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Boerendansgroep
"De Kmipduukskes"
heeft dringend behoefte
aan nieuwe leden
Eind juli gaat de groep naar München.

"Ik weet niet precies wat het is, maar ik denk dat de mannen over het
algemeen geen zin hebben om in zo'n pak te lopen. Erg jammer, want
wy hebben dringend behoefte aan nieuwe leden. By ons in de groep
hebben wy, zoals wy dat onder elkaar noemen, drie vrouwen "loslo-
pen", waarvoor wy een partner nodig hebben, maar bovendien kun-
nen we nog best drie of vier paren gebruiken. Je merkt het niet alleen
by ons, by diverse dansgroepen in Nederland loopt het ledental te-
rug", aldus een bezorgde mevrouw te Velthuis, die samen met haar
man Ernst al heel wat jaren by het wel en wee van "De Knupduuks-
kes" uit Vorden betrokken is.

treedt. Bij mooi weer vindt dit optre-
den plaats achter de openbare dorps-
school en bij slecht weer in de zaal van
"'t Pantoffeltje".

De groep uit Spanje, die 25 juli, even-
als "De Knupduukskes" deelneemt
aan het Festival in Ruurlo, brengt po-
pulaire Spaanse dansen. De danseres-
sen zijn uiteraard uitgerust met de
kastanjetten. De groep bestaat uit zes
paren en wordt ondersteund dooreen
elf man sterk orkest. Vier gitaren, vier
banjo's en drie luiten zullen voor een
"vurige" begeleiding zorgen.

"De Knupduukskes" oefenen elke
woensdagavond in "het Pantoffeltje".
"Degenen die geïnteresseerd zijn
kunnen geheel vrijblijvend een kijkje
komen nemen. Het is maar wat gezel-
lig bij ons", aldus mevrouw te Vel-
thuis.

Europeade in München
Door de jaren heen hebben "De
Knupduukskes" al heel wat trips in
Europa gemaakt. Zo wordt donder-
dag 30 juli 's morgens vertrokken voor
een bezoek aan de Europeade te
München. Aangezien "De Knup-
duukskes" te weinig mensen hebben
om een bus vol te krijgen, werd kón-
takt opgenomen met de boerendan-
sers uit Steenderen, zodat de reis ge-
zamenlijk gemaakt wordt. Tijdens de-
ze "Europeade" komen maar liefst
160 groepen, afkomstig uit diverse
landen, hun opwachting maken. Dat
betekent voor elke groep maar een
heel kort optreden. Vorden, Steende-
ren en Aalten hebben samen drie mi-
nuten toebedeeld gekregen. Deze
groepen zullen gezamenlijk "de Dri-
kusman" dansen.

Ziekenhuizen
Nu is het niet zo dat "De Knupduuks-
kes" alleen maar voor een dergelijk
mini-optreden naar München ver-
trekken. Zo staan er gedurende de vijf
dagen in Beieren nog enkele andere
optredens op het programma. Onder
meer zullen een paar ziekenhuizen
met een bezoek vereerd worden. Er is

een zogenaamde spelletjesdag, terwijl
verder terplekke nog het één en ander
zal worden georganiseerd.
Maandag 3 augustus worden de dan-
sers weer terug verwacht.
"De Knupduukskes" treden geduren-
de de zomermaanden op in het kader
van het VW-zomerprogramma (on-
der andere op 12 augustus tijdens de
Gelderse Avond).
Zondag 16 augustus wordt opgetre-
den op de zogenaamde "Maöltjes-
markt" in Brummen. Een "markt"
met een traditie. Deze markt werd in
vroeger dagen altijd een week voor de
aanvang van de kermis gehouden. Tij-
dens deze "Maöltjesmarkt" zoeken
de jongens dan een meisje waar ze een
week later kermis mee kunnen gaan
vieren. Brummen wil deze traditie in
ere herstellen. "De Knupduukskes"
velenen hier maar al te graag hun me-
dewerking aan.
Op 14 september verzorgt de Vorden-
se groep een optreden bij de "Leeuwe-
rikweide" in Zutphen.

Spaanse groep naar Vorden
"De Knupduukskes" betreuren het ui-
termate dat zij 24 juli niet samen met
een Spaanse groep in Vorden kan op-
treden. Deze dag viert het echtpaar
Lettink namelijk haar 55-jarig brui-
loftsfeest en bij het feest van deze
"nestors" van "De Knupduukskes"
willen de andere leden uiteraard niet
ontbreken.
Dat betekent dat de groep "Virgen de
la Fuensanta" uit Murcia nu alleen op-

De R.T.V. Wichmond-Vierakker orga-
niseert op woensdag 22 juli de wieier-
ronde van Vorden. Deze ronde wordt
gehouden op een parcours dat begint
aan de Burgemeester Gallééstraat,
Molenweg, Wilhelminalaan, Emma-
plein, Enkweg en vervolgens weer de
Burg. Gallééstraat. Totale lengte 1450
meter.
Deze wielerronde bestaat uit drie on-
derdelen:
- De wedstrijd voor recreanten. Hier-
aan kan iedereen deelnemen. Deze
rijders moeten een afstand afleggen
van 50 kilometer(28 ronden). Inschrij-
ving voor deze wedstrijd is mogelijk
bij Louis Taken (tel. 05754-728) of tot
een uur vo^: de aanvang van de wed-
strijd bij ^Ploorsport" aan de Burg.
Gallééstraat. (Hier worden nl. de rug-
nummers verstrekt.) Tot op heden
hebben onder meer de plaatselijke fa-
vorieten Harry Eggink en Johan Par-
dijs ingesdu£ven.
- De juni^Jn rijden 60 kilometer (36
ronden). Vanuit de regio nemen hier
onder meer deel Jerrit Vrouwenerf uit
Eefde, Martin Zonneveld, Zutphen,
Erik de Greef, Warnsveld, Ronald
Doorneberg, Zutphen en vele ande-
ren.

- Het sluitstuk van deze Ronde van
Vorden vormen de Veteranen en Lief-
hebbers. Zij starten voor een 50 kilo-
meter lange rit (circa 33 ronden). De-
ze wedstrijd tussen de "routiniers"
geeft telkenjare een fanatieke strijd te
zien. Mannen als Gerrit Möhlman uit
Apeldoorn, Ge Draayer uit Twello,
Frans Havenaar uit Zutphen en bij-
voorbeeld Jan Hup uit Kampen staan
hier wel borg voor.

' Echtpaar Kreunen
vijftig jaar getrouwd
Donderdag 16 juli hopen G. Kreunen
en DJ. Kreunen-Janssen hun vijftig
jarig huwelijk te vieren. Het echtpaar
Kreunen woont aan de Mosselseweg 2
in Vorden.
De bruidegom is een geboren en geto-
gen Vordenaar. In vroeger dagen
"runde" hij een klein boerderijtje, ter-
wijl hij tevens als metselaar en aanne-
mer fungeerde.

Dit soort werkzaamheden vindt hij
momenteel welletjes en houdt de
heer Kreunen, die evenals zijn vrouw
nog een goede gezondheid geniet, het
liever bij wat bezigheden in de tuin.
De heer Kreunen is 77 jaar.
Zijn echtgenote is 73. Zij is geboren in
Lichtenvoorde, maar woont vanaf
haar zesde jaar ook in Vorden. Het
huishoudelijk werk doet ze nog elke
dag met veel plezier.

j
Het echtpaar Kreunen heeft drie
dochters, die respektievelijk in Lo-
chem, Gendringen en Bathmen wo-
nen. Er zijn zes kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen.
Donderdagavond is er in café
"Schoenaker" aan de Ruurloseweg ge-
legenheid het krasse paar de hand te
schudden.

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.30 tot 12.3O uur -
op woensdag ook van
13.3 O tot 17. OQ uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.

Wethouder J.F. Geerken: (afspraken kunnen te-
donderdagmorgen lefonisch worden ge-
(op afspraak) maakt bij de receptie
Wethouder Mr. M A.V. van het
Slingenberg: donderdag- gemeentehuis. Tel.

Vunderink: op afspraak. morgen op afspraak. 05752-2323).

1. Tijdelijke verkeersmaatregelen
A. In tegenstelling tot eerdere berich-

ten in deze rubriek zal de Wieler-
ronde van Vorden niet worden ge-
houden op 15 juli a.s., maar op 22
juli a.s.
Voor alle verkeer, behalve voet-
gangers, zullen worden afgesloten:
- de Molenweg;
- de Wilhelminalaan;
- de Groeneweg vanaf de Wilhel-

minalaan tot aan de Enkweg;
- de Enkweg vanaf de Groeneweg;
- de Burgemeester Gallééstraat

vanaf de Enkweg tot en met de
kruising het Jebbink/Molenweg.

Deze maatregelen gelden op ge-
noemde datum van 16.00 tot 22.00
uur of zoveel korter of langer als
noodzakelijk is.

B. In verband met het van 24 tot en
met 26 juli a.s. te houden achtkas-
telenweekend van de VAMC "De
Graafschaprijders" zal een terrein-
tje, gelegen aan de Eikenlaan, wor-
den ingericht als kampeergelegen-
heid voor de deelnemers aan dat
evenement.
Om die reden is het noodzakelijk
in genoemde periode een gedeelte

van de Eikenlaan vanaf café
"Schoenaker" tot aan de Banen-
kamp af te sluiten voor alle ver-
keer, behalve voetgangers en aan-
wonenden. Aanwonenden kun-
nen in die periode hun woningen
met hun voertuigen bereiken.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel
bezwaar in te dienen tegen besluiten
van de overheid en wel bij het orgaan
dat de betreffende beschikking heeft
genomen. Hieronder vallen ook de
door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van
de verleende bouwvergunningen treft
u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels ge-
bonden. Voor nadere inlichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
l ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift in principe
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden ingediend,
de onderstaande bouwvergunningen
zijn op 7 juli 1987 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
l .Aan B. Rossel, Hilverinkweg 3

voor het bouwen van een mestsilo
aldaar;

2. Aan J. Korenblek, Zelstweg 5 voor
hét bouwen van een mestsilo al-
daar;

3. AanIJ.D.Hummelink,Wiersser-
broekweg l voor het verplaatsen
en gedeeltelijk wijzigen van een
bestaande schuur aldaar;

4. Aan Maatschap J. en A. Zents,
Ruurloseweg 119 voor het bou-
wen van een mestsilo aldaar;

5. Aan J. van Ark, Wildenborchse-
weg 19 voor het bouwen van een
mestsilo aldaar;

6. Aan T. van Rijsbergen, Wilden-
borchseweg 13 voor het bouwen-
van een werkruimte aldaar;

7. Aan J. Eggink, Lieferinkweg 4
voor het bouwen van een mestsilo
aldaar;

8. Aan W.R. Tuin, het Wiemelink 16
voor het bouwen van een prieel al-
daar;

9. Aan B. Fokkink, Wiersserbroek-
weg 16 voor het bouwen van een
mengmestkelder aldaar;

10. Aan H. Duistermaat, Ruurlose-
weg 89 voor het bouwen van een
berging aldaar.

Staringavond
Donderdag 16 juli vindt de^rste Sta-
ringavond van het seizoen^Pats. De-
ze avond begint met een wandeling
door de tuinen van het kasteel "de
W ildenborch", waarna Jaap Zijistra in
de Kapel zal vertellen en voordragen
over het leven en werken y^ide dich-
ter A.C.W. Staring. 9

De avond wordt besloten met het ver-
tonen van dia's over de Vordense na-
tuur en de kastelen. Johan Dolphijn
neemt dit deel van de avond voor zijn
rekening.

Operation Friendship
gereed voor vertrek
naar Amerika
Het komende weekend vertrekken uit
Vorden en omgeving zevenentwintig
jongelui voor een verblijf van drie we-
ken richting Verenigde Staten. De
jongens en meisjes worden in Ameri-
ka in een gastgezin ondergebracht.
Het gaat hier om een uitwisselings-
programma van "Operation Friend-
ship", een Stichting die jongeren uit
verschillende landen met elkaar in
kontakt wil brengen.

De jongelui worden in gastgezinnen
ondergebracht om zodoende volledig
mee te kunnen draaien in de Ameri-
kaanse manier van leven.
Er wordt een programma georgani-
seerd waarin wordt kennis gemaakt
met de Amerikaanse cultuur. Daar-
naast worden vele uitstapjes op touw
gezet om de vriendschap tussen de
Nederlanders en de Amerikanen te
bevorderen.

Vanuit Vorden vertrekken twee groe-
pen. Eén groep gaat naar Massachu-
setts, één van de oudste staten van
Amerika, waar onder andere een be-
zoek zal worden gebracht aan Boston.
De groep zal daar ontvangen worden
in het State Capitol door de gouver-
neur van Massachusetts.

De andere groep gaat naar Pennsylva-
nia, een staat die een belangrijke rol in
de burgeroorlog speelde. Tijdens het
verblijf zullen monumenten daarvan
bezocht worden. Verder zullen onder
andere de steden New York en Wash-
ington op het programma staan.

Vlak voor het vertrek wordt er een
Good-Flight Party georganiseerd zo-
dat de groepen elkaar en vooral vrien-
den en familie afscheid kunnen ne-
men en zij de Amerika-gangers een
goede vakantie kunnen toewensen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

aktiviteiten

De evenementen die de Vordense
WV in de zomermaanden voor de
vakantiegangers organiseert, begin-
nen wat betreft de belangstelling op
gang te komen.
Zo namen dit keer 55 personen aan de
fietstocht langs de acht kastelen deel.
Ditmaal onder leiding van de heer J.
v.d. Broek. Individueel maken ook tal
van vakantiegangers de tocht langs de
kastelen.
Voor de oud-gemeentearchitekt de
heer v.d. Broek^waren het drukke da-
gen. Hij is nl. ook degene die belang-
stellenden door kasteel "Vorden" (het
huidige gemeentehuis) rondleidt. Tij-
dens de eerste avond waren er twee
groepen. De heer v.d. Broek vertelde
niet alleen allerlei wetenswaardighe-
den over het kasteel, maar ook over de
bijgebouwen.
Gedurende deze zomer worden de
vakantiegangers ook een paar keer in
de gelegenheid gesteld het "Pinetum"
(pijnbomen) nabij "De Belten" te be-
kijken. Als gids fungeerde deze week
de heer van Druten. Hij verving de
heer M.G. Spiegelenberg (vakantie)
die normaliter de vakantiegangers
rondleidt.
De avondwandelingen zijn inmiddels
ook weer begonnen. De heer G.
Terpstra verzorgt deze evenementen
bij kasteel "den Bramel", terwijl de
heer H. Weustenenk de wandelaars
nabij kasteel "Kiefskamp" onder zijn
hoede neemt.

Op camping "de Wientjesvoort" werd
woensdagavond een film vertoond
over de opfok en verzorging van ara's
(papegaaien). Voor deze eerste bijeen-
komst onder leiding van drs. Kuijk be-
stond een redelijke belangstelling.
De tuinen van "de Wiersse" waren
zondag 12 juli voorlopig voor de laat-
ste keer voor het publiek geopend.
Zondag 25 oktober is de volgende be-
zichtigingsdag. Dan kunnen de herfst-
kleuren bewonderd worden.

BURGERLIJKE
STAND

Gehuwd: P.P.M. Fontein en J.J. Bak-
ker.
Overleden: G. Kreunen-Wansink, oud
86 jaar.

K .k. kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R .k. kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

Hervormde gemeente
Zondag 19 juli: 10.00 uur Ds. K.H.W.
Klaassens; 19.00 uur Openluchtsamen-
komst, achter de Geref. kerk. Herv./geref.
jeugdddienstcommissie, m.m.v. Ds.
Klaassens en Thomas Rave, zang (bij
slecht weer in de kerk).

Geref. kerk Vorden
Zondag 19 juli: 10.00 uur Ds. D. v. Keulen
v. Zeist; 19.00 uur Ds. K.H.W. Klaassens in
of achter de Geref. kerk.

Weekenddienst huisarts
18 en 19 juli dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 18 juli 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst tandarts
18 en 19juliN.J.Edens, Vorden, tel. 05752-
1453. Spreekuur alleen voor spoedgeval-
len 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

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 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafelde Dekje
Maand juli: Men. v.d. Berg. Tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

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 13.30 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. Hr. 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.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

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.
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Bij inlevering van uw
volle kleurenfilm

Wij garanderen kwalJtettT

Geldig JULI en>AUGUSTUS

VAKFOTDGRAFIE

Spalstraat 10,
7255 AC Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2386
Vakfotograaf B.F.N, lid:
Colour Art Photo Internationaal

Eind augustus starten de begin-
ners-en repetitiekursussen voor
de praktijkdiploma's Boekhouden
en M .B A. Opgaaf graag spoedig bij:
D. Luichies, Noorseweg 8,7213 XW
Gorssel. Telefoon 05759-2873.

met
Televisie

reparaties
direc»

naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

We-;j naar Laren 56,
Zutphen.Tel. 05750-13813

Dorpsstraat 8
Vorder Tel. 05752-100';

U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest?

't Pantoffeitje in Vorden heeft nu 'n veel grotere
capaciteit. Ook wat de keuken betreft.

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.

Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

bode

t Übtttofl*
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.liner. U

Holtslag
Ruurlo
Uw specialist op
rolluikengebied
Wegens groot succes in april.
In de maanden juli en augustus wederom super
aanbiedingen die U niet mag missen, als U toch
al het plan had om Rolluiken aan te schaffen.

Bel nu voor een vrijblijvende offerte 05735-2000

HOLTSLAG Bouwmaterialen B.V. - Ruurlo
Spoorstraat 28.

ALMEN

HORECA BUITENCENTRUM

Vanaf heden kunnen wij u bieden:
ZALEN, w.o. tot plm. 600 personen.

4 gelijkvloerse volautomatische KEGELBANEN
2 gelijkvloerse volautomatische BOWLINGBANEN
met daarbij behorende grote RECREATIERUIMTE.
RESTAURANTS, BARS, verplaatsbare BARBECUE

voor binnen en buiten.
Grote goed verlichte PARKEERTERREINEN!
De 4-baans automatische SCHIETKELDER

met verschillende doelafstanden, zelfs tot 35 meter,
zeer binnenkort gereed.

GUNSTIG GELEGEN IN DE STEDENDRIEHOEK

DEVENTER

ZUTPHEN • LOCHEM

Bij deze willen wij onze dank brengen aan allen, die onze
heropening en open huis met hun goede wensen, vele
bloemen en kado's hebben bedacht. Nog zeer bedankt.

FAM. M.d. VAART
Scheggertdijk 10 - Almen - Telefoon 05751-1296

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat, 16, 17, 18 juli

Hollandse
Sperziebon

VRIJDAG
MARKT

AANBIEDING

2 dozen
a ca. 500 g

Aardbeien
3,95

MAANDAG
20 juli

Zware sla
2 krop

95

DINSDAG
21 juli

Tuinbonen
2 kilo

1,50

WOENSDAG
22 juli

Andijvie
per kilo

95
BARBECUEN maak het compleet met een RAUWKOST SCHOTEL

Steeds meer mensen kopen
hun brood bij de man
die zelf bakt:
"De Warme Bakker".
U proeft het verschil. NNINCVMOL^MKKERS

Zo uit de oven in de winkel.
Verser kan niet!
AANBIEDING:

Aardbeien schelpen
van 1 ,60 voor

1
l ,

Krente of Rozijnen

Spiraalkoeken

iPLAAT
TELEFOON 1373

van 4,10 voor O, O VS

van 3,50 voor Oj""

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

Barbecue
lekker en
gezellig

Maar laat het
wel

gaar worden!

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlappen 1 k,io 9,75

Hamburgers Per stuk 1,-
VOOR DE BARBECUE

Sjaslik's Per stuk 1,65
Sate's per stuk 1,25
Barbecue schijf

per stuk
1
l ,<

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gekookte lever
rund of
varkens

100 gram 0,99

magere
Lendelapjes

1 kilo

18,90

MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi
1 kilo

6,25

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

WEEKEND SPECIALITEIT

Runder Rolletjes
5 halen 4 betalen

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst

fijn 1 kilo 6,95
grof 1 kilo 9,90

Magere varkenslapjes
7,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H, gehakt
1 kilo 6,95

Rundergehakt
1 kilo 9,90

r^nv

Barbecue
Rond model met pijp. Hoogte
1,20 meter, 0 40 cm. Rooster ver-
stelbaar in 4 standen.
Van 52,50 Voor:

Zon of regen: Wel koop |
heeft alles voor uw tuin l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Houtskool
Optima Grill. Zak van 4 kg.
Van: 8,95

Voor: 6,75
Regenmeter
Plastic uitvoering,
inkl. grondpen.
Van: 7,95

Voor: 5,95

Gardena zwenksproeier
Traploos instelbaar. Sproeiopper-
vlakte max. 160 m2. O7 £
Van: 36,50 Voor: Z//O
Regenton
Inhoud 168 liter. Hoogwaardige,
groene kunststof.
Van: 87,50 Voor:
TXiinfakkels
Set van 3 stuks. l
Van: 3,- Voor: l/

Prijzen zijn inclusief BTW en
geldig zolang de voorraad strekt.

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;
Tol d ij k, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

WC l kO O |l D* Grote Groene VaKwiHkel



Dankbaar en gelukkig ge-
ven wij U kennis van de ge-
boorte van onze zoon

Reinald Gerard

Wij noemen hem Richard

Henk Sleumer
Minie Sleumer-Wesselink

12 juli 1987

Peggenhofweg 3
7251 NC Vorden

Lisette
is de naam die wij ons doch-
tertje en zusje geven.

Zij werd geboren 13-7-'87
om 1 5.05 uur.

Guus, Annelies
en Monique Hummelink

Wiersserbroekweg 1
7251 LG Vorden

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voorde vele feli-
citaties, bloemen en cadeau's,
die wij mochten ontvangen bij
ons huwelijksfeest.

Gerrit en Esselien
Nijenhuis
Vordenseweg 27
7231 PCWarnsveld

Hartelijk dank aan allen die ons
gouden huwelijk tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.
Dankbaar zien wij terug op alle
liefs dat wij ontvangen heb-
ben.

LH. de Greeff
E. de Greeff-Maalderink
Koekoekstraat 19, Vierakker

Voor de felicitaties, bloemen en
cadeaus, welke ik ter gelegen-
heid van mijn 80ste verjaardag
mocht ontvangen, betuig ik
mijn hartelijke dank.

Mevr. M.W. Besseling-
Helmink

Vorden, juli 1987

Medewerkers, spelers en pu-
bliek openluchttoneel Krato al-
lemaal bedankt.
Het was geweldig!

DR. VANEKER heeft
geen praktijk vanaf 18

juli t/m 9 augustus.
Patiënten wier achternaam
begint met de letter A t/m
K kunnen zich wenden tot
dr. Sterringa, Schoolstraat

9, tel. 1255.
Patiënten wier achternaam
begint met de letter L t/m
Z kunnen zich wenden tot
dr. Haas, Christinalaan 1 8,

tel. 1678.

TE KOOP: Raleigh racefiest,
H 60 3 ds. fietsen, 2 Gazelle +
1 Union alle in goede staat,
Zutphenseweg 78A tel. 1961
Vorden

Andijvie en Preiplanten te
koop. K. Hoetink, 't Hoge 13.

TE KOOP: KERSEN G.J. Ros-
sel, Deldenseweg 6a, Vorden.

TE KOOP: alle soorten kool-
en preiplanten, selderie, pe-
terselie, sla, knolraap, kool-
rabi, ijsbergsla, rode biet,
maggie en andijvie planten,
bieslook pollen
en jonge konijntjes Kleur-
dwergjes. Cavia's.
D. Klein Geltink, Schuttestr.
1, Vorden. Tel. 05752-1498.

PERSONAL COMPUTER
(DAG) OPLEIDINGEN

Inleiding PC.
MS DOS
Tekstverwerking
(Word-Perfect)
Spreadsheet
Dbase III
Computerboekh.
Lotus 1-2-3-

BECKER OPL. 08346 62653

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

LOGA
BELLEN

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc. Op de boter en
kaasboerderij
,,'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
JanZoeteman J r.

„De Heer is mijn Herder"

Na een moedig gedragen ziekte is toch nog onver-
wacht van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorg-
zame vader en opa

Hendrik Willem Lenderink
ECHTGENOOT VAN G WASSEVELD

op de leeftijd van 58 jaar.

Vorden: G. Lenderink-Wasseveld
Weerd: Annie Jeeninga-Lenderink

Ate Jeeninga
Jesper en Rinske

Lochem: Gertie Lenderink
Grada Lenderink-Hebbink
Roy

7251 ML Vorden, 12 juli 1987
Onsteinseweg 24

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 16 juli
om 12.00 uur in de N.H. Kerk te Vorden, waarna aan-
sluitend de crematieplechtigheid zal plaatsvinden om
14.00 uur in aula l van het crematorium te Dieren.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde broer, zwager en oom

Hendrik Willem Lenderink
echtgenoot van G. Wasseveld

op de leeftijd van 58 jaar.

Dunsborg: R. Lenderink-Schouten
Hengelo G.: G. Lenderink-Hukker
Vorden: fam. E J. Wasseveld
Hengelo G.: fam. Joh. Berendsen
Warnsveld: fam. H J. Klein Haneveld

neven en nichten

Vorden, 12 juli 1987

Met grote verslagenheid namen wij kennisvan het plot-
seling overlijden van onze collega

Henk Lenderink
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe om
dit verlies te dragen.

personeel "Het Onste/n "

Vorden, 12 juli 1987.

Onze winkel is
wegens vakantie

gesloten
van 1 t/m 8 aug.
SCHILDERSBEDRIJF - VERFHANDEL

9. W. Boersioetk

DORPSSTRAAT 7-9 - tel. 1567

Wegens vakantie

gesloten
van 20 juli tot 31 juli

fa. Mullink
Akkermanstraat 9
Velswijk - Zelhem

Wij zijn met
vakantie van
20-7 t/m 5-8
Banketbakkerij

Wiekart
Burg. Galleestr. 6 - Tel. 1750

Wegens

vakantie
zijn wij van 20 t/m 25 juli

GESLOTEN.
Voor spoedgevallen kunt U

bellen 05752-1511

Dekker Electro B.V.
Zutphenseweg 8

Vorden

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

T Ti i ' i^—

a

Mixed grill
diverse soorten

per stuk

1,95
arkensfilet

500 gram

weekendrecept

Tip voor de boterham:

BOTERHAMWORST 150 gram 1,49
GEBRADEN
VARKENSROLLADE 100 gram 1,89

maandag SPEKLAPPEN P kg 6,98

dinsdag: VERSE WORST 500 g 4,98

woensdag: GEHAKT (h.o.h.) 500g 4,98

BARBECUE pakket
VOOr 2 pers. Q QQ ^gemarineerdekarbonades

2 hamburgers

KEURSLAGER VLOGMAN Zutphenseweg 1 6, Vorden. Tel. 1 321

Zomer-
programma

Donderdag 23 juli
Kermis en Braderie
wijdag 24 juli
Kermis met diverse
Qvenementen
Zaterdag 25 juli
Kermis met
Kinderbraderie

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

A. Marten: OPRUIMING

;

Zutphenseweg 9, Vorden
Tel. 1292.

TENNISSHORTS

vanaf 9,95

TENNISRACKETS

vanaf 12,50

TRAININGSPAKKEN
vanaf l 9,~

VOETBALSCHOENEN
vanaf 9,95

joeitrtfft«ti Hjer enkele van de koopjes:

VOETBALSHIRTS
nu 1 2,50

SLAAPZAKKEN v a 39,

POLOSHIRTS
enSTRANDSHORTS
10% Korting
KATOENEN TRUIEN
vanaf 69,—

Zwaar massief eiken bankstel in lederlook uitvoering
3+2 zits met fraai bewerkt eiken romp. van 2795, -
Onze prijs

Degelijke moderne eethoek
in wit met lichtblauwe bekleding.
Complete combinatie tafel en 4 stoelen.
van 995, -
NU MET 50% KORTING!
voor
direct uit voorraad leverbaar.

GROTE FABRIEKSPARTIJ
MASSIEF EIKEN

BANKSTELLEN
VOOR ONGEKEND
LAGE PRIJZEN

Moderne slaapkamer compleet met ta-
feltjes, uitgevoerd in wit. 160x200 cm.
Voorzien van voor en achter verstelbare
lattenbodems en inclusief
2 SG 40 soft matrassen.
Normaal 1495.-
Geheel compleet bij ons

Uitgebreide kollektie

draatfauteuils
met leren kussens

vanaf

Blank eiken wandmeubel
gemaakt van het mooiste europese eiken.
Zowel in blank als in donker eiken uit voor-
raad leverbaar,
van 2895, -
stuntprijs 2095,

• meubelcentrum vorden
^ schoolstraat 8

7251 xr vorden
tel. 05752-1121 Wij ruilen ook m.

Maandagmorgen gesloten / Vrijdagavond koopavond



H.H. Landbouwers
Wilt U de

hoogste prijs
voor uw

koeien en
nuchtere kalveren,
ook voor schapen,

dan naar
H. Waenink
05752-1082

AUTORIJLESSEN?
B.O.VA.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

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

Wij hebben voor U,
karnemelk, boerenkaas,
gezonde zuivelprodukten,
kwark, yoghurt.
BOTER- EN KAASBOERDERIJ
IBINK, Arfmansteeg 1, Ruurlo.
Tel. 05735-1796, aan de weg
Ruurlo-Lichtenvoorde.
Ook op de weekmarkt te Ruur-
lo.

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed adv/es

naar
* interieuradviseur
Hit ~ .

i eters e
Hackforterweg 19

Tel. 05754-517

GROOTSE OPRUIMING,
EETKAMERSTOEL
Met zadelzit.
Zwaar massief eiken.
OPRUIMINGSPRIJS:

EETKAMERTAFEL
0 110 cm Semi massief.
Met zware kolompoot
OPRUIMINGSPRIJS:

BUFFETKAST
1.60 mtr. breed.
In blank of donker eiken.
OPRUIMINGSRIJS: 1295,

2-ZITS BANKEN
Diverse modellen voorradig.

In EIKEN vanaf:

In KLASSIEK vanaf: / / Or"

In MODERN vanaf: O /O/1

LEDIKANTEN 90/200

<4
l

Prachtige HOEKKOMBINATIE: keuze uit 15 kleuren.
DRALON VELOURS, prima zitkomfort.
Ook leverbaar als losse 2-zits of fauteuil.
Als 3 + 2 zits voor slechts: 1498,—

Massief vuren,
incl. lattenbodem.
PAKKETPRIJS vanaf:

ÉÉNMALIGE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN OP - OP
HOEKKOMBINATIE: fors van afmeting.
Polyesther binnenschalen, koudschuim vulling,
lichtbeige draion velours
VAN: 41 50,- 3 + 2 ZITS 2250,-
BANKSTEL: romp blank gelakt eiken,
beige draion velours
VAN: 31 50,- 3-1-1 VOOR: 2750-
BANKSTELLEN: massief eiken,
diverse modellen, diverse stoffen

ALS 3-1-1 VANAF 1765,-
ELEMENTEN WAND: 2.50 mtr. breed,
massief eiken front met zware panelen
VAN: 4250,-

ALS TOONZAALMODEL:

EIKEN BUFFETKASTEN VANAF:

3250,-

1085-
ALPINE witte ELEMENTENWAND
2.55 mtr. breed
van: 1925,-

ALS TOONZAALMODEL: 1298*

SLAAPKAMER: blank gelakt eiken ledikant 140 x 200
2 nachtkastjes + bovenbouw met verlichting.
Prachtige kwaliteit en afwerking 1 TF"T C
van: 2335,- STUNTPRIJS: l / / öf"~

ALPINE wit LEDIKANT 140 x 200, kompleet met
verstelbare lattenbodems en Q^C
2 polyether matrassen SG 40 VOOR: ö / O/™

(ook in 180 x 200 te leveren)

HOEKKOMBINATIES
ECHT RUNDLEDER
3 + 2 ZITS vanaf: 2645,

DIVERSE
KLEUREN

2 ZITS SLAAPBANKEN
SENIOREN BEDDEN
SENIOREN FAUTEUILS
LINNENKASTEN 2 DEURS
SCHRIJFBURO'S
STALEN LEDIKANTEN
SALONTAFELS EIKEN
EIKEN T.V. KASTEN

VANAF: 375,
VANAF: 325,
VANAF: 339,
VANAF: 179,
VANAF: 149,
VANAF: 210,
VANAF: 239,
VANAF: 325

HELIvlINK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

DE MOOISTE MEUBELEN VOOR DIREKT-DE-DEUR-Uiï-PRIJZEN. WACHT NIET TE LANG.

Koopjes op onze afdeling

WONINGTEXTIEL
GORDIJNEN, VITRAGES,
TAFELKLEDEN, KUSSENS,
DEKBEDDEN -l- OVERTREKKEN,
DEKENS etc. etc.
ZIE ETALAGES

KLASSIEKE
FAUTEUIL
DIVERSE
STOFFEN

675,-

KWALITEITS-
MATRASSEN
POLYETHER SG 40

1 PERS. v.a.:l /»/,—

2 PERS. v.a.:ZO9,"""'

POLYETHER SG-40

MERKTAPIJTEN
24 ROLLEN merktapijt voor de
LAAGSTE PRIJS, met volledige
garantie.

COUPONNEN TAPIJT EN OVERGORDIJNEN,

NU NOG VOLOP KEUZE

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

's maandags de gehele dag gesloten
Woensdagsmiddag geopend.

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

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

G
7251

fons jansen *
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

Fietsclub V.R.T.C. „de Achtkastelen rijders"

Zondag 19 juli
houden wij weer onze jaarlijkse

zomertocht
een tocht voor het hele gezin.
De afstand is 40 km en U kunt starten van
12.00 tot 14.00 uur.

U kunt bij deze zomertocht op twee plaatsen
starten:

m Lochem
café "Bousema"

en in Vorden
café-rest "de Herberg"

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel 05753-1374. Privé 2830

Dinsdag 21 juli
Klompen makerstocht

te Keijenborg
Vertrekpunt: Café "de Smid", Kerkstr. 1 1 ,
Keijenborg. tel. 05753-1293
Vertrektijden: van 1 3.30 tot 1 5.00 uur
Afstanden: 7 en 1 5 km
(7 km is geschikt voor wandelwagens)
Inschrijving: f 1,50 zonder en f4,- met
herinnering.

Tijdens deze wandeltocht bezichtiging
ambachtelijke

klompenmakerij
en

knipmutsen maken.
Na 'n fikse wandeling is er gelegenheid om tfe

barbecuen.

Kom ook eens de

omgeving van

Keijenborg bekijken!!

• V O R D E N •

Wekelijks gevraagd:

Slachtvarkens
tegen levende of geslachte notering.
Ook mogelijkheden op kontrakt- en/of financië-
ringsbasis.

- snelle betaling
- eigen biggenvoorziening

van vaste grote fokkers
- goede groei en klassif icatie

De prijs is het bewijs. Telefoon 05752-3233

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11. WICHMOND TEL. 05754-755

Installeert veel in nieuwbouw, maar doet
ook veel aan klantenwerk zoals:

reparatie wasmachines,
stofzuigers etc. radio, tv en
montage antennes.
Schoonmaken en afstellen ven
cv-ketels, kleine elektrische
storingen verhelpen.
Dak- en goot reparaties.
En voor de agrarische sector, komplete
aanleg en onderhoud van

CV, mechanische ventilatie,
centrale afzuiging etc. etc.

Ook tijdens de gehele

Bouwvakvakantie GEOPEND.
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Wereldrecordhouder
Leo Visser en "Super Safe"
in Amro-stand tijdens braderie

De wereldrecordhouder op de vijf kilometer Leo Visser komt tijdens
de Braderie op 23 juli a.s. als vertegenwoordiger van Aegon mede de
stand van de Amro Bank bemannen.
Rond het thema "Levensverzekeringen voor het gezin" heeft Amro in
samenwerking met levensverzekeringsnüj Aegon N.V. een stand in-
gericht.

Vanzelfsprekend vinden rond de per-
soon van Leo Visser diverse aktivitei-
ten plaats. Zo zal de Vordense jeugd
de .topschaatser kunnen uitdagen in
een partijtje tafeltennis en bestaat de
mogelijkheid samen met Leo Visser
op de foto te worden gezet. Deze fo-
to's worden na de braderie kostenloos
thuis gestuurd.
Tevens wordt er tijdens de braderie
een prijsvraag gehouden. De bezoe-
kers doen er goed aan beslagen ten
"IJS" te komen, daar de vragen deels
betrekking hebben op de sportieve
prestaties van Leo Visser.
Als hoofdprijs is het speciale AEGON
trainingspak te winnen. De trekking
van de prijswinnaars vindt rond half
tien plaats.

Speciaal hiervoor heeft LIPS de be-
kende kluis uit het TROS-radiopro-
gramma "Super Safe" van Torn Mul-
der beschikbaar gesteld.

Elf goede inzenders worden uitgeloot
om aan het spel deel te nemen. Dege-
ne die erin slaagt de kluis te openen
wordt winnaar van de hoofdprijs.

Voor de andere deelnemers is er van-
zelfsprekend een troostprijs beschik-
baar.

Wedstrijdformulieren en kaartjes
voor het tafeltennissen tegen Leo Vis-
ser zijn tijdens de braderie in de stand
van de Amro Bank te verkrijgen.

Damcracks Wieger Wesselink
en Johan Krajenbriiik
18 juli tegen elkaar in strijd-
perk op reuzedambord
Beide spelers willen naar de
absolute top in Nederland
Internationale damcracks zo mogen we V ordenaar Wieger Wesselink
en tmd-Vordenaar Johan Krajenbrink zo langzamerhand wel gaan
noemen. Onlangs waren beide spelers in Moskou van de party tijdens
de interland tussen Nederland en Rusland.

Voor Wieger Wesselink zijn eerste in-
terland, voor Johan Krajenbrink zijn
tweede. Zaterdagmiddag 18 juli tre-
den ze tegen elkaar in het strijdperk op
het Marktplein in Vorden. Geen ge-
wone wedstrijd, maar een ontmoeting
op een reuzedambord van 4 bij 4 me-
ter. Wieger en Johan komen twee-
maal tegen elkaar uit.
Deze wedstrijden worden in het kader
van het VVV zomerprogramma door
de plaatselijke damclub DCV georga-
niseerd. Beide spelers zijn immers bij
deze club hun damloopbaan begon-
nen. Vorig jaar werd voor de eerste
keer in Vorden een wedstrijd op een
dergelijk groot dambord georgani-
seerd.

Wieger Wesselink: "Spelen op een
dergelijk groot dambord is toch wel
iets aparts. Het spel is een stuk moei-
lijker te overzien, je moetje zelf ont-
zettend concentreren. Natuurlijk wil
ik zaterdag graag winnen. Normaal
zijn Johan en ik zo'n beetje tegen el-
kaar opgewassen", aldus de 20 jarige
student wiskunde aan de T.H. te En-
schede.

Johan Krajenbrink vertelde ons van-
uit zijn studentenflat in Nijmegen (de
21 jarige oud-Vordenaar studeert aan
de Universiteit Nederlands) dat hij to-
taal geen ervaring heeft met het spe-
len op een dambord met een dergelij-
ke grote afmeting. "Ik ben heel erg be-

nieuwd hoe het gaan zal. Geen idee
wat mij te wachten staat", zo zegt hij.

Ambities
Zowel Wieger Wesselink als Johan
Krajenbrink hopen het in de toekomst
nog ver te brengen in de damsport. Na
zijn vertrek bij de Vordense damclub
DCV heeft Wieger Wesselink zich
aangemeld als lid bij de hoofdklasser
Westerhaar. Afhankelijk van de "takti-
sche omzettingen" speelt hij daar zo
rond het vierde bord. Hoe ver reiken
zijn ambities?

Wieger Wesselink: "Ik heb er wel eens
over nagedacht maar het profdam-
men lijkt mij niet haalbaar. Dat heb ik
al van mij afgezet. Natuurlijk wil ik wel
zover mogelijk komen. Het blijft dui-
delijk puur hobby. In januari mag ik
meedoen aan de halve finales om het
kampioenschap van Nederland. Kom
ik daar doorheen, dan bereik ik de
laatste veertien die gaan strijden om
het kampioenschap van Nederland",
aldus Wieger Wesselink.
De jeugdige Vordenaar maakt ook
deel uit van de landelijke trainings-
groep. Nog niet bij de absolute top
maar in de subtop. Dat betekent dat
hij gedurende acht zaterdagen per jaar
van half twaalf's morgens tot zes uur
's middags training krijgt van H arm
Wiersma.

Zelfde schuitje
Johan Krajenbrink vaart ongeveer in
hetzelfde schuitje als Wieger. Ook hij
ging na zijn vertrek bij DCV bij een
Nederlandse topclub spelen. Vanwe-
ge zijn studie in Nijmegen meldde hij
zich aan bij de damclub H uissen. Van-
af Nijmegen qua afstand "een fluitje
van een cent". Ook hier trekt de paral-
lel tussen beide speles zich door.
Zegt Johan: "Ook ik speel niet altijd
aan hetzelfde bord. Hangt van de tak-
tiek af. Zeg maar dat ik zo'n beetje bij
de top-viei^n H uissen hoor", aldus
Johan Knl^brink.

Het lijkt eentonig te worden, maar wat
betreft het Nederlands kampioen-
schap moet Johan Krajenbrink even-
als Wiege^yesselink begin volgend
jaar halve^Prales spelen. En wat be-
treft de training: ook Johan Krajen-
brink neemt aan dezelfde trainings-
stage deel als zijn tegenstander van
aanstaande zaterdag.
Analyserend zou je haast zeggen, het
kan niet anders of het moet zaterdag
tussen de beide damcracks remise
worden!

Beroep
Op één punt verschillen beide spelers
wel duidelijk met elkaar. Johan Kra-
jenbrink hoopt nog steeds dat hij van
zijn hobby zijn beroep kan maken. "Ik
zou het prachtig vinden wanneer ik
straks na afloop van mijn studie een
parttime baan zou kunnen kombine-
ren met een parttime baan als prof-
dammer. Volledig beroepsspeler zal
wel niet lukken", aldus Johan Krajen-
brink.

De wethouder van sportzaken J.F.
Geerken zal zaterdagmiddag de eer-
ste zet doen. Na afloop van de wed-
strijd tussen Wieger en Johan is er ge-
legenheid om simultaan tegen beide
cracks te dammen.

JULI:
19 Zomertocht 40 km. V.R.T.C. "de

Achtkastelenrijders".
30 Diploma zwemmen.

AUGUSTUS:
2 d-n Oost-n rit "JongGelre" bij Café

"Schoenaker".
11-12-13-14 Fietsvierdaagse "Jong

G eire".
13 Diploma zwemmen.
16 "Jong Gelre" dagje uit.
27 Diploma zwemmen.

SEPTEMBER:
3 H.V.G. afd. Dorp, Fietstocht.

4+5 "Leefbaarheid Vorden". Presen-
tatie Dorpscentrum.

11 Klootschiettoernooi "JongGelre".
16 H.V.G. afd. Dorp, Maandelijkse

avond.
20 Agrarische wedstrijden middag

"Jong Gelre".

Burgemeester
van Notten
opende "De Aanleg"
in Almen
Onder overweldigende belangstel-
ling, zowel op de donderdag als op de
zaterdag, is het geheel vernieuwde ho-
reca buitencentrum "De Aanleg" her-
opend. Het multi funktionele com-
plex betekent voor het dorp en de re-
gio een aanwinst. De opening werd
verricht door de burgemeester van de
gemeente Gorssel, de heer van Not-
ten.

In zijn toespraak betitelde de burge-
meester de heer v.d. Vaart als een ak-
tief ondernemer, die dankzij zijn
doorzettingsvermogen en wilskracht
het nu bereikte resultaat heeft weten
te realiseren. Zijn manier van werken
was zelfs soms sneller dan die van de
ambtenaar, aldus van Notten, omdat
de ondernemer vele zaken al grondig
had voorbereid waarmee de rest dan
weer haar voordeel kon doen.
De heerNieuwburg, sprekende na-
mens de horeca van de gemeente
Gorssel, benoemde v.d. Vaart tot ha-
venmeester, door hem een havenpet
aan te bieden. Er zijn nl. vergevorder-
de plannen om een aanlegsteiger voor
recreatieve scheepvaart aan te leggen
bij "De Aanleg", die pal aan hetTwen-
tekanaal ligt.

Verder werd nog het woord gevoerd
door de heer Pelgrum, namens alle,
meest Almense, ondernemers.
Bovendien werd de fam. v.d. Vaart ge-
complimenteerd door sprekers van de
Kamer van Koophandel en Horeca
Nederland.
Het "open huis" werd goed bezocht
en vooral zaterdagavond heerste er
een gezellige sfeer in de nie^^e feest-
zaal, zodat de fam. v.d. Valf^kan te-
rugzien op een geslaagde heropening
en vol vertrouwen de toekomst tege-
moet kan zien.

VANAVOND:

Touwtrekken om het
Kampioenschap
van Vorden
De touwtrekvereniging "Vorden" or-
ganiseert vanavond 15 juli het Vor-
dens kampioenschap touwtrekken.
Deelname is mogelijk voor bedrijven,
verenigingen, buurten e. d.

Tot dusver hebben de organisatoren
negen inschrijvingen binnen. De deel-
nemende teams zijn: de motorclub
"De Graafschaprijders", buurtvereni-
ging "Delden", bedrijf "Antomica",
"Jong Gelre" (zowel een dames- als
herenteam), de "Lindense Boys"
(vriendenploeg), de voetbalclub "Rat-
ti", de karnavalsvereniging "De Deur-
dreajers" en "Medley" (vriendenploeg
uit de Wiersserbroekweg).

De teams worden in twee poules on-
dergebracht. Uiteindelijk komen uit
elke poule de twee beste teams in de
finale poule. Deze ploegen spelen ver-
volgens een halve competitie.
De uiteindelijke winnaar mag zich
Kampioen van Vorden noemen. De
wisselbeker wordt woensdag verde-
digd door de kampioen van vorig jaar,
de buurtvereniging "Delden".
De wedstrijden worden gehouden aan
de Ruurloseweg 110 bij het clubhuis
van de touwtrekvereniging "Vorden".

Zomertocht
VRTC
"de Achtkastelen-
rijders"
De V.R.T.C. "de Achtkastelenrijders"
uit Vorden organiseert zondag 19 juli
haar jaarlijkse zomertocht. De deelne-
mers krijgen een afstand van 40 kilo-
meter voorgeschoteld. Men kan star-
ten, hetzij bij café "Boüsema" in Lo-
chem, hetzij bij "De Herberg" in Vor-
den. De tocht is uitgezet langs de
mooiste plekjes van Vorden en Lo-
chem, waaronder het landgoed "De
Wiersse". Zie advertentie.

Diplomazwemmen
Op de donderdagen 30 juli, 13 en 27
augustus bestaat in het zwembad "In
de Dennen" de mogelijkheid een
zwemdiploma te halen. Het proef-
zwemmen vindt plaats op de woens-
dagen voorafgaande aan zojuist ge-
noemde data. Er wordt afgezwom-

men voor alle zwemdiploma's. Opga-
ve voorafgaande aan het proefzwem-
men aan de kassa van het bad.
Het proefzwemmen is gratis.
Momenteel zijn de zwemlessen opge-
start voor volwassenen en de hogere
zwemvaardigheidsdiploma's. Er zijn
nog plaatsingsmogelijkheden.
Informatie wordt aan de kassa van het
zwembad verstrekt.

Politievaria
- Op 8-7-'87 werd er bij een plaatselijke bank bij het opmaken van de kas een vals
bankbiljet van f 100,- ontdekt. Het bankbiljet zal nog nader onderzocht worden.
- Door de Explosieven Opruimings Dienst uit Culemborg zijn bij het bureau di-
verse veiliggestelde stuks munities opgehaald. Zij zullen voor vernietiging of
onklaarmaking van dit gevaarlijke oorlogstuig zorgdragen.
- Op een parkeerplaats aan de Hoetinkhof werd een personenauto met een vilt-
stift aan een zijde beklad. Dit feit werd ontdekt op ll-7-'87.
- De controle op de afwezigheidsmeldingen vinden in volle hevigheid plaats.
Vele uren worden hierin gestopt. Tijdens surveillances en extra diensten wor-
den vele woningen bezocht. Een compliment is hier zeker op zijn plaats voor de
"achterblijvers". De buurt, c.q. sociale controle is goed.
- Op ll-7-'87 kreeg de rijkspolitie melding van het volgende:
Allereerst dit: Wat te doen als door wat voor technische oorzaak dan ook de
stroomtoevoer naar de diepvrieskist is uitgevallen en de inhoud ontdooid is of
aan het ontdooien of smelten is?
Neem de ontdooide inhoud eruit en gooi het ergens in onze mooie Vordense
natuur. Nee toch!!
Toch vond men afgelopen zaterdag in de Veengoot tussen de bruggen Kostede-
weg en Schuttestraat een grote hoeveelheid in plastic verpakte levensmiddelen,
vlees, ontdooide waterijsjes, groenten etc. Men waarschuwde de politie. Alles
uit de Veengoot gevist met hark en omdat het een vreselijke troep was de dienst
gemeentewerken van .de gemeente Vorden gewaarschuwd, die voor afvoer
heeft zorggedragen op deze zaterdag. Allen werken mee om ons dorp mooi te
houden.
- Omdat het mooi weer is wordt de rijkspolitie 's avonds vaak gewaarschuwd
voor geluidsoverlast en/of rookoverlast van in de tuin feestende mensen die aan
het barbecuen zijn. Verzoek is: Houd rekening met anderen!!
- Uit een woning aan de Hoetinkhof heeft men een groot aantal girobetaalkaar-
ten ontvreemd. Het onderzoek in dezen loopt nog.
- Zowel de gemeente Vorden als de rijkspolitie Vorden worden af en toe gebeld
voor het aantreffen van een wespennest. Ter informatie geldt dat er middelen
ter bestrijding van wespen bij enige plaatselijke winkeliers te verkrijgen zijn. Het
opruimen van wespennesten valt niet onder gemeentelijke zorg.

GEVONDEN: Nemef huissleutel aan label (Driekus G r. Jebbink); zwart fietsza-
delkussen; gouden armband met veiligheidssluiting; bruine broodtrommel;
pet, grijs met rood streepje; wieldop Peugeot; bril met paars montuur; girobe-
taalkaart op naam van "Vogel"; 3 kanaries (2 groene en l gele); bruine porte-
monnee (leeg) en nagel garnituur; grijze portemonnee, opschrift "Concordia"
inh. horloge, ketting "Remco"; bruine portemonnee, leeg; gele vlag "De am-
bachtelijke slager"; rood etui met 4 sleutels; plastic wieldop "Daytona"; zwart
plastic jongenshorloge.
VERLOREN: pauwhaan; zilveren schakelarmband "Miriam"; metalen parker-
pen; sleutels aan zwart label "Renault"; 3 sleutels met zwart label; sleutel aan
gevlochten koord; shawl; bankpasje nr. 48.63.96.290; bruine portemonnee met
rits inh. f l,- en strippenkaart; Afghaanse windhond; witte portemonee met
knip, merk C.B.; giropasje en paspoort t.n.v. A. Westerhof.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Varkensfilet met abrikozen
Varkensfüet is een mooi stukje vlees dat zich goed leent om te braden.
De combinatie met gedroogde abrikozen is erg smakelijk. U kunt er heel
goed drooggekookte rijst bij opdienen.

Reken voor 4 personen op een stukje varkensfilet van 600 a 700 gram.
Laat 250 gram gedroogde abrikozen (eerst goed afspoelen) gedurende
12 tot 16 uur in ruim koud water weken.
Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat zout en
peper. Laat het vlees daarna een kwartiertje liggen.
Verhit in een pannetje 150 gram boter. Wacht tot het schuim begint weg
te trekken. Schenk de helft van de hete boter in een braadsleetje en leg
het vlees erin. Schenk de rest van de boter over het vlees.
Plaats het sleetje iets onder het midden van de reeds tot 200 graden Cel-
sius voorverwarmde oven. Reken op een oventijd van 30 tot 35 min.
Bedruip het vlees regelmatig met de braadboter en keer het na 15 tot 20
minuten om.
Zet de abrikozen op met zoveel weekwater tot ze goed onder staan. Voeg
3 eetlepels suiker, l stukje pijpkaneel (ca. 5 cm) en 3 kruidnagelen toe.
Breng alles langzaam aan de kook en laat de vruchten gedurende 10 mi-
nuten zachtjes koken.
Neem het vlees uit de ovenslee. Laat het tenminste 10 minuten op de
snijplank rusten. Verwijder de helft van de braadboter (meer mag ook)
uit de ovenslee. Voeg 2 a 3 deciliter van het kookvocht van de abrikozen
toe en roer alle aanzetsels van de bodem van de braadslede goed los.
Maak l ,5 theelepel maizena met l eetlepel koud water aan en bind er de
saus (heel licht) mee. Laat er even de kook over komen. Zeefde saus en
roer er l a 2 eetlepels ketjap door. Snijd het vlees in vingerdikke plakken.
Leg het dakpansgewijs op een voorverwarmde schaal. Schik de abriko-
zen er naast en schenk de saus erover.
Tip: een restje van de gebraden varkensfilet kan de volgende dag even-
tueel dienen als broodbeleg(met wat mosterd erop). Bereidingt.: 50 min.

/.v.m. de vakanties stoppen wij even met de weekend-recepten.
Medio augustus beginnen wij hier weer mee.



n exciuóieue haart

aaa zeker waardLÓ uw lrouwt
Ook als u die trouwdag na 1 21/2,25,40 of zelfs 50 jaar nog eens dunnetjes over wilt doen

Vraag vrijblijvend naar onze uitgebreide monsterkollektie,
u mag deze zelfs mee naar huis nemen om ze rustig te bekijken.

Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Filiaal voor Zutphen: Wevo-druk, Nieuwstad 29, tel. 1 2306
Agentschap voor
Ruurlo: Boekhandel Hoytink, Borculoseweg 1 7, tel. 1 263
Hengelo: Drogisterij marianne, Ruurloseweg 5, tel. 2062

Met de Pagoda 45 meter de Iwht in
Je kunt in Efteling van alles beleven. Stil genieten van de bekende
sprookjes die in een mysterieus bos tot leven komen. Met een razende
vaart de wereld op z'n kop beleven in de Python. In een stroomver-
snelling je weg zoeken via het kolkende water van de Pirana. Of weg-
dromen in de wonderlijke Oosterse wereld van Fata Morgana, de Ver-
boden Stad. Er is nu een nieuwe manier om te genieten van wat Efte-
ling te bieden heeft: met de Pagoda, de Vliegende Tempel, een lucht-
reis maken tot vyf en veertig meter boven de begane grond.

Een pagoda is een tempel uit Thai-
land. Die is in de Efteling kunstig
nagebouwd, compleet met een to-
ren van zo'n vijftien meter hoog.
Dit sierlijke bouwwerk met z'n vele
versierde afdakjes is gebouwd van
licht maar ijzersterk materiaal. Je
stapt de tempel binnen en dan ge-
beurt er iets wonderlijks: de pagoda
verheft zich van de grond compleet
met alle honderd bezoekers er op.
Langzaam stijgt deze "schotel" uit
boven de mensen en de bomen.
Het uitzicht wordt steeds mooier
en je ziet alle bekende Efteling-at-
tracties onder je voeten en kijkt uit
over de bossen. Als het mooi weer
is kun je zelfs den Bosch en Breda
zien liggen. In vier minuten is het
hoogste punt bereikt en begint het
plateau te dalen. De pagoda nadert
langzaam de begane grond en landt
veilig in een speciale bedding van
zo'n tien meter diep.

Hoogste ter wereld
De ingenieurs die dit - ook letterlijk
- technische hoogstandje hebben
ontworpen, hebben daarbij natuur-
lijk allereerst gedacht aan de veilig-
heid van de bezoekers. Een gevaar-
te van ± 225 ton zo ver de lucht in
tillen met behulp van één arm is
geen kleinigheid. Er wordt dan ook
gewerkt met een tegengewicht en
een as die er voor zorgt dat de tem-
pel horizontaal blijft staan. De
schotel heeft een doorsnede van
zestien meter en is de hoogste be-
wegende attractie van de wereld.
Bijzonder is ook dat de tempel tij-
dens de tocht door de lucht lang-

zaam ronddraait waardoor het uit-
zicht steeds anders is. Er kunnen
per uur zo'n vijftienhonderd bezoe-
kers een luchtreis maken. Alleen bij
sterke wind - vanaf windkracht 5 -
gaat de Pagoda niet de lucht in. Dat
is nodig om ook zelfs maar het ge-
ringste risico te vermijden en bo-
vendien wordt de tocht bij een ho-
gere windkracht door de luchtreizi-
gers niet meer als plezierig ervaren.

Steeds completer
En zo wordt het programma van at-

tracties dat Efteling de bezoekers
kan bieden, steeds aantrekkelijker
en completer. Het begon met een
klein park in een prachtige omge-
ving. De meesterhand van Anton
Pieck zorgde voor de aankleding
van het sprookjespark. Figuren als
Langnek en Holle Bolle Gijs wer-
den nationale symbolen. De for-
mule werd verbreed en ook de ou-
dere jeugd vond de Efteling o.a.
dankzij de reuzenachtbaan, de Py-
thon. Ouderen genoten van een ro-
mantische boottocht met de Gon-
doletta. Een gigantische schip-
schommel en de wildwaterbaan in
Inca-stijl volgden. Joop Geesink
bouwde zijn Carnaval Festival, een
poppentheater vol kleur, muziek en
beweging. In 1985 werd de ijselijk
snelle bobsleebaan in gebruik ge-
nomen. ï^> in 1986 Efteling vijf en
dertig jaSBestond trok Fata Mor-

gana, de "Verboden Stad" honderd-
duizenden bezoekers die een heel
bijzondere boottocht maken door
een stad uit een sprookje van 1.001
nacht.

Driemaal zoveel bloemen
De natuur heeft in Efteling vanaf
de start een belangrijke plaats ge-
had. Er is alles aan gedaan om de
bezoekers te laten genieten van de
fraaie en natuurlijke begroeiing. In
de loop van de jaren is deze door
beplanting van bloeiende struiken
en bloemen steeds mooier gewor-
den, waardoor alleen al een wande-
ling door dit famüiepark voor velen
een genot was. Dit jaar is dat nog
meer het geval, want er is tijdig een
plantschema opgezet waardoor er
in de Efteling nu driemaal zoveel
bloemen bloeien als vorig jaar en
het geheel met recht een bloemen-
zee is. Zo maken alle bestaande at-
tracties en de nieuwe verrassende
luchtreis met de Pagoda dfe dit
bloemenfestijn ook dit jaa^^eer
een tocht naar Kaatsheuvel en de
Efteling tot een hoogtepunt. Niet
alleen voor de kinderen waarom
het allemaal begonnen is m :̂ ook
voor jongeren, ouders en g^Btou-
ders, waarvoor de Efteling nog al-
tijd, en dit jaar nog meer dan voor-
heen, met recht een belevenis is.

INTERNATIONAAL
FOLKLORISTISCH
FESTIVAL
RUURLO

Programma
Internationaal Folkloristisch Festival

Woensdag 22 juli
Grote Braderie
16.00-22.00 uur

Donderdag 23 juli
17.00 uur

Officiële ontvangst
op het gemeente-
huis 17.45 uur
Int. Folk. Festival
20.00-24.00 uur

Grote Braderie in het centrum van Ruurlo, optreden
buitenlandse groepen, vele oude ambachten en attracties.

Alle buitenlandse groepen gaan in optocht naar het
gemeentehuis, kasteel "Huize Ruurlo", voorafgegaan door
de Koninklijke Muziekvereniging "Sophia's Lust"
Officiële ontvangst van delegaties van alle deelnemende
buitenlandse dansgroepen. Aansluitend keren alle groepen
wederom in optocht terug naar de feesttent.
Internationaal Folkloristisch Festival in de grote feesttent.
Optreden alle buitenlandse groepen, presentatie
Herman Emmink.

Vrijdag 24 juli Ouderwetse, oergezellige boerenbruiloft in de grote feest -
boerenbruiloft tent. Bij de feesttent worden leuke kinderspelen
aanvang 14.00 uur gehouden.
kinderspelen

Int. Folk. Festival
20.00-24.00 uur

Internationaal Folkloristisch Festival in de grote feesttent
Optreden alle buitenlandse groepen,
presentatie Herman Emmink.

Zaterdag 25 juli Nostalgische, folkloristische optocht, uniek voor de regio
nostalgische/ (o.a. stoomwals, antieke motoren, boerenwagens,
folkloristische uitbeeldingen van oude gebruiken, afgewisseld door alle
optocht, deelnemende dansgroepen.
aanvang 14.00 uur

Je stapt een prachtig nagebouwde
Thaise tempel binnen die je in vier
minuten optilt tot een hoogte van
maar liefst vijf en veertig meter.
Daar heb je vanaf de ronde balustra-
de een schitterend uitzicht over de
met een zee van bloemen versierde Ef-
teling. Vergeet bij deze reis in de Pa-
goda vooral de camera niet, want
zoiets moois krijg je zelden voor de
lens.

Int. Folk. Festival
20.00-22.30 uur

Dansavond
22.30-02.00 uur

Internationaal Folkloristisch Festival in de grote feesttent.
Optreden alle buitenlandse groepen,
presentatie Herman Emmink.

In de feesttent wordt na het optreden van de buitenlandse
groepen een groot bal gehouden m.m.v. een
gerenommeerd dansorkest.

Zondag 26 juli In de Dorpskerk wordt een oecumenische kerkdienst
oecumenische gehouden.
kerkdienst 10.30 uur

Frühschoppen In de feesttent wordt een gezellig Frühschoppen
aanvang 11.30 uur gehouden m.m.v. de Edelweisskapel.

Ook tijdens de

BOU WV AKV AKANTIE
van vrijdag 17-7-'87 t/m zaterdag 8-8-'87

ZIJN WIJ GEOPEND
Showroom geopend maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur

en van 13.30 tot 17.00 uur
Zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur

Tijdens de bouwvakvakantie is er geen koopavond.

Afhalen: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur

Zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur

In de vakantieperiode
wordt niet bezorgd.

H.C.l BOUWMAT.CENTRUM U.B.l

V Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel.: 05753-2121.
Binnenweg 4, Ulft. Tel.: 08356-83141. v

GRANDIOZE BRADERIE AKTIE
OP 22 JULITijdens de Braderie van 16.00 uur tot 22.00 uur

Alle artikelen in de etalages
voor 1/2 prijs en minder!

ZIET ONZE VERNIEUWDE ETALAGES!!

Restanten Ondergoed en Beha's
nu voor de 1/2 prijs

van de opruimingsprijs
Modecentrum

Ruurlo

Wij kochten NU
Zomerjaponnen en
Rokken (ook grote maten)

voor zeer voordelige
prijzen



WIJ PAKKEN E
INDE

araMooi en stijlvol ledikant. Kompleet
met 2 nachtkastjes. In donker of
blank eiken. Bedmaat 140 x 200 cm
Tegen meerprijs leverbaar op
180 x 200 cm. De bijpassende
spiegel kost 98.
EN TÓCH VOOR DIE PRIJS..!
De praktische kast is in dezelfde stijl
gemaakt. U kunt kiezen uit 2, 3 of 4
deurs-uitvoering, vanaf 845.

Tijdens de braderie

stemmingsmuziek
op terras.
Voor een hartige hap en een glas bier of fris
kunt U terecht in ons NIEUW OVERDEKT ter-
ras (tevens de gehele week geopend!)

Cafetaria - IJsbuffet - Zaal

„b' ©toe êwtitóe"
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

n

telefoon 05753-1286

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

vele kleuren *Tr i O
DE VAIEWEIDE" 1 bos Tros anj

5 Cynia's of 2 Calanghoë 4,50
5 Anjers c -jr- m e
vele kleuren O, / O 3 KaapS VÏOOltjeS O,—

2 grote Begonia'S, verschillende kleuren 9,75

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

HARMSEN
Burg. Galleestraat 52, Vorden. Tel. 05752-1486

UW
briefpapier

komt overal.
Hoe zal de indruk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeelt worden.
Mogen wy het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt.

CERTIHUITRNDH

i
uunnHcnnnum

nieuwstad 12 - vorden - telefoon 1404

AAN DE VERZEKERDEN

ZIEKENFONDS OGZO

Vanaf 1 juli 1987 bedraagt het premiepercentage voor de verplichte verzekering
10,4%, waarvan:

5,2% voor rekening van de verzekerde en
5,2% voor rekening van de werkgever of uitkerende instantie.

Voor verzekerden van 65 jaar en ouder is het premiepercentage vastgesteld op:

3,15% over de AOW en
10,4% over de overige pensioenen.

De AOW-uitkeringen zijn per 1 juli 1987 als volgt gewijzigd:

Soort AOW

ongehuwden AOW

gehuwden AOW

gehuwden AOW met toeslag

één-ouder AOW
*

Bruto AOW
per maand

1102,64

797,10

1594,20

1434,78

Bruto vakantietoeslag
per maand

67,28

48,06

96,11

86,50

REGIONAAL ZIEKENFONDS OGZO
GROTESTRAAT 92 - POSTBUS 19
7470 AA GOOR

TELEFOON: 05470 - 84444

r

l>

Kinder broeken
allemaal sterk
afgeprijsd
nu reeds
vanaf l O,—

Dames blouses
groot assortiment
uitzoeken
vanaf

UNI sweaters
prima kwaliteit
in diverse
kleuren nu

15,-

Kinder jacks
diverse modellen
nu reeds vanaf

25,-

Glans short
met
binnenbreek
en steekzakken
nu

7,50

UNI T-shirt
diverse
kleuren
nu

voor 15,-

Kinder sweaters
kom even kijken
reeds
vanaf 9,95

Jeans broeken
in ruit en streep
dessins
vanaf 29,95

DE TUUNTE
IS ALTIJD
GOED VOOR
EEN KOOPJE

jwW
-^^ 1K&*&fr

»=#•

Zomerschoenen = voordeel dagen
Nu met kortingen

tot 60%
o.a. ook op goede merkschoenen

l / ****&*/Vi ïi
*»^



Beleef een Sterrenslag in de f f teling!
De tijd van de echte veldslagen waarin legers elkaar bekampen, lijkt
voorbij te zjjn. In de plaats daarvan /ijn er nu de "Sterrenslagen",
tournooien waarin bekende "sterren" vechten om de overwinning.
Die sterren 4jn vermaarde artiesten, vooraanstaande politici en be-
kende medewerk(st)ers van radio en TV. Het programma dat de
AVRO rond die "Sterrenslagen" heeft opgebouwd, behoort tot de
meest-populaire zomerprogramma's van de televisie. Wie eens een
opname van zo'n Sterrenslag wil meemaken is welkom in familiepark
Efteling. Daar worden in de periode van 5 juli tot 16 augustus maar
liefst zeven opnamen verzorgd voor dit programma.

aantal verrassingen wacht waarover
ze thuis nog veel zal kunnen vertel-
len.

Te veel om op te noemen
Het programma dat Efteling dit jaar
biedt is eigenlijk te veelzijdig om op
te noemen. Zo is er het Muziekfes-
tival Beatrix, dat op 30 augustus zal
worden gehouden waaraan zo'n

twintig showcorpsen deelnemen.
En wordt op 5 september het Ne-
derlands Kampioenschap Kano-
Slalom georganiseerd. Maar dit al-
les zijn eigenlijk allemaal extra's,
want zelfs zonder al die evenemen-
ten is een bezoek aan Efteling ei-
genlijk een dag zo boordevol ple-
zier, dat je nauwelijks tijd genoeg
hebt om van alles te genieten.

Natuurlijk is het grootste en mooi-
ste familiepark van ons land en
zelfs van Europa op zich al een be-
zoek meer dan waard. En hebt u
aan één dag nauwelijks genoeg om
van alles te genieten. Maar als u
zo'n dag uit wilt combineren met
de opnamen van "Sterrenslag" dan
is het goed te weten wanneer de op-
namen worden gemaakt. Dat ge-
beurt op de zondagen 5,12,19 en 26
juli en 2, 9 en 16 augustus, steeds
tussen 10.00 uur 's morgens en 17.00
uur 's middags. U kunt in het Open-
luchttheater dus een deel van dat
programma bijwonen. Uw toe-
gangskaart voor de Efteling is na-
melijk ook geldig voor het Open-
luchttheater, mits daar natuurlijk
plaats is. Het leuke daarbij is dat u
er vele bekende artiesten, politici
en mensen van de radio en de TV
uitputtend aan het werk kunt zien
en kunt aanmoedigen. De beelden
van deze Sterrenslag worden op de
dinsdag na de opname op uw TV-
scherm vertoond.

Nog meer evenementen
Efteling heeft, als het gaat om top-
evenementen, nog veel meer te bie-
den. Wat denkt u van het bekende
pantomime-theater van Rob van
Reyn met z'n fijnzinnig pantomi-
me-spel? Hij verzorgt het hele sei-
zoen door op verschillende plaat-

sen in de Efteling voorstellingen.
"Eftelings Gouden Podium" geeft
zo'n honderd en vijftig amateur-ar-
tiesten ook het hele seizoen door
de kans om hun talenten te tonen.
En waartoe amateurs in staat zijn,
hebt u gezien in de Playbackshows.
Verder vertoont Jocelyne in juli en
augustus haar adembenemende
trapeze-act, hangend aan de Pago-
da. Er is in deze maanden ook een
Oosters dans- en showprogramma
op het plein van Fata Morgana, de
Verboden Stad. Op het Pirana-plein
waar zich het wildwaterfeest met de
Inca-bootjes afspeelt, geeft het Me-
xicaanse orkest "Trio Tropical" tot
eind augustus dagelijks een aantal
voorstellingen. En er is een echt
clowns-orkest. En of dit alles nog
niet genoeg is rijdt er elke dag in
een schitterende praalwagen een
sprookjesprins op zoek naar de
Sprookjesfee van die dag. Het
spreekt vanzelf dat deze fee een

In het familiepark Efteling wordt dit
jaar, naast de vele al bekende attrac-
ties, ook een evenementenprogram-
ma geboden, dat zorgt voor topamu-
sement. Zo zullen er t/m 16 augustus
elke zondag de opnames worden ge-
maakt voor het A VRO-programma
"Sterrenslag". V kunt er veel bekende
Nederlanders uitputtend aan het
werk zien.

Veilig met vakantie
Nu de vakantie weer voor de deur staat, komen de meeste caravans uit
de winterstalling. De caravan wordt van binnen en van buiten gewas-
sen en opgepoetst, de hele familie helpt mee, zodat hij glimmend en
wel naar de vakantiebestemming gebracht kan worden.

Zoveel tijd als er aan het uiterlijk
wordt besteed, zo gering is de tijd, die
wordt besteed aan het nakijken van
het technisch gedeelte van het zomer-
huis. Echter, om veilig uw vakantiebe-
stemming te bereiken, heeft u meer
aan een technisch in goede staat ver-
kerende caravan, dan aan een glim-
mende! Om u te helpen met het nakij-
ken van het technisch gedeelte, heb-
ben wij een aantal zaken voor u op een
rijtje gezet.

1. De spiegels
Op het trekkende voertuig moeten
twee buitenspiegels gemonteerd zijn,
tenzij u door middel van de binnen-
spiegel een goed zicht hebt.

2. Zijlichten
Is uw caravan breder dan 1.60 meter,
dan moet deze aan de voorzijde voor-
zien zijn van zijlichten.

3. Reflectoren
Aan de zijkant van uw caravan moe-
ten oranje reflectoren bevestigd zijn.
Het aantal is afhankelijk van de leng-
te van de caravan.

4. Richtingaanwijzers
Als u een caravan achter de auto hebt,
moet de auto voorzien zijn van extra
richtingaanwijzers, die op maximaal
1.80 meter vanaf de voorzijde, aan de
zijkanten bevestigd moeten zijn.

5. Snelheid
De maximum snelheid met een één-
assige caravan achter de auto bedraagt
80 kn^fc Hebt u echter een twee-assi-
ge caWmi, dan is de maximum snel-
heid op andere dan auto(snel)wegen
zelfs 60 km/u. Bij een onderlinge as-
afstand van minder dan l meter wordt
een twee-assige aanhangwagen be-

als een één-assige.

6. Inhalen
Als u met de caravan met een snelheid
van 80 km/u een andere auto wilt in-
halen, die bijvoorbeeld 60 km/u rijdt,
dan hebt u daar minstens een halve ki-
lometer voor nodig. Het is in veel ge-
vallen dan moeilijk in te schatten of dit
op een verantwoorde manier kan.

7. Bandenspanning
Controleer voor u op reis gaat, door
het aankoppelen van de caravan, of de
banden van het trekkende voertuig
nog de juiste spanning hebben. Raad-
pleeg zo nodig het instructie-boekje
van de auto.

8. Koplampen
Laat voor u vertrekt ook even kijken
naar de afstelling van de koplampen.
Door het aankoppeleMfcn de caravan
kunnen de lampen te^R>g komen te
staan, waardoor ze andere bestuur-
ders verblinden.

9. Belading
Als bij uw auto de mo^kich achterin
bevindt, moet u de vrorste bagage-
ruimte voldoende belasten. Hebt u de
motor voorin de auto, zorg dan, dat de
kofferbak leeg blijft. De caravan dient
zoveel mogelijk boven de as te wor-
den beladen.

10. Documenten
Tot 750 kilogram is bij een caravan
geen registratiebewijs noodzakelijk,
alleen maareen identiteitsbewijs (ten-
zij de caravan zwaarder is dan de au-
to). I s de caravan zwaarder dan 750 kg,
dan moet er een registratiebewijs aan-
wezig zijn, alsmede een aanvullings-
blad bij het kenteken. Raadpleeg zo-
nodig eens de Rijksdienst voor het
Wegverkeer.

ll.Beremnüng en
hulpkoppeling

Er is een compleet overzicht van de
verschillende vormen van berem-
ming en hulpkoppelingen verkrijg-
baar bij het politiebureau.

12. Lengte-driehoeken
Aan de achterzijde van de caravan
moeten twee lengte-driehoeken be-
vestigd zijn.

13. Kentekenplaat
Aan de achterzijde moet een goedge-
keurde plaat bevestigd zijn (geen kar-
ton, triplex e.d.). Hebt u geen 3e plaat,
haal dan de plaat aan de achterzijde
van de auto weg en bevestig deze aan
de caravan.

Wat hierboven veelal omschreven
staat als zijnde bepalingen voor uw ca-
ravan, heeft net zo goed betrekking op
uw aanhangwagen.

Wij maken u er op attent, dat een cara-
van met ingang van l januari 1988 jaar-
lijks moet worden gekeurd in het kader
van de APK. Dit geldt dus voor caravans
waarvan het eigen gewicht inclusief de
lading 750 kg of meer bedraagt.

H ebt u vragen op dit gebied, of twijfelt
u aan bepaalde technische aspecten,
raadpleeg dan vroegtijdig een deskun-
dige, zodat u met een vertrouwd ge-
voel kunt vertrekken.
Prettige vakantie gewenst!

Bridgeclub voor
"niet rokers"
Per l september zal de oprichtingsver-
gadering plaatsvinden in het IJsselpa-
viljoen te Zutphen. H ier zal ook vanaf
75 september iedere dinsdagavond ge-
speeld worden.
Als verenigingsnaam is in goed Ne-
derlands Bridgeclub "Smoke-down"
gekozen. De vereniging zal naast het
niet roken, hoog in het vaandel voe-
ren, het gezellig en ontspannend met
elkaar bridgen.
Voor ieder, die het roken kan laten en
in clubverband wil spelen, is er plaats
in deze vereniging.
Mocht men zich op willen geven als
lid, of wenst men nadere inlichtingen,
dan kan men zich wenden tot het se-
cretariaat: Bornhovestraat 27 te Zut-
phen, tel. 18177.

P.V. "de Blauwkras"
Wedvlucht Pont St.Max d.d. 4-7:
J.A. Eulink, 1,2; J.J. van Gijssel, 3; G.
Nekkers, 4; H. Boesveld, 5, 7; J.W.
Bosvelt, 6, 10; C. Goedhart, 8; G.
Arendsen, 9.
Wedvlucht Munster d.d. 5-7:
H. Stokking, 1;J.A. Eulink, 2,10; B.H.
van Londen, 3; H. ter Beek, 4,7; H.J.
Boersbroek, 5, 9; JJ. van Gijssel, 6;
G.J. Wenneker, 8.
Jeugdcompetitie:
Marcel Nijhuis, l, 3; Annegeer Hilfe-
rink, 2, 6, 8,9; Ronny de Beus, 4, 5, 7,
10.

VERGROTEN

VERGROTEN

VERGROTEN
van uw advertentie-materiaal behoort bij

ons tot de mogelijkheden

WEEKBLAD CONTACT
NIEUWSTAD 12, POSTBUS 22, 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1404

Klompenmakerstocht Keijenborg

Op dinsdag 21 juli a.s. wordt er in de Keijenborg weer 'n Klompenmakerstocht gehouden.
De afstanden /ijn 7 en 15 km; de 7 km route is ook geschikt voor wandelwagens.Tydens deze wandeling is
bezichtiging mogelijk van de ambachtelijke klompenmakerij en knipmutsen maken.
Na deze wandeling is er by Café "de Smid", Kerkstraat 11 te Keijenborg gelegenheid om te barbecuen.
(Zie ook de advertentie in dit nummer.)

VW Vorden
zomerprogramma 1987
Do 16
Za 18
Za 18
Zo 19
Ma 20
Ma 20
Di 21

Di 21
Wo 22

Wo 22

Wo 22
Do 23
Do 23

Vr 24

Wildenborch
Marktplein
Graaskamp
De Herberg
Marktplein
Kasteel Vorden
Bouwmeester

Marktplein
Marktplein

Burg. Galleestr.

Wientjesvoort
Dorpsstraat
De Herberg

Marktplein

Za 25
Za 25
Vr 24-26
Zo 26

Ma 27
Ma 27
Di 28

Di 28
Wo 29
Wo 29

Wo 29

Do 30

Augustus
Za 1
Zo 2
Ma 3
Ma 3
Di 4

Marktplein
De Herberg
Kranenburg
Kranenburg

Marktplein
Kasteel Vorden
Mennink

Marktplein
De Beften
Wientjesvoort

Marktplein

Wildenborch

Medlertol
Schoenaker
Marktplein
Kasteel Vorden
Bouwmeester

VW: Staringavónd
VW: Simultaandamevenement
H A.M.-party: Caribisch strandfeest
VRTC: Zomerfietstocht 40 km.
VW: Avondwandeling
VW: Bezichting kasteel Vorden
VW: Boerderij bezichtiging van de
Hr. Bouwmeester
VW: Viswedstrijd
VW: Achtkastelenfietstocht onder
leiding
RTV Wichmond: Wielerronde van
Vorden
VW: Lezing over de vordense natuur
VW: Kermis en braderie
De Herberg: Optreden van 'Spring en
Maribelle'
VW: Kermis met diverse
evenementen
VW: Kermis met kinderbraderie
De Herberg: Openlucht en zaal festijn
VAMC: Achtkastelenweekend
VAMC: Achtkastelen puzzelrit voor
auto's en motoren
VW: Avondwandeling
VW: Bezichtiging kasteel Vorden
VW: Boerderij bezichting van de
Hr. Mennink
VW: Viswedstrijd
VW: Bezichtiging Pinetum
Camping de Wientjesvoort: Film
over de opfok en verzorging van ara's
VVV: Achtkastelenfietstocht onder
leiding
VW: Staringavond

Medlertol: Fietspuzzeltocht
Jong Gelre: D'n Oost'n rit
VW: Avondwandeling
VW: Bezichtiging kasteel Vorden
VW: Boerderij bezichting van de
Hr. Bouwmeester

Di
Wo

Do
Za
Za

Zo

Ma 10
Di 11-14

Di 11
Wo 12
Wo 12

Wo 12-14
Do 13
Ma 17
Wd»19

Ma 24
Wo 26

Za 29

Ma 31

September
Za 12
Zo 20 De Herberg

De Belten
Marktplein

De Bramel
Marktplein
Kranenburg

Vorden

Kasteel Vorden
Dorpscentrum

De Belten
Schoenaker
Marktplein

Wiemelink
De Bramel
Kasteel Vorden
Marktplein

Kasteel Vorden
Marktplein

Zwembad

Kasteel Vorden

VW: Bezichtiging Pinetum
VW: Achtkastelenfietstocht onder
leiding
VW: Avondwandeling de Bramel
VW: Kunstmarkt
Kranenburgsbelang: Oriënterings-
fietstocht
'Aanspanning In de Reep'n':
Kastelentocht per koets
VW: Bezichting kasteel Vorden
Jong Gelre: Avondfietsvierdaagse
20-35 km.
VVV: Bezichtiging i metum
VW: Gelderse avond
VW: Achtkastelenfietstocht onder
leiding
Kinder-vakantie-spelen
VW: Avondwandeling
VW: Bezichtiging kasteel Vorden
VW: Achtkastelenfietstocht onder
leiding
VW: Bezichtiging kasteel Vorden
VW: Achtkastelenfietstocht onder
leiding
Zwembad In de Dennen: Vordense
zwemkampioenschappen
VVV: Bezichtiging kasteel Vorden

Za 26

Oktober
Zo 11

Za 17
Zo 25

Jong Gelre: Klootschiettoernooi
VRTC: Herfsttoertocht per fiets
40-80-1 20 km.

Kasteel Vorden Trimcub: Kastelenloop
2'/2-5-10-15km.

Eijkelkamp VAMC: Herfstrit. Puzzelrit voor
auto's en motoren

Schoenaker Krato: Toneel: 'Drie dooie dienders'
De Wiersse Wiersse: Opening van de tuinen van

de Wiersse

November
Zo 8 Schoenaker

Za 14

December
Zo 13

VAMC: Wildrit. Puzzelrit voor
auto's en motoren

Vorden 'Aanspanning In de Reep'n':
Slipjacht

Pantoffeltje VAMC: Pannekoekenrit. Puzzelrit
voor auto's en motoren


