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Stichting Kinder Vakantiespelen
gaat schooljeugd drie dagen vermaken
De Stichting Kinder Vakantiespelen is er in geslaagd om binnen het budget van haar financiële mogelijk-
heden de schooljeugd gedurende drie dagen een attraktiefprogramma te bieden. Dit zal zijn op 17,18 en 19
augustus. In Vorden worden dergelijke Vakantiespelen al een aantal jaren georganiseerd. Dit j aar eigen-
lijk voor het eerst door de ,£tichtingKinder Vakantiespelen "; voorheen ressorteerden de aktiviteiten onder
het sociaal kultureel werk te Vorden.
Het Stichtingsbestuur bestaat sinds een paar maanden uit Eddy S fokkink, voorzitter; Frans Zieverink, se-
kretaris; Carla Zieverink penningmeester en de leden Maria Berendsen, Tineke Schouten en Peter Rou-
wen. Personen die de afgelopen jaren ook bij de organisatie betrokken waren en die het klappen van
de zweep intussen wel kennen.

Thema A chtkastelendorp
Dit jaar hebben de Vakantiespelen als
thema „Het Achtkastelendorp", dat
wil zeggen dat het terrein aan het Wie-
melink in een echt dorp met kastelen
wordt herschapen. De Stichting Kin-
der Vakantiespelen ontvangt jaarlijks
van de gemeente 2500 gulden subsi-
die. Niet genoeg om de spelen daar-
mee te kunnen bekostigen.
Eddy Stokkink: „De kosten bedragen
zo rond de 4000 gulden. De ontbre-
kende gelden ontvangen we onder
meer doordat de deelnemende kinde-
ren een kleine vergoeding moeten be-
talen (een rijksdaalder per dag), terwijl
enkele plaatselijke middenstanders
ons tegen schappelijke prijzen van at-
tributen voorzien, hetgeen een kor-
ting op onze uitgaven betekent. Van-
daar dat we 'uit' kunnen", aldus Eddy
Stokkink.
Het geld dat beschikbaar is wordt be-
steed aan het kopen van spelletjes,
materialen, versnaperingen, het hu-
ren van een toiletwagen, terwijl op de
slotdag de kinderen een herinnering
aan deze vakantie spelen krijgen uitge-
reikt. „Ook wordt een bedrag uitge-
trokken voor de verzekering, want de
kinderen zijn gedurende deze kinder-
vakantiespelen verzekerd", zo zegt
Frans Zieverink.

mm

Het bestuur gaat er vanuit dat er tus-
sen de 175 en 200 kinderen in de leef-
tijd tussen 4 en 13 jaar zullen mee-
doen. Daarvoor zijn op alle basisscho-
len folders rondgedeeld.

A ttraktiefprogramma
De kinderen worden woensdagmor-
gen 17 augustus aan het terrein op het
Wiemelink verwacht, waar aanslui-
tend tekst en uitleg over de spelen
wordt gegeven. Ook de kinderen van
de vakantiegangers in Vorden zijn de-
ze morgen welkom.
Vervolgens worden de kinderen in
drie leeftijdsgroepen verdeeld en kan
met het „timmeren" van de kastelen
worden begonnen, 's Middags is er
een optreden van een clown van het
kindervariète uit Apeldoorn.
Donderdagmorgen worden de spelen
voortgezet. Kinderen die de eerste
dag door omstandigheden verhinderd
zijn kunnen dan alsnog meedoen. De-
ze morgen wordt de jeugd bezig ge-
houden door de politie van Vorden en
Apeldoorn, 's Middags is er een optre-
den van de kinderdansgroep „de
Achtkastelendansertjes", waarbij de
kinderen van de spelen eveneens kun-
nen meedansen. De dag wordt verder
gevuld met „bouwwerkzaamheden".
Deze donderdag is er een speciale

knutselhoek voor de kleintjes. Dit on-
der leiding van juf Rita van de peuter-
speelzaal.
Vrijdagmorgen worden voorbereidin-
gen getroffen voor de 's middags te
houden play-backshow, waarvoor de
organisatie fraaie prijzen beschikbaar
stelt, 's Morgens is er één grote ver-
kleedpartij, gepaard gaande met
schminken, etc.
Aan het eind van de middag is het
driedaags festijn voor de kinderen ten
einde. Maar niet alvorens de plaatse-
lijke brandweer het „Achtkastelen-
dorp" in de fik heeft gestoken!

Mochten de weersomstandigheden van
dien aard zijn, dan wordt er deze dagen
een alternatief „regenprogramma" ge-
houden in het Dorpscentrum. Door
de organisatie is er rekening mee gehou-
den dat het buitengebeuren vrijwel in z'n
totaliteit binnenshuis kan plaats vin-
den. Wel zullen dan tevens een aantal
films vertoond worden.

Veilig o steken
Het bestuur van de „Stichting Kinder
Vakantiespelen" wordt gedurende de-
ze drie dagen door een 40-tal vrijwilli-
gers bijgt^an.
Eddy St^pink: „In sommige ge-
meenten waar ook Vakantiespelen ge-

VERGUNNINGEN
Op 12 juli 1988 hebben burgemeester
en wethouders de volgende bouwver-
gunningen verleend aan:
- de heer J.G.A. Schroer, Wilden-

borchseweg 23 voor het bouwen van
een loods op het perceel Wilden-
borchseweg 23;

- de heer N. Groot, Insulindelaan 7,
voor het bouwen van een carport op
het perceel Insulindelaan 7;

- de heer C. Eikelboom, Karel Door-
manstraat .90 te Zutphen, voor het
bouwen van een carport en een erf-
afscheiding op het perceel Het Eel-
merink 7.

Op grond van de Wet AROB kan bin-
nen dertig dagen na verlening van de
vergunning bij burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden
ingediend.

IJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
VOOR

OPENSTELLING
TUINEN VAN

„DE WIERSSE"
Op 24 en 25 juli opent „de Wiersse"
haar poorten voor de bezichtiging van
de tuinen. Op die dagen is de Wiers-
serallee afgesloten voor alle verkeer
behalve 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 ZOMER-

FESTIVITEITEN
Op donderdag 21 juli a.s. wordt de bra-
derie gehouden. Op die dag zijn van
13.00 tot 24.00 uur een gedeelte van de
Zutphenseweg/Dorpsstraat vanaf de
Decanijeweg tot aan de Horsterkamp;
een gedeelte van de Burg. Gallee-
straat vanaf het kruispunt Molenweg/
Het Jebbink tot aan de Dorpsstraat en
een gedeelte van de Raadhuisstraat
vanaf Het Hoge tot aan de Dorps-
straat afgesloten voor alle verkeer be-
halve voetgangers. Tevens geldt vanaf
12.00 uur voor het gedeelte van de
Dorpsstraat dat afgesloten wordt,
voor de zuidzijde een parkeerverbod.
Op die dag geldt tevens voor een ge-
deelte van de Stationsweg, vanaf de
Molenweg/Wilhelminalaan tot aan
de Dorpsstraat en de Raadhuisstraat
vanaf de Vordensebeek tot aan Het
Hoge voor de oostzijde van die wegen
een parkeerverbod van 13.00 tot 24.00
uur.

Op vrijdag 22 juli a.s. is er een vracht-
wagentrektoernooi; op zaterdag 23 ju-
li zijn er ponybehendigheidswedstrij-
den. In verband daarmee worden de
volgende verkeersmaatregelen geno-
men:
- op vrijdag 22 juli a.s. van 18.30 uur

tot 22.00 uur afsluiting voor alle ver-
keer behalve voetgangers van een-
gedeelte van de Stationsweg vanaf
de Dorpsstraat tot aan de Mulders-
kamp, een gedeelte van de Molen-
weg vanaf de Insulindelaan tot aan
de Stationsweg en de Wilhelmina-
laan vanaf de Julianalaan tot aan de
Stationsweg;
op zaterdag 23 juli a.s. van 16.00 tot
22.00 uur afsluiting voor alle verkeer
behalve voetgangers van een ge-
deelte van de Burg. Galleestraat
vanaf de Kerkstraat tot de kruising
Het Jebbink/Molenweg.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-

MOGELIJKHEDEN
AFVAL

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

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

houden worden, ontvangen deze
mensen een vergoeding. Is bij ons niet
mogelijk. In de eerste plaats hebben
we daar geen geld voor en bovendien
zijn we als bestuur geen voorstander
van betalen."
Aan de veiligheid van de kinderen
wordt ook veel aandacht besteed. „El-
ke morgen zijn een aantal mensen van
ons aan de Rijksweg Vorden-Zutphen
present om de kinderen uit bijv. het
Hoetinkhof, Adddinkhof, Molenplein
e.d. via 'klaarovers' te helpen met
oversteken. We gaan ervanuit dat de
moeders de kinderen aan het eind van
de middag zalf komen ophalen", zo
zegt Carla Zieverink.

De kinderen dienen deze dagen een ha-
mer en brood mee te nemen. Vrijdag
kan de boterham achterwege blijven,
want dan wordt de jeugd op patat ge-
trakteerd!

NIEUWS IN 'T KORT

lijke draaiorgelklanken in^^Vorden-
se dorpskern ten gehore Jen wor-

• Draaiorgelmuziek in Vorden
De Vereniging voor Vreemdelingenver-
keer, die niets onbeproefd laat om voor-
al ook tydens het vakantiehoogseizoen
een vrolyke sfeer in het dorp te schep-
pen, heeft het initiatief genomen tijdens
drie zaterdagen het bekende draaiorgel
„de Pygmalion" in de dorpskom van
Vorden te laten spelen.
De aanvoerkosten van het draaiorgel,
dat per vrachtauto uit Apeldoorn
moet komen, zijn te hoog voor de
VW, maar vanuit het Vordense za-
kenleven zijn gelden beschikbaar ge-
steld, waardoor tijdens de zaterdagen
23 en 30 juli, alsmede 13 augustus vro-m
den gebracht.
Op 23 juli treedt als sponsor op ,JLe-
romco", Het Vaarwerk 5, adviseur en
leverancier met betrekking tot isola-
tie, aluminium en kunsts^tfpn kozij-
nen en deuren. ^P

Een week later heeft de directie van
„Sorbo" de transportkosten voor haar
rekening willen nemen, waarna op 13
augustus een groep Vordense mid-
denstanders van de Zutphenseweg, te
weten bakker Van Asselt, bloemist
Dijkerman, wapen- en sporthandel
Marlens, opticien/juwelier Sieme-
rink en slager Vlogman voor de tran-
sportkosten van het orgel naar en van
Vorden zal zorgen.

Zo zal door een gezamenhjke inspan-
ning op drie zaterdagen in het huidige
vakantieseizoen een leuke sfeer worden
geschapen in de Vordense dorpskern,
dat steeds meer inkoopcentrum van de
omgeving wordt.

• De Snoekbaars
In samenwerking met de plaatselijke
VW organiseerde de hengelaarsver-
eniging „de Snoekbaars" een viswed-
strijd in de Berkel. Hieraan werd door
28 vakantiegangers deelgenomen. De
vangst viel tegen. In totaal werden er
24 vissen op het droge (of beter ge-
zegd op het 'natte' gebracht).
De prijswinnaars waren: 1. B. Beum-
kes, Hengelo-G, 2. H. Golstein, Vor-
den, 3. B. Golstein, Warnsveld, 4. J.
Lebbink, Hengelo-G, 5. P. van Zee-
burg, Vorden.
In het kader van het VW zomerpro-
gramma worden er op 28 juli en 4 au-
gustus eveneens viswedstrijden georga-
niseerd. Opgave voortijdig bij het VW-
kantoor.

• Goede belangstelling film
over ara's

0p de camping „de Wientjesvoort"
werd een film vertoond over de opfok
en de verzorging van ara's. Voor dit
gebeuren bestond van de zijde der va-
kantiegangers een goede belangstel-
ling.
De aanwezigen werden „meegeno-
men" met een wandeltocht langs de
vogelparken in ondermeer Europa.
Tevens gaf de film een beeld over de
vele soorten papegaaien in Walzrode
in Duitsland en in Tenerife.
Op 17 augustus bestaat nogmaals de ge-
legenheid om op camping „de Wien-
tjesvoort" een film over de ara's te be-
kijken.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

SPORTNIEUWS

• PC de Graafschap
Zondag werd er door een klein groep-
je amazones en ruiters deelgenomen
aan een concours, georganiseerd door
PC „de Liemers" in Beek.
In de L2-dressuur wist Saskia Vreman
met Hamed een Ie plaats te behalen.
Ze liet een goede proef zien, die prima
beloond werd. Suzanne Hartman had
met haar pony Alferdy een compleet
beloonde dag. In de B-dressuur nam
ze de 2e prijs mee en in het B-springen
wist ze een 5e plek voor zich op te ei-
sen.

• Jeugdwielrennen
Zaterdag 16 juli zijn 2 jeugdrenners
van de wielrenvereniging RTV Vier-
akker-Wichmond naar Lelystad ge-
weest en hebben daar zeer goede
prestaties geleverd. In de stromende
regen kwamen zij als 7e (Lars Vos) en
9e (Karin Homrighausen) over de
streep.
In Haaksbergen was er een Junioren-
wedstrijd; daar legde Mano Lubbers
beslag op de 2e plaats.

AGENDA

JULI
24 Zomertocht 40 km Fietsclub
28 Staringavond Kapel Wildenborch

AUGUSTUS
4 Staringavond Kapel Wildenborch

SEPTEMBER
6 HVG afd. Dorp, fietstocht
8 Bejaardenkring Dorpscentrum

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

BURGERLIJKE STAND

Ondertrouwd:
J.W. Elbrink en J. Spaargaren.

Gehuwd:
J. Koeman en A.A. Blauwhof;
H. Lammertink en I. van Dijk.

Overleden:
R. Ottens, oud 59 jaar;
J.W. Zomer, oud 85 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 24 juli 10.00 uur ds. K.H .W. Klaas-
sens.

Kapel de Wildenborch
Zondag 24 juli 10.00 uur ds. J. Ribbink uit
Zelhem.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 24 juli 10.00 uur drs. S. Poelman
van Nijverdal; 19.00 uur dhr. G J. Timmer
van Aalten.

Weekenddienst huisarts
23 en 24 juli dr. Sterringa, tel. 1255. Bood-
schappen s.v. p. op zondag zoveel mogelyk
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 23 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
23 en 24 juli P. Waart, Barchem, tel. 05734-
744. Spreekuur alleen voor spoedgevallen
zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

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

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

W oningbouwvereniging
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
N r. voor geheel Gelderland 085452220.

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

m Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

Als je de beste merken verkoopt,

geef je toch ookde beste service...

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

Carboleum
Tuinhoutbeits
Dekkende beits
Houtveredeling
Edel beits
Silvanol
Silvatane
Kool teer
Silo lak
Impraline

TOLOIJK DOESBURG
m m
OS7M 1655 0«334 1/209

TUDENS DE BOUWVAK-
VAKANTIE ZUN WU
NORMAAL GEOPEND

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

Vloer-
bedekking

Hubo Dolphijn
Ruurlo-tel. 1368

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 21, 22 en 23 juli

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Heerlijke
zoete rode

grote Kersen
500 gram

3,50
MAANDAG

25 juli
500 gram

Andijvie
panklaar 95

DINSDAG
26 juli

500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
27 juli

500 gram
Zomer Rode

kool
panklaar 9a

OP DE BRADERIE GROOT KERSEN FEESTI

Onze vakantie zit er op!
We bakken dagelijks weer dat
heerlijke brood! Zo uit de oven
in de winkel: verser kan niet!

AANBIEDING:

Ontbijtkoek van 2,?5 V00r 2,40
Appeltaartje van 5,- V00r 4,60
Vordense mik de echte van 5,- V00r 4,50
Slagroom snit van 6,25 voor 5,75

Debakkec
die zelf
etkedag

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25
WEEKEND SPECIALITEITEN

5 halen

4 betalen

Filet Rollade mager

1 kiio 14,95

Ham Prei Salade
100 gram 1,65

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Schouderham

Zeeuws spek aan stuk
250 gram 3,75

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP
(Do, VRIJ, ZAT) IN PRIJS

Magere Hamlapjes
500 gram 5,25

Magere Priklapjes
500 gram 7,95

MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi 1 k,io 6,25
Hamburgers e haien 4 betalen

Verse worst
fijne 1 kiio 6,95

grove 1 uio 9,90
Schouderkarbonades

1 kilo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

1 küo 9,90
Magere Speklapjes

. zonder zwoerd, 1 kilo 6,95

Geweldig lekker!

in cfamande
'n Echte krentemik
met amandelspijs NU

't winkeltje in vers brood en banket

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

Weekblad Contact graag en goed gelezen

EfKMARIOL
DE VALEWEIDE 20 roosjes 5,75

2 Groene planten 10,-

Volop Groente planten. Boerenkool, Prei en Winterandijvie!

Super opruimingsprijzen voor uw vakantie

Ruurlo



Voor de vele blijken van mede-
leven, betoond tijdens de ziek-
te en na het overlijden van mijn
lieve man, onze vader en opa

Berend Hendrik
Fokkink

zeggen wij u oprechte dank.

AJ. Fokkink-Rossel
kinderen en kleinkinderen

Vorden, juli 1988,
Wiersserbroekweg 8.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meier 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 HUUR gevraagd:
Woonruimte ca. 6 mnd. in
Vorden. Brieven ondernr. 15-
1 .Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
VW Kever, bj. 1982 Jeans
Bug". Prijs n.o.t.k.; tel. inlich-
tingen: 05752-2443.

• TE KOOP: Koolplanten,
prei, sla, andijvie, selderij,
peterselie, knolraap, koolra-
bie, rode biet, bieslookpol-
len en groenlofplanten.
Jonge konijntjes (Kleur-
dwerg) + Cavia's.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, tel. 05752-1498.

• Zelfstandig werkende
jongedame zoekt werk in
gezin. Liefst met kinderen. In
bezit van rijbewijs en goed ge-
tuigschrift. Brieven onder nr.
8-1, Bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA, Vorden.

• GEVRAAGD:
Verzorgster voor oudere
bedlegerige dame voor één
of meer middagen in de week
van 15.00-20.00 uur. Tel.
reacties 05752-6650 op de
woensdag van 12.00-15.00
uur.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
goed onderhouden dames-
fiets „Empo". H.K. v. Gelre-
weg 6, tel. 1665.

• Nieuwe honing TE KOOP.
HJ. Bargeman, Strodijk 4,
7251 RS Vorden, tel. 05752-
1356.

• TE KOOP:
Kippenhok 14x5 m van be-
tonpl. in 2 ged., golf pi. dak, v.v.
doeleind. gesch. J.W. Korne-
goor, Kostedeweg 10, Vorden,
tel. 05752-6618.

• TE KOOP:
ca. 2 ha G ras aan de Almense-
weg, nabij Kasteel „den Bra-
mel". Eventueel voor inkuilen,
stalvoeren of beweiding door
schapen of rundvee. Tel.
05752-1776 (bellen tussen
18.00 en 20.00 uur).

„Goh, zeg, wat ben jij lekker
slank!" - „Door Malsovit ben
ik 10 kg afgevallen."

Malsovit wordt ook
voor u ambachtelijk gebakken
door

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUIPHENSEWEG 18 VORDIN 1FL 1384

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

C© juwelier

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van
onze vriend

Roei Ottens

Aan zijn vriendschap houden wij een warme herinne-
ring.

Mini en Frans
Janny en Piet
Jet en Menno
Af ra en Rob

Op zondag 24 juli a.s.
hoop ik DV mijn 80e verjaardag
te vieren.

J.R. Maalderink

Gelegenheid tot feliciteren
van 14.30 tot 16.30 uur
in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

7234 ST Wichmond, juli 1988
Polweg 4

Hout en
Plaatmateriaal
op maat gezaagd

Vloerplaten 1 22/244 1 9 mm p/pl. 55,-

Underlayment 122/244 9 mm p/pi 32,50

Waten/ast 1 22/244 WBP 6 mm p/pl. 33,-
WBP 9 mm p/pl. 49,75
WBP 15 mm p/pl. 61,50

Print wandplaat wit 61/244 16,50
olijfessen 122/244
eiken 122/244

Watervast hardboard (masonite)

Kerabest dakplaten 3,5 mm 21,50
Enorme sortering en voorraad timmer hout

TIJDENS DE BOUWVAKVAKANTIE
ZUN WU NORMAAL GEOPEND

Braderie
afd. Bloemisterij

Herkenbaar aan
„de Witte Roos"

TOT DONDERDAG!

ADVISEUR
VÓÓR BLOEMEN
EN PLANTEN

tel. 05752-1508

WEEKENDAANBIEDING:

Kaneelsuikerbollen
lekker gevuld met kaneel, suiker
en rozijnen

NU van 2,95 voor 2,65
bij uw

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

GEMEENTE
VORDEN

BOUWMARKT

TOLDIJK - DOESBURG
TEL. TEL.
05755-1655 08334-17209

HINDERWET

Ter inzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 22
juli 1988 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 en van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikking op het verzoek van:

1. dhr. H.G. Beumer, Schuttestraat 16, 7251 MZ Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de in-
richting met een afgedekt mestbassin van beton
voor de opslag van varkens- en rundveemest, adres
inrichting Schuttestraat 16 aldaar;

2. dhr. E J. Kettelarij, Lindeseweg 3, 7251 ND Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van de inrich-
ting met een afgedekt foliebassin voorde opslag van
varkens- en rundveemest, adres inrichting Lindese-
weg 3 aldaar;

3. dhr. JA. Roeterdink, Lieferinkweg 2, 7251 NV Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de in-
richting met een afgedekt foliebassin voor de opslag
van rundvee- en varkensmest, adres inrichting Liefe-
rinkweg 2 aldaar;

4. dhr. A. Knoef, Onsteinseweg 22, 7251 ML Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres inrich-
ting Onsteinseweg 22 aldaar en

5. dhr. J.W. Oortgiesen, Ruurloseweg 113, 7251 LD
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Ruurloseweg 113 aldaar.

Strekking van de beschikking:
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 tijdig bezwaren heb-

ben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren 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 binnen één maand na de
datum van tervisielegging, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen over-
eenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van Sta-
te een verzoek doen om schorsing van de beschikking
dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn wor-'
den ingediend bij de Voorzitter van genoemde Afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Vorden, 21 juli 1988.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris, de loco-burgemeester,
P. de Vries. J.F. Geerken.

Tuinen van
„de Wiersse"
Vorden open

op zo. 24 en ma. 25 juli
van 10.00 tot 18.00 uur.

Entree f4,- p.p.
Gratis parkeren

Hang-leg
kasten

Hubo Dolphijn
Ruurlo - tel. 1368

PUUR
VERWENNERIJ
VOOR EEN
VERRASSEND
LAGE PRUS!

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Rundergehakt
500 gram 5,98

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98

Varkenslappen
500 gram 5,98

/
SPECIAL

Deense
Goulash

100 gram

1,55
Varkensvlees met uien

en champingnons

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Ananas-burgers
5 haien 4 betalen

WOENSDAG:

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

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Zure zult
100 gram 0,89

Palingworst
100 gram 1,49

K, KEURSLAGER VLOGMAN

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

Dekker Electro B.V. voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

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

Off. OPEL-ISUZU-dealer

BIJ
OPEL-SERVICE WJ. v.d. KOOI

STAAN EEN AANTAL PERFECTE INRUILAUTO'S
MET EEN DIJK VAN EEN GARANTIE

EN SCHERP GEPRIJSD! Off. OPEL-ISUZU-dealer

OPEL CORSA 3-drs. 1 2S LS 31.000 km, 1 e eig. 2
OPEL CORSA 3-drs. 12S LS 20.000 km, 1 e eig. 3
OPEL CORSA 4-drs. 12S GL 20.000 km, 1 e eig. 6
OPEL CORSA 3-drs. 12S LS 46.000 km, 1 e eig. 3
OPEL KADETT-D 3-drs. 12S Spec. 69.000 km, LPG 5
OPEL KADETT-D 3-drs. 12S Spec. 62.000 km 7
OPEL KADETT-D 3-drs. 16D 124.000 km, Diesel 7
OPEL KADETT-D 3-drs. 16D 125.000 km, Diesel 1
OPEL KADETT-D 5-drs. 13S 60.000 km, 1 e eig. 5-
OPEL KADETT-E 5-drs. 13S LS 77.000 km 1
OPEL KADETT-E 5-drs. 12S LS 24000 km 11
OPEL KADETT-E 3-drs. 12S LS 46.000 km, 1 e eig. 2
OPEL KADETT-E 3-drs. 12S LS 46.000 km, 1 e eig. 4
OPEL KADETT-E 4-drs. 13S GT 28.000 km, LPG, 1 e eig. 5
OPEL KADETT 3-drs. 16D Spec. 124.000 km, Diesel
OPEL KADETT 4-drs. 12S LS 46 000 km 2
OPEL ASCONA-C 4-drs. 16D 192.000 km, Diesel 1 -
OPEL ASCONA-C 2-drs. 16S 129.000 km, LPG 6-
OPEL REKORD 2-drs. 20S 148.000 km, LPG 4
OPEL REKORD 5-drs. 20S 96.000 km, Station 6-
OPEL REKORD 4-drs. 20S 90.000 km, 1e eig. 4-

Vreemde merken:

VW POLO C 3-drs. 1300
9.300 km, 1e eig., 1-'87

VW GOLF 3-drs. LX
123.000 km, Diesel, 7-'83
VW JETTA 2-drs. 1600
135.000 km, Diesel, 11-'81
FORD ESCORT 5-drs.
16S Luxe
118.000 km, 11-'84
FORD TAUNUS 5-drs. 16S
105.000 km, Caravan, LPG, 11-'81
FORD SIERRA 3-drs. 2.0
120.-000 km, LPG, 6-'85
MITSUBISHI GALANT
4-drs. 2.3 D
155.000 km, Turbo Diesel, 3-'84
RENAULT 11 3-drs. 12
37.000 km, 4-'86

MAZDA 626 4-drs. 2.0 S
85.000 km, 1e Eig., 5-'83

OPEL-Service W. J.E?KOOI
Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM

Off. OPEL-ISUZU-dealer TEL. 05730-2555 Off. OPEL-ISUZU-dealer

ALLE AUTO'S MET 100% V.D. KOOI GARANTIE - INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK



Uw tuinparty

gezelligheid en sfeer
DE SMID in elk seizoen

Kerkstraat 11 - Keijenborg -Tel. 05753-1293

CAFÉ - REST. - ZAAL |

f „ie Herberg"?
VORDEN

Zondag 24 juli 1988
organiseert fietsclub VRTC „de Achtkaste-
lenrijders" te Vorden de jaarlijkse

Zomertocht
over een afstand van 40 km.

Deze fietstocht is volledig uitgepijld en zeer
geschikt voor het gehele gezin.
U komt langs de mooiste plekjes van Vorden
en Ruurlo.

Starten kunt u
in Vorden bij café rest.

„de Herberg",
en in Ruurlo bij café rest.

„RdS Julianaplein.

Starttijd: 10.00 tot 14.00 uur.

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN!

TOURINGCAR BUSSEN
Grootte: 20 - 30 - 40 - 45 -
50 - 54 - 58 en 63 personen

HAVI voorheen GTW reizen
Tel.: 05758-1334

Autobedrijf Polman
Vordenseweg 21-23
Warnsveld - tel. 05752-3568

• Voor nieuwe en gebruikte auto's.
• Vooral uw reparaties en onderhoud

kunt u bij ons terecht.
• Bespreek vroegtijdig uw

APK-keuring.

Ons bedrijf is gelegen aan de weg
Warnsve/d-Vorden

* Bovag lid - APK keuringsbedrijf

Dolphijn
Barchemseweg 13 - Ruurlo - Tel. 1368

de gehele bouwvakvakantie
normaal geopend:

• 's Maandags
13.30-18.00 uur

• Dinsdag t/m vrijdag
8.30-12.30 en

13.30-18.00 uur

• 's Zaterdags
8.30-16.00 uur

Vrijdagavond
Koopavond tot 20.00 uur

G
Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansen *to
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

Gordijnrails
e.d.

Hubo Dolphijn
Ruurlo - tel. 1368

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoff en.

interieuradviseur

ieterse
Hackforterweg19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

met
Televisie

reparaties
direct

u naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Dames pantalons terlenka, van 115,- voor 59,95
Dames pantalons katoen, van 79,50 voor 39,95

Dames zonnejurkjes van 29,95 voor 19,95
Dames mantels van 219,- voor 89,-
Dames truien van 99,95 voor 49,95
Dames sweaters van 49,95 voor 19,95
Dames bermuda's van 35,- voor 19,95

Dames spijkerbroeken van 79,95 voor 35,-

Spijkerjacks van 69,95 voor 39,95
Dames mini rokjes katoen, van 19,95 voor 12,50

Dames rokken van 85,- voor 35,-.

Topjes van 14,95 voor 9,95 -,

•S
Heren regenjassen van 129,- voor 69,95
Heren korte broeken van 19,95 voor 12.50

Baby jogging pakjes van 34,95 voor 19,95
Kinder broeken van 49,95 voor 15,-
Kinder jacks van 59,95 voor 19,95
Kinder blouses van 19,95 voor 9,95
Kinder t-shirts van 7,95 voor 3,95
Kinder sport short van 5,95 voor 3,95
Kinderjoggingpakken van 49,95 voor 19.95
Kinder jurkjes van 39,95 voor 19.95
Trainingspakken van 98,- voor 49,95

Ruime sortering BADKLEDING HALF GELD!

Bladelli damesschoen van 119,- voor 59.-
Dames Rieker instapper van 139,- voor 75.-

Luftpolster dames instap van 79,90 voor 59,-

Rieker dames veterschoen van 129,- voor 75.-
Fleest Fashion dames pump van 59,90 voor 29.-

Bama dames veterschoen van 119,- voor 75,-
Brownies kinder sportschoen hoog, van 45,- voor 35,-

Pinkies kindersandaal van 64,90 voor 45,-
E-fA kindersandaal van 59,90 voor 45,-

Jochie kinderschoen van 59,90 voor 45,-

Op 21 -22-23 juli
geven wij op alle

n iet-af geprijsde schoenen

10% korting

ffl

Tijdens de braderie
speciale aanbieding in

Kinder jog. pakjes
van 24,95 voor 79,95

Clack

Heren sandaal van 69,90 voor 49,-

heren veterschoen van 79,90 voor 59,-
Heren auto moe van 69,- voor 59,-

Heren sportieve instap van 79,- voor 69,-
Fut herenschoen van 99,- voor 79,-

De Tuunte: ook voor schoenen
kwaliteitsgarantie - de beste service

Aanbiedingen geldig van donderdag tl m woensdag.

M uziekveren igi ng

Leven" S teenderen

vraagt voor haar
blokfluitgroep

een
bekwaam
leraar/lerares

Inlichtingen: Bakermarksedijk 1,
7223 KJ Baak
Tel. 05754-684

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tlttAt doeltnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

Fotohome
maakt je
vakantie

onvergetelijk.
~c ~S~

Voor 49 rent
per foto.

m**r kwaUtvft voor uw foto's

KLEURENFILMS SPOTGOEDKOOP.

Kleurenfoto's van Fotohome zijn

prima. Kijkt u maar in het juli-num-

mer van de Consumentengids.

l Ook de 8 Gold Awards van Kodak

bewijzen de perfectie. Fotohome

ontwikkelt alle merken foto-

rolletjes. En zorgt voor de mooiste

foto's. Tegen de scherpste prijs.

Klein formaat (9xl3cm), 49 cent.

30% groter, 59 cent. En supergroot

voor slechts

69 cent!

KLEINBEELD 135/36

JAMES WATTWEG 68. 3133 KK VLAARDINGEN. (OIO)-4344422

POCKET 110/24 ^BJIpy3El INSTAMATIC 126/24

Sig. Spec. Braam
U W F O T O H O M E - D E A L E R :

- Burg. Galleestraat 10a - VordenSig. Mag.Tante Pietje - Dorpsstraat 17a - Ruurlo



CONTACT TWEEDE BLAD
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Donderdag 21 juli 1988

50e jaargang nr. 16

Jong G eire V orden moet afzien van Bakfletsenrace Parijs-V orden

Team „Spiekerhoek" maakt
tocht op persoonlijke titel
De ambitieuze plannen van de afdeling Vorden van Jong Gelre om ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan een bakfietsenrace van Parus
naar Vorden te houden, hebben schipbreuk geleden.
Het idee voor die bakfietsenrace dateert uit 1987. By het organiseren
van het 75-jarig bestaan hoort iets „aparts", zo werd geredeneerd en
viel de keuze op een bakfietsenrace. Een paar maanden geleden le-
ken de plannen meer houvast te krijgen.

Marinus Bouwmeester, één der orga-
nisatoren daarover: ,Jn het begin leek
het erop dat we de organisatie rond
zouden krijgen. Helaas is het achteraf
niet gelukt. Het verkrijgen van de aan-
gevraagde vergunning liep niet zoals
wij dat gewenst hadden. Vooral in
Frankrijk deden ze nogal moeilijk.
Ook slaagden we er niet in om de be-
nodigde sponsorgelden bijeen te krij-
gen. Er was wel wat belangstelling,
doch niet voldoende om de race (kos-
ten 8000 gulden) te organiseren. We
konden uiteindelijk de verantwoor-
ding niet meer nemen. Misschien dat
we als Jong Gelre Vorden een bakfiet-
senrace door de 12 provincies in Ne-
derland gaan organiseren. Een ge-
dachte waarover we ons not nader
moeten beraden", zo zegt Marinus
Bouwmeester.

Spiekerhoek
Jong Gelre Vorden heeft toen aan het
bakfietsenteam van „de Spiekerhoek"
gevraagd of zij geen idee hadden om
een bakfietsenrace van Parijs naar
Vorden te houden. Jan Borgman van
het team „de Spiekerhoek": „Dat
klopt. Er was al zoveel over gepraat

dat wij eigenlijk vonden dat een derge-
lijke bakfietsenrace wel gehouden
moet worden. Het is dan ook voor
meer dan 90 procent zeker dat wij
gaan. In feite doen wij het niet offi-
cieel. Geen aanvragen van vergunnin-
gen of iets dergelijks. We gaan woens-
dag 4 augustus met z'n vijven naar Pa-
rijs. Als alles volgens plan verloopt
vertrekken we donderdagavond 6 au-
gustus of vrijdagmorgen 7 augustus
vroeg vanuit de Franse hoofdstad
richting Vorden.
We gaan met één bakfiets en drie fiet-
sters. Dat wil zeggen gedurende drie
dagen 250 kilometer per dag en om de
beurt op de fiets", aldus Jan Borgman.
De fietsers worden door twee man in
twee auto's begeleid.
Deze twee „bezemwagens" zullen de
sportieve fietsers op allerlei gebied be-
hulpzaam zijn.
Jan Borgman: „We doen het dus uit-
sluitend op eigen houtje. De kosten
nemen we voor eigen rekening. De
komende weken hopen we alles defi-
nitief rond te krijgen en weten we ook
wie er precies mee zullen gaan. In elk
geval liefhebbers genoeg", zo zegt Jan
Borgman.

Kermis en Braderie
Vorden staat vanaf donderdag 21 juli in het teken van kermis, brade-
rie, gepaard gaande met allerhande aktiviteiten. De braderie begint 's
middags in de kom van het dorp, terwyl op het Marktplein de kennis
wordt gehouden. Voor de kinderen wordt er zaterdagmorgen op het
pleintje onder de kastanjebomen een kinderbraderie gehouden.

Vrydagavond 22 juli organiseert de
VW in samenwerking met de TTV
„Vorden" een vrachtwagentrektoer-
nooi waarbij het de bedoeling is om in
teamverband (teams van vier perso-
nen) een koelkombinatie 50 meter te
verplaatsen. Voor de minder sterke
jongens geldt een afstand van 25 me-
ter. Deze mannen komen uit in de ca-
tegorie „Ongeoefende trekkers".

Zaterdagavond 23 juli worden er
ponybehendigheidswedstrijden ge-
houden in de Burg. Galleestraat. De-
ze evenementen worden in samen-

werking met de pony club „de Graaf-
schap" georganiseerd.
Daarnaast volop feest in „de Her-
berg". Donderdagavond 21 juli
„Spryng en Maribelle", terwijl het
„Hanska Duo" in het café-gedeelte
speelt. Vrijdagavond een optreden
van de Spaanse gitarist „Danko". Za-
terdagavond 23 juli het Openlucht- en
zaalfestijn m.m.v. „Liberty" en een
optreden van de Volendamse zanger
Piet Veerman. In de tuin van „de Her-
berg" kan gestreden worden om het
Vordense rodeokampioenschap op
een mechanische stier.

SPORTNIEUWS

- PV „de Blauwkras"
Wedvluctit Soisson d.d. 9-7:
J J. vanGijssel l, 6,10 - J.W. Bosvelt 2
- H. Boesveld 3, 9 - Comb. Hilferink
4,5 - H J. Boersbroek 7 - G .Goedhart
8.
Jeugdcompetitie: Peter van Hesse l, 2,
4, 7 - Ronny de Beus 3, 5, 6.

Wedvlucht Ruffec, d.d. l5-7-'88
H. Boesveld, l, 8,9 -J J. van Gijssel, 2
- G. Nekkers, 3 - H. ter Beek, 4 - H.
Nijhuis, 5,7- Comb. Hilferink, 6 - D.
de Beus, 10.

NIEUWS IN T KORT

• Zondag 24 juli Zomertocht
„de Achtkastelenrjjders"

De VRTC „de Achtkastelenrijders"
uit Vorden organiseert zondag 24 juli
een zomertocht over een afstand van
40 km. Deze fietstocht is volledig uit-
gepijld en zeer geschikt voor het gehe-
le gezin. Er is een route langs de
mooiste plekjes van Vorden en Ruurlo
uitgezet.
Er kan 's morgens gestart worden bij
café-rest. „de Herberg" in Vorden en
in Ruurlo bij café-rest. „Ras" aan het
Julianaplein. (Zie ook de advertentie.)

• Bezichtiging boerderij
Dinsdagmiddag bestond er voor de
vakantiegangers gelegenheid om de

in bedrijf zijnde boerderij van de fam.
Bouwmeester aan de Schuttestraat te
bezichtigen. De belangstelling was
niet al te groot.
Voor 26 juli staat een dergelijke be-
zichtiging op het programma bij de
fam. Mennink aan de Galgengoorweg
19, terwijl de laatste is gepland op 2 au-
gustus bij de fam. Bouwmeester aan
de Schuttestraat.

• Buurtvereniging „Delden"
koos vrijwel nieuw bestuur

Tijdens een goed bezochte ledenver-
gadering, welke onder voorzitter-
schap van Wim Bannink in „het
Zwaantje" werd gehouden, kozen de
leden van de buurtvereniging „Del-
den" een vrijwel nieuw bestuur.
Peter Hummelink, Marga Humme-
link, Jan Brummelman en Wim Ban-
nink hadden nl. te kennen gegeven
met hun werkzaamheden te willen
stoppen.
Thans bestaat het nieuwe bestuur uit:
Ria Maalderink, Dorien Mulderije,
Dick Regelink, Gerrit Wolters, Harry
Flamma, Gerard Scheffer en Carel
Oostendarp. Bij de eerstvolgende be-
stuursvergadering zullen de taken
worden verdeeld.
Besloten werd om op zaterdag 6 au-
gustus op het terrein nabij „het
Zwaantje" de traditionele Volksfees-
ten te houden, 's Middags zijn er dan
de spelen, terwijl 's avonds een dansje
kan worden gemaakt.
Teneinde de kas wat te spekken houdt
de buurtvereniging „Delden" op zater-
dag 20 augustus op het marktplein in
Vorden een rommelmarkt.

• Dia-voordracht
over de natuur

Woensdagavond 20 juli wordt er op de
camping „de Wientjesvoort" een dia-
voordracht gehouden over de natuur
in Vorden. Woensdag 10 augustus be-
staat eveneens gelegenheid een der-
gelijke avond bij te wonen.
Eveneens op camping „de Wientjes-
voort" wordt er op woensdag 27 juli en
woensdag 24 augustus een film over
Indonesië vertoond.
Woensdag 3 augustus en woensdag 31
augustus vindt er een filmavond
plaats over het natuurpark „Serenge-
ti" in Oost-Afrika. Deze film is door
mevr. von Mengden in Afrika opgeno-
men.

• Amerikanen veilig in Vorden
aangekomen

Met een vertraging van een klein uur
zijn dinsdagmorgen in alle vroegte 65
Amerikaanse jongens en meisjes aan-
gekomen die in het kader van Opera-
tion Friendship een drietal weken in
Nederland door zullen brengen. On-
der meer worden er 22 bij gastgezin-
nen in Vorden ondergebracht. Samen
met de afd. Zutphen had men in Vor-
den een bus gehuurd om de buiten-
landse gasten vanaf Schiphol op te ha-
len. Onder de „verwelkomers" onder
meer landelijk voorzitter Jan Rigte-
rink.
In Vorden werd het gezelgschap bij
„de Herberg" opgewacht door de gast-
gezinnen en door de jongelui die vorig
jaar een bezoek aan Amerika hebben
gebracht . Toen de koffie op was restte
er in eerste instantie één ding, nl. naar
bed en slapen, want vele Amerikaan-
tjes waren al meer dan 24 uur op de
been!
Woensdagavond worden de buiten-
landse gasten rondgeleid op het ge-
meentehuis, waar mevr. Aartsen-den
Harder de honneurs van het College
zal waarnemen en de gasten namens
het gemeentebestuur zal verwelko-
men. 'Avonds is er een speciale
„welko^fcbijeenkomst" gepland in
„de Heruerg".
Donderdag 21 juli wordt een bezoek
gebracht aan het Openlucht Museum.
Vrijdag 22 en zaterdag 23 juli wordt er
g e k a m i r d aan het meer bij de fam.

Traktorpuller Gerrit Esselink (Lochem)

Hurricane moet 30 juli klaar zijn

Voor zondagmorgen 24 juli staat er
klootschieten op het programma. Dit
wordt gehouden nabij „'t Proathoes"
in Linde.

• Reuze-koekepan op de
braderie!

De afgelopen jaren zag men keursla-
ger Vlogman steeds op de braderie
met een grote barbecue. Dit jaar komt
hij met de Reuze-koekepan. Een wer-
kelijk gigantische koekepan met een
doorsnee van maar liefst één meter.
De vijf branders zorgen voor een juis-
te verdeling van de warmte, zodat een
perfekt eindprodukt gegarandeerd is.
Gedurende de braderie is keurslager
Vlogman van plan om een heel nieu-
we specialiteit te brengen. Het is een
recept uit eigen keuken. Het wordt
zo'n heerlijk „Broodje Warm Vlees":
magere casselerrib en pittig ontbijt-
spek, knapperig gebakken en naar
wens overgoten met een prima saté-
saus.
Gezien het enthousiaste verhaal,
moet het een meer dan heerlijk pro-
dukt zijn!

• Geslaagden IJVI.O.
Geslaagd voor Management Parfume-
rie: mevr. A.P. Wouters uit Zutphen.
Geslaagd voor Management Doe Het
Zelf: dhr. O. Maaskant, Brummen -
dhr. EJ.A. Jansen, Vorden - dhr.
W.C.A.Degenkamp,Warnsveld- dhr.
T. Hartman, Zutphen en dhr. J. Ver-
weij, Zutphen.
Dhr. Verweij heeft in één jaar 3 diplo-
ma's behaald, nl. voor Vakbekwaam-
heid, Management en Handelsken-
nis!

• 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

„30 juli is de deadline", zegt Gerrit Esselink uit Lochem. „Dan wil ik starten tijdens de vyfde avondwed-
stryd tractorpulling, welke op die dag gehouden wordt op het terrein langs de weg Lochem-Barchem."
Esselink klinkt zeer vastberaden, en hy glundert van top tot teen als hy denkt aan zjjn rentree tijdens deze
thuiswedstrijd.

Niet alleen Gerrit zelf, maar ook de
vijf aanwezige monteurs, die de afge-
lopen zes maanden bijna alle avon-
den in de garage aan de Larenseweg in
Lochem te vinden zijn, zijn ervan
overtuigd dat de „Hurricane" dan in
optimale conditie zal ziiir De tractor,
die wordt gebouwd vo^H^elname in
de superstandaardklasse, is helemaal
geconstrueerd naar Amerikaanse
maatstaven. Zo is het totaal rijklaar
gewicht met 35% teruggebracht door
toepassing van polyeste^naterialen.
Maar ook de motor is f^P onderhan-
den genomen. De koppeling is ver-
zwaard, de versnellingsbak is voor-

zien van een massieve as, en het diffe-
rentieel is nu gelagerd. „Maar het al-
ler belangrijkste is", zegt Esselink,
„dat we het vermogen van 148 pk naar
1004 hebben weten te krijgen, en dat
is toch altijd nog zo'n slordige 150 pk
meer dan mijn vorige Hurricane,
waarmee ik maar liefst vier Europese
titels behaalde". „Laat de konkurren-
tie zich maar schrap zetten, want na
twee jaren uit de roulatie te zijn ge-
weest ben ik vast van plan iedereen
een poepie te laten ruiken!"
Of dat lukt, daarop moet gewacht wor-
den tot zaterdag 30 juli, want dan zal
de uitslag bekend zijn van de vijfde

avondwedstrijd tractorpulling in Lo-
chem. Mede door de deelname van
Esselink verwachten de organisatoren
van het Lochemse evenement zeker
zo'n 1500 bezoekers meer als vorig
jaar, toen er al ruim 5500 toeschou-
wers waren. Dit omdat Gerrit Esse-
link niet alleen zorgt voor klinkende
prestaties, maar ook altijd borg staat
voor een perfekte show.

Inmiddels is het 12.30 uur 's nachts ge-
worden en mompelt Esselink tegen zyn
grote liefde: „Laat ze maar komen op 30
juli", draait de lichtknop om, sluit de
garagedeur en verdwijnt naar bed.

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.

• Nederlandse
Kampioenschappen
Wolspinnen

ZELHEM — Zaterdag 27 augustus a.s.
zullen de 16e Nederlandse Kampioen-
schappen Wolspinnen worden gehou-
den in sporthal „de Pol" te Zelhem.
Wie bij wolspinnen denkt aan oude
spinnende vrouwtjes in klederdracht
komt bedrogen uit. Niets is minder
waar, het wolspinnen blijkt nog steeds
een kreatieve bezigheid te zijn voor
jong en oud, waar ook mannen hun
hobby in hebben gevonden. Bij de af-
gelopen kampioenschappen is meer
dan eens gebleken dat mannen tot de
beste spinners van Nederland beho-
ren. In 1986 en 1987 is mevrouw A.
Donker-Molenaar uit Amersfoort de
winnares geworden en zal zeker dit
jaar naar Zelhem komen om haar titel
te verdedigen. De deelne(e)m(st)ers
komen uit het gehele land en zullen in
twee rondes hun krachten meten.
Eén ronde bestaat uit het zo dun en
glad mogelijk spinnen, terwijl de
tweede ronde bestaat uit het zo dik en
glad mogelijk spinnen. Verder is er
een tentoonstelling van met schapen-
wol vervaardigde werkstukken en
zullen er diverse stands zijn op het
gebied van wolspinnen en andere
handvaardigheden. De wedstrijden
zijn voor het publiek toegankelijk.

en graag gelezen

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Komkommers met ham en gehakt
Nu in deze tijd de komkommers steeds schappelijker worden geprijsd, loont
het de moeite ze van een smakelijke vulling te voorzien en als een hoofdge-
recht op te dienen. Een gemengde salade en gebakken of gefrituurde aard-
appelen smaken er goed bij.

Reken voor 4 personen op 450 gram rundergehakt. Verder heeft u nodig:
100 gram gekookte ham (dikke plakken), 2 stengeluien of 2 dunne prei-
tjes, bouillontablet, 2 komkommers, bloem, melk, broodkruim of pa-
neermeel en 75 gram geraspte kaas.

Boen de komkommers schoon of schil ze. Verwijder de uiteinden, snijd
elke komkommer overlangs door en neem uit elke helft het zaad weg.
Doe het echter wel zo, dat er schuitjes (met gesloten uiteinden) ont-
staan. Bestrooi de komkommers van binnen met wat zout en zet ze
daarna met de bolle kant naar boven gekeerd op een stuk keukenpapier
om ze uit te laten lekken. Snipper de stengeluien of preitjes en snyd of
hak de ham tot kruimels.
Bereid een saus door eerst 40 gram boter in een pannetje met dikke bo-
dem te smelten, roer er 35 gram gezeefde bloem door en schenk er daar-
na, onder voortdurend roeren, zoveel (ca. 3'/2 dl) melk bij tot een vrij dik-
ke saus is verkregen. Los de geraspte kaas in de saus op en voeg even-
tueel wat zout, een snufje nootmuscaat en/of peper toe. Laat de saus
hierna nog 3 minuten zachtjes pruttelen en neem daarna de pan van de
warmtebron.
Bak het gehakt op laag vuur, onder voortdurend roeren en omscheppen,
zolang tot het in krumels uiteen is gevallen. Voeg de snippers van sten-
gelui of prei er aan toe en laat alles dan nog enkele minuten zachtjes bak-
ken. Schep de hamkruimels er door en schenk er zoveel bouillon bij dat
alles royaal onder komt te staan. Laat alles dan 12 tot 15 minuten zach-
tjes pruttelen. Het is de bedoeling dat het grooste deel van het vocht op
dat moment is verdampt.

Verdeel het gehaktmengsel daarna over de komkommerschuitjes en
schenk de saus er zo regelmatig mogelijk over. Strooi er wat broodkrui-
mels of paneermeel over. Leg er hier en daar een flintertje boter op. Leg
de komkommerhelften naast elkaar in een ovenvaste schaal en schenk 2
a 3 deciliter bouillon in de schaal. Plaats de schaal iets onder het midden
op het rooster in een reeds tot 200° C voorverwarmde oven. Na 15 tot 18
minuten, wanneer er een goudbruin korstje is gevormd, kunt u het ge-
recht opdienen.

Bereidingstijd: 70 min. - Energie per portie: ca. 2465 kj (590 kcal).
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trouwen op
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voor slechts / 88,öo
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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 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752 1010 - TELEFAX 05762 1086

achtachtachtentachtig

| Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen
van't Medler ;

§
Ruurloseweg 114 §
Vorden - Tel. 6634

Varken
intergratie

vraagt mesters en/of
stallen te huur

/n/.: 05753-7336.

Nieuw:

UU\J/\, een heerlijk gebakje
gemaakt met hazelnoot en chocola

NU voor maar \J,*sö per stuk
bij uw

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

wij zijn tijdens de
bouwvakvakantie
in de periode van 25 juli t/m 12 augustus

normaal geopend

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-361

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Wegens vakantie

gesloten
23 juli t/m 14 aug.

Schoenmakerij

Visser
Raadhuisstraat 18, Vorden.

Schoolboeken bestellen

LOGA bellen
Tel. 3100

NIEUW! - NIEUW!

Ham-
kaasbroodje
Dit weekend l ,OO

't winkeltje in vers brood en banket

P

Zie onze
Groene
Opruimings-
krant

VERRASSEND LAAG IN PRIJS EN HOOG VAN KWALITEIT

•lüiiiil
Zorgt al 50/aar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

HOEKKOMBINATIE echt rundieder
in diverse kleuren, zeer ruime en «%^AE
komfortabele zit. Als3+2zits: ZO%fD,-

EETHOEK
geheel massief eiken
tafel 140x85 cm en
4 solide stoelen
met rundlederen zitting
tafel stoel p.st.

645,- 289,-
KLASSIEKE
FAUTEUIL
diverse stoffen

Tafel

245,-

WANDMEUBEL
massief eiken front

1.35 mtr. breed

Prachtige HOEKKOMBINATIE
in een moderne velours

als 3-1-2 zits: 1575,-

voor: 1650,-

TV KAST
met schuifplateau

NU: 298,-

595,-

DRAAI
FAUTEUIL
kussen echt rund-
leder div. kleuren
pakketprijs

595,-
BURO-
STOEL
met gasveer

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

BROODKAST
blank of donker eiken
1.68 mtr. breed

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

COUPONNEN TAPIJT 129,- 450,-

Vele OPRUIMINGSAANBIEDINGEN in:
DEKBEDDEN * TAFELKLEDEN
KUSSENS * SLAAPZAKKEN

COUPONNEN OVERGORDUNSTOF
EN VITRAGES

M.D.F.

LEDIKANT 90/200
alpine wit met

2 laden voor:

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

HELMINK MEUBELENErkende
binnenhuisarchitektuur

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

C l D C D f* C Itl J w Hagemanstraat 3
CIDCIm\JCI\I Tel: 05454-74190

i

briefpapier
enveloppen
rekeningen
zelfcopiërende
sets of blocks
folders

[J geboortekaarten
[ trouwkaarten
i uitnodigingen

voor 12 1/2, 25,
40 en 50-jarig
huwelijksfeest

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerjnk
•oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Auto-Motor rijles?
Bovag Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

GRATIS SUSKE &WISKE SPELLENBOEK
VOOR UW EKEN 'SCHANULLEKES:

Prachtig Suske &
Wiske Spellenboek
kado* bij het ont-
wikkelen van uw
kleurenfilmpjes. Te-
vens de nieuwe te-
kenfilm Popeye &
Son, op video, speel-
duun uur, VHS voor
slechts f 9,90.
• zolang de voorraad strekt

R-estoFVint
Ongelooflijk goed n kleur

fotohandel
va k fotograf ie

Recsinck
Nieuwstad 37 Zutphon, 305750.12129

?

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

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

De best gesorteerde baby speciaalzaak
in Oost-Nederland...

AANBIEDINGC concord

TUV

Kinder-veiligheids
AUTOZITJE
* Met zit- en slaapstand.
* Van ca. 9 maanden tot 4 jaar.
* Getest en toegelaten volgens

nationale en internationale
veiligheidsnormen ECE44.

* (zie ook het testresultaat,
als beste, in de consumenten-
gids van juni 1987)

BABY-CENTER
vanaf 295,-

PRIJS

BABY
CENTER
ZUTPHEN

Schupstoel S, Zutphen, 05750-14394


