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Wim Neerlaar schutterskoning
Oranjefeest Medlertol

Zaterdag werd voor de 63e keer op de Medlertol het traditionele Oranjefees^vierd. In feite begon het
feest reeds op vrijdagavond toen de toneelvereniging „De Eendracht" uit GeWaar in een goed bezette
feest hal het toneelstuk „Het Veenspook" voor het voetlicht bracht. Een stuk dat goed werd gespeeld en
waar volop van werd genoten.

De voorzitter van de Oranjevereni-
ging de heer G. Hendriksen bood de
medespelenden na afloop bloemen
aan. Voor de aanwezigen in de hal was
de avond nog niet voorbij, want na
afloop van het toneelstuk bestond er
m.m.v. Rob Koers gelegenheid een
dansje te maken.
Zaterdagmiddag konden de aanwezi-
gen op het feestterrein allereerst ge-
nieten van een optreden van de Vor-
dense muziekvereniging „Concor-
dia", waarna de traditionele volksspe-
len een aanvang namen. Nadat de Ko-
ningin van vorig jaar, Mini Meyerink,
het eerste schot had gelost, was het de
beurt aan loco-burgemeester J.F.
Geerken om zijn geluk bij het vogel-
schieten te beproeven.
In de derde ronde van het vogelschie-
ten was het Wim Neerlaar die erin
slaagde de vogel naar beneden te ha-
len. Voor hem een reden om echtge-
note Anita tot koningin te kiezen.

Zaterdagavond was er in de feesthal
een groot bal onder leiding van
„Lemmon Five".

Uitslagen Oranjefeest
Medlertol
Vogel schieten: 1. Wim Neerlaar
(schutterskoning); 2. Mini Meyerink;
3. Ina Knoef; 4. J.W. Oortgiezen; 5.
Hans Bos.
Ballero-spel (dames): 1. Mevr. Gerda
Bogchelman; 2. mevr. Gerda Eykel-
kamp; 3. mevr. Lynie Hendriksen.
Boogschieten: 1. Hans Rothman; 2.
Geert Groot Nuelend; 3. J. Teunis-
sen.
Pijltjes gooien (dames): 1. Monique
Masselink; 2. Herrijke Brummelman;
3. Sibylle Eykelkamp.
Doeltrappen: 1. Jan Hendriksen; 2.
Herbert Brummelman; 3. Jan Gotink.
Schijfschieten: 1. H. Gotink; 2. H.
Meyerink; 3. J. Teunissen.

Flessen*ent: 1. Jan Hendriksen; 2. D.
Brumn^fcnan; 3. Andre Knoef.
Vogelgomen: 1. Gerrie Hendriksen; 2.
Dina Klein Wassink; 3. Riek Knoef.
Dogkarrijden (dames): 1. Gerrie Hen-
driksen; 2. mevr. E. ten Broeke; 3.
Janny Klein Geltink.
Korfballen (dames/heren): 1. Herbert
Brummelman; 2. Antoon Horstman;
3. Reinier Hendriksen.

Kinderspelen
Ping pong ballenrace groep l en 2: 1.
Rianne Meyerink; 2. Jan Leuverink;
3. Ruud Mullink.
Melkpak vullen groep 3 en 4: 1. De-
wald Meyerink; 2. Bastiaan Meye-
rink; 3. Marloes Aalbers.
Hockeyspel groep 5 en 6: 1. Mario
Roelvink; 2. Guido Mullink; 3. Emili
Froger.
Blokjesrace groep 7 en +: 1. Lizet Go-
tink; 2. Erwin Weenk; 3. Dianne
Groot Nuelend.

^ÈESLUITING
•r OVERWEG
De overweg Brandenborchweg is in
de nacht van dinsdag op woensdag 20
juli van 23.00 tot 7.00 uur afgesloten in
verband met vernieuwingswerkzaam-
heden.

halve voetgangers en geldt voor de
Brandenborchweg vanaf de Ruurlose-
weg tot aan de spoorbaan voor beide
zijden van de weg een parkeerverbod.

IJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
VOOR OPEN-

STELLING TUINEN
VAN „DE WERSSE"

Op 17,24 en 25 juli opent „de Wiersse"
haar poorten voor de bezichtiging van
de tuinen. Op die dagen is de Wierser-
allee afgesloten voor alle verkeer be-

VERGUNNINGEN
Op 5 juli j.l. hebben burgemeester en
wethouders een bouwvergunning
verleend aan de heer R. Groot Nue-
lend, Schoneveldsdijk l , voor het
bouwen van een garage en een schuil-
gelegenheid voor dieren op het per-
ceel Schoneveldsdijk 1.
Op grond van de Wet AROB kan bin-
nen dertig dagen na verlening van de-
ze vergunning bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift wor-
den ingediend.

NZAMELINGS-I
AFGIFTE-

MOGELIJKHEDEN
AFVAL

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

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

NIEUWS IN T KORT

• Soos Kranenburg
De „Soos Kranenburg" sloot ditmaal
haar seizoen af bij café Eykelkamp.
De middag werd doorgebracht met
diverse spelen als jeu de boules, sjoe-
len, balgooien enz. Een fijne slot aan
het eind van het seizoen.

• Collecte epilepsiebestrijding
De collecte voor de epilepsiebestrij-
ding gehouden van 27 juni tot 3 juli
heeft in Vorden een bedrag opgele-
verd van f3040,-. Alle gevers en me-
dewerkers worden hartelijk bedankt
voor hun bijdrage.

• Wientjesvoort
Woensdagavond 13 juli wordt er op de
camping „De Wientjesvoort" een film
vertoond over de opfok en verzorging .
van ara's. Tevens kan men een eigen
kollektie bezichtigen.
Woensdagmiddag werd de wekelijkse
fietstocht langs de acht kastelen
gehouden.

• Geslaagd
De geslaagden voor het diploma
KMBO-Detail zijn:
Christa Berendsen, Mirjam Bever-
dam, Ingrid Boerkamp, Lindy ter
Braak, Annet Gelderman, Karin
Groot-Jebbink, Frank Hardenbol,
André Jansen, Jeroen Kres, Dineke
Luchies, Bas Martin, Stefan Terink,
Lida Veenstra, Jurgen Wilmink, Ray-
mond Wolsink, Miranda Kortman,
Maurice Hermans.

Getuigschrift KMBO-De9
Diana Hendriks, Hetty van den Vlek-
kert, Ellen Brekveld.

Diploma KMBO-Admin'^ratie:
Erik Bergsma, Gery Bj^ian, Arjan
Bultman, Jan Dijk, AnjoRbers, Erik
van den Ende, Hasan Erdem, Wilma
Evers, Petra Geerts, Engelien van
Gennep, Niek Harmsen, Petra Hen-
driks, Saskia Hermans, Miriam
Hoeks, Dorien Jaspers, Jan Klein
Hekkelder, Belinda Kuyer, Bianca
Kuyer, Patricia Nijenhuis, Gido Pas-
man, Desirée Renneboom, Frank
Rouwenhorst, Joke Ruumpol, Corrie
Schrijver, Sylvia de Wit, Ellen Zwiers.

Getuigschrift KMBO-A dministratie:
Henrike Bos, Jolanda Brummer, Re-
gina Hendriks, Angela van der Tuin,
Patricia Wagemaker, Karin Willem-
sen.

NIEUWS v/d KERKEN

Gastvrij onthaal in Dorpskerk
Op zondagmiddag 17 juli zal de
Dorpskerk opengesteld zijn voor pu-
bliek. De Raad van Kerken heeft, in
samenwerking met de plaatselijke
Evangelisatiecommissie, het initia-
tief genomen vakantiegangers en an-
dere belangstellenden gastvrij te ont-
halen in de Dorpskerk.
Er zal een klein concertje plaatsvin-
den, te geven door Bert Blom, orgel,
M. Cornelissen en M. Kamperman,
blokfluit en er is een expositie inge-
richt met werk van Vordense kunste-
naars.
De middag zal worden besloten met
een kort middaggebed onder leiding
van een gemeentelid; het thema zal
zijn „Gerechtigheid". Er zal koffie en
thee worden geserveerd in de ruimte
onder de toren van de kerk.
Het is de bedoeling nog twee van deze
zondagmiddag openstellingen te or-
ganiseren, t.w. op 7 en 21 augustus,
met en vergelijkbare opzet.
Op 7 augustus, thema „Vrede", ver-
leent Rudi van Straten samen met een
koperblazer zijn medeweking; op 21
augustus, thema „Milieu", zal het Vor-
dens Mannenkoor een optreden ver-
zorgen.

O pen lucht dienst
met zendeling Letterman
De Interkerkelijke Jeugddienst van
a.s. zondagmiddag zal bij droog weer
buiten, achter de Geref. Kerk worden
gehouden (bij slecht weer in de kerk).
In de dienst zal het gospelteam

„Nieuw Leven" zingen; in Vorden
geen onbekend koor.
Leden van „Sursum Corda" zullen
voor de begeleiding zorgdragen. Jo-
han Lotterman, onlangs voor eenjaar
teruggekeerd uit Papua Nieuw Gui-
nea, zal in de dienst het thema „Vrij-
willig Verplicht" uitwerken. Het gaat
daarbij over onze roeping, opdracht in
deze wereld. Zijn eigen ervaringen als
bijbelvertaler zullen daarin zeker een
plaats krijgen.
Na afloop van de dienst is er gelegen-
heid enkele voorwerpen uit Papua
Nieuw Guinea te bekijken en zal hij er
ook iets van vertellen.
Bij mooi weer graag een stoel meene-
men.

Kerk en braderie!
De taak van een christen is o.a. het uit-
dragen en uitbreiden van het geloof.
Eén van de mogelijkheden om dit te
doen is om tijdens de braderie van 21
juli een pantomime te spelen. Hier
heeft men een internationale groep
voor uitgenodigd. Men speelt „mani-
festo" (oorlog en vrede), op de muziek
van U2.
Tijdens het spel wordt het conflict tus-
sen de zoekende mens en maatschap-
pij uitgebeeld. Men is op zoek naar
„iets", maar waar vind je dat „iets"?
Vindt men dat in politiek of carrière?
Relfgies hebben die dat „iets"? ...

BURGERLIJKE STAND

Ondertrouwd:
W.H. Weeke en I.M. Keizer;
J. Voskamp en I.C.C.V. Doesburg.

Gehuwd:
J.M. van den Berg en A.M.S. Schoon-
derbeek; P.L. Boogaerts en C. Ver-
beek.

Overleden:
W. Gennissen, oud 84 jaar.

AGENDA

JULI:
24 Zomertocht 40 km fietsclub

VRTC „de Achtkastelenrijders"

SEPTEMBER:
6 HVG afd. Dorp, Fietstocht
8 Bejaardenkring Dorpscentrum

8 en 9 Tiroleravond Dorpscentrum
21 HVG afd. Dorp. Begin seizoen
22 Bejaardenkring Dorpscentrum
23 en 24 Volksfeest Linde

WEEKENDDIENSTEN

RK Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

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

Hervormde Gemeente
Zondag 17 juli 10.00 uur ds. H. Westerink,
Dienst van Schrift en Tafel; 15.30 uur Mu-
ziekmiddag met middaggebed; 19.00 uur
Interkerkelijke Jeugddienst in de open-
lucht, achter de Geref. Kerk. Voorganger:
zendeling J. Lotterman, m.m.v. gospel-
groep „Nieuw Leven".

Geref. Kerk Vorden
Zondag 17 juli 10.00 uur dhr. N. Esmeijer
van Hoenderlo; 19.00 uur drs. J. Lotterman
van Vorden (Openluchtdienst achter de
Geref. Kerk).

Weekenddienst huisarts
16 en 17 juli dr. Dagevos, tel. 2432. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 16 juli 12.00 uur tot maandag-
ochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Weekenddienst tandarts
16 en 17 juli W.F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

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

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

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

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

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

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

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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

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



2 Vliegen in één klap!
Wist u

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

dat

dat

dat

dat

dat

deze nauw samenwerkt met uw drukker
Drukkerij Weevers?

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

wist u zeker al?

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

had u toch ook al begrepen?

VAKFOTOGRAFIE

Vorden
Dorpsstraat 20
tel. 05752-2812

•
Hengelo Gld.
Spalstraat 10
tel. 05753-2386

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

„ wordt óók schoon

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637
7251

fons jansenT**°
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

Bij inlevering van deze bon

Zo'n ovenvers SulkerbrOOdje

voor 1,75 D a's pas lekker! /N

't winkeltje in vers brood en banket

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

BILJARTEN
is voor

jong en oud

V.K. 1988
zie elders in dit blad

Dieselolie
Petroleum

Huisbrandolie
Benzine

De laagste prijzen
bij de Vrije Pomp

G. Weulen-
Kranenbarg en Zn. BV

Enkweg 3 -Vorden

Tel. 05752-1811 of 1217

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

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

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

Kunstgebittenreparatie

DRQGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

$taat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 14, 15 en 16 juli

MAANDAG
18 juli

500 gram

Andijvie

panklaar 0.95

DINSDAG
19 juli

500 gram

Sprtskool

panklaar U.ba

WOENSDAG
20 juli

500 gram

Zomer
Rode kool

panklaar 0.95

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Heerlijke
zoete

Kersen
500 gram

2.95

Ca. 10 soorten rauw
kost uit voorraad le-
verbaar.

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

WEEKEND SPECIALITEITEN

Dikke vleesribbetjes
gemarineerd of niet

in de pan of op de barbecue

6,75

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

1 kilo

Gekookte worst
250 gram 2,25

Gebraden gehakt
100 gram 0,70

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 kiio 6,95

grove i k,io 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

7 Kippepoten
voor één

WOENSDAG GEHAKTDAG
MARKTAANBIEDING

iBami + Nasi
1 kilo 6,25

Lam shoarmavlees
100 gram 1,89

h.o.h. gehakt 1 k.io 6,95
Rundergehakt

1 küo 9,90
Borstlappen

^ 1 küo 9,90

In onze opruiming

„Burley" college van f 153,- NU 119,—

Heren en dames corduroy mol
NU f 25,-en f 29,-

Linnen mode NU vanaf f 9,—

Tassen in zomerkleuren
nu bijzonder LAAG GEPRIJSD!

Heren sandalen de laatste v a 49,—

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

GRANDIOZE OPRUIMING
in luxe en huishoudelijke artikelen

GEDURENDE 1 WEEK
van donderdag 14 juli t/m woensdag 20 juli

op de eerste etage.

Profiteer hiervan!

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Zutphenseweg 15 Vorden. Telefoon 05752-1261

400,- 695,-275,- 799,- 325,- 550,- 1050,- 600,- 495,- 825,- 400,- 695,- 695.- 275,- 799,- 325,- 550,- 1050,- 600,- 495,- 825,- 400,- 695,- 275,- 799.- 325,- 550.- 1050,- 600,- 495,- 825,- 400.- 695,- 275.-

§

B Opruiming
600,-

\ 225.- 499

, 725,- 300-
<o'

<? 499r- f&
^ p

bij lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

550,- 1050,- 600.- 495,- 825,- 400,- 695,- 275.- 799.- 325,- 550,- 1050,- 600,- 495,- 825.- 400,- 695,- 275.- 799,- 325,- 550,- 1050,- 600,- 495,- 275,- 799,- 325,- 550,- 1050,- 600,- 495,- 825,- 400,- 695.- 275,-



Dankbetuiging

Hartelijk dank voor uw belang-
stelling, felicitaties, bloemen
en cadeau's, ter gelegenheid
van mijn 80ste verjaardag.

J. Maalderink-
Groot Obbink

7251 MS Vorden,
juli 1988.
Bleuminkmaatweg 1.

Voor de vele blijken van mede-
leven tijdens de ziekte en na
het overlijden van

JA. Hartelman

betuigen wij hierbij onze wel-
gemeende dank.

Namens de familie Hartelman:
A J. Hartelman.

Namens de fam. Besselink,
Th.E. Besselink-Steenkamp.

Vorden, juli 1988.

Voor uw blijken van belang-
stelling en medeleven die wij
van U mochten ontvangen na
het overlijden van mijn lieve
zuster en onze tante:

Dina Stegeman-
Obbink

zeggen wij u hartelijk dank.

G. Maalderink-Obbink
neven en nichten.

Vorden, juli 1988.

Voor uw blijk van medeleven
en belangstelling die wij zowel
persoonlijk als schriftelijk
mochten ontvangen na het
overlijden van onze zorgzame
vader en opa

Derk Lindenschot

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Namens de kinderen
en kleinkinderen.

Vorden, juli 1988,
Nijlandweg 1.

Langs deze weg betuig ik mijn
hartelijke dank voor het mede-
leven, betoond na het overlij-
den van mijn lieve man, onze
vader, groot- en overgrootva-
der

J.C. ten Pas

Mevr. H.W. ten Pas
en kinderen.

Vorden, juli 1988.

Wegens vakantie

gesloten
23 juli t/m 14 aug.

Schoenmakerij

Visser
Raadhuisstraat 18, Vorden.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen x

qe> juwelier
siemerink
oo- opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Maak een

CARAMBOLE
b/j de

Vordense
Kampioenschappen
zie elders in dit blad!

Voor tuin- en landschapslief-
hebbers zijn de

Tuinen van de
Wiersse-Vorden

open
op zondag 17, zondag 24 en
maandag 25Juli van 10.00 tot

18.00 uur. Entree f4,- p.p.

Gratis parkeren.

Here, Gij doorgrondt en kent mij
PSALM 139: 1-6

Met groot verdriet delen wij u mee, dat na een kort ziek-
bed van ons is heengegaan mijn lieve Roei, onze lieve
vader en opa

Roelof Ottens
* 9-1-1929 t 11-7-1988

Vorden: Annie Ottens-Schreuders

Vorden: Petra en Dick

Dronten: Ludy en Bert
Ronald, Wendy

Zwolle: Jeannette en Gerda

Amersfoort: Jan

Zutphen: Christine en Jan

Vorden: Mirjam en Steven

7251 DJ Vorden
Zutphenseweg 77

Liever geen bezoek aan huis.
Geen bloemen, geen toespraken.

Gelegenheid tot condoleren donderdag 14 juli van
19.30 tot 20.30 uur in Villa Nuova, Zutphenseweg 73
te Vorden.

Overeenkomstig zijn wens zal de begrafenis vrijdag-
morgen 15 juli in aanwezigheid van de naaste familie
plaatsvinden op de Algemene Begraaf plaats te Vorden.

De dienst van Woord en Gebed, waarin zal voorgaan ds.
J. Zijlstra, zal worden gehouden vrijdag 15 juli om 13.30
uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 13.00 uur in de
consistoriekamer van genoemde kerk ook gelegenheid
tot condoleren.

De Here heeft tot zich genomen onze lieve broer, zwa-
ger en oom

Roelof Ottens

op de leeftijd van 59 jaar.

Vorden: A. Bakker-Ottens
Joh. Bakker

Vorden: B. Ottens
A. Ottens-Veenstra

Zutphen: J. Ottens
G. Ottens-H of stede

Aalten: Corry Wiggers-Schreuders
Lambert Wiggers

neven en nichten

Vorden, 11 juli 1988.

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan onze voor-
zitter en stuwende kracht

Roei Ottens

Jouw inzet voor onze Stichting zullen we niet vergeten.

Zijn vrouw en kinderen wensen we veel sterkte om dit
verlies te dragen.

Stichting Vrienden van
„Het Enzerinck"

Vorden, 11 juli 1988.

Groot is ons verdriet na het bericht van het overlijden
van

Broeder Ottens

Wij hebben hem gekend als een opgewekte en meele-
vende broeder, die voor iedereen altijd klaar stond.

Wij zullen hem erg missen.

Wij wensen mevr. Ottens en de kinderen veel sterkte
toe.

Personeel „Het Enzerinck".

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
met ingang van maandag 18 juli 1988, gedurende één
maand, voor een iederter inzage liggen de ontwerp-wij-
zigingen van de voorschriften behorende bij de be-
stemmingsplannen „Kranenburg 1979" en „Kranen-
burg 1987".
De betreffende wijzigingen beogen de mogelijkheden
om achtereven, met name achtererven groter dan 200
m2, enigszins te verruimen.
Schriftelijke bezwaren kunnen gedurende bovenge-
noemde termijn van één maand worden ingediend bij
de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001,7250 HA
Vorden.

Vorden, 14 juli 1988.
De loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

Heden overleed onze lieve

Broeder Ottens

Het was zijn lust en zijn leven om voor ons te zorgen,
wat hij met veel zorg en liefde deed.

Wij wensen mevr. Ottens en de kinderen veel sterkte
toe.

Bewoners „Het Enzerinck"

Vol van dankbare herinneringen aan wat hij voor ons
heeft betekend, maar toch bedroefd, delen wij u mede
dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader en schoonzoon

Arie Johan Aberson
ECHTGENOOT VAN BERENDINA HENDRIKA HIDDINK

op de leeftijd van 58 jaar.

Vorden: B.H. Aberson-Hiddink

Vorden: Gerdien en Jan

Angerlo: Alies en Henk

Vorden: Arie

7251 EW Vorden, 7 juli 1988,
Enkweg 16.

De begrafenis heeft inmiddels op de Alg. Begraafplaats
te Vorden plaatsgevonden.

Heden overleed geheel onverwacht onze lieve broer,
zwager en oom

Arie Johan Aberson
ECHTGENOOT VAN BERENDINA HENDRIKA HIDDINK

op de leeftijd van 58 jaar.

Gorssel: BA. Boterman-Aberson
G.W. Boterman

Zelhem: B. Evers-Aberson
J. Evers

Vorden: G.H. Denkers-Aberson
J.W. Denkers

Hoog-Keppel: G.W. van Amerongen-Aberson
B J. L. van Amerongen

neven en nichten.

Vorden, 7 juli 1988.

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Terinzagélegging beschikking
(art. 31, lid 2 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 15
juli 1988 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
(NB Tussen 25 juli en 13 augustus a.s. is het Dorps-
centrum wegens vakantie gesloten) ter inzage een ver-
zoek met bijlagen van:

1. Maatschap A. en H. Nijenhuis, HogeSlagdijk 5,7251
MR Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
de bestaande inrichting met een afgedekte mestkel-
der voor de opslag van rundveemest, adres inrichting
Hoge Slagdijk 5 te Vorden;

2. dhr. H J A. N ijenhuis, Kostedeweg 1, 7251 MZ Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de be-
staande inrichting met een open mestbassin van
hout voor de opslag van rundveemest, adres inrich-
ting Kostedeweg 1 te Vorden en

3. dhr. J.W.Temmink, Ruurloseweg 117,7251 LD Vor-
den om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een agrarisch bedrijf, adres inrich-
ting Ruurloseweg 117 te Vorden.

De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is de vergunning
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder.
BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die tegen de aanvraag om vergunning tij-

dig bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be-
zwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad van State en
in tweevoud worden ingediend gedurende de periode
van één maand vanaf 15 juli bovengenoemd bij de Afde-
ling, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
Voorzitter van genoemde Afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Vorden, 11 juli 1988.
Burgemeester en wethoudes van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
P. de Vries, loco. J.F. Geerken, loco.

BARBECUEN?
^ •• VB^B ^«" "• ^MHV ^"^» ^™ ̂ * »» mm^ t^^m

KEURSLAGER!

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Rosbief
500 gram 10,98

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98

Varkenslappen
500 gram 5,98

Een specialist is iemand die
iets anders brengt dan een an-
der. De Keurslager is een spe-
cialist op barbecue-terrein. Ga

er heen als U een vuurtje wilt
ontsteken. Hij heeft ook

voor U iets aparts!

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Gemar. drumsticks
500 gram 4,98

heerlijk voor op de barbecue of
makkelijk in de koekepan

WOENSDAG:

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

SPECIAL

Salami-
steak

VARK.FILET GEVULD

MET SALAMI EN
KRUIDEN

100 gram 1,95

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Gebraden rosbief
100 gram 2,95

Leverworst
grof
100 gram 0,98

KEURSLAGER

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16, Vorden.
Tel. 05752-1321

AKTIVITEITEN
OP 21,22 en 23 Juli

3 DAGEN

KERMIS op het markt-plein
Opgave
is nog moge/ijk voor de volgende aktiviteiten:

Braderie 21 juii van 15.00-22.00 uur

Vrachtwagentrektoernooi
22 juli vanaf 18.30 uur

Ponybehendigheidswedstrijd
23 juli vanaf 18.00 uur

Kinderbraderie 23 un vanaf 10.00 uur

Opgave en inlichtingen:
VW-kantoor
Decanijeweg 3
Vorden
Tel.: 3222

Schoolboeken bestellen

LOGA bellen
Tel. 3100

Op gewicht blijven?

Neem MalSOVJt!
Malsovit wordt ambach-
telijk voor u gebakken
door

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSfWEG 18 VOHDIN 1FL1384

ASSURANTIE-ADVIES-EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. G ALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten
- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen
- Brand Opsta/ en Inboedel
- Begrafenis
- Pensioen en Fiscale O udedags Reserve
- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen



F A N T A S T I S C H T E S T R E S U L T A A T

FOTOHOME
OLKEN!

...EN DAAR VAART U WEL BIJ!
WIN EEN PRIJS EN GA OP REIS.

MET FOTOHOME DE WOLKEN IN.
Als de consumentenbond je produkten met
"goed" beoordeelt dan heb je wat te vieren.
Zeker als u daarbi bedenkt dat Fotohome
Kleurenfilms het al ergoedkoopst zijn.
De Fotohome-dealer heeft de testresultaten
voor u klaar liggen. Met een deelname-
formulier voor onze fantastische
wedstrijd. Doe mee en win zo'n
spectaculaire ballonvaart!

FOTOHOME
KLEURENFILMS

Fotohome James Wattweg 68

3133 KK Vlaardingen (OIO) 4344422

UW FOTOHOME DEALER:

SlQ. SpBC. Ur33m -Burg. Galleestraat 10a - Vorden

Sig. Mag.Tante Pietje
F A N T A S T I S C H T E S T R E S U L T A A T

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Donderdag 21 juli tijdens de braderie

in de zaal de Volendamse top-formatie
m het café:

HANSKA DUO SPRYNG EN MARIBELLE
Voorverkoop f 7,50; aan de zaal f 8,50 / Aanvang 21.00 uur

22 juli in het café op de Spaanse toer met GITARIST DANKO

Zaterdag 23 juli jaarlijkse Openlucht- en zaalfestijn
m m v HANSKA DUO

groot show-orkest LIBERTY

BARBECUE
RODEO-KAMPIOENSCHAP op mechanische stier

optreden van PIET VEERMAN

Kaarten: in voorverkoop f 15,-; INDIEN VOORRADIG aan de zaal f 17,50
VOORVERKOOP: „de Herberg" en grammofoonplatenzaak „Music All In" te Zutphen

GRINDTEGELS v.a 3,75
BETONTEGELS 30x30 1,-

WAALFORMAAT

STRAATSTENEN 27 1/2 CENT
RONDE EN ZESKANT TEGELS, d/v.

kleuren SIER- EN ZWERFKEIEN,

KINDERKOPJES enz.

G. Weulen-
Kranenbarg en Zn. BV

Ruurloseweg 45 - Vorden

Tel. 05752-1217 of 1811

De Batavus
met ambitie

w i l . kicsl voor ecu i\i

•.pon: k
P .i.mkoml i
;|

l om Ie «
l.il /e kie/

FIETS- EN BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo Gld -Tel 057532888

de fiets die je niet voelt

ONBEKOMMERD
OP VAKANTIE ?

Automobilistenhulpverzekering v.a. f 17,50

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

alle soorten
batterijen voor uw
^ h oortoestel

Co juwelier

•oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Wie naar het buitenland gaat voor
vakantie of zaken, doet er verstandig
aan eerst even bij de Bondsspaar-
bank binnen te lopen.

Daar kunt u terecht voor buiten-
lands geld, Eurocheques, Traveller-
cheques, Reisverzekeringen,
kortom: voor alle bankzaken die no-
dig zijn om onbekommerd op vakan-
tie te gaan.

Bij de bank met de S sluit u een
goede, voordelige reisverzekering

af. En u huurt er voor een luttel be-
drag een kluis om uw sieraden, waar-
depapieren en dergelijke veilig
achter te laten. Zodat u zorgeloos op
reis kunt. En straks bij thuiskomst niet
onaangenaam hoeft te worden
verrast.

De bank met de S wenst u een in al-
le opzichten prettig verblijf.

De Bondsspaarbank. Voor vreemd geld,
Eurocheques, Travellercheques,
Reisverzekeringen en kluisservice.

bondsspaarbank
Centraal en Nederland

RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J.Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

IJDE:NS DE KI ;RMIS

Herberg

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Werk
in uitvoering
In verband met het uitvoeren van
werkzaamheden aan de NS-overweg
BRANDENBORCHWEG
in de gemeente VORDEN
gelegen aan de spoorlijn
ZUTPHEN-WINTERSWIJK
zal genoemde overweg in de nacht van
DINSDAG 19 OP WOENSDAG 20 JUL11988
van 23.00 uur tot 07.00 uur of zoveel
langer of korter dan noodzakelijk zal blijken,
voor alle verkeer gesloten zijn,
inclusief fietsers en voetgangers.
Het verkeer zal worden omgeleid.

Nederlandse]

SpoorwegenJ
74a

Dames mode
japonnen v.a. 69,-

blouses v.a. 25,-
rokken v.a. 39,-

jack's v.a. 79,-

Heren mode
jack's v.a. 69,-

pantalons v.a. 40,-
pullovers v.a. 25,

Kindermode
alles 1/2 prijs

reken maar
uitgekiend lage prijzen

Modecentrum

Ruurlo



CONTACT TWEEDE BLAD
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Donderdag 14 juli 1988

50e jaargang nr. 15

Operation Friendship V orden klaar om Amerikanen te ontvangen

Omvangrijk programma
voor jongelui uit de States
Het draaiboek ligt klaar. Een blauwe omslag met de tekst „Operation Friendship Vorden 1988", en ver-
volgens een uitvoerig programma-overzicht, de lijst van de gastgezinnen en de lijst met de namen van de
Amerikaanse jongens en meisjes. Het ziet er pico bello uit. Vorden is klaar om de 22 Amerikanen drie
onvergetelijke weken te bereiden. Volgende week dinsdag 19 juli zal het vliegtuig op Schiphol landen en
staat de bus naar Vorden gereed. „Operation Friendship" is een landelijke Stichting en heeft als doel
om vriendschappen te bevorderen en culturen te leren kennen van het land waar je mee uitwisselt.

In de beginjaren heette het „Interna-
tional Christian Fellowship" en begon
het, zij het op zeer bescheiden wijze
met een uitwisseling van jongelui uit
Schotland en Amerika. Op gegeven
moment werden de kontakten ook tot
Nederland uitgebreid. Eén en ander
was op christelijke basis geschoeid.
Inmiddels is het huishoudelijk regele-
ment aangepast en is het woord chris-
telijk daaruit verdwenen en kunnen
jongens en meisjes uit alle gezindten
in aanmerking komen voor een uit-
wisseling. Intussen is „Operation
Friendship" uitgebreid tot de deelne-
mende landen Amerika, Schotland,
Wales, Ierland, Duitsland, Zweden en
Nederland. Nederland kent op dit
moment zes afdelingen, t.w. Veenen-
daal, Soest, Zeist, Amersfoort, Zut-
phen en Vorden.
Vanuit Vorden werd in 1981 de eerste
reis naar Amerika ondernomen. In
dat jaar kwam nl. landelijk voorzitter
Jan Rigterink, in zijn dagelijks leven
adjunct-directeur van de LAS in Vor-
den wonen.
Deze Jan Rigterink is in Vorden de
grondlegger geweest van een thans
bloeiende afdeling in het Vordense.
In 1982 kwamen een tiental Amerika-
nen voor een tegenbezoek naar Vor-
den. Vanaf die tijd heeft „Operation
Friendship" hier faam gemaakt. In
1983 werd er in Vorden een plaatselijk
afdelingsbestuur gevormd waarvan
Marieke Velhorst en Mannes Bekman
resp. sekretaresse en penningmeester
nog steeds sinds dat jaar deze funkties
vervullen.
De afdeling Vorden heeft geen „offi-
ciële" voorzitter. Marieke Velhorst:
„Daar is het eigenlijk nooit van geko-
men. Was in feite niet nodig. Zijn er
problemen of vragen dan kunnen we
altijd terugvallen op Jan Rigterink, die
ons met raad en daad terzijde staat.
We kunnen het overigens met ons
zessen, Ab Velhorst Jr., Ingrid v.d.
Linden, Annie Harmsen, Trijnke Ka-
merling en Mannes en ik prima met
elkaar vinden en fungeren we in de
praktijk allemaal zo'n beetje als voor-
zitter", zo zegt Marieke Velhorst.

Ervaring

Intussen een bestuur met ervaring.
Zo is Marieke Velhorst al drie keer
mee geweest naar Amerika, waarvan
tweemaal als advisor, terwijl Mannes
Bekman en Ab Velhorst elk éénmaal
als advisor zijn opgetreden. (Een advi-

sor is een persoon die een groep van
circa 12 jongelui gedurende hun ver-
blijf begeleidt.)
Hoewel er dus meerdere landen bij
„Operation Friendship" zijn aangeslo-
ten, heeft Vorden tot dusver alleen
uitwisselingen met Amerika gehad.
Marieke Velhorst: „Amerika is voor
ons het meest interessante land. Het
land dat het meest tot de verbeelding
spreekt. Voor de jongelui betekent
zo'n uitwisseling heel veel. Voor hen
een zeer spannende gebeurtenis. De
meeste jongens en meisjes hebben
nog niet gevlogen en zijn zij voor een
groot deel nog geen drie weken alleen
van huis geweest. Spanning over wat
er allemaal aan de overkant van de
plas te gebeuren staat."
„En dan die indrukken die je daar op-
doet. Een totaal andere wereld met
totaal andere mensen. De Amerika-
nen vinden het al sowieso een eer dat
er Nederlanders naar Amerika ko-
men. Het liefst slepen ze je overal
mee naar toe. Naar familie om de gast
uit Nederland voor te stellen. Alle-
maal buitengewoon hartelijk en
gastvrij. Zelf ben ik in Boston, New
York en Chicago geweest. Een onver-
getelijke belevenis", aldus Marieke
Velhorst.

Gastheer

Vorden is in 1985 met drie groepen
naar Amerika geweest. In 1987 zou
men aanvankelijk ook met drie groe-
pen gaan. Vanwege „plaatsingsge-
brek" bleef het bij twee. De groepen
van vorig jaar fungeren dit jaar als
„gastheer" van de Amerikanen.
Marieke Velhorst: „Om nl. met 'Ope-
ration Friendship' mee te willen doen
verplicht je jezelf voor twee jaar. Een
jaar naar Amerika waar je bij een gast-
gezin wordt ondergebracht en een
jaar ben je verplicht zelf een Ameri-
kaanse gast te hebben. Het gastgezin
verplicht zich op haar beurt om gratis
onderdak te verlenen. Op z'n Hol-
lands gezegd het gastgezin zorgt voor
kost en inwoning", aldus Marieke Vel-
horst.

Zes staten

De Amerikanen die naar Nederland
komen (22 naar Vorden) en verder
een aantal naar Soest, Zutphen, Zeist
en Amersfoort komen uit zes Ameri-
kaanse staten.
Marieke Velhorst: „Het zijn zgn. sa-

mengestelde groepen. Elke staat is nl.
in één der groepen vertegenwoor-
digd. De jongelui kennen elkaar vrij-
wel niet. In feite worden de Amerika-
nen hier pas een éénheid wanneer ze
drie weken met elkaar optrekken. In
Nederland ligt dat anders. Hier zijn
we al één groep. We vertrekken vanuit
één plaats, soms wel met meerdere
groepen. Voor die tijd zijn we dan al
verschillende keren bij elkaar geweest
om bepaalde zaken door te nemen.
Zo zijn de Vordense groepen die vorig
jaar naar Amerika zijn geweest, in-
middels al vijf keer bijeen gekomen.
Het programma dat we hebben vast-
gesteld kost flink wat geld. Per Ameri-
kaan gaan we uit van een bedrag van
200 gulden. Dat betekent dat wij hier
in Vorden vijfduizend gulden nodig
hebben. Dat geld is er. We hebben als
groep akties gehouden zoals een bin-
go, boerenkoolavond. Gedurende
drie zaterdagen hebben we met z'n al-
len auto's staan wassen hetgeen ook
duizend gulden opleverde. De gastge-
zinnen betalen een bijdrage (we moe-
ten o.a. vier keer een bus huren), we
hadden nog wat geld in kas van twee
jaar geleden. Verder zijn we erg blij
met een financiële bijdrage van „De
Herberg", aldus Marieke Velhorst.

Werk üAdc winkel
Het bestuur van de afdeling Vorden
heeft een druk jaar achter de rug. Be-
halve de vele bestuursvergaderingen
zijn alle gastgezinnen bezocht. Dat
betekende op zich zo'n tien avonden
praten n^Mc gastgezinnen.
Programma doornemen. Het geven
van adviezen. En dan nog de algehele
organisatie, waarbij elk bestuurslid
een specifieke taak kreeg toebedeeld.
Een niet geringe taak want gedurende
hun verblijf in Vorden worden de Ame-
rikaanse jongelui vrijwel dagelijks be-
ziggehouden.
Zo worden er uitstapjes georganiseerd
naar het openlucht museum, een dagje
punteren in Giethoorn, bezoeken aan
een kaasmaker ij, klompenmakerij, een
rondleiding op het Binnenhof, het be-
zichtigen van kerken, een bezoek aan
het Anne Frank Huis etc., etc.
Sport en spel wordt evenmin vergeten.
Onder meer staat het Achterhoekse
spel „Klootschieten" op het program-
ma. Er worden fietstochten georgani-
seerd. Drie dagen kamperen. Noem
maar op. Een programma om „U" te-
gen te zeggen en die van de organisatie
heel wat improvisatievermogen vergt!

Politieberichten SPORTNIEUWS
In een school aan het Jebbink werd ingebroken en enkele kelderruiten werden
ingeslagen, waarna men de school binnenging.

Twee jonge mannen wilden tijdens een heldere zomernacht van een wijde blik
genieten. Hiervoor beklommen zij in de antennemast aan het Wiemelink. Daar
een dergelijke mast niet als uitkijktoren bedoeld is, werden ze beleefd verzocht
naar beneden te komen.

Op de parkeerplaats van een winkelbedrijf werd de auto van een inwoonster
van Vorden beschadigd. De schade bedraagt f 500,-.

Wederom werd er een bromfiets van een jongeman voor onderzoek uit het
verkeer genomen n.a.v. de hoge snelheid waarmee de bestuurder reed.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden:
gouden broche (2 in elkaar gesmolten ringen met turquase steen) — spijker-
broek — oranje kinderfietsje, merk „Rivel" met sticker handelaar „Spruit", te
Zutphen — plastic V & D zak met kleding — f 5,— zwart/witte plastic voetbal —
damesfiets, merk „Union Oxford", zwartkl. incl. postcode 7271 VS (welke niet
klopt) — zwart jack met witte opdruk op achterzijde — portemonnee met klitter-
bandsluiting, f l,- en bibliotheekpas — bankbiljet f 100,— diverse sleuteltjes.

Verloren:
gouden armband (blokschakel) — zwarte portemonnee met giropas, geld en
pasfoto's — grijs portemonneetje opschr. „Mido BV Doetinchem" en sleutels —
Rabo bankpas en Eurocheques — bruine portemonnee inh. rijbewijs en mut
geld — groene plank van aanhangwagen — wieldop van Lada — regenpak,
blauw/geel in plastic tasje — beige/zwart gestreepte poes met rood tuigje -
regenpak, blauw met grijze bies — zonnebril, model „Don Johnson" — gouden
collier met rode kraaltjes — diverse sleutels.

• Biljarten om het
kampioenschap van Vorden

Maandagavond 15 augustus gaat de
achtste editie van het Vordens kam-
pioenschap biljarten van start. De be-
doeling hiervan is om meer mensen
met deze sport in aanraking te laten
komen, om daarmee aan te tonen dat
biljarten een sport is voor jong en oud.
Dit kampioenschap staat open voor
inwoners van Vorden en leden van de
plaatselijke verenigingen. Tevens
moet men minimaal 16 jaar zijn.
Dit jaar verdedigt Henk Leussink van
„Krijt op Tijd" zijn titel alsmede de
beker, welke beschikbaar is gesteld
door „De Herberg", „Schoenaker" en
café Uenk. Elke deelnemer ontvangt
een herinneringsmedaille.
De wedstrijden worden in de diverse
clublokaliteiten gehouden. Er wordt
gespeeld in poules van 4 of 5 biljarters.
De eerste twee van elke poule gaan
over naar de halve finale, waarna uit-
eindelijk op zondag 4 september 8
personen gaan strijden om het kam-
pioenschap van Vorden. Inschrijving
is tot en met zondag 17 juli in de diver-
se biljartgelegenheden nog mogelijk
(zie advertenties).

Bruidspaar achter de kassa

Op 8 juli jl. was het zover. Bedrijfsleider van Jac. Hermans, de heer H. Wolbers en zyn medewerkers
hadden het kersverse bruidspaar Berendsen-Lebbink zover gekregen, dat de bruid in bruidskostuum de
klanten aan de kassa moest helpen, terwijl haar echtgenoot ook in trouwkostuum de klanten hun arti-
kelen in het wagentje hielp laden.
Dit alles als tegenprestatie voor de financiële bijdrage van haar collega's. Om 13.00 uur kon de heer
Wolbers „het salaris" overhandigen. De gehele ochtend hing er een gezellige sfeer in het Jac. Her-
mans-filiaal.

• PV de Blauwkras
Wedvlucht St. Quentin d.d. 2-7-' 88
Comb. Hilferink l, 2 - H. Boesveld 3,
4, 6, 7, 10 - H J. Boersbroek 5 - H. N ij-
huis 8 - C. Goedhart 9. A
Wedvlucht Chateauroux ̂ r 2-7 -'88
H.Boesveldl-H.terBeek2,4,6-D.
de Beus 3 - JJ. van Gijssel 5, 8 - H.
Nijhuis 7.
Jeugdcompetitie: Ronny de Beus 1,3,
4 - Peter van Hesse 2,

Ronde van Vorden 1988
Ook dit jaar organiseert de Ren- en toervereniging Vierakker-
Wichmond in samenwerking met de VW en de plaatselijke mid-
denstand, de Wielerronde van Vorden op woensdagavond 20 juli.
Het parcours is gesitueerd rond de voormalige melkfabriek. Start en
finish naby het station aan de Enkweg/Burg. Galleestraat, Molen-
weg, Wilhelminalaan, Groeneweg en terug naar de Enkweg.
De totale lengte is 1450 m.

• Onderlinge
kampioenschappen
B.V. Kranenburg

In de afgelopen drie weken werden de
onderlinge kampioenschappen ge-
houden van de B.V. Kranenburg. In
de finale wist Ton Hulsebos alle drie
partijen in winst om te zetten en
mocht daarom de fraaie wisselbeker
mee naar huis nemen. Tweede werd
Wim Bos en de derde plaats ging naar
Jos Hummelink.

• Wandeling
Donderdagavond 14 juli wordt er on-
der deskundige leiding een avond-
wandeling gehouden op het landgoed
„den Bramel" met als motto „Ken Uw
Bomen". Vanaf de slagboom bij de op-
rijlaan naar kasteel „den Bramel".

• Vissen!
De hengelaarsvereniging „de Snoek-
baars" organiseert donderdagavond
14 juli een viswedstrijd. Het vertrek is
vanaf het Marktplein.

• Buurtvereniging Delden
De buurtvereniging Delden belegt
donderdagavond een ledenvergade-
ring in café „het Zwaantje". Onder
meer komt de bestuursverkiezing aan
de orde.

• Schoolfeest
„De Kraanvogel"

De kinderen van de basisschool „De
Kraanvogel" hebben dit weekend het
jaarlijkse schoolfeest gevierd op het
terrein van de touwtrekvereniging
„Vorden". De kinderen vertrokken in
een versierde wagen vanaf de school,
Eikenlaan, Bergkappeweg en de Bek-
mansdijk naar het feestterrein.
Daar werden spelletjes gedaan zoals
skilopen, caviabaan, waterdragen,
zakslingeren etc., etc.
Na afloop gingen de kinderen naar de
Medo-hal op het Medler waar ze en-
kele versnaperingen kregen. Tevens
werden hier de prijswinnaars bekend
gemaakt. De eerste prijs werd gewon-
nen door de groep Ralph Klein Gun-
newiek; 2. groep Suzanne Nijenhuis;
3. groep Enith Overbeek.
De festiviteiten werden georgani-
seerd door de oudercommissie van
„De Kraanvogel".

Het te verrijden programma valt on-
der de regelementen van de Kon.
Ned. Wielren Unie.

Er worden wedstrijden gereden in de
categorie liefhebbers, veteranen en
junioren en recreanten.
Bij de categorie liefhebbers, vetera-
nen komen diverse streekrenners
naar Vorden. Daarbij ook de Ned.
kampioen bij de liefhebbers Frans
Havenaar uit Warnsveld.
Ook de RTV-renners zullen hier graag
een gooi doen naar de overwinning,
vooral de Vordense renners Peter
Makking en Gerrit Oplaat. Rudi Pe-
ters uit Wichmond, die dit jaar al een
klassieker won en diverse keren bij de

eersten eindigde, zal gebrand zijn op
de overwinning.
De categorie recreanten, daarin zal de
Vordenaar Harry Eggink, lid van de
VRTC proberen om hoog te eindigen.
En bij de junioren wordt Manno Lub-
bers geacht ook mee te doen als het
gaat om de kussen en de bloemen van
de Ronde-Miss.
De RTV Vierakker-Wichmond doet
nogmaals een oproep aan de omwo-
nenden hun auto's voor l avond per
jaar buiten het parcours te plaatsen.
Voornoemde wegen worden
's avonds afgesloten.
Namens de organisatie wordt men al-
vast vriendelijk bedankt voor de
medewerking.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gebraden rosbief
Rosbief, een verbastering van het Engelse „roastbeef", dat gebraden rund-
vlees betekent, kan worden gesneden van verschillende delen van het rund.
Rosbief kan heel goed gebruik worden bjj de warme maaltijd, maar ook als
beleg voor op het brood. Voor de warme maaltijd rekent men voor 4 perso-
nen ongeveer 500 tot 600 gram rosbief.

Verhit 100 gram boter in een braadpan en wacht tot het schuim op de bo-
ter voor een groot deel is weggetrokken. Laat het vlees er snel aan alle
kanten in dichtschroeien. Voeg hierna eventueel nog een extra stukje bo-
ter toe en strooi wat zout en peper over het vlees.
Temper de warmtebron iets en braad het vlees in 18 tot 25 minuten (af-
hankelijk van de dikte van het stuk) bruin. Neem het vlees uit de pan.
Wikkel het in aluminiumfolie en laat het teriminste 10 minuten rusten.
Door het vlees te laten rusten wordt de spanning erin opgeheven en ver-
delen de sappen zich over het vlees. Bij het aansnijden verliest het vlees
dan geen vocht. Het vlees blijft mede daardoor mals en zacht.
Maak de jus door aan de achtergebleven bakboter een scheutje water (of
bouillon of 0,5 bouillin en 0,5 rode wijn) toe te voegen. Roer de aanzet-
sels van de bodem van de pan goed los en laat de jus even doorkoken.

Tip: geef bij rosbief bij voorkeur enkele jonge voorjaarsgroenten en/of
een gemengde salade. U kunt er naar verkiezing zowel gebakken als ge-
frituurde aardappeltjes bij geven.

Bereidingstijd: 35 minuten - Energie per portie: ca. 1580 kj (380 kcal).



Tuinen van de Wiersse weer open

De tuinen van kasteel „de Wiersse", één van de acht kastelen van Vorden, zullen op zondag 17, zondag 24
en maandag 25 juli voor het publiek worden opengesteld. Rozen, pergola's en borderplanten staan dan in
volle bloei.
Het rijn tuinen vol verrassingen: door/ichten over water en weiland, coulissen tussen boomgroepen en
bossages, combinaties van inheemse met verwilderde planten, paden langs verborgen prieeltjes, klateren-
de fonteinen en met mos bedekte beelden. Romantische bruggen over beek en gracht, een ouderwetse
moestuin, Engelse borders, een Italiaanse verdiepte tuin en pergola ...
LIGGING: „De Wiersse" ligt aan de Vordense Beek, die de grachten voedt. Te bereiken via Ryksweg
Vorden-Ruurlo, 6.5 km vanaf Vorden. Gratis parkeren. - BUSVERBINDING: GSM-diensthjn 50 Zut-
phen-Groenlo, halte Brandenburg (oprijlaan „de Wiersse").

Buurtvereniging „Delden"
blij met belangstelling
voor toneelstuk
De buurtvereniging „Delden" gaf zaterdagavond by wyze van expe-
riment een toneeluitvoering in de grote zaal van het Dorpscentrum.
De afgelopen jaren vond er steevast een uitvoering plaats in een
feesttent, gelijktijdig met het traditionele volksfeest. Aangezien de
kosten van het huren van een tent teveel in de „papieren" liepen
werd besloten om de toneeluitvoering los te „koppelen" van het
volksfeest. Vandaar zaterdagavond de uitvoering in het Dorpscen-
trum. De vrees dat de publieke belangstelling niet te groot zou zijn,
werd gelukkig voor de Deldense buurtvereniging niet bewaarheid.
Voorzitter Wim Bannink toonde zich verheugd over de goede
opkomst.
Het toneelstuk, getiteld „Veel kabaal
op Clingendael", speelde zich af op
het terras van een pas geopend bun-
galowpark op het grondgebied van
het vroegere kasteel Clingendael.
Aanvankelijk was het een rustige be-
doeling daar bij het kasteel, totdat het
echtpaar Grijpstra (gespeeld door
Henk Broekgaarden en Wilma Ros-
sel) daar arriveerden. Een echtpaar
met kwade bedoelingen. Zo werd al
direkt het horloge van graaf Jules
(Wim Bannink) en de broche van gra-
fin Edith (Absy Bokkers) gestolen.
Natuurlijk al vrij snel verwarring.
Intussen werden Paul de Graaf en zijn
vrouw Willy (resp. gespeeld door Har-
ry Flamma en Ina Broekgaarden)
voor de graaf en de gravin aangezien
en moesten campinghoudster Tine
(Elsbeth Regelink) en haar hulp An-

nie (Frida Pelgrum) maar zien om de
boel „draaiende" te houden.
Gelukkig voor gasten en bewoners
was daar ene ober, Klaas (Rinus Pel-
grum), die zich als personeelslid had
vermomd maar in werkelijkheid poli-
tie-agent was. En bovendien een hele
slimme. Kortom, U raadt het al, Klaas
zorgde ervoor dat het echtpaar Grijp-
stra „gegrepen" werd.
Onder de regie van Henk Rouwen-
horst zette de toneelgroep van de
Deldense buurtvereniging een goed
stuk op de planken, hetgeen na afloop
werd beloond met bloemen. Ook
bloemen voor souffleur Gerrit Ros-
sel. Regisseur Henk Rouwenhorst
ging met een grote vleesschotel huis-
waarts. Na afloop van het toneelstuk
was er gelegenheid tot het maken van
een dansje onder leiding van „De
Woodpeckers".

• O.W.M. Vorden restitueert
15%

Tijdens de matig bezochte Algemene
Vergadering van de Onderlinge Waar-
borg Mij. Vorden op 30 juni jl. is door
de leden het bestuursvoorstel tot 15%
premie-restitutie goedgekeurd. (1986:
15% restitutie). De restitutie wordt
verrekend met de jaarnota over 1989.
De Onderlinge, die als brand- en
stormverzekeraar werkt in de ge-
mcci^hi Hengelo, Vorden en Warns-
veld,^ceft een goed jaar 1987 achter
de rug.
Het premie-inkomen steeg met 4,8%
tot f 388.500,-. De algemene kosten
waren in 1987 lager dan in 1986 als ge-
volg |̂  de kosten van het 50-jarig ju-
bileuWn 1986.
Er waren in 1987 geen bijzondere ba-
ten of lasten. Er werd, evenals in 1986,
geen restitutie van de herverzekeraar
ontvangen.
De algemene vergadering besloot, op
voorstel van het bestuur, het saldo
van f57.633,- dat resteerde na restitu-
tie aan de leden en belastingvoorzie-
ning, toe te voegen aan de reserves
van de Maatschappij. Hiermede
wordt de solvabiliteit op peil gehou-
den. In verband hiermede zal het
ledenkapitaal in 5 jaar aan de leden
worden terugbetaald. De eerste te-
rugbetaling vond per l januari 1988
plaats door verrekening met de jaar-
nota.
De heer Lijftogt uit Hengelo (Gld.)
werd in het bestuur herkozen.
Tijdens~zijn slotwoord refereerde de
voorzitter, de heer B. Abbink, aan de
nauwe samenwerking met Sterpolis
Verzekeringen. Dankzij deze samen-
werking ziet de O.W.M. Vorden de
toekomst met vertrouwen tegemoet.

Volkoren Brood. Natuurlijk!
in vele gezonde variëteiten,

o.a. Sovital, Jogga (NIEUW/),
Meergranen, Biologisch-dynamisch,
grof en fijn Volkoren.

Vers van de Warme Bakker.

NIEUW: Kanne Brooddrank
Folders in de winkel verkrijgbaar.

NIEUW: Sovital knackebröt
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

Café-rest.-zaal

VORDEN

N a het verdwijnen van H engelo' s bier op de N ederland-
se markt, hebben wij een aantal weken proefgedraaid
met Dommelsch-bier. We hebben nu dan toch gekozen

„HEINEKEN-BIER"
Dit wordt dan ook vanaf a.s. vrijdag bij ons in het bedrijf
getapt vanuit een nieuwe tank-installatie die voor be-
langstellenden op deze avond is te aanschouwen.

Tevens introduktie van ome vernieuwde bierkaart met
ca. 20 biersoorten, waaronder Dommelsch, Brand, etc.

geboren of
trouwen op

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed advies

naar
9 interieuradviseur

Hackforterweg 19
Tel. 05754-517

voor

uw kaarten

slechts f 88,88

MERK
WAT JE HEBT

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

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

trouw- of geboortekaarten

voor f 88,88

is dat niet prachtig???

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7280 AA VOROEN

TEUEFOON 057B2 1010 - TELEFAX 05752 1088

achtachtachtentachtig

DE qULDEN REGELS VMl VEILIG BARBECUEN
OP

Dieven en Inbrekers zl|n meestal uil
op dure en makkelijk mee te nemen dingen.
Sieraden, tvs. audlo- en vldeo-apparatuur.
kunst, antiek, lieisen. loto/bpparatuur,
gereedschap en sportartikelen.

Maar u kunt zeil uw maatregelen nemen
om Inbraak en diefstal 'n stuk moeilijker te
maken. Een héél slimme zet Is het merken
van uw waardevolle eigendommen.
Daarvoor gebruikt u uw postcode plus
huisnummer, bijvoorbeeld 2272 EV 303.
Dat merkteken brengt u op een vast onder-
deel van het voorwerp aan. dus bijvoorbeeld
op de kast van uw tv.

Merken doet u het best met een
speciale graveerpen (voor hard materiaal),
een stift met onuitwisbare Inkt Ivoor stoffen/
tapijt) of een UV-pen
lorulchtbare Inkt).

Méér Informatie
over het merken van
uw eigendommen
leest u In de folder
'Merk wat ]e hebf
die bij de politie voor u
klaarligt VOORKOMING

MISDRIJVEN
!*n luX van d< polio, én u.

HOE "VRIJ" IS EEN GEHANDICAPTE
MET TEVEEL VRIJE TIJD?

AVO-Nederland bemiddelt
bij en zoekt werk voor men-
sen met een handicap. Reeds
60 jaar. Jaarlijks kunnen vele
gehandicapten zich via AVO-
Nederland maatschappelijk
ontplooien. Bij een bedrijf of
als startende ondernemer.

Postbus 850, 3800 AW Amersfoort
Tel. 033-6352 14.

Daarnaast geeft AVO-
Nederland financiële onder-
steuning voor bepaalde aan-
passingen, recreatie en oplei-
dingen. Want AVO-Nederland
helpt waar wettelijke voorzie-
ningen écht te kort schieten.
Voor iedere gehandicapte.

beschermvrouwe HM de Koningin

AVMEDERLAND
VERENIGING VOOR WELZIJN EN WERK

Steun de collecte GIRO 625000
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• Achtkastelenrit
„De Graafschaprijders"

Aan de door de VAMC „De Graaf-
schaprijders" georganiseerde „Acht-
kastelenrit" (oriënteringsrit) namen
48 equipes deel. De heren A.C. Wee-
vers en G. Verstege hadden de deel-
nemers een prachtige door natuur-
schoon omgeven, rit voorgeschoteld.
Na afloop reikte de heer B. Regelink
aan de volgende personen de prijzen
uit:
Toerklasse leden: 1. E. Horsting, Vor-
den 120 str.; 2. J. Slagman, Vorden 124
str.; 3. W. v.d. Wal, Zutphen 146.
"A-klasse: 1. J. Luiten, Hengelo 130
str.; 2. L.H. de Boer, Zutphen 151 str.;
3. B. Regelink, Vorden 191.
B-klasse: 1. J. Talen, Musselkanaal 131
str.; 2. E. A. Verstege, Hengelo 196 str.;
3. H.B.J. Horsting, Vorden 229.
Toerklasse met-leden: 1. R. Fokkink,
Zelhem 67 str.; 2. H. Lammertink,
Zwolle 70 str.; 3. M.A. Veldhuis, Wij-
he91.

• Bezichtiging boerderij
Dinsdagmiddag bestond er voor de
eerste keer in dit zomerseizoen gele-
genheid om een in bedrijf zijnde boer-
derij van nabij te bekijken. In samen-
werking met de plaatselijke WV wor-
den er gedurende de maanden juli en
augustus in totaal 4 van dergelijke be-
zichtigingen gehouden. Twee bij de
fam. Mennink aan de Gazoorweg en
twee bij de fam. Bouwmeester aan de
Schuttestraat.
Dinsdagmiddag viel de belangstelling
tegen. Slechts een handjevol vakan-
tiegangers kwam een kijkje nemen.
Volgens dhr. Mennink is een dergelij-
ke kleine opkomst wel verklaarbaar.
„Het vakantieseizoen is eigenlijk pas
begonnen en ik denk dat de belang-
stelling de komende weken wel zal
toenemen. Vorig jaar hadden wij, later
in de maand, op gegeven moment
zelfs 50 bezoekers", aldus dhr. Men-
nink. Dinsdag 19 juli kan een kijkje bij
het bedrijf van de fam. Bouwmeester
worden genomen.



zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Koolplanten, prei, sla, andij-
vie, selderie, peterselie,
knolraap, koolrabie, rode
biet, bieslook, Chinese kool
en groenlofplanten. Jonge
konijntjes (Kleurdwerg), Ca-
via's. D. Klein Geltink, Schut-
testr. 1, Vorden, tel. 05752-
1498.

• TE KOOP:
Nieuwe aardappels bij A.G.
Schotman, Hamsveldseweg
10, Vorden, tel. 6737.

• GEZOCHT, wegens omst.h.:
goed tehuis voor 4 jaar oude
Mechelse Herder (teef). Tel.
2294.

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

• TE KOOP:
z.g.o.h. Brommer merk Bata-
vus. Te bevr.: H. Sloetjes,
Schuttestraat 6, Vorden.

• WIJ ZOEKEN
per half augustus een goede
oppas voor 3 è 4 middagen
per week bij ons thuis voor on-
ze twee dochters van 2 en 5
jr., Leo en Riny Slütter, Veld-
slagweg 1, Vorden, tel. 2335.

• TE HUUR gevraagd:
Woonruimte ca. 6 mnd. in
Vorden. Brieven onder nr. 15-
1, B ureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
Pony karretje. Zo goed als
nieuw! Tel. 05752-6824.

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

• TE KOOP:
Nieuwe aardappelen. A.F.T.
Nijenhuis,Toverstraat 2, Baak,
tel. 05754-477.

VORDENS
KAMPIOEN
WORDEN?

Zie voor V.K. '88
elders in dit blad!

met
Televisie

reparaties
direct

i- uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI miVISIt VIWO

BREDEVELD
Weg naar Ldren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Terinzagelegging ontwerp beschikking
(art. 24, lid 2 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 16
juli 1988 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
(NB Tussen 25 juli en 13 augustus a.s. is het Dorps-
centrum wegens vakantie gesloten) ter inzage het ont-
werp van de beschikking op het verzoek van:

de heerTh.Terwel, H. Viottastraat 32,6952 BJ
Dieren, om een wijzigingsvergunning voor een
schadeherstelinrichting voor motorvoertuigen
annex spuit/drooginrichting, kadastraal bekend
Gemeente Vorden, sectie K, nr. 2364, plaatse-
lijk bekend Burg. Galleestraat 23, Vorden, da-
tum verzoek 30 mei 1988.

De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwkkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorko-
ming of beperking van gevaar.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mon-
deling bezwaren hebben gemaakt tegen het verzoek
om vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet
(tijdig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 30 juli 1988.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Vorden, 11 juli 1988.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
P. de Vries, loco. J.F. Geerken, loco.

Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen
met het Gemeentehuis Vorden, tel. 05752-2323, toe-
stel 42.

Een echte

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martei
steeds doeltreflenJI

Zutphenseweg 9 - Vorden -Tel. 05752-1272

s ow
In verband met
vakantie
is het kantoor

VORDEN gesloten
STICHTING
W E L Z IJ N
O U D E R E N

vanaf 18 juli
tot 8 augustus

mode

KUIMTOiï
Onze zomerkollektie moet nu plaats gaan maken voorde nieuwe najaarsmode 1988-89!

Heerlijk luchtige zomermode van internationale topmerken met kortingen tot maar liefst 60c/d

Ook voor heren is er nog volop keus. De prijzen zijn ongekend laag, met kortingen tot 60't!

Parkeren voor de deur

BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN, 05752-1381

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Schoonheidssalon „Bjoetie"

„Natuurlijk mooi"
voor een verantwoorde huidverzorging
met produkten op natuurlijke basis.

Vakantie van 23 juli t/m 14 augustus.

Ans Jongbloets
Het Wiemelink 9,
Vorden, tel. 3560

HENGELOSE KERMIS 1988
om en nabij bruin café-diskotheek „de Zwaan"

WOENSDAG 13 JULI
gezellige stemmingsmuziek met het trio ASSOR II in onze bruine kroeg.
Tevens is onze buitenbar op het Grieks-Romeins terras geopend.

VRIJDAG 15 JULI
daverend gezellige avond, wederom met het trio ASSOR T l
en is onze buitenbar ook tevens weer geopend.

BRUIN CAFÉ, FLITSENDE DISKOTHEEK, GRIEKS ROMEINS TERRAS

ZATERDAGAVOND 16 EN ZONDAGAVOND 17 JULI
ONS BEKENDE EN OUDERWETS GEZELLIGE

TUINFEEST MET BARBECUE
met medewerking van de succesvolle formatie TAKE II EASY

ZONDAGMIDDAG 17 JULI
na de optocht grootse MAXELL DISCO SHOW

met professionele geluid- en lichtshow en diverse prijzen
van Maxell artikelen en My Melody make-up.

Tevens is onze nieuwe flitsende diskotheek tijdens alle kermisdagen geopend.
Verder wensen wij een ieder veel kermisplezier en mooi weer.

fam. Waenink en medewerkers „de Zwaan"
A PLACE l WANT TO BE



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

A r ie M in k, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

3 Appelcarrées 5,-
2,25 per stuk

Pak witte of bruine bollen 1,-
10 Gevulde keekjes 5,-
Specialiteiten: Superkrentenbollen, de originele harde Duitse broodjes,

Vissers volkoren brood.

s

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON
op vrijdag 15 juli

1 héél
KRENTENBROOD

met of zonder spijs
naar keuze

x
 N van 5.-
\ voor

3.50

\

Het hele jaar kleur en fleur?

Zowel voor binnen als voor buiten?

Een veelzijdig bedrijf?

Uw adres voor kwaliteit, service en
advies.

bloemist - hoveniersbedrijf

Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 05752-1508

Wegens vakantie
gesloten van

20 juli t/m 6 augustus

MAANDAG A.S. (18 juli)
DE GEHELE DAG OPEN

qe> juwelier
siemerink» * •*
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden
Telefoon 1505

CAFÉ - REST. - ZAAL

„Se Herberg" l
VORDEN

Enkele flinke dames gevraagd
vanaf ca. 25 jaar voor nachtelijke
schoonmaakwerkzaamheden tijdens de kermis

UITERAARD TEGEN REDELIJKE VERGOEDING

Betreft:
donderdag/vrijdag : 02.00 - ca. 07.00 uur
vrijdag/zaterdag : 06.00 - ca. 09.00 uur
zaterdag/zondag : 02.00 - ca. 07.00 uur

NIEUW:

Roomschuivers
een heerlijk gevuld rozijnenbrood
met room en abrikozen

WEER ZO'N LEKKERNIJ VAN UW
ECHTE BAKKER VAN ASSELT

Nu voor maar T

Echt je proeft '

Echte Bakker
VAN ASSflT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

DE VALEWEIDE" 2 Begonia's 10.-
1 bos Roosjes 20501** 5,75

10 Anjers voor de tuin 8,75

Volop
Boerenkool en
Pre/p/anten

kwaliteit - kwaliteit - kwaliteit

Verse worst soo gram 2,98
10 Hamburgers 10,-
10 Gelderse schijven 10,-

Onze welbekende
METWORSTEN: 4 stuks 12,-
SLAGER

HANS JONKER

Kipnugget
250 gram 4,25
(ca. 16 stuks)

Filet
halve kilo 6,95

BU UW

POELIER HOFFMAN

Auto-Motor rijles?
Bovag Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

Zie onze
Groene
Opruimingskrant

VERRASSEND LAAG IN PRIJS EN HOOG VAN KWALITEIT

Deelname
VORDENS

KAMPIOENSCHAP

nog mogelijk tot
l zondag 17 juli.

Zie elders in dit blad!

Campagne 1988

Epilepsie
en Werk:

"Als je 't weet, is 't
heel normaal"

HOEKKOMBINATIE zwaar massief eiken
met leather-look kuipkussens

in blank of donker eiken
3+2zi tsvoor : v -

Ook als 3-1-1 leverbaar

Eetkamerstoel: 175,-

Tafel
539,-

FAUTEUIL
massief eiken
draion velours

voor: 359,-

Tafel: 295,-

Robuuste EETHOEK
bestaande uit 4 massief
eiken zadelzitstoelen
+ eetkamertafel 130 x 85 cm

Prachtig eiken

WANDMEUBEL
met toog in blank of
donker eiken

voor:

Stalen
LEDIKANT
90 x 200
in wit
voor:

Tafel
245,-

Prachtige HOEKKOMBINATIE
in een moderne velours 1 C ̂  C

als3+2zits: l O/ D,"

NATIONAAL
EPILEPSIE FONDS/

DE MACHT VAN
HET KLEINE

Postbus 21,
2100 AA Heemstede

giro 34781

Donderdag 21 juli
tijdens de Braderie - vanaf 21.00 uur

Stemming en Sfeer met
„de Woodpeckers

Gratis entree! - en als vanouds op de Braderie

ii

Pilsje voor'n piekie!

Zaterdag 23 juli vanaf 21.00

Top Trio „Assorti"
Gratis entree/

uur

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770=J
198,-

kompleet: 995,-
BROODKAST
blank of donker eiken
1.68 mtr. breed

NU: 1498,-

COUPONNEN TAPIJT

van
1 tot
$.50 mtr.
lengte

SLAAPKAMER alpine wit
ledikant 140x200+ 2 nachtkastjes
+ ombouw OOR

voor: O *J O f ""

DRAAI
FAUTEUIL
echt rundieder
in blank of
donker eiken

voor 998,-

MATRASSEN diverse
maten en prijsklassen
uit voorraad leverbaar

• • mtm m •• mm m m* m m mr gratis reservering en verzet

HE LM INK meubelen

KORTINGEN VAN 25 TOT 70%
(zie etalages)

" 40 rollen kamerbreed op voorraad o.a.:
' PARADE TAPIJT 400 breed in grijs of

beige van 1 39,- voor 98,-
' KEUKENTEGELS van 1 2,95 voor 10,95 p. st.
* gratis reservering en verzekering voor latere

levering

VELE OPRUIMINGS
AANBIEDINGEN IN:
* DEKBEDDEN
' TAFELKLEDEN

* KUSSENS
* SLAAPZAKKEN
* COUPONNEN

OVERGORDUNSTOF

EN VITRAGES

ZUTPHENSEWEG 24
TEL: 05752-1514 VORDEN EIBERGEN

Erkende

architektuur

Opruiming
zie onze etalages zie onze etalages

B. Lammers
MEUBELEN - TAPIJTEN - LEDERWAREN

Burg. Galleestraat 26
Telefoon 1421 - VORDEN


