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Echtpaar Hengeveld 65 jaar getrouwd

Donderdag 11 augustus is het echt-
paar H. Hengeveld en J. Hengeveld-
Vosselman 65 jaar getrouwd. Een
unieke gebeurtenis die dezelfde
avond tussen 19.00-20.00 uur met een
receptie in 't Pantoffeltje gevierd zal
worden.
Bruid (83 jaar) en bruidegom (88 jaar)
zijn nog zeer kras en wonen momen-
teel in een bejaardenhuisje in plan
Zuid. Opa Hengeveld is een rasechte
Vordenaar. Geboren aan de Nieuw-

stad is hij zijn hele leven hier geble-
ven. Zijn beroep was chauffeur. In
1926 behaalde hij zijn rijbewijs en
werkte hij gedurende 26 jaar als chauf-
feur bij Gosselink. Verhuizingen, ver-
voer van varkens, hij draaide er zijn
hand niet voor om.
Vanaf 1947 tot zijn 67 e jaar (er was
toen nog gebrek aan 'volk') was Hen-
geveld chauffeur bij de zuivelfabriek
in Vorden. Momenteel vindt hij tui-
nieren nog een prettige bezigheid.

De bruid is afkomstig uit Beltrum en
was voor haar huwelijk werkzaam op
kasteel Vorden (het huidige gemeen-
tehuis). Ook was zij ooit in betrekking
bij veearts Tien.
Ze hebben elkaar op een zondagmid-
dag tijdas een fietstochtje leren ken-
nen. BJ^P en bruidegom kijken el-
kaar aan en willen niet zeggen wie
nou wie aan de haak heeft geslagen.
Dat ze gelukkig zijn is duidelijk te
zien.

m fft met vrijdag v<in
\ I W uur -i

afspraak .;

Wethouder 'Mr. M, A.
op afspraak,

kunnen teh'funinïh warden
hij de wvpttë van bet ̂

Tel 0575^23-23), \ ; ü

jjjjOUWPLANNEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend voornemens
te zijn om met toepassing van de vrij-
stellingsmogelijkheid ex. artikel 18A
van de Wet, jo. artikel 21 van het Bes-
luit op de Ruimtelijke Ordening, me-
dewerking te verlenen aan het ver-
zoek van de heer M. ten Have en mej.
G.J. Lebbink, Lindeseweg 12 alhier,
tot het bouwen van een garage/ber-
ging aldaar.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende gegevens liggen tot en met 19
augustus a.s. terinzage ter gemeente-
secretarie, afd. ruimtelijke ordening
c.a. (Koetshuis).

Gedurende bovengenoemde termijn
kunnen belanghebbenden hun even-
tuele bezwaren schriftelijk aan hun
college kenbaar maken.

OORONTWERP
F1 FUNCTIEPLAN

ZIEKENHUIZEN
REGIO

STEDENDRIEHOEK
Op het gemeentehuis ligt het boven-
genoemde plan tot 3 oktober a.s. ter
inzage. Het plan is vastgesteld door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
en van Overijssel. Het plan gaat over
o.a. de spreiding van specialismen in
de regio Stedendriehoek (Apeldoorn-
Zutphen-Deventer).
Tot 3 oktober aanstaande kunnen te-
gen het voorontwerpplan bezwaren
worden ingediend. Begin oktober zal
een hoorzitting worden gehouden
waar degenen die bezwaren hebben
ingediend deze mondeling kunnen
toelichten.

jjjÈANDACHTVOOR
^ VERLEDEN,

H EDEN EN
TOEKOMST

De Britse Conservation Foundation
en Ford Nederland BV reiken in 1989
wederom prijzen uit aan particulieren
en kleine organisaties die zich inten-
sief bezighouden met renovatie en in-
novatie van hun leefomgeving.

De prijzen zullen worden toegekend
aan kleinschalige projecten/ideeën
die nog moeten worden uitgevoerd of
al zijn uitgevoerd. De Conservation
Foundation, financieel gesteund door
Ford Nederland, hoopt met deze prij-
zen een substantiële bijdrage te leve-
ren en het creëren van nieuwe ideeën
te stimuleren.

Er zijn vier categorieën: Stadsprojec-
ten, Natuurbescheming, Restauratie
en Jeugdprojecten. De winnaar van ie-
dere categorie ontvangt naast een tro-
fee een geldprijs van f 6.000,-. Uit de
vier winnaars zal de jury een hoofd-
winnaar aanwijzen. Dezeontvangt
een trofee en een geldprijs en dingt te-
vens mee naar de titel „European
Conservation Project of the Year". Al-
le inzendingen zullen door een des-
kundige jury worden beoordeeld.
In Dublin zullen de hoofdwinnaars uit
14 Europese landen nogmaals worden
beoordeeld voor de verkiezing tot
„European Conservation Project of
the Year".
Aanmeldingsbrochures kunnen wor-
den aangevraagd bij: Concervation
Foundation Nederland, Postbus 7959,
1008 AD Amsterdam, tel.: 020-381956.
De definitieve sluitingsdatum is
gesteld op 25 september a.s.

&NZAMELINGS-I
•* AFGIFTE-

MOGELIJKHEDEN
AFVAL

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

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Het diamanten paar heeft één zoon,
Ab. Vier kleinkinderen en een achter-
kleinkind. Een kleindochter komt vol-
gende week speciaal uit Tunesië over
om opa en oma de hand te drukken.

Veel publiek
tijdens
kunstmarkt
De kunstmarkt die zaterdag door de
plaatselijke VVV werd georganiseerd,
heeft heel wat belangstelling getrok-
ken. Vele vakantiegangers kwamen een
kijkje nemen. In totaal waren er op het
Marktplein /o' n 25 kramen opgesteld.
Kunstenaars en amateur-kunstenaars
boden een grote variatie van de meest
uiteenlopende produkten ter verkoop
aan.
Schilderijen, tekeningen, keramiek,
artikelen uit de pottenbakkerij, tot ei-
gen-gemaakte oorbellen toe. Voor
het publiek keuze te over!
Over de verkoopresultaten was niet
iedere standhouder tevreden. „Wel
veel kijkers, maar weinig kopers", zo
luidden de meeste reakties. Niet voor
allemaal, want sommige kunstenaars
deden wel goeie zaken.
Nu waren de verwachtingen van „di-
rekte" verkoop ook niet al te hoog ge-
spannen. Zo vertelde ons de eigena-
resse van een plaatselijke winkel in
sieraden, dat het haar in eerste instan-
tie ging om reklame te maken voor
haar produkten. „Uit dit oogpunt be-
zien ben ik dik tevreden", zo vertelde
zij. ^
Mede door het fraaie ^Ir is deze
Kunstmarkt, die voor het derde ach-
tereenvolgende jaar werd georgani-
seerd, een geslaagd evenement ge-
worden.

Vakantiegangers
genoten van
Staringavond
De Kapel in de Wildenborch was tijdens
de eerste Staringavond in dit zomersei-
zoen vrijwel geheel gevuld. Voorname-
lijk vakantiegangers uit Vorden en om-
geving wilden wel eens wat meer weten
over het doen en laten van de bekende
dichter A.C.W. Staring.
Nadat de bezoekers namens de Kapel-
kommissie in de Wildenborch door
voorzitter M. Kornegoor welkom wa- ,
ren geheten, ging het gezelschap rich-
ting kasteel „Wildenborch" waar zij
werden opgewacht door de heer en
mevrouw Staring.
Vervolgens werd er onder leiding van
de heren Bosveld en Willink een wan-
deling door de fraaie tuinen van het
kasteel gehouden.

Weer terug in de Kapel droeg Jaap
Zijlstra gedichten van dichter Staring
voor. Frans Staring verzorgde tot slot
van deze avond een dia-presentatie
over de Achterhoek, de Wildenborch,
etc., waarbij Jaap Zijlstra de nodige in-
formatie verschafte.

NIEUWS IN T KORT

• Zomer/openstelling Vordense
Dorpskerk

Op zondagmiddag 7 augustus zal de
Vordense Dorpskerk voor de tweede
maal in het kader van de zomeropen-
steUing geopend zijn voor publiek.
De Raad van Kerken heeft, in samen-
werking met de plaatselijke evangeli-
saticommissie, het initiatief genomen
vakantiegangers en andere belang-
stellenden gastvrij teonthalen in de
Dorpskerk.
Die middag is de kerk geopend, waar-
bij het publiek wordt ontvangen met
koffie en thee.
Er zal een klein concertje plaats vin-
den, te geven door Dirk-Jan Wesse-
link, trompet, en cantor-organist Rudi
van Straten. Tevens is er een expositie
ingericht met werk van Vordense kun-
stenaars.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De middag zal worden besloten met
een kort middag-gebed onder leiding
van een gemeentelid.

De laatste zondagmiddag openstel-
ling die in dit kader wordt georgani-
seerd zal zijn op zondagmiddag 21 au-
gustus, waarbij onder andere het Vor-
dens Mannenkoor haar medewerking
verlenen zal.

• Rabo raadwedstryd braderie,
groot succes

Op de braderie van 21 juli j.1. was ook
de Rabobank wederom met een stand
aanwezig. Bij haar stand stond een au-
to, die een botsing niet zonder kleer-
scheuren had doorstaan. De bezoe-
kers mochten het schadebedrag ra-
den. Dat dit een succes was, bleek wel

uit het aantal ingevulde formulieren:
meer dan 1.000!!
De juiste schade, vastgesteld door een
expert van een verzekeringsmaat-
schappij, bedroeg f8.427,52. Dit be-
drag werd door niemand geraden. De
prijswinnaars, welke pesoonlijk be-
richt hebben ontvangen, zijn:
1. D.A. Lenselink, Pr. Bernhardweg

15, Vorden; geschat schadebedrag
f8.450,-

2. Yvonne de Ham, Ab. Jansenstraat
14, Holten; geschat schadebedrag
f8.450,-

3. A. Arendsen, Insulindelaan 24,
Vorden; geschat schadebedrag
f8.453,-.

AGENDA

AUGUSTUS
4 Staringavond Kapel Wildenborch

13 Stichting HAM-Party: Caribisch
strandfeest „Beach Party"

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
25 VRTC de Achtkastelenrijders:

Herfsttoertocht

BURGERLIJKE STAND

Ondertrouwd:
B J. Eskes en A. Wentink;
FJ. Bosvelt en JJ. Gosselink.

Gehuwd:
G.H.C. Overmaat en M.E. Hijenga.

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 7 augstus 10.00 uur ds. K.H .W.
Klaassens; 15.30 uur Muziekmiddag met
middaggebed.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 7 augustus 10.00 en 19.00 uur drs.
P.W. Dekker.

Weekenddienst huisarts
6 en 7 augustus dr. Haas, tel. 1678. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 6 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uurdr.Noordkamp,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Weekenddienst tandarts
6 en 7 augustus J.H. de Lange, Lochem,
tel. 05730-4357. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen zatedag 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 18.15uur

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

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

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

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

Tafelde Dekje
Mevr. Wolters, tel. 1262. 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 Maatschappelyk
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 lebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

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

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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.



L.M.B. VORDEN B.V.
Industrieweg 13 - Vorden
tel. 05752-3163

Uw off/C/e/e

WAAROM L.M.B. VORDEN?

dealer

• scherpe prijzen
• snelle en goede service
• verkoop en onderhoud van machines van

bekende merken, waaronder o.a. DEUTZ-FAHR,
VEENHUIS, MULLOS, EBERHARDT, enz.

in techniek en comfort
voorop!

3 EINDELOZE WEKEN LAAT JE
TOCH NIET EVEN AFRAFFELEN?
!rwrorr̂ 5S5^5iS!i!s4 : ::<;2î SöiSSs£i;&;

Foto's maak je van de hoogtepun-
ten in je leven Van je vakanties bijvoor-
beeld, je kinderen, de leuke momenten
en de mooie herinneringen. Met volle
fotorolletjes neem je dus geen risiko's.

Die breng je dan ook bij een Presto
Print Fotovakman die er de tijd voor
neemt om er iets moois van te maken.

Die ze met zorg en aandacht behan-
delt en u een uitstekend advies geeft.

Bij de Presto PL-J*T"\n
Print Fotovakman ^S^^^
bent u zeker van frcsto frint
kwaliteit en Service! Ongetoofli|k goed inkleur

vakfotografie

ReesThck
Nieuwstad 37, Zutphen.X05750.12129

EJekker Electro B.V.

ilectro Technisch
nstallatiebedrijf

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

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

Vakantiesluiting
Wij zijn van maandag 8 augustus t/m woensdag
24 augustus a.s.

gesloten

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Daarom t/m a.s. zaterdag grote

leegverkoop

ALLE PLANTEN

WIT AARDEWERK 30-50% KORTING

ALLE PLANTENBAKKEN 50% KORTING

GRIJS EN ZWART AARDEWERK

30% KORTING

ALLE GLASWERK 30% KORTING

EN VELE ANDERE KOOPJES

dijksman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en
zaterdag 4, 5 en 6 augustus

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

EXPORT-
TOMATEN

per kilo l ,33

Maandag 8 aug.

PANKLARE

ANDIJVIE
500 gram

95

Dinsdag 9 aug.

GESCHRAPTE

worteltjes
500 gram

95

Woensd. 10 aug.

FWNKLARE

RODE KOOL
500 gram

95
Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood, daar zit wat in!
Maar dan natuurlijk brood
van de man die zelf bakt!
Zo uit de oven in de winkel.
Verser kan niet!

AANBIEDINGEN:

Krente- of rozijnenwegge

Slagroomsnit

Zeeuwse cake

Appelflappen

KJINQAIOLE^MKKERS

6 plakken nu 3,—

van 6,25 voor 5,75

nu 3,—

van 1,35 voor 1,15

Debaktef
die zelf
elke dag
vers bakt

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

EEN GESLAAGDE BARBECUE?

WIJ ZORGEN ERVOOR

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Varkensrollade
GEBRADEN, 100 gram 1 ,45

Rosbief
GEBRADEN, 100 gram 2,25

Barbecueworst
100 gram 0,98

GEMARINEERDE

karbonades
1 kilo 11,50

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

7 kippepoten
voor 1 tientje

Karbonade
HAAS OF RIB 1 kilo 9,45

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 kiio 6,95

grove 1 k,io 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

MARKTAANBIEDING

Bami en Nasi 1 k,i0 6,25
Hamburgers 5 haien 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1 k,io 9,90
h.o.h. gehakt

1 kilo 6,95

MAGER, 1 kilo 6,95

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

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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

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

'REMBRANDT
SANDALEN

Uitstekende pasvorm en kwaliteit.

NU IN ONZE OPRUIMING

alle modellen voor '49,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Tegen inlevering van deze bon

Vruchtenvlaaitjes
met volop vers fruit

5 haien 4 betalen
Zie verdere aanbiedingen in de winkel!

't winkeltje in vers brood en banket

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



Hierbij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken, die in wel-
ke vorm dan ook ons 25-jarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag heeft gemaakt.

Wim Eggink
Jo Eggink-Meyer

7251 XB Vorden,
B. v. Hackfortweg 15.

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

• GEVRAAGD:
ca. 45 Weidepalen, konij
nenbuitenren, tamme duif,
picknicktafel. Tel. 1366.

• 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:
Weckflessen, f 0,25 per stuk.
Esselink, Pr. Bernhardweg 26.

Oriënterings-
fietstocht

6
augustus

Start bij Café Eykelkamp
vanaf 19.30 uur.

Oranjecommissie Medlertol

Hang-leg
kasten

Hubo Dolphijn
Ruurlo - tel. 1368

TE KOOP:
Suzuki auto, bj. 4e maand
1987, km stand 22.000, kleur
rood. Autobedrijf Polman, Vor-
denseweg 21, Warnsveld, tel.
05752-3568.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö 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

Te dik? Begin meteen met

Malsovit

Echte Bakker
VAN ASSELT
7IIIPHFNSFWFC1 18 VORDFN 1(1 1384

heeft het vers voor U gebakken/

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD FN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Tegen de verwachting in moest ik uit Vorden vertrek-
ken.

Bij deze wil ik iedereen groeten waarvan ik geen per-
soonlijk afscheid heb genomen.

BEN VAN DEN BERG
plaatsvervanger
dr. P. Vaneker

In plaats van kaarten

Op donderdag 11 augustus
hopen wij met onze kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
ons 65-jarig huwelijksfeest te vieren.

H. Hengeveld
J. Hengeveld-Vosselman

Receptie van 19.00 tot 21.00 uur
in Bodega „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34
te Vorden.

7251 AV Vorden, augustus 1988
Margriet l aan 29

Na een liefdevolle verzorging in 'Villa Nuova' te Vor-
den, is na een kortstondig ziekbed van ons heenge-
gaan onze beste broer, zwager en oom

Harmanus Lindenschot

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden:

Heveadorp:

H.W. Lindenschot
J.H. Lindenschot-Blom
Wim en Christel

René
Joke en MartinDeventer:

Vorden, 2 augustus 1988
'Villa Nuova',

Correspondentie-adres:
De Stroet 8, 77251 CR Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 6
augustus om 11.15 uur in het uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 12.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Voorafgaande aan de rouwdienst is ervan 10.45-11.10
uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen.

Heden nam de Heer plotseling van onze zijde mijn
geliefde zoon en onze broer, zwager en oom

Jan Willem Poorterman

op de leeftijd van 46 jaar.

Vorden: GJ. Poorterman-Wassink
Steenderen: H.C. Jolink-Poorterman

B.H. Jolink
Hans
Gerdien

Toldijk: W.G. Poorterman
B.J.F. Poorterman-Cornelissen
Barbara
Leonie
Sanne

7251 PH Vorden, 1 augustus 1988
't Hilverink 4

De Dienst van Woord en Gebed zal plaats vinden op
vrijdag 5 augustus a.s. om 13.00 uur in de Ned. Her-
vormde kerk te Vorden, waar vanaf 12.30 uur gelegen-
heid is om afscheid van Jan te nemen en dan aanslui-
tend op de dienst zal de teraardebestelling plaats vin-
den om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
zaal 'De Herberg' te Vorden.

Heden werd plotseling uit onze familiekring weggeno-
men, onze lieve neef

Jan Poorterman

op de leeftijd van 46 jaar.

Warnsveld: Fam. Poorterman
Vorden: Fam. Onstenk
Vorden: Fam. Wassink

Vorden, 1 augustus 1988

Wegens vakantie

gesloten
van 8 t/m 13 augustus

Dekker Electro B.V. - Vorden
Voor spoedgevallen kunt u bellen:

A. Went/nk, telefoon 3592

H

Heden werd toch nog vrij onverwacht uit ons midden
weggenomen onze oom en oud-oom

Gerhardus Albertus
Groot Jebbink

in de ouderdom van 86 jaar.

Uit aller naam:
Familie A. Knoef

7251 ML Vorden, 27 juli 1988
„'t Weverink", Onsteinseweg 22

De begrafenis heeft maandag 1 augustus plaats-
gevonden.

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

Gerhardus Albertus
Groot Jebbink

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden: H J. Bennink

G J. Groot Jebbink
H.B. Groot Jebbink-Groot Jebbink

Ruurlo: G. Groot Jebbink-Hulshof

Vorden: A. Groot Jebbink-Haaring

Joh. Groot Jebbink
A. Groot Jebbink-Memelink

neven en nichten

Vorden, 27 juli 1988.

Voor uw belangstelling en medeleven, ons betoond tij-
dens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader en opa

Jan Willem Baank

betuigen wij u onze oprechte dank.

G. Baank-Hendriksen
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, augustus 1988
Margrietlaan 37

Lieve mensen, ^

Wij hebben de behoefte nog eens te zeggen hoe dank-
baar wij zijn met al het meeleven tijdens de ziekte en bij
het overlijden van mijn lieve Roei, onze lieve vader en
opa.
Wij voelen het als een groot gemis, dat hij niet meer bij
ons is. Wij bidden en geloven dat we de kracht mogen
ontvangen om verder te leven.
Ik zal er steeds aan denken wat hij voor de medemens
deed en proberen hem na te leven.

Dank u voor alles.
Annie Ottens en kinderen

De kollekte voor het KWF bracht f 1.631,15 op.

TRIMSCHOENEN

Kindermaten al vanaf

25,
15,

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

's maandags gesloten

Wij zijn met vakantie
tot 15 augustus.

W/j wensen U allen
een fijne vakantie tijd
en zien U graag
na 15 augustus gezond
terug.

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

PUUR
VERWENNERIJ
VOOR EEN
VERRASSEND
LAGE PRUS!

Leverkaas
100 gram 0,98

Hamlappen Kookworst
250 gram (stuk) 1,98

WOENSDAG:

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

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

KIP-
STROGANOFF

100 gram

1,65

DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDEUG

Slavinken
5 halen
4 betalen

Varkenslappen

500 gram 5,98

K, KEURSLAGER VLOGMAN

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

Vloer-
bedekking

Hubo Dolphijn
Ruurlo - tel. 1368

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Uw inlijstwerk
wordt door ons

vakkundig
verzorgd

Keuze uit ca. 50 soorten.

Scherpe prijzen!

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

NOG STEEDS GOED VOOR ...
ENIGE DUIZENDEN BEZOEKERS:

1 Dorpsstraat 7-9 - 7251 AA Vorden
Tel. 05752-1567

met
Televisie

reparaties
_ direc'

naar

HKM

Woensdag
10 AUGUSTUS

Donderdag
11 AUGUSTUS

* Playback- en Soundmixkampioenschappen
* Oude ambachten * Boerendansen * Boerenkapel
* Luchtkussen * Veel aanbod aan kramen
* Drankje en hapje ook aanwezig

KOM NAAR HENGELO!
UIT GOED VOOR U EN ANDEREN

- uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

sn vinm

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752 1000

Onze verf- en behangwinkel
is wegens vakantie

GESLOTEN
van 6 t/m 13 augustus a.s.

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



Een echte

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martei
stteds dotltrtffenJI

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

jansen
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie - Rfll/AR
autoglasservice - verhoogde daken. "UlJlll

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

ï'£uw portemonnee

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

Burg Gallcestraat 60

7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

O
. 7251

fons jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

Mijn vakantie zit er bijna op.
Voor nieuwe afspraken bellen vanaf 8 aug.

HUIDVERZORGING
Illll i ! I I

/+
C/ UUóttZ

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

't winkeltje in brood en banket

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

Ak je vooreen topmerk kiest
verlang je ook de beste service.

LANCIA® l
UW DEALER

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

LIJSTEN"
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie s » e wand als nooit
tevoren.

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u opeen mooi plekje wilt
ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun of
dik, groot of klem. Wij zorgen ervoor dat de lijst exact
op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien van
ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs voor een goed .

HARMSEN
VAKSCHILDERS

ISPALSTRAAT17
HENGELO GLD 05753 1292

*$>

'(^Ï\T^'S '
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Dames afdeling
Dames blouses van 65,- voor 32,50
Dames blouses van 19,95 voor 9,95
Dames blouses van 29,95 voor 14,95
Dames bermuda's van 69,95 voor 34,95
Dames bermuda's van 99,95 voor 44,95
Dames blouses lange mouw van 89,50 voor 35
Dames blazers van 89,50 voor 44,95
Dames truien van 89,50 voor 44,95
Dames truien van 99,95 voor 45,-
Dames truien van 75,- voor 35,-
Dames rokken van 139,- voor 69,95
Dames rokken van 129,- voor 65,-
Dames rokken van 75,- voor 35,-
Dames rokken van 99,- voor 39,95
Dames pantalons van 125,- voor 62,50
Dames pantalons van 59,50 voor 29,95
Dames pantalons van 89,95 voor 44,95
Dames mantels van 219,- voor 89,95
Dames sweaters van 55,- voor 27,50

Kinderafdeling
Kinder sweaters van 39,95 voor 19,95
Kinder sweaters van 49,95 voor 25,-
Kinder sweaters van 27,50 voor 9,95
Kinder colsweater van 27,50 voor 9,95
Kinder katoenen broek van 45,- voor 22,50
Kinder katoenen broek van 25,- voor 12,50
Meisjes blouses van 24,95 voor 12,50
Meisjes blouses van 35,- voor 1 5,-
Meisjes jurkjes van 39,95 voor 19,95
Meisjes jurkjes van 49,95 voor 24,95
Meisjes ballonrokje van 29,95 voor 1 5,-
Meisjes jacks van 59,50 voor 19,95
Meisjes jacks van 89,95 voor 39,95
Kinder korte broek vanaf 7,50
Baby jurkjes van 17,50 voor 9,95
Baby badjasjes van 39,95 voor 25,-

Jeans afdeling

' •

Spijkerbroeken van 75,- voor 35,-
Katoenen broeken van 69,95 voor 39,95

Coltruien van 35,- voor 17,50
Coltruien van 19,95 voor 9,95

Sweaters van 55,- voor 12,50
Sweaters van 49,95 voor 9,95

T-shirt jurk van 29,95 voor 15,-
Topjes van 14,95 voor 9,95

Ballon rokjes van 49,95 voor 19,95

Heren afdeling

.

ƒ Heren truien van 45,- voor 25,-
Heren truien van 79,95 voor 29,95

Heren korte broek van 19,95 voor 9,95
Heren pantalons van 65,- voor 49,95

\( Heren pantalons van 99,- voor 75,-
Heren jacks van 125,- voor 85,-

Heren jacks van 98,- voor 59,95
Heren overhemd lange mouw van 25,- voor 1 5,-

Heren overhemd lange mouw van 42,50 voor 19,95

Schoene afdeling
Teenslippers van 19,90 voor 5,-

Dames instapper „Bama" van 119,- voor 59,-
Dames veterschoen „Bama" van 119,- voor 59,-

Dames pump van 59,50 voor 29,-
Dames „Rieker" instap van 119,- voor 75,-

Dames „Rieker" instap van 139,90 voor 75,-
Heren automoc van 79,- voor 49,-

Heren „Clack" veterschoen van 79,90 voor 59,-
Heren sportschoen van 49,90 voor 29,-

Heren „Adidas" sportschoen van 69,- voor 39,-
„Jochie" Kinderschoen van 59,90 voor 45,-

Kinder sandaaltje van 49,90 voor 35,-
Hoge linnen gymschoen van 25,- voor 17,50

Linnen schoenen 20% korting

Dekbedden 1 pers. van 59,50 voor 35,-
Dekbedden 2 pers. van 75,- voor 45,-

De Tuunte: ook voor schoenen
kwaliteits§lrantie - de beste service

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

j
^X^T

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Gordijnrails
e. d.

Hubo Dolphijn
Ruurlo-tel. 1368

aguAsport
regenpakken

lekroond door h,.l MIMIM.'MI- v<in Verkeei
VITk lK hll'

i pak met dp

WAPEN EN SPORTHANDR

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

prijs

Alle Zomer rokken £r pantalons
Alle Zomer japonnen £r pakjes
Alle Zomer blasers & jacks
Alle Zomer blouses korte mouw
Alle Zomer heren truien
Alle Zomer kinder kleding

Modecentrum

prijs

Ruurlo
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Dolle pret tijdens en na afloop
Dutch D-Day

JF • j. . -.'•••MÜ,.: .

Het gemeentelijk sportpark was vrydag het domein van de circa 150 Amerikaanse en Nederlandse jonge-
lui tydens de Dutch D-Day. In het kader van Operation Friendship brengen momenteel een zestig Ameri-
kaanse jongelui gedurende drie weken in Nederland hun vakantie door.

Operation Friendship telt in ons land
zes afdelingen. Al deze afdelingen wa-
ren met de Amerikaanse gasten aan-
wezig om tijdens deze Dutch D-Day,
waarvan de organisatie in handen was
van de afdeling Vorden, eikaars krach-
ten te meten met puur Hollandse
spelletjes.
Deze „spelletjes" waren in de vorm
van een zeskamp aan elkaar „gere-

gen". Grote hilariteit tijdens het koek-
happen, zaklopen en diverse andere
opdrachten.
De in totaal 150 deelnemers waren
over zestien ploegen verdeeld. De
supportersschare aan de „zijlijn" liet
zich evenmin onbetuigd en moedigde
zijn favorieten luidruchtig aan. Toen
de spelletjes waren afgelopen, konden
de moe gestreden jongelui zich te-

goed doen aan een portie chili concar-
ne.
Daarna vertrok het gezelschap per
groep in een Jan Plezier naar „de Her-
berg" waar tot de klok van elf uur ge-
danst engehost kon worden.
Van ve^fceidheid was allang geen
sprake rn^r! De live-band „Experien-
ce" vergrootte met haar optreden de
internationale feestvreugde.

Restauratie Lindese molen door B&W
besluit stap dichterbij

10
AFRONDING

FINANCIERING
|Mflf. HYP. BANK.

RUK GEM PROV
EIC OEROEN

Globale procedure restauratie monumenten

Bovenstaand schema geeft de weg aan die tot restauratie van een monument leidt.

Door het besluit van B & W om
f 20.000,- ujt te trekken voor de res-
tauratie van de Lindese molen is deze
restauratie een grote stap dichterbij
gekomen.
B & W hadden in een eerder stadium
al besloten om de subsidie-aanvraag
van de Molenstichting meteen posi-
tief advies door te sturen naar de rijks-
dienst voor monumentenzorg waar-
door het aan de gemeente Vorden
toegekende budget voor 1988 ad
f91.200,- gereserveerd mocht worden
voor de molen.
De deelname door de gemeente aan
dit herstel is te meer belangrijk omdat
deze deelname ook de weg opent
naar provinciale subsidies via het pro-
vinciale Molenfonds. Een beroep op
dit fonds is onmogelijk zonder ge-
meentelijke bijdrage. Aan de ge-
meentelijke subsidie zijn echter wel
voorwaarden verbonden. Zo zal het
bestuur van de stichting via particulier
initiatief, afhankeli jke van de hoogte
van de provinciale bijdrage, /o'n
f 30.000,- moeten opbrengen.

Het afgelopen jaar heeft de stichting
de punten l t/m 5 van bovenstaand
schema doorlopen. Het zijn weinig
spectaculaire punten doch zij dienen
juist te worden uitgevoerd om tot sub-
sidie-aanvrage te kunnen komen.
Punt 6 is door de gemeente met een
positief advies doorgestuurd en zal de
f91.200,- opleveren. Punt 7 is de toe-
zegging van de gemeente groot
f 20.000,-. Punt 8 is ter behandeling
gestuurd aan de provincie c.q. het pro-
vinciaal Molenfonds.

De belangrijkste taak waarvoor het
bestuur zich nu gesteld ziet is punt 9.
Punt 9 zal ca. f 30.000,- moeten op-
brengen om de onder punt 6/7/8 toe-
gekende subsidies ook werkelijk ter
beschikking te krijgen.
Hiervoor worden twee wegen bewan-
delt.
1. Het aanboren van gelden uit lande-
lijke stichtingen, verenigingen en con-
cerns die geïnteresseerd zijn in monu-
mentenzorg (o.a. Anjerfonds,
ANWIJ , Hoogheemraadschap).

2. Het bereiken en bereid vinden van
de plaatselijke bevolking en het be-
drijfsleven hun steentje bij te dragen.
Het bestuur denkt een vriendelijke
aktie gevonden te hebben voor dit
plaatselijk gebeuren. Het plan dient
echter nog in detail te worden bespro-
ken en getest en zal eind augustus
worden opgestart. Via de media zal
dan getracht worden hieraan een gro-
te bekendheid te geven en nog belan-
grijker, wij rekenen dan op uw royale
medewerking opdat de molen weer in
oude glorie het werk kan doen waar-
voor hij bijna 100 jaar geleden ge-
bouwd is.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

'De Spieker'
met bakfiets
naar Parijs
Woensdagmorgen 3 augustus om 8.00
uur was het zover. Toen vertrokken
een vijftal leden van de bakfietsen-
ploeg 'De Spieker' met een gehuurd
busje naar Parijs om een dag later per
bakfiets aan de terugreis naar Vierak-
ker te beginnen.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling
dat de afdeling Vorden van Jong Gel-
re in het kader van het 75-jarig be-
staan een dergelijke tocht zou organi-
seren. Jong Gelre kon evenwel de be-
nodigde vergunningen niet krijgen
vandaar dat de tocht moest worden
afgeblazen.
Jan Borgman van het bakfietsenteam

'De Spieker' (Jan is tevens lid van
Jong Gelre) vatte toen het plan op de
tocht met een aantal medeleden te
gaan maken.
Niet al te moeilijk doen, geen vergun-
ningen aanvragen, maar gewoon
gaan, zo luidde het devies. Wel, de
bakfiets werd woensdagmorgen in
het busje geladen en zo vertrokken
Jan en Gerrit Borgman, Wim en Wil-
ma Harenberg en Wim Bannink naar
Frankrijk.

Donderdagmorgen wordt met de te-
rugreis begonnen. Per dag zal 180 tot
200 kilometer worden gefietst. Behal-
ve Jan Borgman die als begeleider zal
fungeren, zullen de deelnemers om
de beurt de bus voor de bakfiets gaan
verwisselen.
Het ligt in de bedoeling dat rijders en
bakfiets zondag 7 augustus zo tegen
de avond weer bij de familie Borgman
zullen terugkeren.

NIEUWS IN T KORT

• Oriënteringstocht Medlertol
Het Oranjefeest is net weer achter de
rug, en men is alweer bezig om een
mooie Avond-oriënteringsfietstocht
uit te zetten. Er bestond de laatste ja-
ren een grote belangstelling hiervoor;
ook hoopt men dit jaar weer op een
grote opkomst.
Daarom is er besloten om op 6 augus-
tus te gaan fietsen. Men kan 's avonds
starten bij café „Eykelkamp" aan de
Ruurloseweg. Er wordt weer gefietst
in de prachtige omgeving, waar men
genieten kan van de natuur.
„Iedereen is natuurlijk van harte wel-
kom om mee te fietsen", aldus de
Oranjecommissie „Medlertol".
Zie ook de advertentie.

Beach-Party
Uniek caraïbisch strandfeest te Vorden
De Vordense stichting HAM-party organiseert dit jaar wederom de „Beach-Party". Op zaterdag 13 au-
gustus zal het meer en de omliggende terreinen nabij de Ruurloseweg omgetoverd /y n tot een caraïbisch
strand. Een exotische aankleding, een sfeervolle lichtshow en een uitermate swingend programma vor-
men de ingrediënten van de happening, genaamd „Beach-Party".

Zaterdag 13 augustus zullen bezoe-
kers aan de recreatiepias van de
fam. Graaskamp aan de Ruurloseweg
(t.o. afslag Lochem) zich in caraïbi-
sche sferen wanen. De tweede editie
van de „Beach-Party" wordt dan uitge-
geven.

De eerste editie (vorig jaar juli) viel
letterlijk in het water. Een enorme on-
weersbui, gevolgd door kortsluitin-
gen, dwongen de organi^Ée het aan-
trekkelijke programma vWrtijdig af te
breken. Het feest ging echter door en
de sfeer onder het duizendkoppige
publiek leed er niet onder. Dit is trou-
wens tekenend voor de stichting
H AM-party: nog nooit h^ken er zich
op door hen georganiseePrparty's in-
cidenten voorgedaan!

Volgens de organisatie ligt dit aan de
Achterhoekse mentaliteit en aan het
feit dat de party's bezoekers trekken
van jong tot oud. Gezelligheid staat
dan ook hoog in het vaandel!

De mannen van het eerste uur, voor-
zitter André Schröer en penning-
meester/secretaris Hans Wagenvoort,
hebben het bestuur van de stichting
uitgebreid met twee personen, de le-
den Geert Wolsing en Mare Rouwen.
Dit bestuur beschikt over een werk-
groep van 40 personen, bestaande uit
vrienden en kennissen, die gezamen-
lijk zullen zorgdragen voor een goed
verloop van de Beach-Party.
Bovendien beschikt men over de hulp
van 20 EHBO-mensen uit Vorden, die
veel werk uit handen nemen en daar-

naast het verkeer zullen regelen. Ook
de brandweer van Vorden en enkele
politiemensen zullen de boel een
beetje in de gaten houden. Tot slot
zullen er verschillende bewakers
rondom het terrein lopen, die onop-
vallend maar wel degelijk aanwezig
zijn.

Op het in stijl aangeklede podium zijn
de volgende optredens gepland:

Steel-show-band
,£Iigh Chaparral"
Deze swingende band, bestaande uit
7 Antilliaanse musici, trad meerdere
malen op voor radio en televisie. On-
der andere drie maal in de „Nacht van
't Hart". Ook optredens in combinatie
met o.a. Ben Cramer, Euson, Lobo en
de Chico's. De groep speelt op allerlei
gelegenheden en festivals, zowel in
binnen- als buitenland. High Chapar-
ral brengt de zon altijd met zich mee!

Buikdanseres ,Jïlfiha"
Elfiha zal op de Beach-Party menig
(mannen)hart doen versnellen met
haar draaiende onderlichaam. Elfiha
is een oud-leerlinge van de bekende
Yonina.

Dansgroep
,£ankocho"
Met het samenbrengen van een aantal
zeer verschillende dansers en danse-

ressen met één gemeenschappelijke,
caraïbische achtergrond, vermengd
met pittige kostuums en duistere cere-
moniële achtergronden als Tambu,
Voodoo en Macumba, brengt dans-
groep Sankocho een act die niet an-
ders omschreven kan worden dan de-
gelijk en onderhoudend in de traditio-
nele dansen en opwindend en verfijnd
in de moderne nummers. Daardoor
heeft de pas in 1983 opgerichte, oor-
spronkelijk louter folkloristische,
Zuid-Amerikaanse dansgroep reeds
in korte tijd kunnen uitgroeien tot een
volwaardige show-groep met interna-
tionale ervaring in België, Duitlsnd,
Engeland en Frankrijk.

Sankocho vertoont naast Antilliaanse
folkloristische dansen als tuma, wals,
simadan en mazurka ook de Zuid-
Amerikaanse calypso, merengue, sal-
sa en soca. En zelfs kunnen zij zich,
kompleet met bijbehorende ko-
stuums met veren, etc., presenteren
als zgn. „Passistas" bij samba-muziek,
d.w.z. Braziliaanse danseressen onder
begeleiding van de samba-percussie-
groep.

Limbo/Vuurshow
Een limbo-show in combinatie met
vuurvreters zal aan de Beach-Party ex-
tra cachet geven.

Naast het aangeklede podium zullen
ook de kramen en de twee terrassen ca-
raïbisch aandoen. Het gehele meer zal
sfeervol verlicht worden. Bezoekers
kunnen zich, behalve in de openlucht,
ook nog eens uitleven in een van de drie
grote tenten, die gezamenlijk aan onge-
veer 1500 personen onderdak biedt.

De organisatie heeft er dus alles aan
gedaan dit jaar alles zo perfect moge-
lijk te laten verlopen. Voor de inwen-
dige mens heeft men de beschikking
over 5 bars en een uitgebreide eet-
stand.

Toch brengt het organiseren van een
dergelijk buiten-evenement in ons
natte Nederland veel risico met zich
mee. De organisatie is zich daarvan
bewust; „Wij hebben 3 grote tenten
voor het publiek. Het podium is dit
jaar tweemaal zo groot als vorig jaar,
uiteraard geheel overdekt, evenals de
PA-geluidstoren. Kortsluiting is dit
jaar uitgesloten. Wat kun je ndg meer
doen?"
Te hopen is echter dat het zaterdag 13
augustus stralend zomerweer is en
's avonds een lekker aangenaam tem-
peratuurtje. Dan kan de 2e editie van
de Beach-Party niet meer kapot!

Bezoekers wordt aangeraden zoveel
mogelijk met de fiets naar het festival-
terrein tekomen; geschakelde drang-
hekken zullen als een enorm fietsen-
rek fungeren.

O ja, de presentatie is in handen van
niemand minder dan DonaldJones (be-
kend van radio en TV)!



Amerikaanse dominee Alan Copithorne orgelconcert Achterhoekrit
vindt Hollandse gehaktbal lekker

Alan Copithorne samen met Hanneke Lenselink bezig met de 'Drikusman'

Alan Copithorne is 43 jaar. Vader van twee geadopteerde zoons Eric (17) en Adam (15), deze week 21 jar
getrouwd met /ijn Rita en in het kader van Operation Friendship begeleider van een groep Amerikaan-
se jongeren en voor het eerst van /ijn leven in Nederland. Ruim veertien dagen vertoeft hij thans hij een
gastgezin in Vorden. Hij voelt zich er thuis. VMorgens zet hu zelf koffie, bakt zich een ei, drinkt er een
glas melk hij en maakt gewoon deel uit van het gastgezin. Alsof hij er al jaren vertoeft.

Alan wist niet zo bar veel van Holland
af. "Een klein beetje geschiedenis en
uiteraard heb ik een boekje over An-
ne Frank gelezen. Verder had ik al-
leen maar gehoord dat Nederland het
land is van de molens en de klom-
pen", zo zegt Alan.
Wanneer hij volgende week de teru-
greis naar de States onderneemt, stapt
hij met een tas vol 'impressies' in het
vliegtuig. Zegt hij: "Nederland heeft
erg veel indruk op mij gemaakt. Zeer
opvallend dat de mensen allemaal
kunnen fietsen. Bij ons in de States is
fietsen vrijwel onmogelijk, veel te ge-
vaarlijk. Verder is mij opgevallen dat
Nederland zo'n schoon land is. Het
landschap op zich is fantastisch. Bij
jullie is alles zo mooi groen. In onze

streek Massachusetts is alles bruin.
Vanwege de hitte", aldus Alan Copi-
thorne die intussen een 'zwak' heeft
gekregen voor de Nederlandse tuinen
met z'n bloemen.
De mensen vindt hij hier 'nice' en 'lo-
vely' tegelijk. Wat hem wel is tegenge-
vallen is het feit dat niet iedereen de
Engelse taal machtig is. Daar had hij
zich een andere voorstelling van ge-
maakt.

Modern
Alan Copithorne is voor onze begrip-
pen een moderne dominee die 21 jaar
geleden al zeer vooruitstrevend was
door als protestant met een katholiek
meisje te trouwen. Alan: "Ja, dat heeft
destijds heel wat stof tot gesprek gege-

ven. Ik was leraar geschiedenis toen ik
Rita (van Italiaanse afkomst) leerde
kennen. In de stad waar ik woonde
was een huwelijk tussen een protes-
tant en een katholiek niet toegestaan.
De kerk^rbood het", zo zegt hij. Een
andere ^p in Massachusetts dacht
iets 'ruimer' en stond het huwelijk wel
toe. Alan vatte toen het plan op om
dominee te worden. Een universitaire
opleiding had hij reeds achter de rug.
Hij studa^de vervolgens driejaar aan
de 'serm^Py' waarna hij op 26-jarige
leeftijd dominee werd.

Sport en politiek
Dominee Alan Copithorne is een wa-
re sportfanaat. De stad waar hij woont
is Scituate (17.000 inwoners) en ligt

ongeveer 45 kilometer van Boston.
En uit Boston komen de 'Red Sox'.
Een begrip in het land van de 'Ameri-
can baseball sport'. Alan belt zijn Rita
in Scituate regelmatig op. Wanneer
het 'Whow' in de Vordense huiska-
mer klinkt, dan weetje dat de Red Sox
hebben gewonnen. "Ze zijn al 19 wed-
strijden ongeslagen", zo zegt Alan
niet zonder trots. Wanneer zich de
mogelijkheid maar even voordoet is
hij in Boston op de tribune te vinden.
Ja, ook op zondag, "So what?"
Over de politiek kun je met Alan ook
een prachtige boom opzetten. Geen
wonder want één van de presidents-
kandidaten is de gouverneur van zijn
staat Massachusetts, Michael Duka-
kis. Hij steekt zijn bewondering voor
Dukakis niet onder stoelen of ban-
ken. "Weetje, die Bush is te conserva-
tief. Dukakis spreekt de mensen meer
aan. Hij is meer betrokken bij de so-
ciale kant van de maatschappij. Het
zal straks in november een spannen-
de race gaan worden, maar ik denk
wel dat Dukakis gaat winnen", aldus
zegt Alan Copithorne hoovol.

Televisie
Alan is gewend dat de televisie de he-
le dag aan staat. Niet zozeer om te kij-
ken, je leest er gewoon de krant bij.
Hij heeft zich verbaasd over onze te-
levisiereklame. Spotjes zoals bij voor-
beeld een blote dame die een bepaal-
de zeepsoort staat aan te prijzen,
komt op de Amerikaanse televisie
niet voor. "De moraal van de kerk
zegt: dat kan niet. Een beetje preuts
zijn wij Amerikanen wel", zo zegt hij
wat aarzelend.
Het eten in Nederland vindt hij erg
lekker. Speciaal de gehaktbal heeft in-
druk op hem gemaakt. Ook de ver-
scheidenheid aan vleeswaren tijdens
de lunch vindt hij opvallend.

Preekbeurt
Afgelopen zondag heeft bj^i de Ned.
Hervormde kerk in Vord^ien dienst
meegemaakt. "Ik kon er geen woord
van verstaan, maar de 'tunes' van de
liederen klonken mij bekend in de
oren", zo zegt hij.
Zaterdagavond a.s. zal hummen met
pastoor Van Zeelst in de^Pc. kerk te
Kranenburg een kerkdienst gaan ver-
zorgen. "Very nice, to do it", zo zegt
Alan, die zich vervolgens naar De
Herberg spoedt waar de boerendans-
groep De Knupduukskes hem de
'Drikusman' zal leren!

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Varkenslapjes met gember

Varkenslapjes gesneden van defricandeau wegen ca. 125 gram. U dient ze
snel in hete boter of olie dicht te schroeien en daarna in 10 tot 12 minuten
aan weerszijden zachtjes bruin te bakken. De combinatie met kerriepoeder,
sherry en gember leven een smakelijk gerecht op waarbij u heel goed droog
gekookte rijst en een komkommersalade kunt geven.

Reken voor 4 personen op 4 varkenslapjes a 125 gram. Verder heeft u no-
dig: kerriepoeder, droge sherry (manzanilla), gemberbolletjes, gember-
siroop en een kwart liter slagroom.

Maak het vlees droog met keukenpapier. Wrijf de lapjes in met een
mengsel van zout, peper en kerriepoeder. Laat de lapjes daarna 5 tot 10
minuten liggen. Verhit 100 gram boter in een koekepan en wacht tot het
schuim op de boter voor een groot deel is weggetrokken. Schroei de lap-
jes er snel aan weerszijden in dicht. Temper de warmtebron. Voeg, in-
dien de bakboter wat al te donker dreigt te worden, nog snel een klontje
boter (ca. 25 gram) toe. Laat de lapjes aan weerszijden zachtjes in 10 tot
12 minuten bruin bakken.
Hak intussen 6 tot 8 gemberbolletjes ragfijn. Neem de lapjes na het bak-
ken uit de pan en houd ze warm. Verwijder de bakboter. Blus de pan met
l deciliter bouillon en l deciliter sherry. Roer de aanzetsels van de bo-
dem van de pan goed los en laat er even flink de kook over gaan. Zeef
het mengsel en breng het in een klein pannetje opnieuw aan de kook.
Roer de slagroom (op kamertemperatuur) 2 a 3 eetlepels gembersiroop
en de fijngehakte gember er door en laat alles, onder regelmatig roeren,
zolang zachtjes doorkeken tot een gebonden saus is verkregen. Proefde
saus en voeg naar eigen smaak en inzicht wat zout, peper en wellicht l
theelepel fijne mosterd toe. Leg de lapjes op voorverwarmde borden en
schenk de hete gembersaus er over.

Tip: strooi er eventueel, als een extra smaakmaker, wat fijngesneden
voorjaarsuitjes, prei of bieslook over.

Bereidingstijd: 40 minuten.
Energie per portie: ca. 1.850 kJ (440 kcal.)

Playback en
Soundmix-

kampioenschap
goed voor

veel publiek

Braderie Hengelo-G
gonst van aktiviteiten

Het kermisgedruis 1988 in en rond de Kerkstraat is nauwehjks ver-
storven of een ander belangrijk spektakel vraagt de aandacht van het
publiek. De Hengelose en Keyenborgse Middenstandsvereniging
bereidt voor woensdag 10 en donderdag 11 augustus de zoveelste uit-
gave van de Hengelose Braderie. Dit feestehjk marktkramengebeu-
ren en andere aktiviteiten is jaarUjks goed voor duizenden bezoekers.

Een trekpleister daarbij vormt zeker
sinds een flink aantal jaren het kam-
pioenschap Hengelo Playback en
Soundmix. De kampioene van 1987,
Carolien Vruggink, eentalentvol
meisje van 18 lentes, zal met inzet
trachten haar titel te verdedigen.

Voor de presentator van dit zangge-
beuren, Bert van Petersen, wachten er
nog spannende uren. Het aantal deel-
nemers is inmiddels al redelijk op ni-
veau. Voor inlichtingen kan men nog
terecht bij A. Kohier (tel. 1374).

Het braderiegebeuren wordt verder
nog muzikaal opgeluisterd door
dweilorkesten en de boerenkapel „de
Bloasköppe". Ook de boerendans-
groep "Wi'j eren 't Olde" zal en emon-
stratie ten beste geven.

In de sfeer van oude ambachten heeft
het bestuur van HKM een uitgebreide
lijst gecontracteerd: mandenvlechten,
wannenmaken, stoelen matten, bijen-
korven, bezembinden, rietdekken,
midwinterhoornbouwen, kantklos-
sen, handwerken, koperslaan en pot-
tenbakken.

Voor de jeugd is er een extra attraktie
in de vorm van de aanwezigheid van
een luchtkussen. Voots zijn er nog
portrettekenen en -schilderen.

Veel leden van HKM hebben voor
deelname ingeschreven en zullen dan
met een aantrekkelijk aanbod aanwe-
zig zijn. Traditiegetrouw hebben ook
verenigingen uit de gemeenschap de
kans gehad voor deelname in te schrij-
ven. Een ruim aanbod, met uiteenlo-
pende atrrakties.

De braderie begint op beide dagen (10 en 11 augustus) voor in de
avond; plaats van handeling is de Kerkstraat, plein VS -markt, gedeel-
te Spalstraat nabtf de Remigiuskerk.

Gezien de voorlopige reacties rekent de HKM er op, dat de Braderie 's
avonds bomvol zal z\jn.

in Remigiuskerk te Hengelo-G
- Zaterdag 20 augustus 1988
Ter invulling van het zomerprogramma
1988 van de VW Hengelo-G, heeft de
Concert-commissie van de Remigius-
kerk ter plaatse, gezocht en gevonden.
Via bemiddeling van de nieuwe dirigent
van de Chr. zangver. „Looft den Heer"
(J. Noordyk) werd contact gelegd met
organist Klaas J. Garms uit Resteren
(42 jaar).
Al op 7-jarige leeftijd maakte Garms
kennis met het orgel, via een tudie op
het trapharmonium onder toezicht
van wijlen Aarnoud. In 1958 mocht hij
kennis gaan nemen van het kerkorgel,
dit in Enkhuizen, waar de vaste orga-
nist der NH Kerk dhr. Mesdag zijn
leermeester werd. Toen deze verhuis-
de naar Enschede, werd Garms al op
16-jarige leeftijd benoemd tot vaste or-
ganist van de NH Kerk aldaar. In Enk-
huizen stonden hem twee orgels ter
beschikking. In de zomer een pneu-
matisch orgel („Steenkuil") in de We-
sterkerk en 's winters een mechanisch
orgel („Freitag") in de Zuiderkerk.

De Motor- en Autoclub Lichtenvoor-
de heeft ook dit jaar een toerroute
door de Achterhoek uitgezet.

Deze rit voor motorrijders voert over
verharde wegen door het mooie land-
schap van de Achterhoek. De lengte
van de rit is rond de 200 kilometer en
kan met behulp van een duidelijke
routebeschrijving individueel worden
gereden.

Deelnemers kunnen zich op de dag
van de tocht, zondag 14 augustus a.s.,
laten inschrijven bij het inschrijfbu-
reau bij café-rest. De Koppelpaarden
in het centrum van Lichtenvoorde. Er
kan worden gestart van 9.30-11.30
uur. Het inschrijfgeld per motor be-
draagt f 12,50 met, en f 10,- zonder he-
rinneringsplaquette. KNMV-leden
krijgen op vertoon van hun lidmaat-
schapskaart f l,- reductie.

Voor meer informatie: Mare Kruip,
telefoon 05443-76249.

Wetenswaardigheden
politie Vorden

Dinsdag 26 juli: - Snelheidscontrole Ruurloseweg te Kranenburg tussen 14.40 en
15.00 uur. 3 overtredingen; hoogste snelheid 111 km/uur.
- Snelheidscontrole te Vorden (kom) tussen 16.00 en 17.00 uur. 19 overtredin-
gen; hoogste snelheid 81 km/uur.

Woensdag 27 juli: - Melding over een stort van hout en tuinafval in een bosper-
ceel te Kranenburg. Onderzoek loopt nog.
- Tevens werd er een fiets gevonden in een grot in het Vordense bos. Betreft een
Empo Club, frame nr. O 123.
- Op de Galgengoorweg te Vorden, in de buurt van de kruising met de Vordense
binnenweg, vond er omstreeks 16.00 uur een ernstig verkeersongeval plaats.
Een jeugdige Vordense autobestuurder reed vermoedelijk met te hoge snelheid
over de Galgengoorweg en verloor in een bocht de macht over het stuur, na
eerst in een slip te zijn geraakt. Hij schepte hierbij een fietsende moeder met
haar 77-jarig zoontje, die over de Galgengoorweg fietsten. Beiden zijn zwaar ge-
wond overgebracht naar Het Nieuwe Spittaal. De echtgenoot en een ander kind
van de vrouw die er ook bij fietsten, werden net niet geraakt. De mensen waren
hier op vakantie.
- Wederom snelheidscontrole op de Ruurloseweg buiten de bebouwde kom.
Tussen 16.00 en 17.20 uur passeerden 580 voertuigen. Hiervan reden er 36 te
snel, waarvan er 6 sneller reden dan 110 km/uur. Hoogste snelheid was 118 km/
uur.

Donderdag 28 juli: - Het blijkt dat de stadse mentaliteit met name in de vakantie-
tijd, ook komt overwaaien naar het platteland. Tijdens surveillances door het
dorp bleek namelijk, dat diverse borden en andere objecten te lijden hebben ge-
had onder een verfbeurt, welke niet door de plaatselijke schilders is uitgevoerd.
Een vies gezicht die graffity. Onderzoek loopt.
- Wij kregen een aangifte binnen van een zware mishandeling, welke gebeurd is
op zaterdag 23 juli 1988 omstreeks 22.00 uur.
Een 20-jarige Hengeloër fietste met zijn vriend richting Vorden. Ter hoogte van
café 't Zwaantje te Vorden kwamen hen een drietal fietsers tegen. Toen zij el-
kaar voorbij fietsten maaide de buitenste van die drie fietsers met zijn arm rich-
ting de Hengeloër. Deze kon door snel te bukken, voorkomen dat hij van zijn
fiets geslagen werd. Hij heeft toen wat gemompeld „Moet dit nu". Hierop zijn
die drie fietsers hen achterna gefiets, waarna diezelfde fietser de Hengeloër zon-
der reden tweemaal krachtig in het gezicht geslagen heeft. Deze liep hierbij een
gebroken kaak op, wat hem 3 dagen ziekenhuis en 6 weken lang vloeibaar voed-
sel eten kost. Tevens is zijn vakantie naar de knoppen. Het betreft 3fietsers, waar-
van degene die geslagen heeft aanmerkelijk groter is dan zijn vrienden. Hij droeg
donkere kleding en halflange donkere haren tot op de schouders. Wij willen graag
weten, wie dit op zijn geweten heeft. Onderzoek is in gang.

i
Zaterdag 30 juli: - Er zijn weer enkele brievenbussen van palen getrokken en
weer moest zo nodig een verkeersbord het ontgelden. Dit vond plaats in de
buurt van de Nieuwstad/Deldenseweg.
- Er vond op de parkeerplaats van hotel Bakker een doorrijding na een aanrij-
ding plaats. Een onbekende getuige heeft een briefje met het kenteken van de
veroorzaker achter de ruitenwisser van de benadeelde'gestoken. Het verzoek is
of de getuige zich wil melden voor het afleggen van een verklaring. De verdachte is
nog niet te bereiken.
- Bij de bushalte aan de Kerkstraat is een afgesloten damesfiets ontvreemd. Het
betreft hier een Gazelle, kleur zwart.
- Er vond op de Gazoorweg, ter hoogte van de T-kruising met de Joostinkweg,
een aanrijding plaats tussen een autobestuurder die uit de Joostinkweg de Ga-
zoorweg opreed en een fietster, die over de Gazoorweg fietste. De autobestuur-
der gaf geen vrije doorgang aan die fietster, die op een verharde weg fietste.
Hierbij liep de fietster een hoofdwond en een ietwat beschadigde fiets op.

Zondag 31 juli: De brandweer moest uitrukken voor een automatische brand-
melding van het herstellingsoord „de Decanije". Oorzaak was dat een bejaarde
bewoner met zijn bolknakker onder een brandmelder stond te dampen. Hier-
door ging het brandalarm af.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: sier wieldop - Herdershond, geelgekleurd met krul in staart - zilve-
ren ring met zwarte steen - 6 runderen - één paraplu - groene portemonnee met
knipsluiting f62,30 en 10 consumptie muntjes - zilveren armband met naam-
plaatje „Arthur" - l hanger aan goudkleurige ketting - zwarte herenportemon-
nee f 50,- en kleingeld - benzinedop bromfiets - meisjesfiets, club, kleur groen -
2 sleutels aan ring.
Verloren: l witte Samajeef (keeshondachtig) - wieldop van Ford Taunus (niet
die welke gevonden is) - autosleutels VW Golf- auto- en huissleutels in bruin
mapje - witte bastaard Poedel - 3 sleutels in plastic bruin hoesje - bruine heren-
portefeuille f35,- en giro pasjes - bankpas RABO - auto- en huissleutels aan
hanger - rood lederen portemonnee zonder inhoud - zwart/witte kater metgrij-
ze vlooienband - bruine portemonnee inh. bankpasje en f 25,- - mes, rood hef-
topschr. „Camping" - Jack Russel Terriër, klein, op linkeroog bruine vlek - zwar-
te portemonnee met rits, 3 sleutels en SOS-plaatje, f 10,- en los geld - zilveren
naamplaatje aan armband „Gerrit" - 4 sleutels aan ring - zwarte poes - kinder-
schoentje maat 26 - kahki petje - gekastreerde bastaard hond, zwart/bruin en
wit kleurig - sweatshirt (blauw/rood) gestreept, merk Polo.

P S.: Voordegenen die nog op vakantie gaan: Prettige vakantie en laat uw huis niet
onbewoond in de ogen van criminelen achter. Laat weten waar u zit.


