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leer expositie dan verkoop
[jdens Kunstmarkt
: deelnemers aan de Kunstmarkt waren er zaterdagmiddag niet
iiwig om dat de aangeboden produkten weer opgeborgen kon-
n worden.

Het snikhete weer was nu niet bepaald
geschikt voor een bezoekje aan de
Kunstmarkt, die door de plaatselijke
VW was georganiseerd. Een der deel-
nemers formuleerde het als volgt: 'Het
was meer een expositie dan verkoop'.

Over het algemeen was men met name
over de ochtend niet ontevreden. Toen
wandelden er dan speciaal vakantie-

gangers, over de markt om een kijkje te
nemen. De vele exposanten op de
markt hadden /.ich overigens flink uit-
gesloofd, want er werd een gevarieerde
kolletie werken getoond. Hoofdmoot
vormden de vele schilderijen (guashes,
olieverf e tc . ) . levens een verscheiden-
heid aan keramische produkten, /elf
vervaardigde sieraden, bloemsierkunst
en diverse andere snuisterijen.

/elhem ondernemen om haar titel te
verdedigen. De wedstrijd bestaat uit
twee rondes. Ken ronde waarbij scha-
penwol uit de vacht omgetoverd dient
te worden in een zo dun mogelijke
draad en een 2e ronde met een zo dik
mogelijk draad. Een deskundige jury,
bestaande uit de heren P. van der Kyn-
den, (Mierlo), J.W. van Schairenburg
(Ede) en mevrouw M. Stubenitskv.
(Randwijk) heeft de moeilijke taak de
beste resultaten aan te wijzen.
Rondom dit spingebeuren is van alles
te doen. Voor de toeschouwers /.ijn er
diverse stands ingericht, waar allerhan-

de /.aken over schapen en wolverwer-
king te /ien zijn. Zo zijn er diverse de-
monstraties, o.a. een dia-presentatie

over de historie van de bekende hand-
bedrukte Paapjesstoffen; het knopen
van een tapijt met strengen gekaarden
wol en wc rolletjes; een demonstratie
scheren van Angorakonijneri en de
verdere wolverwerking daarvan; het
proeven van schapenmelk en kaas; een
demonstratie breien van zelf gespon-
nen garens op de breimachine; het op
natuurlijke wijze bereiden van verfstof-
fen, kantklossen met gesponnen wol,
looien van schapenvellen etc. Een jaar-
lijks terugkerend hoogtepunt is de
wedstrijd van zelfgemaakte werkstuk-
ken uit schapenwol. De kreativiteit van
de deelnemers, zowel mannen als vrou-
wen, /al ook <^it keer weer veel bewon-
dering oogsten.

Nederlandse Kampioen-
schappen Wolspinnen

Ode aan Staring

Staringweek Hoofdige Boer
Antoni Christiaan Wynandt Staring (1767-1840), vooral bekend
om zijn gedichten, waarvan 'Sikkels klinken, sikkels blinken...' en
'De Hoofdige Boer...' bij velen herkenning zullen oproepen, heeft
een veelzijdig leven gekend. Weinigen zullen echter weten dat het
dichten bij hem niet op de eerste plaats kwam. Allereerst was hij
beheerder, bestuurder van het landgoed De Wildenborch.

Spinners en spinsters uit het gehele land komen zaterdag 25
augustus a.s. naar Zelhem GLD om uit te maken wie zich dit jaar
Nederlands kampioen wolspinnen mag noemen. Al is het spin-
nen van wol geen noodzakelijk huisvlijt meer, toch blijken er nog
tal van mannen en vrouwen in ons land regelmatig achter het
spinnewiel te kruipen. Tussen deze amateurspinners onderling is
ook nog rivaliteit, die ieder jaar weer tijdens de Nederlandse
kampioenschappen wolspinnen worden 'uitgevochten'.
De /elhemse VW organiseert dit jaar
voor de derde maal de/.e kampioen-
schappen. Het gaat daarbij overigens
over de l He titelstrijd, de voorgaande
wedstrijden werden telkens in de ge-
meente Warnsveld.gehouden. De Ne-

derlandse topspinners en spinsters
hebben /ich inmiddels al weer aange-
meld en er /ijn /.elfs inschrijvingen uit
België en Duitsland ontvangen.
Mevrouw H. Bargeman uit Wichmond,
winnares in 1989, /al /eker de reis naar

Naast /ijn zorg voor het onderwijs (hij
stichtte een school op het landgoed)
had hij grote belangstelling voor diver-
se landbouwkundige aktiviteiten en be-
kleedde hij een aantal openbare be-
trekkingen.

Van 5 t/m 12 augustus wordt in hotel
'De Hoofdige Boer' te Almen een Sta-
ringexpositie gehouden in samenwer-
king met het Staringsinstituut te Doe-
tinchem. Er wordt een tentoonstelling
georganiseerd met o.a. het resultaat
van in/endingen onder het motto '()de
aan Staring', waarvoor werkstukken
zijn vervaardigd door verschillende
mensen en er is materiaal te /ien
-(oio's, documentatie en boekwerken-
dat grotendeels afkomstig is van het
Staring In s t i t uu t .
Op donderdag 9 augustus wordt een
speciale Staringavond gehouden, die
wordt ver/oi gd door het Staring Insti-
tuut. De heer Henk Krosenbrink, tot
voor kort directeur van dit instituut /al
de auteur Staring belichten. Ook /al er
een diavoordracht gehouden worden
door Jan Harenberg, over o.a. kasteel
de Wildenborch in Vorden (waar Sta-
ring het grootste gedeelte van zijn le-
ven woonde) en Den Bringenborg in
(lendringen (waar Staring op 24 ja-
nuari 1767 werd geboren). Daarnaast
treedt de bekende caberetier Hans
Keuper op en worden diverse gedich-
ten van Staring te gehore gebracht.

B F<
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
8,30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

%

-• B OUWVERGUNNIN-
GEN

Op 24 juli jongstleden hebben
burgemeester en wethouders

bouwvergunning verleend aan:
- de heer B. Hekkelman, Schoolstraat

H te Vorden, voor het bouwen van een
dierennachtverblijf', op het perceel
Schoolstraat 8 te Vorden;
- de heer GJ. Uenk, Enkweg 13 te Vor-
den, voor het wij/igen van de voorge-

vel van de woning en het vergroten
van een berging op het perceel Enk-
weg 13 te'Vorden;
- de heer Th.J.A. Leisink, Vierakkerse-
straatweg l f) te Vierakker, voor het
vernieuwen van een woning op het
pen eel Schut tes t raat l te Vorden;
- de heer Th.J.A. Leisink, Vierakkerse-
straatweg l. r> te Vierakker, voor het
plaatsen van een stacaravan op het
perceel Schuttestraat l te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet ad-
minis t ra t ieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
n ing bij het college' van burgemeester
en wethouders ecu be/waarschrift
worden ingediend

£ KAPVERGUNNIN-
GEN

Burgemeester en wethouders
hebben op 2f> j u l i 1990 kapver-

gunningverleend aan:
- het korps Rijkspoli t ie , groep Vor-

den, Raadhuisstraat 5 te Vorden, voor
het kappen van een spar staande aan
de achter/.ijde van het poli t iebureau
op het perceel Raadhuisstraat 5 te
Voiden; ge/.ien de beperkte ruimte
ter plaatse wordt geen herplantplicht
opgelegd;

- de heer B. Wesselink, Holskampweg
3 te Vorden, voor het kappen van
twee inlandse eiken op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie N, nr. 296, onder oplegging
van een herplantplicht voor twee
inlandse eiken.
Ingevolge hel bepaalde in de Wet ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een be/waarsc b r i l t
worden ingediend.

^PARKEERVERBOD
INSULINDELAAN

In verband met de veiligheid en
de doorstroming van het verkeer

en ter voorkoming van beschadiging
van de balkons door vrachtauto's is

vanaf"27 j u l i tot de dag waarop de her-
straatvvei k/.aamheden /ijn ver r icht
(ongeveer november 1990), of een de-
f i n i t i e v e verkeersmaatregel is getrof-
f e n , t i j d e l i j k een parkeerverbod inge-
steld voor een gedeelte van de west/ij-
devan de- Insulindelaan enwel vanaf de
Kerkstraat tot een punt ca. 45 meter in
noordelijke richting gelegen.

De toegang is beide evenementen (ten-
toonstelling en Staringavond) gratis,
maar het verdient aanbeveling zich
voor de Staringavond op te geven bij
Hotel de Hoofdige Boer. Telefoon:
05751-1744.

Moonlight-
swimming
Het avondje /wemmen bij 'Moonlight'
welke dit weekend in het zwembad 'In
de Dennen' werd georganiseerd is een
s u c c e s geworden. Niet minder dan 500
personen, waaronder vele vakantiegan-

kwam<Mi opdagen om dit evene-
ment mee te maken. Blijde gezichten
bij het /wembadbestuur en bij chef-
badmeester Martin Westerik en zijn
medewerkers die vele uurtjes in de
voorbereiding hadden gestopt. Het
bad was leuk versierd, de temperatuur
van het badwater bedroeg 25 graden
/odat tot aan het middernachtelijk uur
heerlijk ge/wommen kon worden. Bo-
vendien voor de jeugd in het water vele
speelattributen. Het kampvuur en een
mu/iekje verhoogden de sfeer.

Avondfïets-
vierdaagse
De avondvierdaagse welke de afd. Vor-
den van Jong Gelre de afgelopen da-
gen organiseerde heeft in totaal zo'n
200 deelnemers getrokken. Deze kon-
den per avond een keu/.e maken voor
een tocht van 20 of 35 kilometer. Start
en finish waren bij het Dorpscentrum.
Onderweg kregen de deelnemers een
hapje en een drankje aangeboden. De
beker voor de grootste groep ging dit
keer naar de groep Hackfort die met 49
personen aan de start verschenen.

Staringavond
Hotelier Klaas Bakker overhandigde
donderdagavond tijdens de Staringa-
vond in de Wildenborch aan ir. D.M.W.
Stat ing, nazaat van de dichter het eer-
ste exemplaar van het boekje 'Een elck
kent 't Almensche Kerkje'. Ter herden-
king van de dood van de bekende dich-
ter Staring (150 jaar geleden) is er een
boekje samengesteld met gedichten
over de Achterhoek. Het boekje kwam
tot stand door samenwerking tussen
hotel Bakker Vorden en 'De Hoofdige
Boei' in Almen.
Het boekje is samengesteld door de
heer Wi jnan t s en geïllustreerd dooi
Jan Baggen. Het boekje is gedrukt bij
Thieme in Zutphen en is in de- boek-
handel verkrijgbaar.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Depot van Ned. Public
A n t w o o rdn u mme r i 30 i 8
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 5 augustus 10.00 uur ds. P. Dekker, kan-
selruil met Geref. Kerk.
15.15 uur tot 17.00 uur Open Huis Vordense ker-
ken in de Herv. Kerk.

Geref. kerk Vorden
Zondag 5 augustus 9.30 uur ds. H. Westerink
(kanselruil).
19.00 uur ds. P.W. Dekker.
15.15 tot 17.00 uur Open Huis Vordense Kerken
in de Herv. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 4 augustus 19.00 uur Eucharistievie-
Eogdag 5 augustus 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zondag 5 augustus 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 augustus Past.
W. Vrehe, Baak-Steenderen, tel. 05754-1291.

Huisarts zaterdag 4 en zondag 5 augustus dr.
Dagevos. Belt U eerst >op om af te spreken, de
dokter kan van huis zijn voor een visite. Bellen
graag zo veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.
Tel. 2432.

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

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.15-
10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 4 augustus 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week avond-
en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 4 en 5 augustus H.F. van Dam, Lo-
chem, tel. 05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00, uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Adviescommissie woningtoewijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van de
maand van 19.00-20.00.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverle-
ning 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).

Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hen-
gelo (Gld.).

Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkver-
pleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Beek-
laan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/week-
enddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje augustus mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30, woensdag 13.30-17.30, donder-
dag 13.30-17.30,vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 augustus 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen, viering Heilig Avondmaal.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 4 augustus 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 5 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 augustus Pas-
tor Vrehe, tel. 05754-1291.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

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

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

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

KERKNIEUWS

Vordense natuur Soos Kranenburg Open Huis
Woensdag l augustus en woensdag 15
augustus 's-avonds geeft de heer J.
Brinkman in de salon van camping de
Wientjesvoort een lezing over de Vor-
dense na tuuren zijn wild. •

Diplomazwemmen
Maandagavond 6 augustus is er in het
/wembad 'in de Dennen'weer gelegen-
heid om het zwemdiploman A en B te
behalen. Het proef/wemmen vindt
plaats op vrijdag 3 augustus.

Dit jaar bleef men met de eindmiddag
op het eigen stekje nl. Restaurant
Schoenaker. De middag werd gezellig
doorgebracht met diverse spelen, waar-
bij enkele prijsjes waren te winnen. Er
werd hard gestreden terwijl de lachsal-
vo's niet van de lucht waren. Een leuke
onderbreking van de middag ws het
moment waarop kleine Jeroen verge-
/cld van pa en ma kennis kwam maken.

Tegen half zeven sloot de voorzitster
de/e geslaagde middag en wenste ons
een prettige vakantie toe.

Zondagmiddag 5 augustus houden de
ge/amenlijke Vordense kerken voor de
2e keer de/e /omer Open Huis in de
Ncd. Herv. Kerk. Ook de/.e middag /al
weer bestaan uit 3 delen: Kunst: dhr.
Dolphijn uit Vorden met foto's; mevr.
Krol uit Vorden met aquarellen en dhr.
I . e t t c r i c uit Vorden met beeldhouw-
werk. Muziek: klarinettrio: Johan
Boerstoel-Leo van Zantvoort en Yvon-
ne Nijenhuis . Vesper: mevr. A. Klijn
Terwolde. Onderde toren wordt koffie,
thee en fris geserveerd, (ïraag heet
men u welkom.



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

• Te koop: keukenblok 2,20
cm met 2 bovenkasten, zon-
der blad f 475,-. Centrifuge
Miele f 50,-. Kozijn 1,50 x 2
m hardhout, dubbel glas
f 250,-. Telefoon 05752-
3679 na 18.00 uur

• Meisje, 19 jaar, zoekt paard
om te berijden in omgeving
Vorden. Telefoon 05752-
3201

•Te koop: nieuwe aardap-
pelen. Amazone, zeer f ij n van
smaak en boerenkool- en
andijvieplanten. A. Schou-
ten, Zutphenseweg 89, Vor-
den, tel. 1504

• Wegens verhuizing TE
KOOP:
Rose Lodewijk bankstel, zo
goed als nieuw. Met bijpas-
sende salontafel en miniset.
Tel. 05753-2629.

• 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
Hoogspanningsruimte
Type C-3-P, Prefab beton
Doorsnee A 1.71; Doorsnee B
1.26; Hoogte 1.95.
Origineel PGEM no. 12482
Te bevragen: Drukkerij
Weevers, Nieuwstad 30,
Vorden, tel. 05752-1010.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

deXimxnerieë
RESTAURANT & CAFÉ

Grill-
weekend
4 en 5 augustus

vanaf 16.00 uur

5 soorten vlees
van de Grill

biefstuk, varkenshaas,
grill-vlees, kipfilet en

lamsvlees

VOORUGEGRILLEDEN
GESERVEERD MET:

rauwkost, frites, sauzen,
stokbrood en kruidenboter

inclusief
een heerlijke

rode wijn

f 25,- P.P.

deTixnmerieë
~" RESTAURANT & CAFÉ

Fam. Maalderink

Lochemseweg 16
7231 PD Warnsveld

Tel. 05751-1336

RESERVEREN GEWENST
dinsdags gesloten

UNIEK! Steeds voorradig
ca. 300

Keuken- en
eethoekstoelen
tegen bodemprijzen.

Kuijk's
Meubelbeurs

Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.

Tel. 05443-71256.

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

per bos

4.25

DE VALEWEIDE-bloemen

Wilfrled Bessellnk
tevens brood en banket
uit eigen bakkerij

vraagt VLOTTE MEDEWERK(ST)ER
voor werkzaamheden op alle afdelingen
binnen onze supermarkt

leeftijd ca. 18 jaar.

SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIES naar: W. BESSELINK, Dorpsstraat 6, 7234 SN Wichmond

Nog enkele weken en wij gaan aan ONZE VERBOUWING BEGINNEN

PROFITEER NU VAN DE LAGE PRIJZEN!!!
Alle zomerjaponnen _ nu 98,-

Zonnejurken _ v.a. 39,-

Pakjes 98,- _149,- _198,-

— 1/2 prijs!!!
50-75% korting!

_nu 50,-

Laatste restanten
KINDERKLEDING
ZOMER en WINTER

Broeken
en
sweatshirts 5U3-

Bermuda's

Zomerrokken en blouses

Zomer Heren truien

Koopjes in
NACHTKLEDING

BEHA'S
en

ONDERGOED

Modecentrum

Ruurlo

UNIEK in Nederland!

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

Kuijk's Meubelbeurs
Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde
Telefoon: 05443-71256

Video-en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Vakantie-tijd:
weinig tijd om te koken.

Kijk eens bij uw slager
hoe verrassend veel vlees-keus

hij heeft in
VLUG-KLAAR-PRODUKTEN!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KÜO 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Hamburgers per stuk 1, —

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Babi Pangang

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 yo 7,95
Rundergehakt ik,io 11,50

Roomschnitzels perstuk 1,—
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Gevuld filet of
Gelderse schijven
5 halen 4 0613 16 H

Boterhamworst
100 gram 0,98

Zure zult
0,89

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,1 b

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS -geldig do. - vrij. - zat.

Haas Rib Barbequeworst Runder Rolletjes
Karbonade 1kil° 100 gram

1 kiio 11, 45 9,80 1,79

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

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 2 - 3 - 4 augustus

UIT DE NOTENBAR:

Vordense Noten
Mix

250 gram

b e t e r c o m p l e t e r 1,95
maandag 6, dinsdag 7
en woensdag 8 augustus: Panklare snijbonen o gram 1,95

Boeken bestellen
LOGA bellen

Tel. 3100

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

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

GEZELLIG DINEREN in ons restaurant

Scheggertdijk 10 - Almen (bij Zutphen)

KEGELEN - BOWLEN (gelijkvloers) en SCHIETKELDER

TELEFOON 05751-1296

De totaal installateur biedt de moge-
lijkheid om Uw complete technische
installatie onder te brengen bij één
verantwoordelijk bedrijf.
Voor nieuw- of verbouw, reparatie of
onderhoud, van badkamer tot keu-
ken, van schakelkast tot melkinstalla-
tie, van beregeningspomp tot dak-
goot, van riolering tot verlichting.

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60

7251 EC Vorden

Telefoon
05752-2637

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Aanleg en
onderhoud van electrische installaties,

air-conditioning, melktankinstallaties en
reparatie van huishoudelijke apparaten.

Aanleg en onderhoud van centrale
verwarmingsinstallaties, levering en installatie

van sanitair, aanleg van gas-, water- en
rioleringsleidingen, ontstoppen van riolering,

zink- en dakwerk en onderhoud van
gasapparaten.

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



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Thijs Willem Jan

We noemen hem

THIJS
Hij is geboren op 24 juli 1990

Paul en José Roelofs

Hackforterweg 22
7234 SH Wichmond
Telefoon 05754-1258

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van ons zoontje
en broertje

MATTHIJS

Erik en Tiny
Klein Haneveld-

Tjoonk
Dennis en Esther

27 juli 1990
Kapelweg 2
7233 SC Vierakker

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
ons broertje

NIEK

Zijn doopnamen zijn:

Niek Alfonsus
Henricus

Harrie Nijenhuis
Warna Nijenhuis-

Schuppers
Mark en Carlien

29 juli 1990
7251 MZ Kranenburg
Kostedeweg 1, tel. 6463

Graag willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
gelukwensen en attenties
die wij mochten ontvangen
op onze huwelijksdag.
Het was fantastisch.

Ans en André
van den Vlekkert-

Helmink

De Haar 17, Vorden

Hartelijk dank aan allen voor
de gelukwensen, bloemen en
cadeaus die ons 40-jarig hu-
welijksfeest tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.

J.G. Hiddink
J. Hiddink-Borgman

Vordensebinnenweg 5
7241 R M Lochem

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw
hartelijk medeleven tijdens
haar ziekte en na het overlij-
den van mijn vrouw en onze
moeder en oma

A.H. Kruisselbrïnk-
Grijsen

Aangezien het ons onmoge-
lijk is u allen daarvoor per-
soonlijk te bedanken, betui-
gen wij u op deze wijze onze
oprechte dank voor de be-
langstelling die wij van u
mochten ontvangen.

Uit aller naam,
F.W. Kruisselbrink
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, juli 1990

De praktijk van

tandarts Houtman

is wegens vakantie

gesloten van
30 juli t/m
20 augustus

Voor de spoedgevallen ne-
men waar:
tandarts Haccou, tel. 1908
tandarts de Kruyff, tel. 3372

Geen praktijk
dr. Haas

van 6 augustus
t/m 26 augustus

Patiënten wier achternaam
begint met de letter A t/m K
kunnen zich wenden tot
dr. Dagevos, Het Vaarwerk 1,
tel. 2432.
Patiënten wier achternaam
begint met de letter L t/m Z
kunnen zich wenden tot
dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 1255

t
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en
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Anniet Haggeman

hebben het genoegen
u hierbij in kennis te stellen,
van hun voorgenomen huwelijk.

De voltrekking hiervan zal plaatsvinden
op dinsdag 7 augustus 1990 in het
gemeentehuis van Hengelo-G.
om 10.15 uur.

De kerkelijke inzegening zal
om 11.00 uur in de 'Remigiuskerk'
te Hengelo-G. plaatsvinden door
dominee Verhaere en pastoor Van Zanten.

Hierbij wordt u uitgenodigd
van 16.30 tot 17.30 uur in de zaal van
'Hotel Bakker', Dorpsstraat 24, Vorden.

Als alles volgens plan verloopt,
wonen wij vanaf 8 augustus aan de

Steenderenseweg 21,7255 KC Hengelo-G. &

^BTH:HtH:B:H :̂HTH:HT^

-X-
-X-
-X-
-X-
-X- tv!'

t Op zaterdag 11 augustus hoop ik mijn
80ste verjaardag te vieren.

:- J.H. BRUMMELMAN
Een ieder die mij hiermee wil feliciteren is
van harte welkom van 15.00-16.30 uur in
zaal De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vor-
den.

-|. 7251 PL Vorden, augustus 1990
-#- Deldensebroekweg 6

l
*

- .

*l
*
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'De Heer is mijn Herder'
Psalm 23

Met droefheid geven wij u kennis, dat de Heer voor
ons geheel onverwacht tot Zich heeft genomen, mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Aagje Grouwstra-van Leeuwen

op de leeftijd van 81 jaar.

Vorden: P.P. Grouwstra
Almelo: G.G.A. Grouwstra

H.C. Grouwstra-Ligtenberg
Raghnild, Erik

Vorden: G.A.G. Grouwstra

28 juli 1990
Hoetinkhof 92
7251 WE Vorden

Liever geen bezoek.

De begrafenis heeft dinsdag 31 juli in besloten kring
te Vorden plaatsgehad.

Met droefheid geven wij kennis dat in de leeftijd van
78 jaar van ons is heengegaan onze lieve moeder,
grootmoeder, zus, schoonzus en tante

Gesina Aleida (Gesien) Garssen
weduwe van

JACQUES HENRI (JAAP) ROOSING

Heinenoord:

Heeze:

Vorden:

Renée en André
Carin, Pieter, Laetitia
Hans en Linda
Susanne, Esther
J.E. Garssen
G.G. Garssen-Emsbroek
Neven en nichten

Geldrop, 29 juli 1990
Bejaardenhuis 'de Akert'
Correspondentie-adres: Gemini 22, 5591 SB Heeze

Vrijdag 3 augustus zal er om 11.15 uur een korte
rouwdienst worden gehouden in het uitvaartcentrum
'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden, waarna begra-
fenis om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats
aldaar.

Gelegenheid om afscheid te nemen voor de dienst
vanaf 10.30 tot 11.00 uur in het uitvaartcentrum.

OPENINGSTIJDEN:
nu. t/m Jo. V. 'MXMS.OO u u r ; v r i j . v. 9.00-2 l .00 u u r ;
/,it. v. 4.00-1d.OO u u r .

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Gevraagd

POMPBEDIENDE
evt. part-time

Weulen Kranenbarg
Vorden - Tei. 05752-1217/1811

Gezocht

MEISJE 16-17 jaar

op LHNO-niveau

Kantoor/huishoudelijke dienst

Schriftelijke reakties richten aan:
Wolbrink Vorden b.v.
de heer A. W.M. Wolbrink
Postbus 56, 7250 AB Vorden

2 parttime serveersters
gevraagd

vanaf 18 jaar.

Restaurant Grill „de Rotonde"

ANWB Bondsrestaurant Vorden
Tel. 05752-1519

Wij zijn met VAKANTIE
van

6-8 tot en met 20-8

BANKETBAKKERIJ J.

tel. 1750

Dat wordt
heerlijk smullen

Altijd iets aparts, altijd iets lekkers.
U mag het verwachten van uw

Keurslager! Let vooral op de aanbieding
van deze week.

Voor het weekendrecept

500GRAM RIBLAPPEN 8,98
limousine kwaliteit

Dit weekend
extra voordelig

Nasi
en/of

Bami
per kg 5,98

Tip voor de boterham

Pizza-Salami
100 GRAM 1 ,49

Rauwkost-
salade

SPECIAL
ZWIEBEL-

BRATEN
(gekruid lapje varkens-

vlees)

100 GRAM 1,69

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3)98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500GRAM 5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM 4,98

Rundergehakt

500 GRAM 5,98

150 G R AM 1,49

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321De Keurslager

Bloembinderij Kwekerij Vorden
Zutphenseweg 64 » 05752-1508 - Fax 05752-3070

Voor: $fe modern bloemwerk
afc leuke kado-ideeën
s$ê verse bloemen in onze

gekoelde winkel
afe groot assortiment planten

in de kas
sfë nog steeds een leuke

hoeveelheid perkplanten

Net even anders!!!

Ook voor

Bankstellen,
eethoeken en
wandmeubels

is Kuijk's
Meubelbeurs

HET VOORDELIGSTE
ADRES!

Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.

Tijdens de vakantieperiode is onze
verfwinkel normaal GEOPEND

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden Tel. 05752-1567

Scheggertdijk 10, Almen
(bij Zutphen)

voor al uw
partijen van klein
tot 600 personen
TELEFOON 05751-I296

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken
Aannemersbedrijf

A. Bosch
Schuttestraat 11,7251 MP Vorden. Tel. 6673

FINALE 3 DOLLE DAGEN

OPRUIMING
DEZE 3 DAGEN KUNT U DUBBEL PROFITEREN VAN
ONZE GRANDIOZE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN IN o A

HOEK-
KOMBINATIE
in de wonderstof SOARER
vlekvrij - ijzersterk
kleurecht
DONKERGRIJS

van: f 4450-
3 - t - 2

NU: 2950,-

* HOEKKOMBINATIES in: stof, leder en Ieder-look

* WANDMEUBELEN in: alpine wit, grenen, donker en blank eiken

* MASSIEF EIKEN bankstellen en eethoeken

* ruime kollektie SLAAPKAMERS, matrassen etc.

* MERKTAPIJT, uit voorraad leverbaar voor scherpe prijzen
en gratis leggen.

* woningtextiel Z/6 OHZ6

ÉÉNMALIG:

ELEMENTEN
WAND
Alpine wit m.d.f.
2.88 breed-2.13 hoog
Vitrinekast met verlichting,
TV-kast, etc.

van f 3750,-
NU: 1998,-

KOOP NU KWALITEITSMEUBELEN VOOR
EXTRA LAGE PRIJZEN

meubelen
Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

Eibergen - J.W. Hagemanstraat 3 -Tel. 05454-74190

3+2 zits
1998,

HOEKKOMBINATIE
IN: blank of

donker eiken

l

• GRATIS RESERVERING EN
VERZEKERING VOOR LATERE
LEVERING

* RUIM 7000 M2 MEUBEL-
TAPIJTTOONZAAL

EN



Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VOROtN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1b14

VOOR a.s.
STUDENTEN(TES):

Stabiele stalen
buro's

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

Kuijk's
Meubelbeurs

Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.

met
Televisie

reparaties
- direct

lü naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Knap geknipt ?

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

ZUTPHENSEWEG 21. VORDEN
TEL 05752-1215

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Gezien op TV?

rrDe mooiste foto
voor maar

ALS BEST
GETEST

nt?

Dat wil ik zien!rr

Kwaliteit herken je zo. Fotohome beschikt over één

van de grootste en modernste ontwikkelcentrales

van Europa. En levert de mooiste foto's af.

Tegen de scherpste prijzen. Fotohome ontwikkelt

alle merken films. Voor maar f4,50

per rolletje.

De mooiste foto's hebt u al vanaf 49 cent (9x13 cm).

30% groter? Dat kan voor 59 cent. En supergroot

kost u slechts 69 cent. Nabestellingen v.a. 85 cent

per stuk. Dus wie de mooiste herinneringen op

z'n best wil bewaren, weet de Fotohome

dealer wel te vinden!

FOTOHOME
KLEURENFOTO'S

Kwaliteit om in te lijsten.

Nou, dat kan bij:
Sigarenspeciaalzaak BRAAM - Brug. Galleestraat ioa- VORDEN
Sigarenmagazijn TANTE PIETJE - Dorpsstraat i?a - RUURLO

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaaten helder gezichtsveld inde
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tteds dotltrefttndl

Zutphenseweg 9, Vorden.

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.
De prijzen zullen u meerallen.

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

s? s? s? sr s?

Bij aankoop van 1 paar trouwtmgt
krijgt U een briljant vut»

0.02 c/t In Uw trouwring mzat.
l G R A T I S ! - '

Op Anjer heeft U levenslange
garantie op materiaal en

fabrikagefouten.

ce juwelier
• • * Zutphenseweg 5

siemennk VORDEN
OO Opt'lCiën Telefoon 150S

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

OPEL SERVICE

K€ w. J. s? KOOI
Opel/Isuzu-dealer: TYamstraat 13, Lochem. © 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. ®: 05735-32 95.

W.J. v/d Kooi

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
03-08-1990 tot 04-09-1990 op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (behalve vrijdag-
middag), alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage een hernieuwd verzoek met bijlagen van:

dhr. H.J. Graaskamp, Ruurloseweg 46, 7251 LM
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Ruurloseweg 46 te Vorden.

Aangezien voorshands wordt aangenomen, dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen
uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is
de door ons opgestelde ontwerpbeschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:

voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na datum van de
terinzagelegging SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter visie gelegd. Een ieder kan verzoeken
om in persoon of bij gemachtigde MONDELING
BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit moet plaatsvin-
den voor 18 augustus 1990. U gelieve daarvoor een
afspraak te maken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk
tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden ingediend
bij het gemeentebestuur.

Datum: 27 juli 1990.

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

IKMOETNUALMSIASBAKIN
EN IK HEB NOG NIETS VAN

DE WERELD GEZIEN.

MOET JE WAGEN OF ZE
BRILLEGLAZEN

VAN JE MAKEN.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
03-08-1990 tot 04-09-1990 op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur met uitzondering
van de vrijdagmiddag, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. dhr. A. Maalderink, Polweg 4, 7234 ST Wichmond
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Polweg 4 te Wichmond;

2. Maatschap Hartemink, Heerlerweg 6,7233 SG
Vierakker om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf,
adres inrichting Heerlerweg 6 te Vierakker en

3. Dhr. J. Groot Jebbink, Galgengoorweg 8,7251 JH
Vorden om een oprichtingsvergunning voor een
agrarisch bedrijf, adres inrichting Galgengoorweg 8
te Vorden.

De aanvraag genoemd achter punt 1 heeft betrekking
op een revisievergunning vooreen metaalbewerkings-
bedrijf en de overige aanvragen hebben betrekking op
een revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand vanaf de datum van tervisielegging van deze
kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het
gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan ook
MONDELING in persoon of bij gemachtigde BEZWA-
REN inbrengen op verzoek tot 18 augustus 1990. U
gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk
tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeente-
bestuur worden ingediend, t

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschik-
king kan later, behalve door de aanvrager en de
adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die
binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling
bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig)
bezwaren in te dienen.

Datum: 1 augustus 1990.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling
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De Graafschap verslaat
Twentemet2-l
Het initiatief van de voetbalvereniging 'Vorden' om zaterdaga-
vond een voetbalwedstrijd te organiseren tussen de beide eerste
teams van de betaalde clubs 'De Graafschap' uit Doetinchem en
'FC Twente' uit Enschede, is qua publieke belangstelling ge-
slaagd. Zo'n 2000 bezoekers omzoomden het hoofdveld van het
gemeentelijk sportpark.
Wat betreft het spelpeil viel er voor de
toeschouwers weinig te genieten.
Twente had duidelijk de trainingsar-
beid van de laatste weken in Rijssen
nog in de benen. De ploeg maakte een
lauwe indruk. In tegenstelling tot de
mannen van trainer Simon Kistemaker
voor wie het duel duidelijk als een pres-
tigewedstrijd gold. De Doetinchem-
'mers wonnen verdiend met 2-1.

In de persoonlijke duels was de Graaf-
schap fanatieker. De ploeg toonde
meer eenheid. Simon Kistemaker wis-
selde deze avond slechts een paar maal.
In tegenstelling tot trainer Vonk die
gedurende de hele wedstrijd vrijwel de
gehele sel.ektie liet opdraven. Dit kwam
het spel van de Twentenaren niet ten
goede. Beide teams hadden overigens
duidelijk last van het te lange gras,
waardoor de passes dikwijls een 'rem-
mend' effekt kregen.
De bezoekers die zaterdagavond wat
aan de late kant waren keken verbaasd
op toen /ij de geelzwarte Vorden shirts
op het veld ontwaarden. Beide ploegen
waren nl. in een blauwe outfit naar

Vorden gekomen. De afspraak werd
gemaakt dat de Graafschap voor rust in
het Vorden-tenue zou spelen en Twen-
te na rust. De formatie uit Doetinchem
nam in de twaalfde minuut de leiding.
Door een blunder van Roelofsen kreeg
Graafschap-spits Peter Hofstede een
prima kans. Hans de Koning stopte de
in/.et in eerste instantie, waarna Hof-
stede in de rebound via de voet van An-
dre Paus alsnog doel trof 1-0. Tien mi-
nuten later werd het 1-1. Michael Dik-
ken kreeg plotsklaps op links ruimte en
knalde keihard raak. In de tweede helft
slaagden de Twentenaren er niet in om
het de Graafschap lastig te maken, al-
hoewel Youri Mulder en Tom Krom-
mendijk duidelijk lieten zien dit sei-
zoen perse voor een plaats in de hoofd-
macht van de tukkers in aanmerking te
willen komen. Een kwartier voor tijd
maakte Jurrie Koolhof de winnende
treffer voor zijn .ploeg. Koolhof zal het
komende seizoen, gezien zijn spelin-
zicht en zijn 'neusje' voor doelpunten
maken, ongetwijfeld een belangrijke
pion worden in het team van 'De
Graafschap'.

Beach-Party: verkoop
entreekaarten gestart
De Stichting Ham-Party is inmiddels met de kaartverkoop voor de
Beach-Party begonnen. Het Caraibische strandfeest rondom het
meer bij de familie Graaskamp aan de Ruurloseweg vindt dit jaar
plaats op zaterdag 18 en zondag 19 augustus.
De stichting verwacht een record aan-
tal bezoekers. Na ruim een halfjaar van
voorbereiding is het complete pro-
gramma nu rond. De zaterdagmiddag
voor de kinderen (en natuurlijk hun
ouders) belooft een prachtig feest te
worden met een zeer gevarieerd pro-
gramma. De zaterdagavond is (evenals
vorig jaar) een strandfeest geheel in
Caraibische stijl. Met eventueel slecht
weer is rekening gehouden; er staan
meerdere feesttenten op het festival ter-
rein, waaronder een tent van 30 bij 30
meter! Op zondagmorgen frushoppen
in de grote tent met een feestprogram-
ma voor jong en oud. Special guest die
middag Anita Meyer!
Kaarten in de voorverkoop bij de vol-

gende adressen: VW Vorden; De Her-
berg Vorden; Café Uenk Vorden; Café
Schoenaker Kranenburg; Café De
/aak Lichtenvoorde; Platenshop Black
& White Lochem; Music Store Zut-
phen; Bar-Bodega La Plaza Doetin-
chem; Café Heezen Steenderen; Café
Weenink (De Zwaan) Hengelo GLD.

Voor de zaterdagmiddag zijn geen
kaarten in voorverkoop. Entreeprijzen:
Zaterdagavond f 15,— in voorverkoop
(aan de kassa f 17,50); zondagmiddag f
10,— in voorverkoop (aan de kassa f
12,50). Met name voor de zondag wor-
den bezoekers geadviseerd tijdig in het
bezit te komen van entreekaarten want
'vol is vol'!

Gezellige braderie
Hengelo
Terugblikkend op de zeer geslaagde
braderieën in de afgelopen jaren en
met een blik in de toekomst heeft de
Hengelose en Keyenborgse Midden-
stands vereniging getracht dit evene-
ment nu in een iets ander jasje te gie-
ten.
De traditionele ingrediënten die veel
belangstelling genieten zijn natuurlijk
gehandhaafd, maar daarnaast zijn ver-
schillende nieuwe attrakties aangetrok-
ken zoals bijv. een echte hoefsmid, een
zeer vakkundige glasblazer daarnaast
voor de kleintjes een prachtige mini-

zweefmolen en een enorm luchtkasteel
om in te springen.
Iets wat men nog niet teveel wil bloot-
geven is een soort rariteiten kabinet
met een aantal komische acts die over
het gehele terrein zullen optreden.

De Braderie is ook dit jaar weer de
moeite waard om met een bezoekje te
vereren. Het evenement speelt zich af
in de kom van het geheel vernieuwde
winkelcentrum van Hengelo (GLD).

Rond de grote kerk op woensdag 8 en
donderdag 9 augustus beide dagen.
Dus kom naar Hengelo want daar ge-
beurd het!!

T3 T7 f~** T7 T3 HP

N D W K

S L A G E R I J V L O G M A N

U heeft nodig voor 4 personen:
500-600 gram riblappen (4 mooie
lappen)
2 in ringen gesneden
uien
l laurierl'laadje
l kruidnagel
1 sneetje kruidkoek of
ontbijtkoek
zout
peper
75 gram boter
2 teentjes knoflook
Vz liter bruin bier (Trappister)
2 eetlepels azijn
l eetlepel mosterd
l theelepel suiker

Wrijf de riblappen in met peper en zout
en bebloem ze daarna. Bak de lappen in de
hete boter bruin in 5 minuten. Haal ze uit de
pan en bak de uienringen in de bakboter.

Pers de knoflook erboven uit. Voeg het bier
er scheutje voor scheutje bij en voeg alle

andere ingrediënten toe.
Breng aan de kook en leg
de riblappen in het
stoofvocht. Stoof ze in ca.
2Vi uur gaar, met het
deksel op de pan. Geef er
gekookte groente en
aardappelen bij.

Tip: lekker met andijvie,
lof of spinazie.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 1895'kJ (455 kcal)
Eiwit: 31 gram
Vet: 31 gram
Koolhydraten: 13 gram

Voorbereidingstijd: ca. 15 minuten

Stichting Melomaan

ZomerOrkest Nederland in
Vorden
In de zomer van 1990 maakt het ZomerOrkest Nederland (ZON)
een negendaagse tournee door vakantievierend Nederland. Het
ZomerOrkest Nederland is in vele opzichten een uniek orkest. Zo
bestaat het slechts tijdens de tournee en de daaraan voorafgaan-
de repetitieweekenden; na de tournee wordt het orkest weer ont-
bonden.

Politievaria GROEP VORDEN

Het ZomerOrkest Nederland is een
harmonie-orkest en bestaat uit muzi-
kanten tussen 16 en 23 jaar oud -
amateurs en conservatoriumstudenten
— die afkomstig zijn uit alle delen van
liet land. Zij offeren graag een week
van hun vakantie op voor hun hobby:
de blaasmuziek. De doelstelling van
het ZomerOrkest Nederland is het gro-
te publiek in Nederland kennis te laten
maken met blaasmuziek. Blaasmuziek
hout meer in dan menigeen denkt!
Blaasmuziek is leuk om te horen en
vooral ook leuk om te spelen. Het Zo-
merOrkest Nederland hoopt dit op de
toehoorders over te kunnen brengen.

Er wordt dan ook geconcerteerd op
plaatsen waar veel mensen komen; de
meeste concerten vinden plaats in de
openlucht, in recreatieparken en stads-
centra.
Tijdens de drie repetitieweekenden
wordt een zo breed mogelijk repertoire
ingestudeerd om alle mogelijkheden
van een blaasorkest naar voren te laten
komen. Het programma is een door-
snede van wat blaasorkesten zoal kun-
nen spelen tijdens concerten en con-
coursen, variërend van klassiek tot po-

D'n Oosten Rit
Zondag 5 augustus organiseert Jong
Gelre D'n Oosten Rit. Een toertocht
per auto, motor of solex. De start in
Vorden is zondagmorgen bij Café
Schoenaker. Men kan kiezen uit twee
routes, t.w. naar Borculo, Haaksber-
gen, Holten, Harfsen en weer terug
naar Vorden of eerst Bathmen, Holten.
Diepenheim, Haaksbergen, Lochem,
Vorden.

Jong Gelre
Jong Gelre heeft de afgelopen dagen in
Giethoorn doorgebracht waar volop
van de diverse watersportmogelijkhe-
den werd genoten.

AUGUSTUS:
2 Viswedstrijd, vertrek vanaf de

Dorpskerk, 18.00 uur.
3 Open Tafel SWOV.
5 Open Huis Vordense kerken Herv.

Dorpskerk
7 Open Tafel SWOV.

10 Open Tafel SWOV.
14 Open Tafel SWOV.
17 Open Tafel SWOV.
18 OpeningfeestweekWichmond
18 Beachparty
19 Beachparty, m.m.v. Anita Meijer
19 OriënteringsritWichmoncl
21 Bakfietsenrace Wichmond
21 Open Tafel SWOV.
23 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond
24 Optocht van praalwagens

Wichmond
21 ()pen Tafel SWOV.
26 Open Huis Vordense kerken Herv.

Dorpskerk
28 Open Tafel SWOV.
31 Open Tafel SWOV.

SEPTEMBER:
2 de Snoekbaars senioren viswedstrijd
5 Bloernschikcursus Floralia

Dorpscentrum
6 H.V.G. dorp fietstocht

12 Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum

13 Bejaardenkring in het
Dorpscentrum

16 de Snoekbaars senioren viswedstrijd
18 N.C.V.B, viering30-jarigbestaan
19 Bloemschikcursus Floralia

Dorpscentrum
19 H .V.G. dorp eerste avond
20 N.C.V.B. autotocht Harfsen
21 Lindesevolksfeest
22 Lindese volksfeest
26 Bloemschikcursus Floralia

Dorpscentrum
27 Bloemschikcursus Floralia

Dorpscentrum
27 Bejaardenkring Ooi pscentrum
30 de Snoekbaars Senioren

viswedstrijd

pulair, of zoals we zelf 'zeggen: 'Van ba-
rok tot rock'.
Het ZomerOrkest Nederland is een
project van de Stichting Melomaan,
een Stichting die zich het ontwikkelen
en bevorderen van de blaasmuziek ten
doel stelt. Middels het ZomerOrkest
Nederland biedt de Stichtnig Melo-
maan jonge muzikanten de gelegen-
heid om gedurende korte tijd in een
goed orkest intensief met hun hobby
bezig te zijn. Tevens wordt aan twee
jonge studerende dirigenten de moge-
lijkheid geboden om zeer intensief met
een kwalitatief goed en gemotiveerd
orkest te kunnen werken.

Het ZomerOrkest Nederland 1990
staat onder leiding van Joop Boerstoel
en Jan Bosveld. Het /omeiorkest Ne-
derland wordt helaas niet gesubsi-
dieerd, alles moet worden betaald uit
concertopbrengsten en bijdragen van
de deelnemers. Tijdens de tournee
wordt overnacht in jeugdhei bergen.

Zoals gezegd een uniek orkest. Komt u
in de buurt dan is een bezoek aan een
concert zeker de moeite waard. Op vrij-
dagavond 3 augustus a.s wordt op de
markt te Vorden een concert gegeven.

Op dinsdag 24 juli omstreeks 15.30
uur werd er aangifte gedaan van een
op heterdaad ontdekte winkeldiefstal,
gepleegd aan de Burg. Gallerstraal te-
Vorden. De dader, die- 14 overhemden
weg had genomen van een buiten de-
winkel staand rek, was te - voet gevlucht.
Het winkelpersoneel zette onmiddel
lijk de achtervolging in en achterhaal-
de de' dader op het Jebbink. De dader
gaf het gestolen goed terug aan het
winkelpersoneel en zette het hierna
wederom op een lopen. Omstreeks
15.50 uur werd de dader door de poli-
tie aangehouden nabij de waterzuive-
ring te- V'oiden. De dader werd proces-
verbaal aangezegd en werd na verhoor
op vrije voeten gesteld.

Vrijdag 27 juli kwam de bestuurder
van een bromfiets ten val nadat hij op
onverklaarbare1 wijze iu de l inke rhe -n i i
van de Alnicnseweg terecht was geko-
men. De bestuurder werd ter obsciva-
Üeopgenomen in het ziekenhuis.

Zaterdag 28 juli omstreeks 16.45 uur
werd een Fietser, die op de Baaksrweg
te Vorden in de r i c h t i n g Wichmond
fietste, van achteren aangereden door
een brommer die hem wilde- passeren.
De man werd met /ware- verwondingen
aan het hoofd naar het ziekenhuis ver-
voerd, waar hij in coma raakte. Het
slachtoffer werd vervolgens naar een
ziekenhuis in Enschede vervoerd waar
hij op dinsdag 31 juli aan zijn verwon- Ge S13.3. QTCl
dingen overleed. &

De bestuurder had een promilage tus-
sen de 1.5 en l .6 en werd één transactie
van 500 gulden aangeboden. In dezelf-
de nacht lieten twee jongens de ban-

den van een pol i t ieauto leeglopen op
het moment dat deze voor liet politie-
bureau geparkeerd stond. De- jongens
werden kort na hun daad aangehou-

den en overgebracht naar het politie-
bureau. Te gr n hen zal proces-verbaal

wegens verniel ing c.q. baldadigheid
worden opgemaakt.

Gevonden voorwerpen: zgn. Dvvayne-
Wayne br i l ; rode poes niet vlooien-
band: armband goudkleurig; dullaert-

sleutel nr. 30; achlerdeui sleutel nr. l 1;
wieldop Ford; groot wit koni jn ; kluis-
sleutel in BMW hoesje; h e i e n f i e t s merk

Ncvada; hondei i i ie in; zwar t /gr i j s

poesje.
Verloren voorwerpen: blauwe kinder-

jas, maat 170; bruine1 beugel porto-
monnee. inhoud o.a. een gehoorapp;
duitsc staander met halsband; bruin le-
ren heienpoitoinonnee; herentiels
merk Gazelle klem groen; autosleute l
m e i k Ford; herenfiets merk Gu/elle;

s t raa thoi id 40 a 50 cm hoog, met
p lu ims taa r t ; cyprische poes, mist een
s tukje staart; zilveren blaserspeld; gou-

den ooi knopje met bloedkoraal; doos-

je- valdisper; spijkerjasje; twe-e truien en
een i ra in ings jae k kleur blauw.

Dinsdag 21 juli omstreeks 01.00 uur
werd er een bestuurder van een brom-
fiets bekeurd wegens het rijden onder
invloed.

Onze plaatsgenote Mevrouw B. Duis-
tennaat Fenink slaagde- vooi het Di-

ploma Moderne Bedri jfsadministrat ie ' .
/ i j ontv ing haar opleiding bij de l leer
Luichies te1 (.oisse-1.

Keenan verkoop voermengwagens aan Oostduitse boeren

Gemengd voeren uitkomst voor
de melkveehouderij in de
Oostblok-landen

FOTO: Henk Til van Keenan Europa BV bij de drie voermengwagens voor Oostduitse boeren.

Oostduise boeren maken sinds kort gebruik van voermengwagens van Keenan Europa BV uit
Steenderen. De eerste drie zijn afgeleverd op melkveebedrijven in Krackow en Grunz/Radewitz.
Keenan is met deze orders al zijn concurrenten uit West-Duitsland voor.
Door voermengwagens te gebruiken kunnen Oostduise boeren hun achterstand op collega's in de
EG zeer snel wegwerken. Keenan Europa BV uit Steenderen verwacht dat de veehouders in de DDR
hun melkproduktie zo met tientallen procenten weten te verbeteren.

De afgelopen jaren boekte 'zijn' Kee-
nan Furopa BV grote successen. De le-
vering van drie wagens aan Oostduitse
boeren ziet hij als een eerst stap in de
DDR. Via relaties kwamen de eerste'
contacten tot stand. 'Als we- nu waar-
maken wat we hebben beloofd, winnen
we snel het vertrouwen van de- boere-n
in Oost-Duitsland', voorspelt Henk Til.
Het spreekt vanzelf dat Keenan zich
voor de leveranciers voor de volle
honderd procent inzet. Til: 'Het is een
enorme uitdaging mee te helpen aan
de verbetering van de werk- en pro-
duktie-omstanditheden op het platte-
land. Vooral in een land als de DDR
waar die omstandigheden de laatste
tientallen jaren zo moeilijk waren.'

Met voermengwagens van Keenan
kunnen de boeren /elfde meest gunsti-
ge samenstelling van het voer bepalen.
Adviseurs van Keenan bekijken ter
plekke welke grondstoffen beschikbaar
zijn en het meest geschikt, om tot een
aanvaardbaar rantsoen te komen in de
desbetreffende omstandigheden.

Keenan levert de Oostduitse boeren
dus niet alleen voermengwagens, maar
zorgt tevens voor optimale begeleiding
en advisering. Dat ' totaalprodukt' is
uniek en de kracht van de Keenan-f ï lo-
sofie. De Easi-Feecler van Keenan is
zeer bedrijfszeker: problemen doen
zich bij die voermengwagen nagenoeg
niet voor.

Gemengd voeren is sterk in opkomst.
Steeds meer melkveehouders onder
kennen de voorde'len. Ge-mengd voe-
ren werkt kostenbesparend en zorgt
voor meer melk van betere kwali tei t .
Voorwaarde is een goede, degelijke
voermengwagen die- het voer in zijn
waarde laat en niet tot een kleffe- massa
wringt.

Keenan is van oorsprong een Ierse fir-
ma. In Ierland en Fn geland is het ben j f
intussen marktleider. Ook in Neder-
land is Keenan hard op we-g die plaats
in te nemen. Aan de basis van dat suc-
ces staat Henk Til uit Steende-re-n. Hij is
zelf melkveehouder en weet dus pre-
c ies waarover hij praat.



Oranjefeest Vierakker-
Wichmond
De voorbereiding van de feestweek in Wichmond is al in volle
gang met o.a. het opbouwen van de praalwagens. Twaalf verschil-
lende buurtschappen in Vierakker, Wichmond en Delden zijn
weer bezig om van de optocht voor zaterdag 25 augustus weer iets
grandioos te maken. Er wordt met man en macht aan gewerkt.
Er /.uilen weer verschillende motieven
en uitbeeldingen te zien zijn die dooi
o.a. bloemen of zaad weer zijn uitge-
beeld, echt wel de moeite waard om za-
terdagmiddag een bezoek te brengen
aan deze schitterende optocht, en ver-
se lullende mu/.iekkorpsen zullen hun
medewerking hieraan verlenen.
De verzorgers van de Orienteringsrit
hebben voor zondagmiddag 19 augus-
tus weer alle moeite gedaan om weer
een mooie rit over fietspaden en bos-
paadjes in elkaar te zetten ze hebben
dit jaar weer verschillende wegen ge-
vonden die nog niet door velen van ons
ontdekt zijn. Hoogtepunten in de
feestweek zijn ondermeer vogelschie-
ten, orienteringsrit, bakfietsenrace, be-
jaardenavond, optocht voor praalwa-
gens en diverse vermakelijkheden en
's avonds dansen in de feesttent.

Jong Geil e afd.
Warnsveld
Trekkertrek
Op zondag 9 september is het zover!
De trekkertrek zal dan plaatsvinden op
het terrein 'De Revelhorst' aan de
Ooyerhoekseweg. Men heeft voldoen-
de opgaves (40) om deze dag te vullen.
Alle voorbereidingen zijn in volle
gang. Het belooft een spannende en
gezellige dag te worden. Tevens vraagt
men vrijwilligers voor deze dag. Tel.
05750-20677.

Wampex
Op zondag 23 september wordt er in
de West-Achterhoek een groots evene-

Zutphen 800-feest in augustus en september:

Historische optocht, antieke
motorfietsen en 800 muzikanten
ZUTPHEN • Het achthonderdjarig bestaan van de Gelderse stad Zutphen is voor
de Stichting Zutphen Promotie aanleiding geweest een groot feest te organiseren.
Een feest voor de inwoners van de stad, maar zeker ook voor alle mensen
daarbuiten. Want Zutphen is een stad met een rijke historie en heeft, zeker in het
feest jaar 1990, genoeg vertier te bieden.

'Zutphen 800' is een feest dat gecoördineerd wordt door de Stichting Zutphen
Promotie en opgezet mei de hulp van de gemeente, plaatselijke verenigingen en
stichtingen, het Zutphense bedrijfsleven en, niet te vergeten, een groot aantal
vrijwilligers die vele uren van hun vrije tijd besteedden aan de voorbereidingen van de
festiviteiten. Het feestjaar werd op 21 april officieel geopend door de burgemeester
van Zutphen, mevrouw A. H. Brouwer-Korf.
Alle festiviteiten in het kader van 'Zutphen 800' komen aan de orde in een bulletin dat
de Stichting Zutphen Promotie regelmatig verspreidt In dit bulletin zijn behalve een
uitgebreide agenda waarin alle evenementen, historische gebeurtenissen en
tentoonstellingen vermeld staan, steeds de belangrijkste zaken en gebeurtenissen die in
de komende maaiid(en) aan de orde zijn, opgenomen.
In augustus en september zijn dat een show van oude en antieke motorfietsen, een
nationale viswedstrijd, een concert van 800 muzikanten, de traditionele feestweek met
kermis op drie markten, een internationaal Oude Stijl Jazz Festival en een historische
optocht die één van de grootste en meest spectaculaire optochten van Nederland gaat
worden. Genoeg ingrediënten voor wederom twee feestelijke zomermaanden.

Rijdend museum
Liefhebbers van oude en antieke motorfietsen kunnen zaterdag 25 augustus hun hart
ophalen in het achthonderdjarige Zutphen, waar die dag een show van antieke
motorfietsen zal worden gehouden.

Circa 250 deelnemers uit acht landen nemen deel aan de Internationale
Windmolenrally op 25 en 26 augustus die georganiseerd is onder auspiciën van de
Veteraan Motoren Club Nederland en de motorclub Hamove uit Hengelo (Gld). De
eerste deelnemers starten zaterdag bij de Varsselse molen in Hengelo,
waarna de rit via Linde, Vorden, Ruurlo, Barchem, Zwiep, Lochem, Laren, Almen,
Warnsveld, Vierakker en Bronsbergen naar Zutphen gaat De rallyrijders zullen hier
hun voertuigen 'parkeren' op de Houtmarkt en de lunch gebruiken in het Volkshuis.
De gemotoriseerde pronkstukken zijn alle gebouwd tussen 1900 en 1940. De oudste
categorie tot en met bouwjaar 1914 is nog uitgerust met riem-aandrijving,
carbidverlichting en aparte handbediening van gas, lucht, ontsteking en olietoevoer.
Bijna negentig jaar oud zijn merken als Adler 1901, F.N. uit 1902 en Peugeot 1904.
En zo zullen er nog vele andere museumstukken te bewonderen zijn.
Wie niet genoeg kan krijgen van dit rijdend museum en de motorfietsen nogmaals
bewonderen wil, kan dit zondag 26 augustus doen na de finish van de rally bij de
Varsselse molen. De motoren worden dan opgesteld voor een Concours d'Elegance.
De weg naar de start en finish bij de Varsselse molen is bepijld.

Sla een auto aan de haak
In het kader van 'Zutphen 800' heeft hengelaarsvereniging Ons Belang in
samenwerking met de Stichting Akties Zutphen een nationale viswedstrijd
georganiseerd met als hoofdprijs een luxe auto ter waarde van ƒ 13.000,-. In de
visrijke Grote Gracht zullen van zaterdag 25 augustus tot en met zaterdag 8 september
dan ook heel wat hengels worden uitgegooid.

Zutphen 800-orkest
Op zaterdag l september wordt in Zutphen een wel heel bijzonder concert gegeven.
Maar liefst achthonderd muzikanten uit de wereld van harmonie en fanfare zullen die
dag voor één keer samen aantreden in het zogenaamde 'Zutphen 800-orkest', een
initiatief van de christelijke muziekvereniging en drumband De Harmonie en de
Stichting Aklies Zutphen. Het programma, dat op dit moment van schrijven nog niet
bekend is, wordt ingestudeerd op het industrieterrein De Mars en wel
in de hal van de firma Rondova b.v.
Om 15:00 uur verhuizen de muzikanten naar het 's-Gravenhof, waar het 45 minuten
durende concert zal worden gegeven. De muzikale leiding is in handen van de heer
Piebe Bakker uit Wommels (Friesland).

Feestweek
Geheel volgens traditie zal in de eerste week van september de Zutphense feestweek
worden gehouden. De organisatie van deze week berust al jaren bij de Stichting Akties
Zutphen, die elk jaar weer garant staat voor een groot aantal attractieve festiviteiten.
Het feest begint dinsdag 4 september met de opening van de kermis, die wederom drie
markten beslaat en tot en met zaterdag 8 september jong en oud zal laten zwieren,
zwaaien en genieten.
Op woensdag 5 september verzorgt het damesduo Maywood, dat vorig jaar het
Nationale Songfestival won en Nederland mocht vertegenwoordigen tijdens het
Eurovisie Songfestival in Joegoslavië, een optreden op de Groenmarkt
De vijftiende editie van het twee dagen durende Oude Stijl IJssel Jazz Festival gaat
vrijdag 7 september in de binnenstad van start met een streetparade.

Het Oude Stijl IJssel Jazz Festival is georganiseerd door de Stichting Jazz Sociëteit
Zutphen die het programma weer met veel zorg en plezier hebben voorbereid.

Historische Optocht

Anderhalve kilometer burgers, soldaten, herauten, ridders, monniken, bedelaars,
kozakken, kinderen, paarden en wagens. Dat zijn zo ongeveer de ingrediënten van de
historische optocht die op zaterdag 15 september in de Zutphense binnenstad wordt
gehouden. De organisatie van dit spektakel, dat één van de grootste optochten in
Nederland moet worden, is in handen van de Stichting Akties Zutphen, die al sinds
eind vorig jaar druk bezig is met de voorbereidingen.
De optocht is verdeeld in zestien blokken die elk vijftig jaar historie beslaan. Het
eerste blok begint in het jaar 1190 met de verlening van de stadsrechten door Graaf
Otto I van Gelre en Zutphen, hel laalsie eindigt in de periode 1940-1945: de Tweede
Wereldoorlog. Medewerking wordt verleend dooreen groot aantal verenigingen,
scholen, de gemeentepolitie en vele vrijwilligers. De kostuums van de figuranten zijn
deels gehuurd en deels vervaardigd door Den Isselborgh, het Zutphense
opleidingscentrum voor MBO.

ment georganiseerd. De naam van dit
spektakel? Wampex! Een wampex is
een tocht die door groepen van vier
personen gezamenlijk moet worden af-
gelegd. Dit gebeurt per fiets, lopend en
op andere, verrassende manieren. On-
derweg komen de groepen meer dan
tien hindernissen tegen die een beroep
doen op de conditie, intelligentie,
teamgeest en vooral doorzettingsver-
mogen van de groepen. Er kan door
groepen puur voor de lol meegedaan
worden maar er kan geknokt worden
om de overwinning en de eer. Gestart
wordt er 's morgens bij de voetbalkan-
tine te Almen. Na afloop is er volop
gelegenheid om te ontspannen want
's avonds begint een grandioze feest-
avond bij 'De Aanleg' te Almen. Ieder-
een wordt hiervoor uitgenodigd, deel-
nemers, medewerkers en andere feest-
neuzen! Tijdens deze avond zal de
prijsuitreiking plaatsvinden. Verder
kan er gedanst en gesjanst worden op
livemuziek. Wil men meedoen aan de
Wampex, dan kan men terecht bij Mar-
tin Rietman, tel. 05754-1313. Doe dit
snel want vol is vol, maximaal 2 teams
van 4 personen per team. Opgeven
voor 15 augustus. Toeschouwers kun-
nen op zondag 23 september na de
start bij de voetbalkantine meer infor-
matie krijgen over de route en de hin-
dernissen.

Kookcursus voor jongens
Net als een paar jaar geleden is er dit
jaar weer een kookcursus voor jongens,
dit wegens het grote succes van toen.
De cursus wordt gegeven door Rikie
Keppels in de huishoudschool te Vor-
den. Vanaf dinsdag 25 september gaat
de cursus van start en zal 6 dinsdaga-
vonden duren. Er mogen maximaal 24
personen meedoen. Hoe meer opga-
ves er zijn des te goedkoper kan de cur-
sus gegeven worden. Totale cursuskos-
ten gaarne voldoen op de eerste avond.
De eerste les zal door Rikie worden
voorbereid, de andere avonden is een
eigen inbreng mogelijk. Opgave is mo-
gelij k bij:
Ina Hammers, tel. 05754-1462 voor
27 augustus.

Sterrenwacht
Op donderdag 27 september a.s gaat
men de sterren van dichtbij gekijken in
de 'Sterrenwacht' aan de Wildenborch-
seweg in Lochem. Men verzamelt bij de
Timmerie'.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!

SPOWT-nieuws

PV de Blauwkras
WedvluchtRÜYE, d.d. 21-7
R. Hoff l -J.W. Bosvelt, 2, 10 - mevr.
Becks 3, 4, 5, 7 - comb. van Gijssel 6, 8 -
H.ModderkolkO

WedvluchtOTTINGIES, d.d. 22-7
comb. Hilverink l - comb. van Gijssel 2
- H.J. Oosterbroek 3,7- mevr. Becks 4 -
H. Ter Beek 5 - H. Langenkamp 6 - A.
Sterkeboer 8 - H. Nijhuis 9 - R. Hoff 10.

Judo ka's doen
examen
Op maandag 16 juli jl. deden de judo-
ka's van Rob Sports Vorden examen
voor een volgende slip of band in de
judoruimte aan de Molenweg.
De geslaagden zijn: Marion Klein Brin-
ke; Laura Funke; Paula Pasman; Kathie
van Druten; Mirjam Klein Bramel; Bar-
bera Klein Bramel; Melissa Harmsen;
Geert Jan van Druten; Robin Koster;
Kmil van Lingen; Maarten Boot; Rich-
ard Hummelink; Erica Vos; Remco
Roes; Niels Siemerink; Sandra Hum-
melink; Suzanne Hummelink; Thomas
Koers; Judith Peters; Beitske Aartsen;
Johan Heersink; Wouter Boot; Irene
Hummelink; Karien Wullink; Karen
Gussow; Dianne Horsting; Michel
Harmsen; Nout Nijenhuis; Huub Nij-
enhuis; Martijn Berenpas; Jeroen Ol-
denhave; Martijn Weysenveld; Wemer
Schroer; Erwin Schroer.

Succes Vordensejudoka's op
judotoernooi
Op 14 juli deden een aantal judo-
ka's uit Vorden mee aan een judotoer-
nooi in Aalten. Voor alle judoka's was
dit de eerste keer dan ze in aanraking
kwamen met het wedstrijdjudo. Toch
waren er al een aantal resultaten: 2e
plaatsen: Laura Funke en Karen Gus-
sow. 3e plaatsen: Kathie van Druten en
Karien Wullink. Al met al een goed re-
sultaat voor cle Vordense judoka's. De

judoka's hebben nu vakantie. De eer-
ste maandag van september beginnen
de lessen weer in de sportzaal aan de
Molenweg.

PV Vorden
Leden van de PV Vorden hebben dit
weekend deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Houdeng. Eerst binnen-
komende duif om 11.00 uur precies.
De prijzen werden gewonnen door: F.
Hummelink 1-3; G. en H. Boesveld
2-10; A.A. Junïens 4; J. Eulink 5; R.
Wiekart 6; C. Bruinsma 8-9.

Internationaal
achtkastelen-
toernooi
Maandag 30 juli is het internationale
achtkastelentoernooi van start gegaan
in Zaal d'Olde Smidse. Dit toernooi is
met behulp van sponsoren georgani-
seerd door de Damclub Vorden ter ge-
legenheid van het 50-jarig jubileum.
De buitenlandse deelnemers komen
uit de Sowjet-Unie (Kiev) en Oost-
Duitsland (Berlijn en Karl MarxStadt);
zij zijn ondergebracht bij gastgezin-
nen.
De opening werd om 12.00 uur ver-
richt door Burgemeester Kamerling.
KNDB-voorzitter Anton Schotanus en
DCV-voorzitter Theo Slutter. Vervol- .
gens opende de burgemeester het toer-
nooi officieel door het doen van de eer-
ste zet op het bord van Harry Graas-
kamp en Rotislav Letsjinski. Laatstge-
noemde is een der grote favorieten
voor dit toernooi. In een nog niet zo
grijs verleden werd hij Europees kam-
pioen, en in het sterk bezette toernooi
in Nijmegen eindigde hij als 2e achter
Jannes van der Wal.
In de eerste ronde was er een daveren-
de verrassing: de 18-jarige Fred Slin-
gerland uit Leiden, die meer bekend is
geworden op het schaakbord, en alleen
thuis met zijn vader damt, hield Vor-
dens favoriet Wieger Wesselink op re-
mise. Rotislav Letsjinski had weinig
moeite met Harry Graaskamp, die uit-
eindelijk door een damkombinatie tol
opgeven werd gedwongen. Hij deelt nu
de eerste plaats met o.a. Henk Ruesink
(winst op Jan Slingerland), Henk
Hoekman op DDR-speler Hajo Herr-
mann) en Gert Hulshof (winst op Karl
Heinz Holmok uit de DDR).
Er wordt nog gespeeld t/m vrijdag 3
augustus.
Uitslagen eerste ronde: Mathijs Rob-
bens-Friso Fennema 1-1; Mike Vos-
kamp-Sergei Trotsenko 1-1; Andreas
Uhlig-Tjeerd Harmsma 0-2; Herman
Berkenbosch-Edwin Twiest 0-2; Anette
Doeblin-Jan Fokkink 0-2; Berend J.
Schoneveld-Henry Twiest 0-2; Fred
Slingerland-Wieger Wesselink 1-1;
Gerco Brummelman-Christoph-

Strecha 1-1; Nina Jankovskaja-DIOS
'89 2-0; Gerrit Wassink-Roman Klirnas-
hev 1-1; Evgeni Tkatchenko-Tonny
Janssen 2-0; Bert Woolschot-Elena Kli-
masheva 2-0; Siep Mensonides-Gerrit
Maalderink 2-0; Martin Boersbroek-
Rik Slutter 2-0; Frank Lahl-Kees Spruyt

0-2; Ton Berends-Frank Scholtz 2-0;
Hajo Herrmann-Henk Hoekman 0-2;
Harry Graaskamp-Rotislav Letsjinski
0-2; Karl Heinz Holmok-Gert Hulshof
0-2; Simon Wiersma-Henk Grotenhuis
ten Harkel 1-1; HenkRuesink-Jan Slin-
gerland 2-0.

WARM HE?
onze kapsalon

heeft
airconditioning

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

ZUTPHENSEWEG 21. VORDEN
TEL. 05752-1215

\Vie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

/•V/w. Wansinli, Hoetinkhof35, tel. 2724
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp'
Deldenseweg

Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chrisünaiaan
Vordensebosweg
Rondweg

. Schaafsma, Hel \Vienielinl; 2, lel. 3352
De Doeschot
HetStroo
HetEelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
II. K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijkl t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Lamburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Strodijk 2

/-V/w. /i/rr/V/j.v, Hoetinkhof 159, lel. 2145

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

Insulindelaan
Wilhelrninalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

/Y/W. Besselink, Hoetinkhof 68, lel. 2638

\ lorsterkamp
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

f VÏ/H. Golstcim De Kon&'rd 7, lel. 260S

Hetjebbink
Boon k
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

,ALO: ARIANNE><
Uw specialiste voor: HUIDVERZORGING - MAKE-UP -

MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - SHIATSU enz.

Gezichtsbehandelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up

erkend Anbos-schoonheidsspecialiste

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

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

Maywood in het Wilde Westen van
Slagharen
Maywood beleefde als eregast één van de spektakulaire westernavonturen met cowboys en indianen
mee die het Ponypark Slagharen dagelijks voor haar bezoekers brengt.
De zangeressen Garen en Alice verblij-
ven tot en met 12 augustus in Pony-
park Slagharen waai zij schitteren in
een eigen kindei musical in het grote
Zomertheater. In deze show, waarin
o.a. hun wereldhits 'Rio' en 'Late at

Night' ten gehore gebracht worden,
ontvangen zij als speciale gasten Arc-
hie, Purdy en Dino.

De Maywood-show wordt tweemaal per
dag als extra evenement gebracht en is

voor de bezoekers van het park gratis
toegankelijk.
De grote westernavonturen zijn even-
eens gratis toegankelijk en worden ge-
durende het gehele seizoen drie keer
per dag opgevoerd.
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Augustus

Do 16
Do 16
Za 18

Zo 19
Za 18 t/m
Zo 26
Za 18

Wo 1 Wientjesvoort VW: Lezing over de Vordense natuur Zo 1 9
Do 2 Wildenborch Kapelcommissie: Staringavond
Do 2 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Do 2 Markt VW: Viswedstrijd
Vr 3 Markt VW: Concert zomerorkest
Zo 5 Wildenborch Jong Gelre: D'n Oost'nrit
Ma 6 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Ma 6 Markt VW: Avondwandeling
Di 7 De Belten VW: Bezichtiging Pinetum
Di 7 Mennink VW: Bezichtiging boerderij

Di 21
Wo 22

Vr 24

Za 25
Zo 26
Ma 20
Wo22

Wo 8 Markt VW: Achtkastelenfietstocht met gids Do 23
Do 9 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel Do 23
Zo 12 Hotel Bakker In de Reep'n: Kastelenrit met histo- Zo 26

rische rijtuigen
Ma 1 3 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Di 14 Wagenvoort VW: Bezichtiging boerderij
Di 14 De Belten VW: Bezichtiging Pinetum

Zo 26
Ma 27
Wo 29
Wo 29 t/m

Wo15 Markt VW: Achtkastelenfietstocht met gids Vr 31
Wo 1 5 Wientjesvoort VW: Lezing over de Vordense natuur Do 30

Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Den Bramel VW: Avondwandeling
Graaskamp HAM-party: Carïbisch feest;

n. m.: kinderfeest
Graaskamp HAM-party: Muziek en zang
Wichmond Wichmond/Vierakker: Feestweek

Wichmond Feestweek: Vogelschieten
Wichmond Feestweek: Oriënteringsfietsrit
Wichmond Feestweek: Bakfietsenrace
Wichmond Feestweek: Wielerronde van Wich-

mond, Solexrace
Wichmond Feestweek: Kinderspelen, kermis/

dansen
Wichmond Feestweek: Optocht, kermis/dansen
Wichmond Feestweek: Oranjeloop
Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Markt VW: Achtkastelenfietstocht met gids
Den Bramel VW: Avondwandeling
Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Café Eykelkamp Medlertol: Fietspuzzeltocht
Clubhuis TTV: Bekertoernooi touwtrekken
Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Markt VW: Achtkastelenfietstocht met gids
Het Wiemelink Stichting Kindervakantiespelen:

Kindervakantiespelen
Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel


