CD haalde
l (i keer goud en 8 keer platina. Eind
1990 komt de tweede CD van Clouseau
op de markt, 'Ofzo': intussen al goed
voor 200.000 eksemplaren of 8 keer
goud en 4 keer platina. Vrijwel alle
liedjes op de eerste twee CD's zijn ei-
gen composities.

Clouseau in Nederland
Voor een Nederlandstalig artiest uit
België bleef een karrière in Nederland
vroeger meestal een verre droom.
Maar Clouseau heeft de grenzen open-
gebroken: Clouseau is nu een top-
groep in Nederland en heeft een grote,
fanatieke aanhang. 'Daar gaat ze' zorgt
in j anuar i 1990 voor de definitieve
doorbraak. Een dikke TOPVEERTIG-
hit, die 6 weken op nummer 2 bleef
staan. 'Ik wil niet dat je weggaat', 'Heel
alleen' en 'Domino' volgden. Allemaal
hits.

Clouseau in de film
Koen Wouters is niet alleen aktief als
zanger. Op de Vlaamse commerciële
TV-zender VTM presenteert hij de
TOP 30. En hij speelt ook in twee films:

* My Blue Heaven (1990) en * Intensi-
ve Care (1991).

Clouseau: Koen Wouters - zang; Kris
Wouters - keyboards, zang; Bon Saven-
berg - drums, zang.

Clouseau 'live': uitgebreid met: Karel
Theys - basgitaar; Chris Peeters - gita-
ren; Paul Poelmans - keyboards.

Het concert van Clouseau is op zon-
dagmiddag 7 juli in het tenniscentrum
aan de Lievelderweg 88a in Lichten-
voorde. Voorprogramma: Boifoitoch.
Kaarten verkrijgbaar bij alle VW-be-
spreekburo's en in Aalten, Winterswijk
en Lichtenvoorde bij Radio Obbink en
Doetinchem, boekhandel Wink. Tel.
info: 05443-73351.

IMO
Geslaagd voor de cursus vakkennis Par-
fumerie: I. Notten, Baak.

Geslaagden
Overgelder College
korte opleiding administratie
Geslaagden in het verspreidingsgebied
van Contact:
Diploma:
Jessica Willemsen, Baak; Sandra Pels-
kamp, Hengelo (G); Miriam Tennis-
sen, Keijenborg; Roland Hulshof,
Ruurlo; Nancy Besselink, Toldijk; Mir-
jam Meyerman, Vorden; Mathijmes
Smeerdijk, Wamsveld.
Getuigschrift:
Stephan van Geel, Warnsveld.

Overgelder College
korte opleiding detailhandel
Diploma:
Marianne Gotink, Barchem; Marcel
Florijn, Ruurlo; Wilma Wolters, Vor-
den; Esther Wolbrink, Wichmond.

SENIORENRUBRIEK

,
W
VORDEN
S T I C H T I N G
W E L Z IJ N
O U D E R E N

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie die
voor ouderen van belang kan zijn.

In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden
(SWOV) informatie over aktiviteiten/voorzieningen voor oude-
ren en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Wist u:
— dat de gemeente 3 alarmeringstoes-

tellen toegewezen heeft aan de
SWOV? Hierdoor kunnen wij onze
wachtlijst wegwerken.

— dat er aan wordt gewerkt om de in-
formatiegids, die de SWOV in 1989
uit heeft gegeven, weer geactuali-
seerd wordt. Wij hopen binnenkort
een nieuwe informatiegids uit te
brengen die weer geheel bij de tijd
is.

— dat het Dagelijks Bestuur van de
SWOV een maal per kwartaal over-
leg heeft met de wethouder van
Welzijn over allerlei zaken die be-
trekking hebben op de hulp- en
dienstverlening voor ouderen in de
gemeente Vorden.

— dat er ook kontakt is met de politie-
ke partijen uit de gemeenteraad,
eveneens met betrekking tot het ou-
derenbeleid.

Informatiemarkt (13 en 14
september)
In opdracht van de gemeente is er vo-
rig jaar een onderzoek naar de woon-
en leefsituatie van ouderen in de ge-
meente Vorden afgerond. Dit onder-
zoek is gedaan door de Stichting Gel-
derland. In september 1990 is het
eindrapport getiteld: 'Huisvesting en
zorg voor ouderen in de gemeente Vor-
den', verschenen.
Door het houden van een enquête en
door het voeren van gesprekken met
ouderen en met verschillende hulp- en
dienstverleners is veel informatie ver-
kregen over hoe ouderen denken over
met name de huisvesting en de zorg in
Vorden.
Een van de conclusies van dit rapport
was dat veel ouderen (te) weinig geïn-
formeerd zijn over veel zaken die voor
hun van belang zijn of in de toekomst
misschien belangrijkworden.

De Stichting Welzijn Ouderen wil hier
graag iets aan veranderen en wil een
•eder de kans geven om wat meer te
weten te komen over allerlei voorzie-
ningen van activiteiten voor ouderen.
Zij doet dit o.a. door het organiseren
van een informatiemarkt.
Organisaties die betrokken zijn bij de
hulp- en dienstverlening aan ouderen
werken mee om met name aan de ou-
deren van Vorden, maar ook aan ande-
ren die belangstelling hebben, of er be-
lang bij hebben (bijv. kinderen met ou-
ders die hulpbehoevend raken en pro-

fessionele zorg nodig hebben, of door
omstandigheden moeten verhuizen
naai een andere woning) te informe-
ren over de mogelijkheden op dat ge-
bied.
Wat de verschillende instellingen doen,
hoe ze werken, hoe bepaalde voorzie-
ningen aangevraagd kunnen worden,
wanneer men waarvoor in aanmerking
kan komen, enz.
De informatiemarkt zal plaatsvinden
op vrijdag 13 en zaterdag 14 septem-
ber, in het Dorpscentrum te Vordcn.
l loudt u deze datum maar vast vrij!

Open Tafel
De Stichting Welzijn Ouderen organi-
seert ze H 'o f in samenwerking met an-
deren aktiviteiten en voorzieningen
waardoor ouderen vaak langer zelf-
standig in hun eigen omgeving kun-
nen blijven wonen.
Een belangrijk onderdeel van het zelf-
standig blijven wonen is de voeding.
Naast het alom bekende Tafeltje Dek Je
is er sinds een paar jaar de mogelijk-
heid om samen met leeftijdsgenoten te
eten in 'De Wehme'.
Elke dinsdag en vrijdag is daar de open
tafel, voor mensen die het gezellig vin-
den om eens met anderen te eten, of
voor ouderen die wel eens iets anders
willen dan altijd zelf koken. De Wehme
draagt er zorg voor dat u een goede en
betaalbare maaltijd op uw bord krijgt.
U kunt mee eten, als u dat een dag van
tevoren even doorgeeft aan 'De Weh-
me', Nieuwstad 32, tel. 05752-1448.
Met diëten kan rekening worden ge-
houden, als u dat bij de opgave ver-
meld.

U kunt elke dinsdag en vrijdag vanaf
12.00 uur in de Wehme terecht. Het
eten wordt om 12.30 uur geserveerd
door een gastvrouw van de SWOV. De
kosten bedragen f6,75 per maaltijd.
Als u denkt dat de open tafel ook wat
voor u is, dan kunt u gerust een keer
mee eten. U kunt dan zelf ervaren hoe
gezellig eten met anderen kan zijn.

Voor verdere inlichtingen over de open
tafel en informatie over andere activi-
teiten van de SWOV kunt u terecht bij
de steunfunctionaris (Mannie Slag-
man). Telefonisch kunt u haar berei-
ken (tel. 3405) of u kunt langskomen
op het kantoor aan de Raadhuisstraat
6. Woensdag 's morgens, tijdens het
spreekuur, is er altijd iemand aanwezig
om u de weg te wijzen bij vragen.

Politievaria GROEP VORDEN

Op 26 juni vond er omstreeks 08.55
uur een aanrijding plaats op de Raad-
huisstraat te Vorden ter hoogte van de
Amrobank. Nadat een bestuurster van
een personenauto was ingereden op de
parkeerstrook, reed zij nog een klein
stukje achteruit. Tijdens deze manoeu-
vre raakte ze de inmiddels achter haar
staande auto. Enkel lichte materiële
schade.

Op dezelfde datum omstreeks 09.30
uur vond op de Zutphenseweg een
eenzijdig ongeval plaats. De bestuur-
ster van een personenauto, komende
uit de richting Warnsveld geraakte in
de bocht voor de afslag met de Rond-
weg in de rechterberm. Hierna stuurde
zij bij, waarna zij de macht over het
stuur verloor en aan de overzijde van
de weg, tussen twee bomen door in een
sloot terecht kwam. De bestuurster
kwrm met de schrik vrij. De auto liep
aanzienlijke schade op.

Op 27 juni omstreeks 19.15 uur vond
er een aanrijding plaats op de kruising
Lankhorsterstraat - Baakseweg. Door
geen voorrang te verlenen geraakte op
genoemd punt twee auto's geheel ver-
nield. Zij werden door een takel/ber-
gingsbedrijfafgesleept.

Op 29 juni ontvreemden twee knapen
uit een winkel te Vorden een elektri-
sche naaimachine. Door benadeelde
en enige omstanders werd een achter-
volging ingesteld echter de twee kna-
pen ontkwamen. Duidelijk signale-
ment e.d. zijn opgenomen. Onderzoek
wordt voortgezet

Naar aanleiding van een geluidsover-
lastmelding de radio e.d. zacht gezet in
een woning aan de Voornekamp.

Op maandagnacht, l juli 1991, is er
ingebroken in een kantine van een
camping te Vorden. De schuifpui is
opengebroken en in de kantine heeft
men de aanwezige fruilautomaten
opengebroken. Tevens is een T.V. ont-
vreemd.

Aan de Onsteinseweg werd uit een
tuinschuurtje een fiets ontvreemd. Op
dezelfde dag werd de fiets teruggevon-
den bij de Hamelandweg te Vorden.

Door leden van de Verkeersgroep van
de Rijkspolitie Apeldoorn is op l juli
een 'zeer' snelle bromfiets uit het ver-
keer genomen voor nader onderzoek.
Een proces-verbaal terzake het niet
ju is t dragen van een helm, te veel ge-
luid veroorzaken, opgevoerde brom-
fiets rijden en een te hoge snelheid r i j -
den wordt opgemaakt.

Gevonden voorwerpen: sleutel ces;
groene brievenbus; l zwarte lederen
portefeuille, inhoud rijbewijs; 5 sleu-
tels aan ring; ketting kleur goud; zilve-
ren bedelketting met vaste bedeltjes
(5).

Verloren voorwerpen: beugel boven-
gebit; zwarte dikke kater, witte puntige
bef; dames polshorloge, merk Pontiac,
heel klein; zonnebril, aubergine kleu-
rig, in wit hoesje; fiets, heren-, antra-
ciet; autosleutels, van een Ford; sleutel;
zakmes, merk Victorinox; portemon-
nee, kleur rose met paars.



Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Aanplakbiljetten
Briefpapier
Computerformulieren
Doorschrijfsystemen
Enveloppen
Folders
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Indrukwerk
Jaarverslagen
Kranten
Labels
Menukaarten
Nota's
Orderformulieren
Periodieken
Quitanties
Rouwbrieven
Stickers
Trouwkaarten
Uitnodigingen
Verpakkingsdrukwerk
Waardebonnen
X-straalenveloppen
Yskaarten
Zelfklevende briefkaarten

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Bijsluiters

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AAVoid t
TtiU.-foon 05752 1010

Centrale Volksbank

Daar voelt u zich thuis

Privé(Salaris)rekeningen
Hypotheken - Leningen

Diverse Spaarrekeningen

Beheerder: G.J. Albrecht
Zuivelhof 11 - 7251 EH VORDEN

Kasuren: maandag en woensdag
van 19.00-20.00 uur

vrijdag van 18.00-20.00 uur

Telefoon: 05752-3649

l O jaar Barchem Muziekfestival!

Een gezellig heet Barchems
zomerweekend!
Drie vaste gegevens zijn al tien jaar bevestigd: 1. Het Barchem
Muziekfestival is altijd gezellig; 2. Het Barchem Muziekfestival
brengt de beste artiesten en 3. Het Barchem Muziekfestival heeft
altijd mooi weer, aldus een van de organisatoren Henk Oplaat.

En als de voorspellingen uitkomen zal het laatste zeker uitkomen:
Het eerste warme zomerweekend valt op 12, 13 en 14 juli tijdens
het Barchem Muziekfestival. De gezelligste artiesten zitten dan in
Barchem; RTL 4 met Hans Kazan, Imca Marina, Arie Ribbens,
Henk Wijngaard, De Bargkapel, Wim Dolphijn en Normaal zor-
gen dan voor topamusement.

12 juli: Hans Ka/an's RTL 4 Prij/en-
slag /al op / i j n overbekende wi j /e de
aanwezigen verrassen met een lawine
van prijzen! De rijtiende prijzenkara-
vaan van RTL 4 heeft het Barchem Mu-
ziekfesüva] uitgekozen voorde/e show
gelijk aan het TV-programma. Uitge-
loo worden betekent kans op vele grote

pi ij/en tijdens de/e Prijzenslag: Kom
en maak kans, de entree is gratis!

13 juli: Feestparade met Nederlands
grootste {eestkrakers, na K) jaar de al-
lergrootste luisterartiesten te hebben
ontvangen; nu /uilen de artiesten op
het podium de /.aal onthalen op een

OP R UI MIN G
gebruikte

NAAIMACHINES
o.a.

Husqvarna
Bernina
Singer

Lewenstein
Einer

Naaimachinespecialist

BOAGOQJEfl
Lochem: Nieuwstad 31 - tel. 05730-52748

Vorden: Kerkstraat 13 - tel. 05752-3700

O-P-R-U-I-M-I-N-G
Door reorganisatie gaan alle witte meubelen weg met

40% KORTING

Vele afgeprijsde meubelen door de gehele winkel.
Ook meerdere inruilmeubelen, o.a.
leuke leren bankjes en draaifauteuils V3n3T 50,—

Tevens vele couponnen tapijt met kortingen van .

40 tOt 60% en GRATIS GELEGD

Vele restanten gordijnstoffen, dekbedden, overtrekken, zuiver
scheerwollen dekens, enz. enz.

Gedurende de opruiming 10% KORTING op tapijten,
textiel en matrassen.

Zie de etalages voor de vele aanbiedingen en kom vrijblijvend
binnen voor informatie.

OOK TIJDENS DE OPRUIMING IS UW ADRES:

feestpro^amma die men nooit zal ver-
geten.
Imca 'dolle' Marina altijd goed voor
een spontane hartverwarmende show
zal de hele zaal opzwepen tot een
hoogte^^U Ook Arie Ribbens en hé
Suzie He^k Wijngaard zullen zorgen
dat men een feestavond krijgt voorge-
schoteld die uniek is!
Nee, in Barchem brengen we niet l ar-
tiest op het podium maar liefst 3 grote
feesttopartiesten, aldus Henk Oplaat
en niet te vergeten het internationaal
bekende dans- en showorkest De Ome-
ga-band een beter orkest is bijna on-
denkbaar volgens de mede-organisator
Oplaat; gezellige mensen zijn gewoon
ISjuli ook in Barchem.

14 juli: Al tien jaar de Normaalste dag
in Barchem! Vanwege het 10 jaar Nor-
maal in Barchem zal hier op spectacu-
laire wijze aandacht aan geschonken
worden!
Super Normaal op 14 juli in Barchem.
'Hoe ze 't veur mekaar kriegt wet ik
neet, moar ze hebt altied mooi weer. 't
Geet d'r dus ok warm an toe in Bar-
chem!' Dat zegt zanger Bennie Jolink
van Normaal aan de vooravond van het
du b bel-o p trede n dat de Achterhoekse
rockband zondag 14 juli verzorgt in de
feesttent. Met een frühschop-concert
en een avondoptreden wil Normaal het
tienjarige bestaan van het Barchem
Muziekfestival op bijzondere wijze
kracht bijzetten.

tî îiVolgens de Barchemse organisatoren is
hun festijn 'het gezelligste h0kersfeest'
dat men zich maar voor kan stellen.
'Een echte Normaal-fan geet noar Bar-
chem' is het parool. Lantyiiet alle an-
hangers kunnen het "|̂ B§*n echter
bijwonen. Dat bleek vo^^jaar wel,
toen razendsnel het bordje 'uitver-
kocht' tevoorschijn kwam. 'De tente
wordt dit joar anepast, moar vol is echt
vol. Ie mot de kaarten halen in de veur-
verkoop. Dat schelt oe ok nog een
knaak' laten de organisatoren weten.
Omdat het avondoptreden een heus
dubbel lustrumfeest is, rekent men in
Barchem op een verrassende Normaal-
stunt.
Manager Martin Jansen zint nog een
'act', maar wil nog niet het achterste
van zijn tong laten zien. Het voorstel
om tussen het koffieconcert en het
avondoptreden een voetbalwedstrijd
met Normaal te houden, kon in de
ogen van de — overigens goed geoe-
fende - - Achterhoekse muzikanten
geen genade vinden. 'We wilt 's ao-
vends topfit weazen', zegt Bennie Jo-
link.
Een goede tip: Haal nog deze week de
laatste kaarten voor het Normaal-op-
treden op 14 juli; als Wim Dolphijn de
zaal 'opwarmt' zullen ongetwijfeld alle
kaarten zijn verkocht!

Frühschoppen: Bargkapel en Normaal 14
juli UITVERKOCHT.

Handige tips voor lekker en
gezellig barbecuen
Als u een dezer dagen gaat barbecuen wilt u er vanzelfsprekend
ook optimaal van genieten. Daarom geven we u hier een aantal
praktische en handige tips die u prima van pas komen.
* Als u gaat barbecuen zorg er dan

voor dat de barbecue goed op tempe-
ratuur is voordat u liet vlees erop
legt. Maak hem daarom ongeveer
een uur van te voren aan zodat hij
goed heet is. Pas als de briketten of
het houtskool grijs van kleur zijn en
de vlammen zijn gedoofd, is de bar-
becue gebruiksklaar. Bij het aanma-
ken kunt u het beste aanmaakblokjes
ol aanmaakvloeistof gebruiken.
Gebruik nooit petroleum, spiritus of
wasbenzine, omdat die bij verbran-
ding schadelijke stoffen achterlaten.

* Plaats het rooster, afhankelijk van het
soort vlees dat u kiest, ongeveer 25 a
40 cm boven het vuur. Vlees met een
korte bereidingstijd kunt u iets dich-
ter boven het vuur plaatsen dan vlees
met een langere bereidingstijd.
Door de grotere hitte schroeit het
dan snel dicht en blijven alle vlees-
sappen in het vlees bewaard.

Het is raad/aam om het vlees te ver-
delen over meerdere schalen. U kunt
het vlees dan langer in de koelkast
laten staan en haalt het er pas dan uit
wanneer u het nodig hebt. /<>rg er
ook voor dat u rauw vlees nooit in
contact laat komen met bereid vlees.
De mogelijkheid bestaat dan name-
l i j k dat bacteriën van het onbereide
op het bereide vlees terechtkomen.
Dooi de verhitting worden bij het
rauwe vlees de eventueel aanwe/ige
bacteriën namelijk vernietigd. Ge-
bruik daarom bij bereid vlees een
schoon bord en schoon bestek.
Tal van lekkere vleessoorten zijn ge-
schikt om op de barbecue te leggen.
Alle malse vleessoorten, zoals var-
kens- of kalfsschnitzel, entrecöte en
biefstuk, maar ook gehaktballetjes,
krabbetjes, en dikkere plakken vlees-
waren (bijvoorbeeld casselerrib) z i jn
heerlijk om te grillen op de barbe-
cue.

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gestoofde runderlappen
U heeft nodig voor 4 personen: 600 gram runderlappen, mosterd, 2 tomaten,
enkele worteltjes, enkele takjes peterselie, l ui, l laurierblad, I kruidnagel, 100
gram boter, zout, peper, bloem
Voor de paprikamix: l rode paprika, l groene paprika, l gele paprika, l witte
of paar se paprika, l prei.

Basisbereiding stoven: Zout, kruid en bebloem het vlees. Schroei het in
bruine boter aan weerszijden dicht en bak het bruin. Neem het vlees uit
de pan en blus de braadboter af met water. Doe het vlees terug in de
braadpan en stoof het met gesloten deksel zachtjes gaar.

Bereiding: Bestrooi het vlees met peperen zout, smeerde lappen in met
de mosterd en haal ze door de bloem. Snijd de tomaten, de wortel en de
ui in stukjes en hak de peterselie fijn. Steek de kruidnagel in het laurier-
blad. Verhit de boter tot het schuim is weggetrokken en bak de lappen
rondom bruin. Haal de lappen daarna uit de pan.
Fruit dan de wortel, ui en de peterselie in de bakboter aan en schenk er
een scheutje water bij. Roer alle aanzetsels los van de bodem van de pan
en leg het vlees, de tomaat en het laurierblad in de jus. Sluit de pan en
stoof het vlees in ca. 2 uur gaar. Snijd de paprika's in blokjes. Voeg 15
minuten voor het verstrijken van de stooftijd de paprikamix toe. Lekker
met gekookte aardappelen.

Voedingswaarde per portie: energie 1705 k] (410 kcal); eiwit 33 gram;
vet 25 gram; koolhydraten 12 gram.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Vleessoorten met een langere berei-
dingstijd, zoals spare ribs, lever of
schouderkarbonade, kunt u het beste
eerst even kort voorkoken in bouil-
lon. Het vlees is dan al gaar en krijgt
op de barbecue een knapperig korst-
je en een lekkere smaak.
Datzelfde kunt u doen met gehakt-
balletjes en hamburgers. Als u deze
even kort kookt of voorbraadt, dan
vallen ze op de barbecue niet uit el-
kaar. Dep ze even droog, smeer ze
lichtjes in met wat olie en leg ze daar-
na op het rooster.

* Neem bij het barbecuen niet te grote
stukken vlees, dat is vaak onpraktisch
en het duurt te lang voordat ze gaar
zijn. Ook te vette vleessoorten zijn
minder geschikt.
Tijdens het barbecuen druipt het
overtollig vet op het hete vuur en kan
door verbranding schadelijke stoffen
veroorzaken, die vervolgens weer op
het vlees kunnen komen.

* Rijgt u het vlees aan spiezen, houd er
dan rekening mee dat verschillende
vleessoorten verschillende berei-
dingstijden nodig hebben. Gebruikt
u bijvoorbeeld varkensvlees, dat al t i jd
gaar gegeten moet worden en rund-
vlees, dat ook rosé gegeten kan wor-
den, snijd dan het rundvlees in grote-
re blokjes dan het varkensvlees.
Op die manier heft u het verschil in
bereidingstijd op. Bij het maken van
spiezen kunt u ijzeren pennen of
houten satéstokjes gebruiken. Legde
houten stokjes eerst een uur in het
water in de koelkast. Dat voorkomt
dat ze op de barbecue verbranden.

* Tenslotte nog een handige tip: draai
het vlees pas om als het vanzelf ge-
makkelijk van het rooster loslaat.

Wij wensen u een zonnige en gezellige bar-
becue toe!



OPRUIMING

CORNERl* ZUTPHENSEWEG 8 VORDEN TELEFOON 2426

DEZE WEEK:

Appelflappen of
Kersenflappen

NU 6 HALEN

5 betalen
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL.1384

De
gehele maand juli

10% KORTING
op alle lingerie

behalve
aanbiedingen.

MORSSINKHOF

Nieuwstad 14-7251 AH Vorden
Telefoon 05752-1985

Voor al uw loodgieterswerk,

Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

De Christelijke muziekvereniging SURSUM CORDA Vorden
is een bloeiende vereniging met majorettegroepen, een

malletband, een leerlingenorkest en een harmonieorkest.
Tevens worden er binnen de vere^^g de leerlingen

opgeleid door eigen vakbekwBro docenten.

In het harmonieorkest is nu plaats voor:

FLUITTISTEN - HOBOISTEN
KLARINETTISTEN - TROMPETTISTEN

TROMBONISTEN - fllSISTEN

Natuurlijk kan men zich ook aanmelden als
LEERLING MUZIKANT en wordt dan vakkundig opgeleid.

Ook bij de mini- en majorettegroepen en de malletband zijn
nieuwe leden van harte welkom.

Voor aanmelding of informatie kan men contact opnemen met
D. Boerstoel (tel. 1567) of H. Smallegoor (tel. 2657).

SURSUM CORDA, EEN VERENIGING WAAR MUZIEK IN ZIT!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Voor reparaties
van

N BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek

05752-1807

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

00 juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Haast u naar de Gtnkgo-specialist:
modellen uit de nieuwste collectie gaan nu
met voordeel onze showroom uit!!!

U kunt het zo gek niet bedenken of er zit
klinkende munt voor u in. Profiteer wél
snel, want wat verkocht is, is verkocht!

GINKGO
meubelen 00

HET GAAT ER TENSLOTTE OM
DAT U MEER AAN HAAR OVERHOUDT.

De feiten en cijfers bewijzen dat de Hendrix' klant
een beter saldo per koe behaalt. De Hendrix' klant
verdient meer dan het landelijke gemiddelde. Hij melkt
zijn quotum efficiënter vol. En hij verkrijgt meer melk
per koe. Met het gewenste vetgehalte en een hoger
percentage eiwit, Daarbij gebruikt de Hendrix' klant
minder krachtvoer per 100 kg melk.

Dat is het resultaat van een
juiste balans tussen ruwvoer
en sturend krachtvoer
gekoppeld aan heldere bedrïjfs-
adviezen. Daarom is de
conclusie heel simpel: als u
meer wilt verdienen gaat u met
Hendrix in zee.

WIE VERDER KIJKT KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

Bel vrijblijvend:

H. Vlogman,

Vorden

tel, 05752-2959

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Alleen het beste is goed genoeg
•f MEINDL schoenen

+ breed assortiment
•f voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
4- dus werkelijk 100% waterdicht
+ sta op MEINDL

iteeds Jorltreffendl

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Opheffingsuitverkoop

Durea, Picardi en Cristall
69-

raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

in kleine maten NU

Alle Kinderschoenen HALVE PRIJS

Zweedse muilen va„a, 19,-

Veel Linnen schoenen vanaf 10,-

Sport- en trimschoenen va^ 29,-

Alle Damespumps HALVE PRIJS

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 Tel. 1342
's maandags gesloten.



Seizoenafsluiting
Pupillen E-2
Op zaterdagmiddag, 15 juni jl. werd het seizoen voor de pupilléh E-2 van W
Vorden op fraaie wijze afgesloten.
Dit team, onder leiding van Ap Klaassen, kan op een zeer succesvol seizoen terug-
zien.
Door goed keeperswerk kreeg het team slechts 7 goals tegen en meer dan 100
doelpunten voor. Een absoluut record!!
Een sportspelmiddag moest door slechte weersomstandigheden worden afgebla-
zen, doch werd vervangen door een videoprogramma, hetgeen voor de leden van
het team, gezien hun reacties erg werd gewaardeerd.

SPORT- nieuws

Daarna werden deze voetballers door en bij hotel Bakker getrakteerd op een lekker
etentje, wat door hen wel was verdiend.
Het pupillen E-2 team bestond dit jaar uit de leden:
Vincent Ten Have; Auke Markerink; Rene Bogchelman; Twan Jongbloets; Cris-
tiaan Lichtenberg; Arjan Vruggink; Thomas Radstake en Willem Paul Bakker.
W Vorden wacht met deze jeugd een goede toekomst.

Zwemvierdaagse
van start
Eindelijk was het dan zover dat een
georganiseerd evenement in het zwem-
bad ,,In de dennen" doorgang kon vin-
den. Tot op heden waren allerhand
„waterfestijnen" vanwege het weer af-
geblazen.
Maandagavond ging de door de zwem-
en pöloclub „Vorden '64" georgani-
seerde zwemvierdaagse van start. In to-
taal namen 40 personen een duik in
het water. De deelnemers konden kie-
zen uit twee afstanden per avond, t.w.
250 of 500 meter.
Maar door de gestage regenval maan-
dagavond is de deelname minimaal,
zodat het bestuur van de zwemvereni-
ging - in samenwerking met het zwem-
badbestuur - heeft besloten om de
zwemvierdaagse te VERLENGEN. In
afwachting van het beloofde mooie
weer, kan men nu ook nog starten op
woensdag. De zwemvierdaagse gaat in
ieder geval door tot en met vrijdag.
Eventueel kan er zaterdag ook nog ge-
zwommen worden.
Bij droog weer zullen de spelletjes (het
randgebeuren) gewoon doorgaan.

Club-
kampioenschappen
VTP-JeugdDubbels
In het weekend zijn de clubkampioen-
schappen voor de jeugd van het Vor-
dens Tennispark gespeeld. De deelne-
mers/deelneemsters werden in poules
ingedeeld hetgeen als voordeel biedt
dat er vaker gespeeld kon worden. De
score werd bepaald door een zgn. pro-
set te spelen, dus wie het eerst 9 games
behaalde was winnaar/winnares. Het
waren spannende wedstrijden met hier
en daar zeer verrassende uitslagen. De
weersomstandigheden speelden de or-
ganisatoren t.w. cle jeugdcommissie
van VTP, weer danig parten. Toch wer-
den de wedstrijden door vrij veel sup-
porters bijgewoond.

Uitslagen:
Meisjes van 13 t/m 17 jaar dubbel: Pa-
mela Brandenbarg/Hanke Wempe -
Marloes Brandenbarg/Anwari v.d.
M eer 6-3; 6-3.
Jongensdubbel t/m 12 jaar: Rutger Wul-
link/Ronald Regelink - Paul v. Hel-
den/Woutervan Helden 6-4; 6-4.
Jongensdubbel 13 t/m 17 jaar: Erwin
Bos/Jochem Emsbroek - Tarko v.
Wijk/Willem Holterman 6-0; 6-2.
Mix t/m 12 jaar: Ruth Brinkhorst/Paul
v. Helden - Marsja v. Wijk/Rutger Wul-
link 7-6; 6-1.

Oriënteringsrit
'De Graafschap-
rijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseerde zondagmiddag een oriënte-
ringsrit over een afstand van 50 kilo-
meter. Uitzetters W.W. Wisselink en
H.B.J. Horsting. Start en finish waren
bij café Schoenaker.
Uitslagen:
Auto's A-Klasse: 1. B. Regelink, Vorden
30 str.; 2. H.J. Cortumme, Toldijk 117;
3. P.J. van Huffelen, Epe 119.
Idem B-Klasse: 1. G J. Eskes, Best 190
str.; 2. W. Fleerkate, Markelo 241; 3. J.
Reugebrink, Enschede 247.
Idem C-Klasse (leden): 1. HJ. ten Velde,
Bare hem 70; 2. J. Slagman, Vorden 94;
3. R. Sc heffer, Zweeloo 123.
Idem niet-leden: 1. M. Maalderink, Tol-
dijk 62; 2. R. Drenth, Zuidbroek 130; 3.
M. Klein Resink, Hengelo 159.
Aanmoedigingsprijzen H. Horstman,
Vorden en G.J. te Veldhuis, Halle.

Touwtrekkampioen-
schappen
De touwtrekvereniging „Vorden" orga-
niseert woensdagavond 3 ju l i op haai
terrein aan de Ruurloseweg het Kam-
pioenschap van Vorden touwtrekken.
Tot op heden hebben zich tien teams
ingeschreven, waaronder Lindese
Boys, de Kampioen van het voorgaan-
de jaar.
Zondag 7 j u l i wordt - eveneens op de
terreinen van de TTV Vorden - het der-
de toernooi om het Nederlands Kam-
pioenschap gespeeld. In totaal nemen
hieraan 40 ploegen uit de vier gewes-
ten van Nederland deel. De klassen
/.ijn: 040. C.80 en 720 kg. In de klasse
640 kg doet ook het team van Vorden
mee.

De Snoekbaars
De Vordense hengelaarsvereniging
„De Snoekbaars" organiseerde in de
Berkel voor jeugd- en seniorleden de
vierde onderlinge wedstrijd. Uitslagen:
jeugd 1. R. Nijenhuis, 15 stuks, 193 cm
- 1. H. Nijenhuis, 7 st„ 89 cm-3. Joh.
Korenblek, 5 st„ 80 cm - senioren L J.
Besselink, 2. R. Golstein, 3. H.J. Fle-
ming. De senioren vingen 30 vissen
meteen totale lengte van 557 cm.

PV Vorden
Op 29 juni werd door de leden van de
PV Vorden met 165 duiven deelgeno-
men aan de competitie-vlucht vanuit
Chantilly. De duiven moesten een af-
stand van 422 km overbruggen om te-
rug te keren op hun hok. De lossing in
Chantilly vond plaats om 12.00 uur.
Om 17.37 uur bereikte een duif van G.
en H. Boesveld als eerste zijn hok met
een gemiddelde snelheid van 76 kilo-
meter per uur. Binnen 21 minuten ar-
riveerde 20% van de 165 duiven, zodat
om 17.58 de uitslag bepaald was.
De eerste tien klasseringen waren als-
volgt: G. en H. Boesveld l, 2, 7, 8 en 10
- H. Stokkink 3 en 9 -J. Eulink 4 - A.
Lutteken 5 - Comb. Bruggeman 6.
Op 30 juni werd met maar liefst 946
jonge duiven deelgenomen aan de af-
richtingsvlucht vanuit Deurne. Deze
gelegenheid werd gebruikt om er bin-
nen de vereniging een competitie-
vlucht van te maken, zodat de krachten
nog beter gemeten konden worden. De
duiven moesten een afstand van 77 ki-
lometer afleggen om terug te keren op
de thuisbasis. De jonge duiven werden
om 8.30 uur gelost in Deuren. Een
tweetal duiven van Jos Eulink nestelde
zich aan de kop van het Vordense dui-
venpeleton en liet zich de voorsprong
niet afnemen. Met een gemiddelde
snelheid van 82 kilometer per uur be-
reikte één van hen om 9.26 uur het
fraai gelegen hok in Delden. Binnen
28 minuten arriveerde 20% van de 946
duiven, zodat om 9.54 uur het klasse-
ment bepaald was.
De eerste tien klasseringen waren als-
volgt: J. Eulink l, 2, 6, 8, 10 - Comb.
Bruggeman 3 en 4 -T. Wesselink 5 -W.
Oldenhave en zn. 7 - C. Bruinsma 9.

Edwin Maalderink Jong Gelre
(RTV) 3e in de
Ronde van
Winterswijk

In het kader van het aspirant leden-
werk organiseert de afdeling Vorden
van Jong Gelre vrijdagavond 12 juli bij
de fam. Knoef aan de Onsteinseweg
een barbecue. Ook de Jong Gelre-le-
den nemen hieraan deel.

Edwin Maalderink van RTV Vierakker-
Wichmond is 3e geworden in de Ronde
van Winterswijk voor nieuwelingen.
Maalderink sprong alleen weg uit het
peloton. Later kreeg hij twee mede-
vluchters. Maalderink moest in de
sprint tevreden stellen met een knappe
3e plaats. Woensdag eindigde hij in
Dusse al als 17e en zaterdag in Harder-
wijk als 20e. Maalderink heeft goede
kwaliteiten maar kon het tot het afgelo-
pen weekend nog niet omzetten in kor-
te klasseringen.
Lars Vos (eveneens een renner met
kwaliteiten) werd in Winterswijk 17e.
Jan Wullink klasseerde zich in de ge-
combineerde wedstrijd voor A- en
B-Amateurs als 9e. De B-amateurs
Bennie Peters en John Schoenaker ein-
digde allebei ook knap voorin (A- en
B-Amateurs ook in Winterswijk).
Mano Lubbers (Giant) heeft het afge-
lopen weekend weer bijzonder veel
pech gehad bij het kampioenschap van
Nederland. Hij reed al in de tweede
ronde lek. Doordat er bij de A-Ama-
teurs meteen hard werd gekoerst, kon
Lubbers de achterstand jammer ge-
noeg niet meer dichtrijden.
Peter Makkink heeft 100 km kunnen
volhouden, daarna moest hij de wed-
strijd staken.

Sociï tennis
Regionale jeugdcompetitie uitslagen:
Inhaalwedstrijden: gemengd t/m 12
jaar Sociï 2-Almen l 5-13; meisjes t/m
17 jaar TC 't Hammeier l-Sociï 2-10.
Zaterdag 29 juni: mixed t/m 12 jaar So-
ciï 1-Braamveld 16-2, Eerbeek-Sociï2
18-0; mixed t/m 17 jaar Almen-Sociï
10-8; meisjes t/m 17 jaar Sociï-LTC
Gorssel212-0.

Geslaagd

ENDA
JULI:

1 t/m 4 Zwemvierdaagse
5 Open Tafel SWOV
5 Toj^eluitvoering Buurtvereniging

D^KVi, Dorpscentrum
6-7 Braderie Wichmond,

Ludgermarkt
9 Open Tafel SWOV

12 Open Tafel SWOV
16 O^ Tafel SWOV
16 SoQpiïddag Kranenburg

Eindmiddag
17 Welfare Wehme werk indelen
19 Open Tafel SWOV
21 Zomertocht VRTC, de Herberg en

Ras
21 Wadlopenjong Gelre Warnsveld
23 Open Tafel SWOV
26 Midsummernightswimming 'In de

Dennen'
26 Open Tafel SWOV
30 Open Tafel SWOV

AUGUSTUS:
2 Open Tafel SWOV
6 Open Tafel SWOV
9 Open Tafel SWOV

11 Seniorenwedstrijd 'De Snoekbaars'
11 Kranenburgs Belang Klootschieten
13 Open Tafel SWOV
16 Open Tafel SWOV
20 Open Tafel SWOV
21 Floralia bloemschikcursus
23 Open Tafel SWOV
27 Open Tafel SWOV
28 Floralia bloemschikcursus
28 Welfare Wehme Handwerken
30 Open Tafel SWOV
31 Dropping Kranenburgs Belang

Aan de Hogeschool Gelderland te Arn-
hem slaagde dhr. H. Scholten voor het
diploma H.B.O. personeelsmanage-
ment.

Gehandicapt en
toch gewoon leven
De nationale AVO-collecte 'Integratie
Gehandicapten' ligt weer achter ons.
Dankzij alle gevers en de vele collectan-
ten die langs de deuren zijn gegaan,
heeft men in juni '91 f4.333,65 opge-
haald.
Een prachtig resultaat dat voor vele ge-
handicapten uitzicht biedt op een be-
ter bestaan.

Avondoriënterings-
wandeling
Medlertol
Als start van het eigenlijke Medlerfeest
is onder goede weersomstandigheden
zaterdagavond 29 juni de traditionele
oriënteringswandeling gehouden. De
deelnemers werden met auto's naar het
beginpunt, dat in Ruurlo was, ge-
bracht. Via zand- en bospaden en ver-
harde wegen liep de route naar het
eindpunt café Eykelkamp terug.

Na afloop werden in café Eykelkamp
de prijzen uitgereikt door voorzitter
Hendriksen. De Ie prijs was voor de
groep Herbert Bosch; 2e prijs groep
René Kamperman en 3e prijs groep
Ivonne Nijenhuis. De poedelprijs werd
uitgereikt aan de groep van Jannie
Klein Geltink.

Vrijdag 5 juli begint het eigenlijke
Medlerfeest met de groep 'Spöl' uit
Zelhem. Zaterdagmiddag 6 juli is de
officiële opening van de Volksspelen
door burgemeester Kamerling, 's
Avonds is er een grcxfeal onder lei-
ding van DE MIDWAY

Geslaagd
In Amersfoort slaagd^evize plaatsge-
noot de heer FJ. Meij^^an voor het
diploma S.O.D.-I (documentaire infor-
matievoorziening en administratieve
organisatie).

Ronald MacDonald
huis
Voor het sponsorzwemmen met een
maximale opbrengst voor het Ronald
MacDonald huis hebben zich al een
aantal opgegeven. Een ieder die
meedoet aan de zwemvierdaagse kan
ook meedoen aan het sponsorzwem-
men.

Grote ophaaldag
Aanstaande zaterdag 6 juli is weer de
bekende ophaaldag ten behoeve van
de PRETTYMARKT. Heeft men spul-
len, wil men die dan buiten zetten?
Vanaf 's morgens wordt dit opgehaald.
Er wordt opgehaald door het hele dorp
Vorden, Kranenburg en Wichmond.
Voor verdere inlichtingen kan men bel-
len 05752-3655.

Uniek motorevenement met
4 oude9 race- en sportmo toren
op woensdagavond 10 juli in
Hengelo (Gld).
De openingsdag van de Hengelose kermis zal groots worden inge-
zet, doordat de kermiscommissie E.M.M, in samenwerking met
de Historische Motorvereniging H.M.V. en de plaatselijke motor-
club HAMOVE een demo stratenrace zal organiseren. Omdat dit
weer geheel iets nieuws is voor deze streek verwachten zij weer
duizenden toeschouwers.
Het programma zal bestaan o.a. uit de
klasse 125 cc waarin een aantal Eysink
motoren zullen meerijden, welke vroe-
ger furore maakten op de TT. van As-
sen, verder in deze klasse merken als
D.K.W.,SpartaenN.S.U.

In de klasse 250-350 cc zullen de Nor-
ton's, B.S.A. en Velocette's de prachti-
ge racegeluiden van weleer doen herle-

In de 500 cc de koningsklasse van voor
de oorlog zal er nog een met handge-
schakelde Norton uit 1930 mee-
draaien, men kan dan zien welk een
tijdwinst een voetschakeling met zich
meebrengt.

Naast de drie klassen met 'oudjes' een
smaakvol programma van veelal
250-350 cc Italiaanse raspaardjes uit de
vroeg zestiger jaren, hetgeen goed aan-
sluit op de meer historische motoren,
in deze klasse zullen de merken Ducati
en Aermacchi de boventoon voeren.
Een blik in het programma maakt dui-
delijk dat men veel soorten motorfiet-
sen zal zien, race- en sportmotoren uit
ver vervlogen tijd, door de eigenaar
met zorg en liefde gerestaureerd en
technisch in perfecte staat gebracht.
Het rennerskwartier zal rondom de
'Welkoop' zijn en de start zal voor hotel
Leemreis plaatsvinden, het circuit is
Spalstraat-Zuivelweg-Leliestraat-Ie-
kink.

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

installatiebedrijf

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

geld oplevert. Stap eens bij ons
''binnen. We vertellen M F F l T

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Alles onder één dak bij

fons jansen
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Dun Brarnel
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Lindese molen
Wichmond
Clubhuis Medler
Marktplein
Kasteel Vorden
De Belten
Marktplein
Den Bramel
Kasteel Votden
Marktplein
Marktplein

Lindese molen
K, r, tee l Vorden

Marktplein
Do Belten
Marktplein
De Vijfsprong
Wientjesvoort
Hackfort
Kasteel Vorden

Marktplein

De Herberg
Marktplein

De Herberg
Marktplein
De Herberg
Lindese molen
De Herberg en
café Ras, Ruurlo
Marktplein
Kasteel Vorden
De Belten
Marktplein
Kasteel Vorden
Wildenborch
Zwembad

Het Wiemeling

Marktplein
Lindese molen
D'n Olde Kriet
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LGENDA
VVV: Avondwandeling
VVV: Bezir.htigmg ka:.'

VVV: Viswedstri jd
Deldense Bmirtver.: Toneeluitvoering
Mecllertol: Con< Bfl
Medlertol: Oianje /Volks le i - : , t
Deldense Buurtver.: Buurtfeest
Linde: Verhalen onder de molen
Wichmond/Vierakker: Ludgermarkt
TTV: Touwtrekken kamp. van Neder and
VVV: Avondwandeling
VVV: Bezichtiging kasteel
VVV: Bezichtiging Pmetum
VVV: Acht kastelen f ietstocht
VVV: Avondwandeling
VVV: Bezichtiging kasteel
VVV: Viswedstrijd
Zwem-/poloverenit)ing: Prettymarkt
Linde: Verhalen onder de molen
VVV: Bezichtiging kasteel
VVV: Avondwandeling
VVV: Bezichtiging Pinetum
VVV: Acht kastelen f i e ts toch t
VVV: Bedrijfsbez/ichtiging
VVV: Lezing met dia's
Natuurmonumenten: Lezing

VVV: Bezichtiging kasteel

VVV: Braderie en kermis
Herberg: Live muziek

VVV: Kermis
Herberg: Drive in show en live muziek
VVV: Kmderbtadene en kermis

Herberg: Openlucht en zaalfesti jn
Linde: Verhalen onder de molen

VRTC: Zomerfietstocht
VVV: Avondwandeling
VVV: Bezichtiging kas tee l

VVV: Bezichtiging Pinetum
VVV: Achtkastelenfietstocht
VVV: Bezichtiging kasteel
Kapelcommissie: Staringavond
In de Dennen: Midsummermgh!
swimming
Circus Bavaria: Circusvomstelling
La ndljou worg.: Bed rijven h e l s t e » hl

Linde: Verhalen onder de molen
Wichmond/Vierakker: Koet se n r il

Het is nauwelijks
voorstelbaar,

dat in Nederland maar
zo weinig herinnert aan
de 102.000 joodse
landgenoten, die in de
Duitse concentratie- en
vern ietigingskampen
werden vermoord.

V(x>r de/e 102.000 omgekome-
nen wil een aantal overleven-
den op de appèlplaats van het
voormalig kampterrein een
ereveld inrichten. Naamloos
kwamen zij om.
Even/ovele naamlo/e stenen
zullen een blijvende herinne-
ring vormen aan elk der
slachtoffers.

l' kunt één of meer stenen a ƒ 25,00 per stuk laten plaatsen ter
nagedachtenis van dierbare of onbekende landgenoten.

LI ontvangt een certificaat met vermelding van het aantal stenen waarvoor u
ƒ 25,00 per stuk heeft voldaan.

Bank: NMB Bank Nijmegen nr. 68. ! • » . " - t . - t O S . C i i ro : NMB Bank Nijmegen
nr. 82.63.19. met vermelding van Westerbork 102.000 Actie Kamp Wersterbork

Voor meer informatie:
Werkgroep Westerbork 102000. Postbus 131. >t30 AC Cui jk .

••§<•

Ja, ik doe mee,
ik plaats stenen a ƒ 25,00

Naam

Adres

Postcode

Ik betaal per

Datum:

Woonplaats

Bank/Giro/Cheque'

Handtekening:

totaal / .

'Doorhalen wat niet van toepassing is.
Zonder post/egel in envelop /enden aan: Werkgroep Westerbork 102.000,
Antwoordnummer 102. >too VR Cuijk.


