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Vierling familie Heuvelink 50.000e
bezoeker zwembad 'In de Dennen'

ze categorie meer en meer terug-
komt van bezoeken aan recreatie-
plassen. En dat is uiteraard een goe-
de zaak", aldus Martin Westerik.

Zwembad 'In de Dennen' heeft zaterdagmiddag de 50.000e bezoe-
ker van het dit seizoen mogen begroeten. Alleen is het niet precies te
zeggen wie met deze 'titel' mag gaan strijken want op deze zaterdag
besloten pa en ma Heuvelink met zoontje Geert (6 jaar) en de vier-
ling Joost, Sjoerd, Guus en San de r (2 jaar) verpozing te gaan zoeken
in het zwembad. Het was voor de uit Warnsveld afkomstige familie
Heuvelink overigens de eerste keer dit jaar dat /ij in Vorden gingen
zwemmen.

Voor het badpersoneel een beetje
moeilijk te constateren welke peuter
het eerst het controlehokje passeer-
de. "Wij hebben ze toen maar ex ae-
quo als 50.000e bezoeker geno-
teerd", zo zegt chef-badmeester Mar-
tin Westerik. Voor de familie Heuve-
link een dag om met plezier op terug
te kijken. Moeder Heuvelink kreeg
uit handen van Martin Westerik en
bos bloemen aangeboden terwijl Ro-
lien Hilbollink de familie Heuvelink
in de kantine op een consumptie
trakteerde. Uiteraard kon er deze dag
gratis door de gelukkigen gezwom-
men worden.
Met het bereiken van deze 50.000e
bezoeker heeft het Vordense zwem-
bad het aantal van voorgaande jaren
al behoorlijk overschreden.

Martin Westerik: "De afgelopen
twee jaren kwamen we niet verder
dan 45.000 bezoekers per seizoen.
Overigens een aantal dat in deze re-
gio bijzonder hoog scoort. Wanneer
het weer nog een beetje meewerkt
dan komen we dit jaar zeker op een
aantal dat ligt tussen de 60.000 en
70.000".

"Wat mij opgevallen is, is dat er deze
zomer zoveel gezinnen met kinde-
ren komen. Het lijkt er op dat juist de-

Geslaagd
In Utrecht hebben mevr. J.J. Schol-
ten-Kieft uit Lochem en de heer B.W.
ten Pas uit Vorden het examen Pri-
mair Dameskleding met zeer goed
gevolg afgelegd. De opdracht be-
stond uit het vervaardigen van een
plooirok met bijpassende hes.
Zij volgden de beroepsopleiding van
het leerlingwezen in het Maatkle-
dingambacht bij kleermakerij J.
Aartsen & Zoon te Vorden.

VERBOUWINGS-
OPRUIMING

de gehele maand AUGUSTUS

tot 50% korting
op alle artikelen

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

ULÏE TIN yORDEN

M Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
i'olgens afspraak.

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

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

ge r mogelijk oude rijbewijzen te ver-
nieuwen. I lel gaat om de uitvoerin-
gen op linnen die te herkennen zijn
aan de manier waarop de pasfoto is
vastgemaakt: de foto zit met twee rin-
getjes aan het rijbewijs vast.
Als u nog /.o'n r i jbewijs heeft, dan
mag u daar in Nederland al niet meer
mee rijden, want dergelijke rijbewij-
/eu /ijn al lang niet meer geldig.
Wanneer er op uw ri jbewijs na 'gel-
dig tot': een da tum is ingevuld na 30
juni 198:"), is het in principe nog wel
mogelijk een nieuw r i jbewi js aan te
vragen. Rijbewij /en die voor l ju l i
1985 zijn verlopen, komen niet meer
voor vernieuwing in aanmerking.

ECTIEICATIE

In liet vorige Gemeente Bulletin
stond o.a. vermeld dat de heer Len-
t ing inzamelaar is van koelkasten. Dit
is niet j u i s t . Voor koelkasten en diep-
vrie/ers geldt een speciale regeling.
De/e worden elke eerste donderdag
van de maand gratis afgehaald voor
de verwijdering van GFK's en olie.
l ' i t e r l i j k de eerste woensdag van de
maand voor 12.00 uur kunt u mel-
den bij de te lefonis te van het ge-
meentehuis ( t e l . 00752-7474) dat u
een koelkast of diepvrie/er aan de
weg plaatst.
De heer I . en t ing /amelt oude- was-
machines, bedspiralen, fietsen en
oud i j/.er in. l ' k u n t daarvoor te le fo-
nisch kontakt opnemen met de heer
l -ent ing , / i j n te le foonnummer is :
05750-43322. Dit nummer is pas ge-
wij/ igd. Verandert u dit even op de
afval wijzer?

j» VOORKOM EEN
NIEUW RIJEXAMEN:

VERNIEUW UW OUDE
RIJBEWIJS

Vanaf l oktober l ( . ) ( . )2 is het niet lan-

VVat moet u doen:
Ga /o snel mogelijk met uw oude r i j -
bewijs en twee recente, identieke pas-
foto's naar het gemeentehuis, buro
Burgerzaken. Nadat u de kosten voor
vernieuwing heeft voldaan (f .31,—),
k u n t u het nieuwe r i jbewijs in hel al-
gemeen binnen enkele dagen al op-
halen, /owel voor het aanvragen als
het a fha len van het nieuwe r i jbewi js
moet de persoon, waarvoor het nieu-
we r i jbewi js bestemd is, /elf komen.
Wacht met de nieuwe aanvraag niet
tot het al lerlaatste1 moment , want in
sommige bij/ondere gevallen zal de
gemeente bijvoorbeeld vragen om
een geneeskundige verklar ing van
het GBR. Het verkrijgen van /.o'n ver-
klaring kan enkele weken in beslag
nemen. (Keu formulieren hienoor
kan tegen be ta l ing van f .27,40 wor-
den afgehaald bij buro Burger/a-
ken.) Wanneer uw verzoek voor l ok-
tober niet van alle noodzakelijke ge-

gevens is voorzien wordt de aan-
vraag niet meer in behandeling
genomen.
Ook voor emigranten met oude rij-
bewij/en geldt de uiterste datum van
l oktober 1992. Wanneer dus een
ver/oek met alle noodzakelijke pa-
pieren na die datum binnen komt bij
de Rijksdienst voor het Wegverkeer,
heeft men formeel geen aanvraag ge-
daan. U kri jgt dan geen nieuw rijbe-
wijs meer. Voor deze groep personen
geldt dat zij een formulier kunnen
aanvragen bij: Rijksdienst voor het
Wegverkeer, Postbus 9000, 9640 HA
Veendam, onder vermelding van een
Nederlands correspondentie-adres.
Telefoon: (0) 5987-99802.

LET OP:
Oude rijbewijzen die op of na l ok-
tober 1992 worden aangeboden
kunnen niet meer worden ver-
nieuwd. OM EEN NIEUW RIJBE-
WIJS TE KRIJGEN MOET U DAN
OPNIEUW HET RIJEXAMEN AF-
LEGGEN.

»

I- HONDEN AAN DE
LIJN

De laatste tijd wordt er veel geklaagd
over loslopende honden binnen de
bebouwde kom. In de Algemene
plaatselijke verordening is een artikel
opgenomen waarin staat dat de eige-
naar of houder van een hond die
hond binnen de bebouwde kom niet
mag laten lopen /onder dat die hond
is aangeli jnd.
De hond aan de lijn (kort-aange-
l i j u d ) is beter voor mens en dier. De
houd kan dan, wanneer hij ergens
voor schrikt , geen plotselinge u i tva l
doen naar andere mensen, want ver-
geet niet dat veel mensen bang zijn
voor honden. Misschien onterecht,
maar het is nu eenmaal /o. 'levens
kan de verkeersveiligheid door loslo-
pende honden in gevaar worden ge-
l ) i a c h t . Over een kort-aangelijnde
hond hebt u direkte kontrole, over
een loslopende hond niet. Hou daar
als hondebezitter rekening mee.

OUR 'DE OUDE JAN'

Op vrijdag 14 augustus a. s. komt
tour 'de Oude Jan' door Vorden. Dit
is een tourrit waaraan ongeveer 150
jongens (voornamelijk uit Gelder-
land) van 10 tot 16 jaar deelnemen.
Van maandag tot en met zaterdag
fietsen de jongens een afstand van
ongeveer 600 kilometer. De fietsers
komen, onder politiebegeleiding,
vanuit de richting Lochem en gaan
richting Baak. Tussen 1 3. 1 5 en 13.45
uur komt de karavaan door Vorden.
(Route: Ruurloseweg-Dorpsstraat-
Het Hoge-Baakseweg) .

OUW-
VERGUNNINGEN

Op 4 augustus jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouw-
vergunningverleend aan:

— de lieer R. Marlens, Hoetinkhof
231 te Vorden, voor het bouwen
van een woning aan de Voorn e-
kamp 65 te Vorden;

— de heer R.H. A. Jansen, het Kers-
pel 34 te Vorden, voor het bouwen
van een woning aan de Voorn e-
kamp 67 te Vorden;

— de heer A.B.M. Bleumink, Lekke -
bekje 4 te Vorden, voor het ver-
groten van een kapschuur op het
perceel Lekkebekje 4 te Vorden;

— de heer F.W. Schmitz, Kerkweide
19 te Vorden, voor het bouwen
van een berging/bijkeuken op het
perceel Kerkweide 19 te Vorden;

— de heer H. W. Eskes, Kapelweg 14
te Vierakker, voor het bouwen van
een pluimveestal en het verande-
ren van een pluimveestal op het
perceel Kapelweg 14 te Vierakker.

Ingevolge het 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 burgemees-
ter en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 16 augustus 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 16 augustus 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 15 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring Maria ten Hemelopneming.

R K Kerk Vorden
Zondag 16 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 16-17 augustus
Past. W. Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Huisarts 15-16 augustus dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenartsen van zaterdag 15 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 15-16 augustus G. Jelsma, Lochem,
tel. 05730-51870.
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 klachtenspreek-
uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening '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,
Hengelo (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.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskrulsvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekjeyu// mevr. Van de Berg, tel. 6875.
augustus mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g. 6875.
Graag bellen vóór 8.30 uur.

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.

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 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.

Terminale thuiszorg 'Noaberhuip'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 augustus 10.00 uur H.B. de Nee-
ling, em.pred. te Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 15 augustus 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 16 augustus 10.00 uur Oogstviering
in de Veldkapel.

Weekend- Wacht-Pastores: 16-17 augustus
Pastor Grondhuis, tel. 05759-4221.

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 da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling 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.

Is politiek
actueel?
Als het aan de CDA afdeling Vorden
ligt, dan zeker! Niet alleen met ver-
kiezingen en dergelijke maar er ten
alle tijde zijn, dat is de mening van
het bestuur. Contact met de bevol-
king, leden of niet-leden. Op straat,
in het dorp, daar wordt de politiek ge-
maakt. Aan de basis.
Zo heeft men ook deze zomer weer
niet stil gezeten. Meningen zijn ge-
hoord, notities zijn gemaakt, er is

overleg van alle kanten en er zijn
weer contacten gelegd.

Een van de eerstvolgende bijeen-
komsten zal zijn op maandag 28 sep-
tember. Dan komt het Tweede Ka-
merlid mevr. A. Bijleveld met een ui-
teenzetting van zeer veel belangrijke
zaken, namelijk het voorontwerp
programma van uitgangspunten.
Hier zal uitvoerig door haar op wor-
den ingegaan.
Is politiek actueel? Als het aan de
CDA afdeling Vorden ligt: ja!

Zie advertentie elders in dit blad.



AKTUEEL AKTUEEL AKTUEEL

Einde vakantiepiek in zicht.

Zomerrecessen bijna te einde.

Agenda's worden weer bijgewerkt.

Even noteren:
Maandag 28 september wederom een Openbare
Ledenvergadering van het CDA afd. Vorden, met
als gast het 2e Kamerlid Mevr. A. Bijleveld.

Verdere informatie volgt t.z.t.

Bestuur CDA Vorden.

AKTUEEL AKTUEEL AKTUEEL

A T T E N T I E
A.s. kamerbewoners(ters) weer volop:

SLAAPBANKJES (12 modellen)
LEDIKANTEN v.a. 139,-
BURO'S
LINNEN- en OPBERGKASTEN
MATRASSEN
LOSSE CLUBJES enz.

TEGEN BODEMPRIJZEN!

KUIJK'SMeubelbeurs
H.A. Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde - Tel. 05443-71256

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

3 bos BLOEMEN 9,95

L™

INSCHRIJVING
NIEUWE DANSCURSUS
voor PAREN
Vanaf 15 augustus dagelijks inschrijving mogelijk,
ook telefonisch: 05730-51836.

Tijdens een gezellig avondje uit, onder deskundige leiding
en in een pas verbouwde danszaal, leren wij u de
beginselen van het dansen; of frissen uw geheugen weer
op.

Bovendien krijgt u bij ons de gelegenheid het geleerde
regelmatig op onze dansavonden in praktijk te brengen.

De lessen voor paren worden allemaal in onze dansschool
gegeven, op alle avonden behalve zaterdags.

Voor inschrijven of inlichtingen kunt u dus vanaf 15
augustus bij ons terecht.

DANSSCHOOL VEELERS, Tramstraat 37-39, 7241 CH Lochem.
Tel. 05730-51836.

VAKANTE

GIESLOI N
24 t/m 31 augustus

Kapsalon
G.J. BEERNING

Raadhuisstraat 11
Telefoon 1462

FLORALIA
Najaarsbloemschikcursus

o.l.v. José Brinkerhof

Woensdag 2, 9 en 16 september
en maandag 21 en donderdag

24 september, 20-22 uur.

Dorpscentrum.
Kosten f 25,- (excl. materiaal).

Meenemen voor de eerste les:
bloemschikmateriaal zoals scherp mes,

tangetje, een bakje en eventueel bloemen
en groen uit eigen tuin.

Opgave en informatie:
M. Jansen-tel. 2996
J. Ouwinga-tel. 2090

Tocht voor Ouderen en Bejaarden
op woensdag 26 augustus 1992

Een verrassend,
gezellig dagje
Twente
Vertrek 9 uur precies vanaf het Marktplein

Wó zullen regelmatig stoppen voor een
natje en een droogje en hopen om ca.
6 uur weer terug te zijn bij het 'Pantoffeltje'
waar ons weer een overheerlijk diner
staat te wachten.

De kosten voor deze gezellige dag
bedragen, alles inbegrepen, f 70,-
per persoon.

U kunt zich opgeven bij:

Fa. Braam, sig. mag.
Fa. Helmink
Fa. Kluvers
Fa. Polman

Namens het comité:
W. Polman en G. W. Eijerkamp.

tel. 3260
tel. 1514
tel. 1318
tel. 1314

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

WEEKENDAANBIEDING

Achterhoeksche
BOLUSSEN
met kaneel en suiker

VERS VAN DE WARME BAKKER

Dat proeft U!

DIT WEEKEND:

O voor ^Tj f O

't winkeltje in vers brood en banket

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

DEZE WEEK:

VERS LAMSVLEES
veel keus, mals, mager,

extra voordelig

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,i0 8,95
Grove verse worst 1 MG 12,50
Hamburgers per stuk 1,00
MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Roomschnitzels
s haien 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 8,95
Rundergehakti kiio 12,50

Spekiapjes • ̂  8,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Lams-
shoarma
100 gram 1,75

Boterhamworst
100 gram 1,15

Ossebraad
100 gram 1,95

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 1 00 gram

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

Ossebraad
500 gram 9,90

Lamsbout
100 gram 1,95

Lamskotelet
100 gram 1,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GRVENT

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestr; i«!t 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752 1617

AANBIEDINGEN:
geldig do. - vr. - zat. 13 -14 -15 augustus

UIT DE NOTENBAR:

Boeren
NOTENMIX

250 gram
b e t e r c o m p l e t e r

1,95
maandag 17 augustus

PANKLARE

SPITSKOOL
500 gram

1,25

dinsdag 18 augustus
GESCHRAPTE

WORTELTJES
500 gram

0,95

woensdag 19 augustus

RADJETOE
(STOOFSCHOTEL)

500 gram

2,50

BESPAAR NU!
KOOP UW OPRUIMING-SCHOENEN VOOR DE

HALVE PRIJS
ZIE ONZE REKKEN MET DE GELE STIPPEN

IE5EH
SCHOENMODE

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
BB VORDEN

'WEHL'VORDEN,e, 05752-3006

ALLEEN TIJDENS DE LAATSTE WEKEN VAN DE OPRUIMING (t/m 31-8-'92)

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje van Ivo

Sharon

Jan en Rita
Roelvink

Ruurloseweg 74
7251 L Worden

Vorden, 4 augustus 1992

Mijn hartelijke dank aan allen
die mijn 80e verjaardag in wel-
ke vorm dan ook tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

W.A.B. Borgonjen

H.K. v. Gelreweg 6,
Vorden

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken die op welke wijze
dan ook, van onze trouwdag
een onvergetelijke dag heeft
gemaakt.

Annelien en Gerrit
Klein Haneveld

Nieuwstad 33
7251 AE Vorden

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken die ons 50-jarig hu-
welijksfeest, in welke vorm dan
ook tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

H. Groot Roessink
J.M. Groot Roessink-

Groot Jebbink

Vorden, augustus 1992

DANKBETUIGING

U allen die tjdens de door ons
gehouden receptie ter gele-
genheid van ons 60-jarig hu-
welijk ons persoonlijk hebben
gefeliciteerd onze hartelijke
dank daarvoor. Ook mochten
we vele, vele felicitatiekaarten
en brieven ontvangen, ook
hiervoor onze dank.

A. Lettink
J. Lettink-Florijn

Dierenartsen
Warringa

op vakantie van

17t/m 22 aug.
De praktijk wordt

waargenomen door de
College

Breukink-Noordkamp

Aanvang te Hengelo G ld.

GEHOORZAAMHEIDS-
CURSUS

voor huishonden,
en tevens puppy-cursus

zaterdag
15 augustus 1992

om 16.30 uur.

Inl. H. Lichtenberg,
05753-2042 of A. Peters,
08344-1436, 's avonds

na 18.00 uur.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

Schoolboeken
bestellen ?

LOGA bellen.
Tel. 05752-3100

Ook voor

WAND-
MEUBELS
en bankstellen is

KUIJK'S
MEUBELBEURS

het voordel/gste adres:

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Diann Wieggers
en

Hans Lenselink

trouwen op 21 augustus a.s.
om 11.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
huwelijksreceptie van 14.30 tot
16.00 uur bij Hotel "Bakker",
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Brinkerhof 19
7251 WZ Vorden

l

Dankbaar voor de vele jaren, die ons
samen zijn gegeven, hopen wij op
woensdag 19 augustus a.s. met onze
kinderen en kleinkinderen ons 55-jarig
huwelijksfeest te vieren.

B. Berenpas
A. Berenpas-Eggink

Wij nodigen u uit op de receptie van
15.00 tot 17.00 uur in café rest. 'Den
Elter', a/d weg Zutphen-Doetinchem te
Wichmond.

7251 AK Vorden, augustus 1992
Mosselseweg 3
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Ronald Weeland
en

Sabine Helmink

gaan trouwen op 21 augustus a.s. om
12.30 uur in het gemeentehuis te
Ruurlo.

Kerkelijke inzegening vindt plaats om
13.30 uur in de St. Antonius van
Paduakerkte Kranenburg.

U bent van harte welkom op onze
receptie vanaf 15.00 uur tot 16.30 uur
in Bodega "t Pantoffeitje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ons adres blijft:
Kerkstraat 15,7261 GE Ruurlo

>v

Daar wij voorzien zijn van alle spullen,
hebben wij liever iets om ons spaarvarken te
vullen.

' vi' si' *i' sl' *L' *L' vix vi' vi<_?i/ vi' vi^_>I^>icj'I' vic^ic^ic^iy vii_>i' vii.j'i-J'ic^Ic^Ii vi^ic^i^I^.c^7r77s~7~7~'7""'7" '7"~7"~7~'7"*7""7^ '7"~7^"7" yfTTF '7- "7"^7C^7~ * '7" -7" '7" '7" *?»"T* '7> '7-*

-TBTBTBTBTB-BrBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBrBTBTBTB̂ ^

'In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.'
(Joh. 14:2)

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij
voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat
toch nog plotseling van ons is heengegaan onze
lieve mama en oma

Alberta Johanna Wïllemina
Toonk-Woerts

WEDUWE VAN B. TOONK

op de leeftijd van 78 jaar.

Eefde : Gerrit Toonk
Vorden : Dini en Bennie Lenselink

BerdieenJeroen
Gerard en Sandra

5 augustus 1992
'De Bonekamp'
Schuttestraat22
7251 MZ Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op dinsdag 18 augustus a.s. zijn wij

D/c/c Groot Wassink
en

l Mini Groot Wassink-Hiddink

25 jaar getrouwd.

Dit hopen wij te vieren op zaterdag
22 augustus.

Gelegenheid tot feliciteren van
14.00-15.30 uur in Bodega
"t Pantoff eitje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

-•:
^c

-x-
-x-

augustus 1992
Industrieweg 7,7251- JT Vorden
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Met ontroering delen wij het overlijden mee van
ons geliefd en trouw medelid

A.J.W. Toonk-Woerts

'Hetzij wij leven, hetzij wij sterven,
wij zijn des Heren'. (Rom. 14:8)

H.V.G. Linde

Met leedwezen namen we kennis van het overlij-
>den van ons geacht lid

Mevr. A.J.W. Toonk-Woerts

op de leeftijd van 78 jaar.

Bestuur en Leden
Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen,
af d. Vorden

Vorden, 5 augustus 1992

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening 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: Suzuki Alto.
Bouwj. 1981. A.P.K. tot juni
1993. Tel. 05752-2004.

• GEVRAAGD: Oppas, voor
af en toe 's avonds voor kind
van 4 jaar. Brieven onder nr.
20-2. Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP: Eiken toog-
kast, br. 1.50 m. Ledikant
90x200 met nacht-kastje. Tel.
05752-3360.

• GEVRAAGD: Huish. hulp,
4 uur per week. Brieven onder
nr. 20-1. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• VERHUISD: Mevr. G.
Beck-Olthof van de Delle 3
naar de Wehme, kamer 136.

• VERLOREN: Gele spuit-
kop, merk Gloria. Boomkwe-
kerijen M.G. Spiegelenberg
B.V., tel. 05752-1464/2114.

• GEZOCHT: Goed tehuis
voor 2 lieve jonge poesjes, 7
weken oud. Inl.: Sig. Mag.
Braam, tel. 3260.

• Wie heeft er per abuis op
ons 50-jarige feest een ver-
keerd jasje aangetrokken.
Mijn vrouw mist haar jasje. In
de binnenzak zit het adres-
kaartje. Het jasje wat overge-
bleven is, is licht grijs met
groene sjaal.

H. Groot Roessink

• TE KOOP wegens vergro-
ting huiskavel: Pöttinger do-
seerwagen met afvoerband
op pendeltandemas, bouwjaar
1987, i.z.g.st. P.R.A. Zents,
Ruurloseweg 107, Vorden.
Tel. 05752-6723.

• TE KOOP: Ford Fiesta 1.1
l, bj. '85, 64.000 km, open dak,
APK mei '93. Tel. 05752-2013.

• TE KOOP: aardappelen,
boerenkoolplanten, sla, an-
dijvie, prei, knolraap, rode
bieten, groenlofplanten.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

• Pluimveeverzorger ge-
vraagd voor enkele uren per
dag, omg. Vorden. Inl. tussen
17.00 en 18.00 uur.
Tel. 05752-1130.

KEURSLAGER

GRATIS
champignonsaus
bij onze kipf Het!

Deze week bij aankoop van 500 gram kipfi let, een
bakje overheerlijke champignonsaus gratis. Zo

zet u in een handomdraai een verrassend gerecht
op tafel.

KIPFILETmet gratis GRILLWORST(ook
bakje champignonsaus lekker op de barbecue)

500 gram 8.95
100 gram 1.25

SALAMI
STEAKS

100 gram

25

Pittig varkens-
vlees, in 10 minu-

ten klaar.

Eén dag in de week
extra voordeel!
Deze week:
Gemarineerd
SATÉ-VLEES

695•
Volgende week:
Gekruid gehakt

vleeswarenspecial

RUNDERZALM A25
100 gram ^fr •

Een bijzondere delicatesse

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

Wij

Henk en Annie Arentsen

zijn op zondag 23 augustus a.s. 25 jaar
getrouwd.

Wij hopen dit te vieren met onze
kinderen, familie en kennissen.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
zaal 'de Luifel', Dorpsstraat 11 te
Ruurlo.

augustus 1992
Esselenbroek 1 04, 7261 VD Ruurlo
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Op zondag 16 augustus 1992 zijn wij
40 jaar getrouwd.

Ab Waarlo
Dine Waarlo-Lievestro

U kunt ons hiermee feliciteren op
zaterdag 22 augustus a.s. vanaf 15.00
tot 17.00 uur in zaal 'de Keizerskroon',
Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Groenloseweg 40,7261 RN Ruurlo

Bedroefd om het verlies en dankbaar voor het
vele dat zij ons heeft gegeven in haar lange
werkzame leven, geven wij kennis van het over-
lijden van mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en grootmoeder

Margaretha Maria
Bennis-Stoffelen

geboren 7 februari 1900 -
overleden 10 augustus 1992

Lochem :
Heiloo :

Bristol G.B. :

Groningen :
Den Haag :

Amsterdam :
Delft :

W.J. Bennis
M.M. Steketee-Bennis
R. Steketee
Karin Ashwell-Steketee
George Ashwell
Paul Steketee
Ph.G.M. Bennis-Lucassen
Maarten Bennis
Frank Bennis

7241 KD Lochem, 10 augustus 1992
Tusseler115/105

Overeenkomstig haar wens is het stoffelijk over-
schot ter beschikking gesteld aan de weten-
schap.

Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 14 au-
gustus van 15.00-16.00 uur in de 'Slingezaal'
van H.R. de Scheperskamp, Paasberg 3 te Lo-
chem.

Geen bezoek aan huis.

Dr. DAGEVOS
is van 15/8 t/m 3/9

AFWEZIG
Patiënten wier achternaam begint met

At/m K kunnen terecht bij Dr. Sterringa,
tel. 1255 en L t/m Z bij Dr. Haas, tel. 1678.

OPEN
MIDDAG

Achterhoeks
Museum

1940-1945

Laatste kans voor een bezoek
op zondag 16 augustus van

14.00 tot 17.00 uur.

Marktstraat 6 - Hengelo (G.)

ROUTE IN CENTRUM BEPIJLD.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

WART
'n fijn volkoren met een extra

toevoeging van
voedingsvezels

PUUR NATUUR

Dat proeft U!

i 't winkeltje in vers brood en banket

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 Vorden - Tel. 05752-3228

Voor een PARKETVLOER groot en klem of om te renoveren?

Bij de Woodboy-vakman informeren!
$%& -B- 05735-1661

R U U R L O BV Garvelmkplein20 J.G. PANNEKOEK

,, Veilig in Jezus' armen''

Tot onze diepe droefheid, is nog onverwacht
van ons heengegaan rr.ijn iieve man, onze zorg-
zame vader en opa

Gerrit Jan Nijhof

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden : J. Nijhof-Flierman
Aalten : Gerrit Nijhof

Hannie Nijhof-Enserink
Lies, Gijs

Doesburg : Ine Naaldenberg-Nijhof
Jan Naaldenberg
Jenneken, Jan-Willem

7 augustus 1992

Het Jebbink 46
7251 BN Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats-
gevonden.

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

KANTOOR-
MEUBELS

NIEUW:

Gebruikt en b-keus,
steeds 1000 stuks

voorradig
tegen lage prijzen.

KUIJK'S
MEUBELBEURS

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256



VA M C T)e Graafschaprijders5

in een nieuwe clubtrui

Dankzij de sponsoring van de firma A luminium Techniek uit Zutphen werd de toerafdeling in een nieuwe trui gestoken. A Is
echte VAMC-vertegenwoordigerkan Europa nu kennis maken met de club en de activiteiten van de sponsor. Op de foto de
heer E. van Blankers van Aluminium Techniek temidden van de leden van de VAMC 'De Graaf schap rijders'.

Postduiven-
vereniging Vorden
Afgelopen weekend werd er door de
leden van de postduivenvereniging
aan een tweetal vluchten deelgeno-
men. Voor de jonge duiven stond de
Belgische losplaats Sint Ghislain op
het programma. Gezien de tropische
warmte kon op een pittige vlucht
worden gerekend. De snelheid van
de duiven lag dan ook beduidend la-
ger als die van de voorgaande vluch-
ten. Gelost om 8.15 uur arriveerde
met een snelheid van 65 km per uur
de 92-2435569 van vader en zoon
Boesveld om 12.08 uur op het hok.
Deze combinatie wist tevens beslag
te leggen op de tweede plaats, ge-
volgd door T. Jurriens op de derde
plaats.

Uitslag: 1. en 2. G. en H. Boesveld; 3.
5. 7. T. Jurriens; 4. 8.10. E. Oldenha-
ve; 6. C. Bruinsma; 9. M. Olieslager.
Voor de oude duiven stond de natio-
nale vlucht München op het pro-
gramma welke voor het eerst werd
gehouden in 1972 tijdens de Olympi-
sche Spelen in Duitsland. Het gehele
duivenvliegprogramma is afgestemd
op de zuid-west lijn België, Frankrijk
en Spanje. Een oostelijke losplaats
als München is voor de meeste dui-
ven qua oriëntatie een zware klus.
De inkerving in Vorden was ook
opengesteld voor leden van postdui-
venverenigingen uit Hengelo, Doe-
tinchem en Zelhem. De duiven wer-
den gelost om 7.00 uur en als eerste
meldde zich om 15.53 uur de 90-
5053971 van Cor Bruinsma die daar-
mee een afstand van 574 km aflegde.
Als tweede finishte Frans Humme-
link en als derde Ap Peters uit Hen-
gelo. Door gebrek aan ervaring en de
tropische hitte bereikten zaterdag
slechts 12 duiven van de 139 ingekorf-
de dieren het hok en werd het een
van de zwaarste vluchten vanuit deze
losplaats. Op zondag werd er verder
geklokt en kon om 11.00 uur het con-
cours worden gesloten.

Uitslag
viswedstrijd
Zondag 9 augustus werd er een se-
niorenwedstrijd gehouden in het
Twentekanaal. Er waren 18 deelne-
mers die een totaal van 60 stuks vis
vingen met een totale lengte van
14,34 meter.
Eerste plaats G. Berendsen met 5
stuks, lengte 2,07 m. Tweede plaats J.
Besselink met 8 stuks, lengte 1,73 m.
Derde plaats D. Weustenenk met 5
stuks, lengte 1,28 m. Vierde plaats D.
Huetink met 4 stuks, lengte 0,93 m.
Vijfde plaats W. Vreeman met 3
stuks, lengte 0,88 m.
De volgende seniorenwedstrijd
wordt gehouden 30 augustus.
Op 19 augustus wordt er een wed-
strijd gehouden met vrije hengel-
keus.

Kamer van Koophandel
seminars en cursussen
Bijblijven. Dat is het motto van elke ondernemer die zichzelf
en zijn bedrijf serieus neemt. Er gebeurt op maatschappe-
lijk gebied zoveel wat de dagelijkse gang van zaken in het
bedrijfsleven beïnvloedt, dat het onverstandig zou zijn om
daar geen kennis van te nemen. De Kamer van Koophandel
probeert hier zoveel mogelijk op in te springen door de
organisatie van diverse seminars en fmrsussen over actuele
onderwerpen.

Elke keer weer een boeiend
onderwerp

Voor het tweede halfjaar 1992 slaan
weer vele boeiende thema's op het
programma. Thema's /oals nieuwe
wettelijke regelingen, belastingwijzi-
gingen, milieu, arbeidscontractenen
arbeidsrecht en stress in cle werksi-
tuatie.

Hieruit blijkt (lat hel programma wat
Kamer van Koophandel biedt uiterst
divers is. Bij het kie/en van de onder-
werpen is gedacht aan verschillende
doelgroepen, waarbij de nadruk is
gelegd op ondernemers uit het mid-
den- en kleinbedrijf.

De Kamer tracht voor elk actueel on-
derwerp inleiders te /.oeken die niet
alleen UÉ^MS! deskundig -/.ijn, maai
die ool^^de dagelijkse prakti jk met
het onderwerp Ie maken hebben. Dit
verhoogt de waarde van de informa-
tie, met name omdat de Kamer een
instantie is door en awdrhet bedrijfsle-
ven.

Informatie

Informat ie over onderwerpen, the-
ma's en cursusdata kan opgevraagd
worden bij Marieke Baretta, Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor
Noord-Oost-C;eldei land. Tel. 05750-
19131.

gidsen van verschillende afdelingen
u rond door de wilde plantentuin
van frater Jeroen bij de Leo-Slich-
ting (Borculo). De t u i n wordt aan 't
eind van de middag weer gesloten.
Wie in juni de tuin bekeek /.al zijn
ogen niet geloven. Nu /.iet hij er weer
heel anders uit.
Natuurlijk / i jn er weer zaden, plan-
ten en rVN-artikelen te koop. levens
kunt u nagenieten bij een kopje kof-
fie of thee. Speciale aandacht vragen
we voor de beschrijvingen van een
groot aantal planten die u in de t u i n
kunt zien.
Op verschillende pun ten langs de
weg Ruin lo-Borc ulo staan richtings-
borden naar de Leo-Stichting/wilde
planten tuin. Gaarne de aanwi jz in -
gen voor het parkeren van fiets en
auto volgen om geen overlast aan de
bewoners te bezorgen.

Op ons artikeltje van mei over ruil-
verkaveling, kappen en snoeien van
bomen en herinplant kregen we veel
reacties. Vooral het onwaarschijnl i jk
hoog opsnoeien was veel mensen
een doorn in het oog. Jammer dat
geen enkele snoeiende instantie rea-
geerde met het waarom van deze acti-
viteit. Snoeiende arbeiders wisten
geen antwoord, zij voerden uit wat
hun baas gezegd had.
We vroegen daarom bij de bosbouw-
praklijkschool, waar bosarbeiders
worden opgeleid, om uilleg. Dit ging
vooral over laanhomen langs ver-
keerswegen. Reeds bij de aan k-g
wordt rekening gehouden met de
toekomst. De geplante boompjes zijn
op de kwekerij vaak al een eindje tak-
vrij gemaakt en daarmee gaat men in
de jaren daarna door. Een vrachtwa-
gen van 4.5 meter hoog moet l./.t.
onder de laagste takken door kun-
nen.
Daar moet dan nog ruimte boven
blijven dus totaal zo'n 6 meter, maar
takken hangen dóór, vooral bij regen
en ijzel, wat betekent dat uiteindelijk
de laagste tak op ca. 10 m boven de
grond aan de boom zit. Die is dan
inmiddels zelf ca. 25 m hoog.

Dat resultaat wordt in de loop van ja-
ren bereikt en zeker niet: ineens alle
takken eraf tot er alleen een pluim-
pje bovenin overblijft.
Het afzagen van de takken gebeurt
met overleg en men ^jobeert zo
klein mogelijke wonden^pveroorza-
ken, die bovendien een goede kans
op herstel (lidtekenvorming) heb-
ben.
Maar 'onze bomen' staan vaak hele-
maal niet langs wegen t^^-orden to-
taal kaal gemaakt, wierpHl we tegen
- 'dat is dan niet best voor die bo-
men. Ze zullen er wel heel raar uit
gaan zien vond men. Er ligt daar veel
uitlegwerkvoor het IVN.'
Dus gaan we door op de ingeslagen
weg: proberen ogen te openen voor

wal er om ons been gebeurt, en dat
niet als vanzelfsprekend goed te aan-
vaarden.
Hebt u trouwens de waterstand in
sloten en afvoerkanalen in de gaten

gehouden? Werd er veel of weinig be-
regend? /ou dat verband met elkaar
houden? Hoe dan? Ken aardig dis-
cussiepunt voor een mooie zomera-
vond.

Nederlandse
Kampioenschappen
Wolspinnen

Spinners en spinsters uit het gehele land komen zaterdag 22
augustus a.s. naar Erve Kots te Lievelde (Gld.), gemeente
Lichtenvoorde, om uit te maken wie zich dit jaar kampioen
wolspinnen mag noemen.
Al is het spinnen van wol geen noodzakelijke huisvlijt meer,
toch blijken er nog tal van mannen en vrouwen regelmatig
achter het spinnewiel te kruipen. Tussen deze ameteurspin-
ners onderling is ook nog rivaliteit, die ieder jaar weer tij-
dens deze kampioenschappen wordt 'uitgevochten'. Omdat
het zgn. Open kampioenschappen zijn, kunnen de organisa-
toren ook twee Duitse spinsters begroeten.

IVN na de vakantie
Langzamerhand komen de IVN-gid-
sen terug van vakantie. Vol nieuwe
ideeën en ervaringen gaan ze meteen
aan de slag. Op zondagmiddag 9
augustus wachten ze op de parkeer-
plaats aan de Baakseweg bij kasteel
'Hackfort' voor een wandeling door
het prachtige parklandschap. U ge-
niet van de afwisseling, hoort over
het beheer en wat er aan vast zit om
dit gebied gezond te houden.

Op y.ondag 16 augustus leiden FVN-

Dc Werkgroep NKWolspinnen orga-
niseert dit jaar voor dr 20e maal dit
evenement. Dankzij sponsoring van
Tapijtfabriekvan den Brink&Camp-
man te Lichtenvoorde kunnen deze
kampioenschappen t hans worden
gehouden op één der mooiste loka-
ties in de Achterhoek. Behalve royale
/alen en de gebouwen van het ope-
n luch tmuseum zelve, is een goede
restaurantvoorziening aanwezig. De
voorgaande wedstrijden werden tel-
kens in sporthal 'de- Pol' te /elhem
gehouden.
Mevr. T. van Amelsvoort uit /wolle
(winnares in 1991) zal zeker de reis
naar Lievelde ondernemen om haai
titel te verdedigen. De wedstrijd be-
staat uit twee rondes: een ronde
waarb i j se hapenwol uit de vacht om-
getoverd dient te worden in een zo
dun mogelijke draad en een 'Je ronde
waarin dik gesponnen moet worden.
Een deskundige' jmy heef t de- moeilij-
ke' taak de beste resu l t a ten aan te wij-
zen van de (>o deelne(e)m(st)ers.
Rondom dit spingebeuren is er van
alles te doen. Deze kampioenschap-
pen kir i jgen daarom ook steeds meer

het karakter van een landelijke tref-
dagvoor krealieve mensen,
l let openluchtmuseum is openges-
teld en in de zaal van Kive Kots zijn
diverse stands inge r i ch t , waar aller-
hande zaken over schapen en wolver-
werking te zien z i j n . Maai ookande-re
vormen van k r e a t i v i t e i l zullen ge-
toond worden.
/o / i j n er diverse demonstraties. Ken
jaarli jks hoogtepunt is de wedstrijd
van zelfgemaakte werks tukken u i t
schapenwol. De kreativilei t van de
deelnemers, zowel mannen als vrou-
wen, zal ook zeker dit keer veel be-
wonder ing oogsten.
Verder zijn er optredens van een folk-
loristische dansgroep uit Lievelde
met Achterhocksc hoercndansen en
gezellige oudenvetse harmonie amu-
ziek. Alhoewel Erve Kots midden in
l ie t groene Ac hterhoekse landschap
l i g t . is het met openbaar vervoer
goed bereikbaar NS-station Lievelde
op ongeveer 10 m i n u t e n loopaf-
stand.
Informatie : Werkgroep NK Wolspin-
nen, Wisselt 75, 7021 K i l /elhem
(08342)3195.

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

\

Het bestuur van de Stichting Peuterspeelzaalwerk
'Ot en S/en' te Vorden

vraagt i.v.m. uitbreiding van haar activiteiten z.s.m.
een enthousiaste

PEUTERSPEELZAALLEIDER M/v
voor de woensdagmiddag en zaterdagochtend

Wij zoeken iemand die:
— zich wil inzetten voor de peuters en het peuters-

peelzaalwerk;
— de vereiste diploma's bezit;
— de bestuursvergaderingen wil bijwonen.

Op bovenvermelde dagdelen zullen twee groepen van
14 peuters geplaatst worden, die na ca. 6 a 8 maan-
den doorschuiven naar twee dagdelen.
Het dienstverband zal vooralsnog een tijdelijk karak-
ter hebben.

Tevens vragen wij voor deze groepen (een)

VRIJWILLIGER(S) M/V
Inlichtingen: K. Pelgrum (secretaresse), tel. 05752-
1238.

Sollicitaties schriftelijk binnen 10 dagen te richten aan
de secretaresse van de Stichting: K. Pelgrum-Hey, het
Wiemelink 7, 7251 CW Vorden.

fashion Wij houden

op 13,14 en 15 augustus. Wij starten om 9.30 uur.
Alleen in onze filialen Vorden en Lichtenvoorde

totale leegnrkoop
van ome gehele

lomercollectie
Nu uitzoeken voor

5.- 010.-
15.- 020.-
25.- 030.-

OP = OP

KOMMEN
TOT 80%

KOM KIJKEN
EN VERDIEN
VEEL GELD
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'Kastelenrit' blijft prachtig schouwspel
Ergens komt in het Bondslied van de Vereniging van het Aange-
spannen Paard de passage voor die luidt: 'Van alle fijne dingen /ijn
rijtuig en paard ons het meeste waard. Een ieder mag het horen, we
hebben ons hart verloren aan het Aangespannen Paard'.
Bovenstaande regels /ijn daadwerkelijk van toepassing op de deel-
nemers die zondag van de party waren tijdens de koetsentocht (Kas-
telenrit) die in Vorden gehouden werd.

Als buitenstaander lijkt het nl. geen
pretje om tijdens dergelijke hoge
temperaturen geheel in stijl gekleed
met hoge hoed op door Vordens dre-
ven te rijden. Met dit weer denk je
meer aan een luchtig T-shirtje.
Gelukkig trekken de liefhebbers van
het Aangespannen Paard zich van de
warmte niets aan en blijft hun kle-
ding aangepast aan de tijd waarin met
de aanspanning gereden werd. Op
die wijze blijft een stukje historie en
nostalgie bewaard en konden zondag
weer duizenden toeschouwers langs
het parcours genieten van een uniek
schouwspel. De organiserende vere-
niging In de Reep'n onder voorzitter-
schap van Johan Norde kent zo lang-
zamerhand het klappen van de
zweep, want ook deze 16e Kastelenrit
bood de deelnemers weer schitteren-
de stukjes natuurschoon.
In totaal verschenen zo'n 134 aan-
spanningen aan de start waaronder
ook deelnemers uit Duitsland. Ook

de Nederlandse kampioen U. v.d.
Voorde gaf met zijn Tandem Cart
met aanspanning acte de présence.
Het publiek kon zich 'vergapen' aan
een grote variatie aanspanningen
zoals jachtwagens, landauers, wag-
nettes enz. Onder hen diverse rijtui-
gen die vroeger in Duitsland, Dene-
marken, Engeland, Oostenrijk en
niet te vergeten in Nederland ge-
bruikt werden.
De Kastelenrit vertrok zondagmor- -
gen vanaf de weide bij Kasteel Vor-
den. Bij kasteel De Wiersse was een
sherrystop ingelast. Daarna kwam de
stoet weer terug bij Kasteel Vorden
waar de lunch werd gebruikt. Bij de-
ze ravitaillering boden leden van de
folkloristische dansgroep De Knup-
duukskes de helpende hand.
Het middagprogramma was zodanig
samengesteld dat vanaf kasteel De
Kiefskamp groepen van zo'n 30 aan-
spanningen tien minuten na elkaar
door het dorp trokken. Gezeten op

één van de vele terrasjes (de horeca
had prachtig op dit evenement inge-
speeld) kon het publiek met een

drankje binnen handbereik de stoet
aan zich voorbij laten trekken.
Weer aangekomen op de weide voor

Kasteel Vorden kreeg het verzamel-
de publiek tekst en uitleg over de
aanspanningen en hun berijders.

Topformaties
in 'de Woage'
Zaterdag 22 augustus presenteert
discotheek 'de Woage' twee topfor-
maties van grote klasse. In de grote
zaal staat de formatie Break die op
deze avond de sterren van de hemel
zal spelen. Break is lange tijd niet
meer in Halle geweest daar zij druk
doende waren om nieuw repertoire
op te doen. Na een rustpauze van en-
kele weken zullen zij zaterdagavond
een uitgebreid repertoire geven aan
het publiek van dancing 'de Woage'.

Naast de gebruikelijke covers zullen
zij enkele eigen nummers laten ho-
ren. Muziek die een ieder aanspreekt
dat is het uitgangspunt van deze
energieke topformatie. In deze druk-
ke tijd van het jaar is het gewoon
even tijd voor een 'break' en geniet
van de muziek dat samen gaat met
een schitterende lichtshow.

Vijf dames life op het podium
Zaterdag 22 september komt de vijf-
vrouws formatie Nightshade een ex-
clusief optreden geven in dancing
discotheek 'de Woage'. Deze vijf da-
mes hebben in een zeer korte perio-
de Nederland veroverd. Zij staan te
popelen om ook jou er van te overtui-
gen dat muziek niet persé door man-
nen gemaakt behoeft te worden. Er is
geen reservering mogelijk dus kom
gewoon op tijd.

Assorti in 'ken ie die'-zaal
In de 'ken ie die'-zaal staat zaterdaga-
vond de formatie Assorti. Zij zullen
er voor zorgen dat het weer een groot
feest gaat worden. De formatie As-
sorti bestaat uit Wim Heyink die
voor het snaarwerk zorgt en de sax
bespeelt. Peter Bruggink zet zijn vin-
gers op scherp voor het orgel en de
keyboards. Als laatste van dit trio de
man achter de drums: Jeroen Po-
thoff. Alle drie muzikanten dragen
hun steentje bij met de zang.

Fietsvierdaagse
Jong Gelre
Maandag 17 augustus gaat voor het
veertiende achtereenvolgende jaar
de avon(jjfcsvierdaagse van Jong
Gelre van^rart. Men kan kiezen uit
twee afstanden te weten 20 of 35 km

per avond. Er is een beker beschik-
baar gesteld door administratiekan-
toor De Regt, Bloemendaal & Wie-
gerinck voor de grootste groep deel-
nemers. Om voor een leuke herinne-
ring in aanmerking te komen dient
men tenminste drie avond^mee te
doen. Inschrijving kan plSBvinden
maandag a.s. in het Dorpscentrum.

Recreathlon
voor volwassenen
Het badpersoneel van het zwembad
In de Dennen organiseert vrijdag 14
augustus een recreathlon voor vol-
wassenen. Het programma omvat
250 m zwemmen, 10 km fietsen en 4
km wandelen. Voor het fietsen en

wandelen zijn routes uitgestippeld
waarvan het vertrek is gepland vanaf
het zwembad waar uiteraard het
zwemmen zal plaatsvinden.
Voor nadere informatie en opgave
kan men zich melden bij de kassa van
het zwembad.

Kunstmarkt
Zaterdag 15 augustus wordt er op het
marktplein een kunstmarkt gehou-
den. Diverse kunstenaars zullen hier
aan meewerken. Zo kan het publiek
kiezen uit een ruime sortering kunst
zoals etsen, pottebakkersprodukten,
schilderijen, kunstfoto's etc.

KBO-soos
De bijeenkomst van KBO/soos Kra-
nenburg zal plaatsvinden op dinsdag-
middag 25 augustus a.s. in zaal Eij-
kelkamp, Ruurloseweg Medler.

Openbare
Bibliotheek
Adams Anouche: Ik was een vrolijk
k i nu. Berg Marinus van den: Als ou-
derdom pij n doet. Brookner Anila: Fa-
milie en vrienden. Een gesloten oog.
Cuisinier M.J.C.: Met lege handen.
Greer Germaine: Overgang, over
vrouwen en ouder worden. Griffm
Moira: Mijn overwinning. Helprin
Mark: Een soldaat uit de Grote Oor-
log. Hoefnagels Peter: De vulkaan.
HofTmann E.T.A.: Dezandman. Joe-
kes Theo: De thuisvaart. King Ste-
phen: Het verloren rijk. Mourik prof.
mr M.J.A.: Huwelijk en vermogens-
recht. Potok Chaim: Omzwervingen.
Reyes Francis: Fascinerende trucks.
Rood Lydia: Boslucht. Schouten
Edith: Als ouder alleen. Uyldert Mel-
lie: Liefde. Van Paemel Monika: De
eerste steen. Wageningen Gerda van:
Je weet toch waarom. Weg, van de snel-
weg 1992. Weldon Fay: Levenslust.
Zee Nel van der: Huis vol liefde.

Statts Quo naar
Doetinchem

Afscheid G.W. Hazekamp
van regiobestuur WNF

lolitievaria

De Britse rock-formatie Status Quo zal binnenkort een aan-
tal concerten in ons land verzorgen. Op vrijdag 28 augustus
treedt de groep op in de Doetinchemse Houtkamphal op
initiatief van horeca-ondernemer Harrie Waenink uit Hen-
gelo.

Drop Tour'. Deze tour omvat optre-
dens over de gehele wereld welke
voor alle lokaties razendsnel uitver-
kocht waren. De fanclub van de band
is al jaren veruit de grootste in de Be-
nelux.

GROEP VORDEN

Op donderdag (i augustus raakte een
'J^-jarige motorrijder uit Hengelo
((i.) /waai gewond bij een aanri jding
met een zogenaamde 'I jzeren hond',
een gemotoriseerde kar, gebruikt
voor het venoer van oud ijzer. De be-
stuurder, een r>. r>-jarige inwoner van
Zutphen, reed vanaf de Wient jes-
voortseweg de VVildenborchseweg
op. De motorrijder, die vanu i t de
r i c h t i n g Vorden naderde, reed in de
f lank van dit voertuig. De ijzeren
hond vertoonde diverse technische
gebreken en is afgevoerd naai de
sloop. legen de bestuurder is pro-
ces-verbaal opgemaakt

Gevonden voorwerpen
Kunsts tof wieldop, geen merk; kin-
der/.onnebril, paars met clownsstic-
ker/koord.

Verloren voorwerpen
Bankpas t.n.v. eig. rek. nr.
.H()f)4()()()4()0; spui tkap van rugspuit,
kleur geel. merk Gloria; tas, kleur
/wart, huiss leutels ; damesschoen,
wit , maat 39; zilveren armband, f i j n
schakel met naamplaatje; schild
ANWB 'Huize Medler' V-i verhoogd
met jaar; waarschuwingsbord 'Bijten-
de hond'.

Status Quo heeft een respectabel
aantal wereldhits op z'n naam, zoals
Pictures of Matchstick Man (19(i8),
Icein the Sun ( l < ) < > « ) , Roll Over I.ay-
down ( l 973), Down Down (1975),
Rain (1976), Again & Again (1978),
Whatever You Want (1980) en In
The ArmyNow( 1986).
Dit jaar viert 'The Quo' haar 30-jari-
ge bestaan met de Rock Till You

Voorverkoopadressen vanaf 30 jul i :
WV Doetinchem, Café 'De Zwaan'
Hengelo (Gld.), ( l a f e "t Veertje' V'ars-
sevelcl, Café "t Winkeltje' Zutphen.

RTV-ers presteren goed

v N D W K

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

Kippefilet met champignonsaus
l'er persoon ecu k ippe l l l e t van uw slager. De f i l e t helemaal panklaar verzorgd,
/ouder vel of vliesjes. Champignons reinigen en versnijden in plakjes. De
k i p p e f ï l c t s bakken in de pan, mooi kleuren langs beide z i jden in na tuu rbo t e r .
Kruiden met peperen zout . De versneden champignons e\en laten meebak-
ken. met deksel afdekken. Dan het vlees en de champignons e ru i t halen. In de
braadpan doen met 2 dl room, 2 dl \ leesbouil lon en l glas cognac, als extra
smaakgever. De saus l a t en inkoken tot sausdikte .

Wijntip: Cepage Grenache- Vin du Pays
Afkomstig u i t he t Franse zu iden . M a k k e l i j k dr inkbare , zachtdroge. w i t t e w i j n .
l I e t k l e in ' zoe t j e ' op de a fd ronk spreekt vr ien a. m. Ken cei lijke, vriendelijke
w i j n . bij ons in hel assort iment voorradig en zeer aantrekkelijk geprijsd.

Op het marktplein in Zutphen boek-
ten de RTV-ers verdienstelijke resul-
taten. Rudi Peters behaalde zijn
twaalfde seizoenzege. Hij won de
spurt van een kopgroep die bestond
uit tien man. Tweede werd Jan Spij-
ker uit Kampen. Ook won Rudi in
Uchelen de massaspurt.
Bij de amateurs reden de RTV-ers
ook weer van voren. Jan Weevers
werd knap tweede achter Herman
Reesink uit Stokkum. Derde werd
ex-prof Harry Rozendal uit Voorst.
Mano Lubbers uit Groenlo, ook lid
van de RTV, behaalde een vijfde
plaats. Jan Wullink en Peter Makkink
uit Vorden werden respectievelijk
negentiende en dertiende. De koers
werd door een kleine dertig renners
uitgereden, wat aangeeft hoe zwaar
het in Zutphen was. Diverse renners
gingen met blaren in hun handen
huiswaarts als gevolg van de zwaar
lopende en hobbelende kasseien.

Rudi Peters' 13e seizoenzege
Ondanks de hitte startten de RTV-ers
weer in hun diverse wedstrijden. Za-
terdag gingen Martin Wijers en Rudi
Peters naar AfFerden in noord-Lim-
burg. Het parkoers werd als een om-
loop omschreven en was ruim 2 km
lang. In deze koers behaalde Peters
een verdienstelijke vijfde plaats, hij

won de spurt van de tweede groep.
Martin Weijers was al blij met het uit-
rijden van de koers.
Op zondag vertrokken de gebroeders
Peters naar Cuyk-Vianen. Rudi ge-
raakte in een kopgroep van vijftien
renners in deze extra zware dag - 70
km en ontzettend warm weer - ont-
stond er een compleet slagveld zodat
de koers uitgereden werd door zo'n
30 man van de gestarte 120. Na een
rommelige slotfase met veel demara-
ges wist Rudi Peters de koers te win-
nen met een ijzersterk eindschot. Bij
de nieuwelingen behaalde Ralf Vos
uit Zutphen een zestiende plaats.
Jan Weevers uit Vorden behaalde
een vijfde plaats in een internationa-
le wedstrijd op de grens met Fran-
krijk op een zeer zwaar parkoers met
enorme hoogteverschillen. Alle gro-
te ATB-mannen waren hier bijeen
voor hun wedstrijdritme voor het
aanstaande Europees Kampioen-
schap. Peter Makkink behaalde een
dertiende plaats in het Gelderse La-
ren in een zware koers.
Woensdag 26 augustus organiseert
de RTV de zeventiende Ronde van
Wichmond voor veteranen en ama-
teurs B. Ook zijn de RTV-ers aan het
trainen voor het Nationaal Clubkam-
pioenschap te Almere welke op za-
terdag 26 september verreden zal
worden.

Wegens het bereiken van de statutaire
leefnjdslimiet nam de heer G.W. Ha-
zekamp afscheid van het Wereld Na-
tuur Fonds bestuur Noord-Oost Ne-
derland. Om die reden werd hij hem
thuis een bijeenkomst belegd.

De voorzitter van het comité Noord-
Oost Nederland memoreerde het
werk van de heer Hazekamp voor het
Wereld Natuur Fonds als "onze tech-
nicus waarop het comité altijd een
beroep kon doen, of dat nu was op
een bradeiïe of een filmvoorstelling,
altijd vond de heer Hazekamp wel

een inventieve oplossing. Het is nu
tijd om afscheid te nemen van één
van de mensen van het eerste uur,
toen het WNF nog niet zo bekend
was in de regio".
Namens het landelijk comité WNF
te Zeist bood mevrouw E.C. van
Riel-Dam een prachtig en uniek bord
aan met het WNF-logo: de panda-
beer.
Op de foto de aanbieding van het
bord door mevr. van Riel aan de heer
Hazekamp. Aanwezig was hierbij
ook de heer W.E.A. Cath, secretaris
comité Noord-Oost Gelderland.



JONG GELRE organiseert

140AVOND-
FIETSVIERDAAGSE
op 17,18,19 en 20 augustus 1992

Routes van 20 en 35 km

Beker voor de grootste groep deelnemers

Kosten f 7,50 p.p. of f 2,50 per avond

Startplaats: Dorpscentrum Vorden
Starttijd: 18.30 - 20.00 uur

DISCO vi ;RVOE

FIETSPUZZELTOCHT
zondag 16 augustus

Start vanaf 13.30 tot 14.30
uur bij Café Wapen van
Medler, Ruurloseweg l 14
te Vorden.

Oranjecommissie
Medlertol.

Voor al uw

e/ecfra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Fortune
HERENSLIPS 7,50

2 stuks 12,50

Fortune

DAMESSLIPS
heup en taille

2 stuks

,50
10,00

MORSSINKHOF

Nieuwstad 14 - VORDEN

WILINK
INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 J L Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhu.ur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in dejt^sen van Vorden.

,,zeet de jongs'

CD f 35,-/MC f 20,-
BIJ:

„De Spannevogel"
Ruurloseweg 2 - Hengelo (G.) (bij de kerk)

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9 00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

OPRUIMINGS-FINALE l
NU:

25°/<O EXTRA KORTING
op alle reeds afgeprijsde dames- en
heren zomermode
(ook op de halve prijzen!!)
* t/m zaterdag 15 augustus

Modecentrum

l

Dorpsstraat 22

Tel. 05735-1438

RUURLO

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-TV-video

REPARATIE
Bel Bredeveld;
05752-1000

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

voorheen' ÏONDERWINKEL

Van oudsher het vertrouwde adres voor al uw
leveringen van zand, grind, grond en korrelmix

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg3-7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 -Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-52924065

MILIEUVRIENDELIJK
TAPIJT

gemaakt van PET-flessen

zie ingezonden stuk elders In dit blad

BIJ:

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

AANBIEDING van 15 augustus t/m 5 september:

VLEESPAKKET voor f 10,95 Perki,o
Dit vleespakket wordt diepvriesklaar afgesneden, eventueel verpakt, vanaf 15 kilo.

Vlees gratis aan huis bezorgd.

Voor folder en informatie: * 05739-1202 (tam. Sasse)

AUGUSTUS:
12 VW, folklore avond

Knupduukskes
12 VVV, Linde.se molen -verhalen
13 VW, be/.ichtiging kasteel en

avondwandeling
13 VW.viswedstrijd
1 1 S\V( )V, ( ) ] > c n Tafel de Wehme
15 VW, Kunstmarkt Marktplein
16 Medlertol, lietsoriëntei ingsrit
l (i W N F, Natuurwandeling de

Wildenborch
l 7 VW, bezichtiging kasteel en

avondwandeling
17 t/m 20 Jong (.eire

avondfietsvierdaagse
18 VVV, bezichtigingPinetum
1 S SWOV, Open Tafel de Wehme
18 HSV de Snoekbaars,

jeugdvvedstrijd
19 Lindese molen, verhalen
20 WV, bezichtiging kasteel Vorden
21 LR en PC De Graafschap,

Klootschietavond bij Lenselink,
Vosheuvelweg

2 l SW( )V, Open l a f el de Wehme
22 VVV, de Knupduukskes-

folklorist ische fietstocht
22-23 Wichmond, vogelschielen en

fietstocht
24 VVV, bezichtiging kasteel yorden

25 KBO soos Kranenburg, zaal
Eykelkamp
SWOV, Open Tafel de Wehme
Hacklbrt, lezing
Natuurmonumenten

25 i/m 29 Volksfeest Wichmond,
optocht, kermis, wielerronde

2 ( > I ouwtrektoernooiMedler
26 Welfare, handwerken de Wehme
26 Lindese molen, verhalen
27 Bejaardenmiddag Vierakker-

Wichmond, Ludgerusgebouw
27 Bejaardenkring, Dorpscentrum
27 VW, bezichtiging kasteel Vorden
28 SWOV, Open Tafel de Wehme
29 W Vorden, voetbaltoernooi
30 Clubhuis Medler,

touwtrektoernooi
30 HSV de Snoekbaars,

viswedstrijden senioren
30 RK Kerk Kranenburg,

tentoonstelling 125 jaar Kerkelijk
Leven

31 WV, bezichting kasteel Vorden

SEPTEMBER:
3 HVG dorp, Fietstocht, 's middags

vanaf de kerk
5 JongGelre, klootschiettoernooi

't Zwaantje
7 VVV, he/ichtigingKasteel Vorden
9 Welfare, Handwerken, de Wehme

K) Bejaardenkring, Dorpscentrum
12 Open Monumentendag
13 VA M C, I lerfstrit, café Eykelkamp
13 11SV de Snoekbaars,

senionvedstrijd

14 WV, bezichtiging Kasteel Vorden
15 KPO, dhr. J. ter Beek, lezing
15 KPO Vierakker, Keuringsdienst

van Waren
15 NCVB, Fietstocht AVIKO
15 NCVB, ds. H. Westerink
16 HVG dorp, Zuivelavond
19 Open Dag, Gemeente Vorden
19 WNF, Natuurwandeling 'den

Bramel'
21 VW, bezichtiging Kasteel Vorden
24 Bejaardenkring, Dorpscentrum
25/26 Linde's Feest
26 TrimclubKastelentrimloop
27 VRTC, Herfsttoertocht, de

Herberg
28 VW, bezichtiging Kasteel Vorden

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Vakkundig onderhoud is de basis voor een goed funktione-
ren van alle machines en apparatuur. Het verhoogt het
rendement en dient de veiligheid. Onze monteurs zijn
gespecialiseerd in het onderhouden en inspekteren van
fabrieksmachines. Degelijk vakwerk, ervaring en een goede
kennis van zaken zorgen ervoor dat de zaak gesmeerd
blijft lopen.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg H WICHMOND 05754 1755É Laarstraat 61 ZUTPHEN057S

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 054S6 • 1344
18383

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben ?
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedr
V4N
DKft

Leo Westerhof:

Utél 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208



GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd. RO-
Koetshuis) ligt vanaf 14 augustus 1992 op werkdagen
van 09.00 tot 12.00 uur en op de woensdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage de beschikking op het verzoek
van:

1. dhr. A.G. Gotink, Lankampweg 2, 7251 PM Vorden,
adres inrichting: Lankampweg 2 en 4. 2. dhr. W.L.
Winkel, Almenseweg 33, 7251 HN Vorden, adres in-
richting: Almenseweg 33. 3. dhr. G. Hendriksen,
Wiersserbroekweg 3, 7251 LG Vorden, adres inrich-
ting: Wiersserbroekweg 3. 4. dhr. J. van Ark, Wilden-
porchseweg 19, 7251 KB Vorden, adres inrichting:
Wildenborchseweg 16 en 19. 5. dhr. DJ. Norde,
Ruurloseweg 48, 7251 LM Vorden, adres inrichting:
Ruurloseweg 48. 6. dhr. A. Klein Brinke, Zutphense-
weg 85, 7251 DJ Vorden, adres inrichting: Zutphense-
weg 85. 7. dhr. H.W. Besseling, Koekoekstraat 1,
7233 PB Vierakker, adres inrichting: Koekoekstraat 1
en 3. 8. dhr. W.M. Hissink, Rietgerweg 3, 7251 HD
Vorden, adres inrichting: Rietgerweg 3.

De nrs. 1 t/m 5 betreffen nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunningen voor een agrarisch bedrijf.
Nr. 6 betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een herstelinrichting voor mo-
torvoertuigen en rijwielen alsmede een verkooppunt
voor motorbrandstoffen.
Nr. 7 betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een landbouwmechanisatie-
bedrijf.
Nr. 8 betreft een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een loon- en transportbedrijf.

De strekking van deze beschikkingen 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 ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de ver-
gunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden in-
gesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

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

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van terinzagelegging van de
beschikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van genoem-
de afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wqrdt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 21 juli 1992.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris, de burgemeester,
P. de Vries. E.J.C. Kamerling.

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 17 augustus 1992, gedurende
een maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afd. ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied 1992, no.4'.

Genoemd plan heeft betrekking op de boomkwekerij
aan de Oude Zutphenseweg 5a, alhier.

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de Gemeenteraad
van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 13 augustus 1992
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

.T" HERSTELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

VERANTWOORD TAPIJTJE

Lopen op PET-flessen
Misschien komt het door de onlangs gehouden milieu-
conferentie in Rio. maar tk heb de laatste t i j d een milieu-
tic. Vandaar dat ik nu weer melding maak van een tapijt
dat wordt gemaakt van PET-flessen. Het klinkt misschien
raar. maar als je het tapijt ziet. val je er vast ook voor. Het
is te verkrijgen in vijftien verschillende tinten, bijzonder
slijtvast en duurzaam. Of dat nog niet genoeg is. is het
ook nog antistatiseh. Maar het belangrijkste is toch wel:
PET-flcssen-tapijt helpt de afvalberg verminderen. De
advlesprijs is f259,- per meter op 395 cm breedte. Meer
welen?

Wonlngtnrtchüng De Spar.nevogel. tel. 05753-1484.
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American stoelt
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

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.

Mi !•
in^

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

SLAAP-
BANKJES,

ledikanten, buro's,
matrassen, vele

linnen- en
opbergkasten,
tafeltjes, rieten

stoelen enz.
tegen spotprijzen.

KUIJK'S
MEUBELBEURS

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

Wie gaat er mee naar de

FLORIADE l
Elke woensdag t/m 30 september.

Vertrek vanaf het marktplein:
Ruurio 7.30 uur- Vorden 7.45 uur

Zutphen 8.00 uur - Brummen 8.15 uur
Eerbeek 8. 20 uur

Kosterff 43,- p.p. (incl. bus en entree).

Voor boekingen:

J. L. Harren
Klarenbeekseweg 14 -VOORST

Tel. 05758-1 334

Alleen bij voldoende deelname.

Jansen & gal jf
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 9 1
WARNSVELD
-B 05750-22816

FOCVv/1

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

ATTENTIE!
Steeds voorradig ca. 300

eethoek- en
keukenstoelen
met bijp. tafels

tegen bodemprijzen.

KUIJK'S
MEUBELBEURS

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

KERKSTRAAT 6 • GROENLO - TEL.: 05440-61308

Zaterdag 15 flug.

KALIBER

Tramstraat 37-39
Lochem

INSCHRIJVING
NIEUWE DANSCURSUS
Vanaf 15 augustus dagelijks inschrijving mogelijk,
ook telefonisch: 05730-51836.

Opgave voor de scholieren:

In LOCHEM op
Zondag 23 augustus van 17.00-19.00 uur.
Vrijdag 28 augustus van 17.00-19.00 uur .

Of in een van de andere plaatsen waar wij lesgeven.

In LAREN:
Maandag 24 augustus
van 18.00-19.15 uur
m/aa lSTEGEMAN

In RUURLO:
Dinsdaiz 25 aimustus
van 18.15-19.30 uur
i i DL 'LUIFEL

In BORCULO:
Woensdat» 26 auuus tus
van 18.15-19.30 um-
in /aal PETERS

In NEEDE:
Maandag 24 augustus
van 19.30-20.45 uur
in /aal M L Y L R S

InGEESTEREN:
Woensdag 26 augustus
van 18.00-19.00 uur
in /aal BAAN

In VORDEN:
Zaterdag 2l) a u g u s t u s
van 18.00-19.30 uur
in HET DORPS-
CENTRÜM

N.B. De inschrijving is aan de zalen waar les wordt gegeven!
Inschrijf geld f 10,-per persoon.

DANSSCHOOL VEELERS, Tramstraat 37-39, 7241 CH Lochem.
Tel. 05730-51836.

VOORKOM AUTODIEFSTAL !!!
30.000 gestolen auto's is teveel!

De/e week in Ruurio en Vorden: vrijdag 14 augustus van 09.00 tot 12.30 uur in Ruurio op
de parkeerplaats van de Coop aan de Zuivelweg en van 14.00 tot 17.30 uur in Vorden op de
parkeerplaats van de Markt (Marktplein) kun t U terecht voor

AKTIE KENTEKEN GRAVEREN IN ALLE RUITEN
per auto slechts I ^ ̂  •""

(reflecterende coating die de gravure hij regen en 's avonds hij s t raa t l ich t zichtbaar houdt:
f 10,-ex tra)

Aanhevolen door politie, ANWB en
ver/ekeringcn.

I .et op de gele outfi t van Automark.

AUTOMARK ZET ZE ER AL JAREN GLASHARD IN!!!



PAARDEKRACHTEN EN SPROOKJESVUURWERK OP TERREIN LOCHEM/BARCHEM

Invasie op Tractor Pulling Lochem?
De Graafschap
Bij het op 9 augustus gehouden con-
cours hippique in Barchem behaalde
Mariska Stijntjes met haar paard Ve-
nise de vierde prijs in de B-dressuur
met 127 punten.

'We rekenen op zo'n acht a tienduizend toeschouwers. De voorver-
koop loopt als een trein', vertelt André Wesselink, bestuurslid van
de Stichting Tractor Pulling Lochem. Wesselink is blij met de mas-
sale belangstelling voor het Nederlands kampioenschap tractorpul-
ling op zaterdagavond 15 augustus en denkt dat het goede presteren
van de Lochemse tractor Hurricane en de vuurwerkshow van Gerrit
Jan Wagenvoort uit Wapenveld het publiek naar het wedstrydter-
rein aan de weg Lochem-Barchem lokken.

Na onderbreking van één jaar staat
de STPL, geruggesteund door de
supportersclub van de Hurricane op-
nieuw voor de klus een belangrijke
NK tractorpulling vlekkeloos te orga-
niseren. Vooral dat laatste is voor
Wesselink van essentieel belang. De
zaakjes dienen tot in de puntjes gere-
geld te zijn. Deelnemers, publiek en
B&W van de gemeente Lochem
moeten na afloop tevreden terug kij-
ken op een prachtig evenement. In
verband met drukke werkzaamhe-
den en gezinsuitbreiding kon de éé-
nendertigjarige tractorenverkoper
vorig jaar niet genoeg tijd vrijmaken
om die 'perfectie' te garanderen en
besloot met bloedend hart een jaartje
over te slaan. 'Je doet iets goed of he-
lemaal niet', is de stellingname van
de STPL-preases. Nu privé alles in
een rustiger vaarwater is gekomen,
steekt de in Barchem wonende orga-
nisator al zijn vrije tijd in de jaarlijkse
droom: het Nederlands Kampioen-
schap Tractor Pulling.

Wesselink beseft terdege dat het pu-
bliek ieder jaar iets anders wil. 'Om
de toeschouwers te blijven boeien
bieden we telkens een ander omlij-
stend programma. We gaan ervan uit
dat het publiek een gezellig avondje
uit wil. Men wil zich vermaken. Daar
moet je als organisatie op inspelen.
We denken met het contracteren van
vuurwerkbouwer Gerrit Jan Wagen-
voort een extra dimensie aan het eve-
nement te geven. Verder zal het Bar-
chemse dweilorkest De Loarbar-
chies de sfeer op de tribunes verho-
gen en zal in de feesttent een coun-
try/western muziekje de relatie trac-
torpulling-Texas benadrukken. Te-
vens zal er een demonstratie micro-
pulling worden gegeven. Op schaal

1/10 gebouwde tractoren met het ui-
terlijk van grootheden zoals Black
Out, Hurricane en Blits & Pieces. De
micropullers kennen inmiddels een
eigen competitie.
Een compleet programma dat er mag
zijn, maar organisatorisch ook aan-
passingen vergt. In verband met de
grote publieke belangstelling hebben
we het wedstrijdterrein alsmede de
parkeergelegenheid drastisch uitge-
breid. Zo'n 78.000 m waarvan vooral
de parkeerruimte het leeuwenaan-
deel inneemt. Dit met het oog op de
verkeersveiligheid (niet meer parke-
ren langs de Lochemseweg). Op het
wedstrijdterrein zelf heeft het pu-
bliek meer bewegingsruimte en zal
het gemakkelijker 'buurten' zijn bij
de diverse equipes', aldus André
Wesselink.

Hurricane kanshebber
De Lochemse tractor Hurricane be-
stuurd door Gerrit Esselink in de 4.4
Super Stock-klasse, heeft een reële
mogelijkheid het kampioenschap
naar zich toe te trekken tijdens de
thuiswedstrijd. Esselink gaat op het
moment van publikatie met vijftig
punten voorsprong aan de leiding. Er
zijn echter nog drie wedstrijden te rij-
den voor de nationale competitie.
Aid de Hurricane deze voorsprong
tot en met Lochem vasthoud is het
kampioenschap veilig gesteld. De
concurrentie in de vorm van Demoli-
tion Deere en Silver Bullet zullen ze-
ker een stokje willen steken voor Es-
selink's plannen.
In de 3.4 ton Super Stock-klasse zit
Erik Meijer uit Laren achter het
stuurwiel van de Hurricane. Ook hij
heeft nog alle kansen op het kam-'
pioenschap. Bits & Pieces en Demo-

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Gerrit Esselink in actie met de tot meer dan 1.000 pk opgevoerde Hurrican.

lition Deere zijn de te kloppen com-
binaties. Beide heren zijn natuurlijk
gebrand op de 'dubbel'. Verder in de-
ze klasse aan de start Henk Meilink
uit Holten met Roughneck. Meilink
heeft dit seizoen onder de maat ge-
presteerd en voor hem is Lochem na-
tuurlijk bij uitstek geschikt om zijn
supporters te laten zien dat hij wel
degelijk mee telt tussen al het geweld
in de Super Stock-klasse.

In de vrije klasse zijn het opnieuw It
Kypmantsje van Cees Zijsling uit
Ulst, Green Spirit bemand door Pru-
dent Buyck uit Biervliet en Popeye
bestuurd door Jan van Alphen uit
Bladel q^fcie dienst uitmaken. De
spectacuKnre White Horse van Ger-
rit van den Oever uit Uden heeft tot
nu toe enkele steekjes laten vallen en
is alleszins belust op revanche. In
Uden w^dt hard gewerkt om het
'witte pa^v op scherp te krijgen. De

vrije klasse komt aan de start in de
3.4, 4.4 en 5.7 ton klasse. Natuurlijk
komen ook de Minipullers in Lo-
chem aan de start en enkele kansheb-
bers voor de overwinning heten
Gompie met René de Bruin uit
Maasland in het zadel, Bandit met
Dirk van Dasselaar uit Putten achter
het stuur en de Lambada 2 gereden
door Wim Dengerink uit Zwolle.

Natuurlijk komt ook nu weer de zo-
geheten 'boerenklasse' op 15 augus-
tus in Lochem aan de start. Deze
klasse waarin wordt gereden met
tractoren die u normaliter op het
boerenerf tegenkomt, vc^Éde de ba-
kermat voor wat de Tractor Pulling
nu is. De STPL beseft dit terdege en
biedt jaarlijks startgelegenheid aan
deze klasse. Op moment van schrij-
ven hebben zich vijfendertig deelne-
mers aangemeld. dft

De in Lochem gevestigde Kaashoek
stelde in 1986 een wisselbokaal ter
beschikking aan de STPL. De beker
blijft eigendom van de organisatie.
Het publiek bepaalt de winnaar van
deze bokaal. Degene die door de toe-
schouwers aangewezen wordt als de
meest spectaculaire tractor wint de
bokaal. Winnaars waren in 1986 Po-
peye, 1987 Dombo, 1988 Popeye,
1989 Popeye, 1990 It Kypmantsje.

Voor de White Horse alle reden om
zich in Lochem te manifesteren.

De tractorpullingwedstrijden in Lo-
chem beginnen op zaterdagavond 15
augustus. In het avonddonker kunt u
genieten van vuurwerk op tweeërlei
gebied. Uiteraard van de tractoren
die via hun schoorstenen de nodige
vlammen afwerpen en natuurlijk van
het professionele vuurwerk van Ger-
rit Jan Wagenvoort uit Wapenveld.
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Autotron Entertainmentteam
langer op de planken

zorgt voor de nodige afwisseling in rijbewijs een proefritje maken in een
het park. De gehel maand augustus elektrische auto, de Mini-El City, een
kunnen de bezoekers met een CBR- ervaring op zich.

Deze advertentie is aangeboden door
Drukkerij Weevers BV. Vorden.

Het zyn momtenteel drukke tyden voor het Autotron Entertain-
mentteam. Tweemaal per dag verzorgen de vier leden een werve-
lende drie kwartier durende voorstelling. De gevarieerde acts blij-
ken bij jong en oud uitstekend in de smaak te vallen getuige de tel-
kens weer prima gevulde tribunes rond de piste in de gezellige Koe-
pelhal.

Het Entertainmentteam heeft het
programma in vergelijking met het
vorige seizoen aanzienlijk uitge-
breid. De voorstellingen die dage-
lijks om 13.00 en 16.00 uur van start
gaan, zijn totaal afwijkend van elkaar.
Wie Mare Picar, Peter Sunshine,
Miss Alexandra en Alberto twee-
maal willen zien optreden, krijgt dus
tweemaal een verschillende voor-
stelling voorgeschoteld.
De bekende borden-act, de Western-
act, jongleren en het optreden van de
muzikale clowns zijn onderdelen die
ook nu weer op het programma
staan. Een geslaagd nieuw onderdeel
van het programma is het optreden
van een poppenspeler die met een
wel heel bijzonder kameraadje op de
planken staat. Het onderdeel waarin
de clowns karateles krijgen zou wel
eens kunnen uitgroeien tot het favo-
riete nummer van het Autotronpu-
bliek. Peter Sunshine en Mare Picar
brengen fonkelnieuwe jongleer-acts
met hoeden, ballen kegels, ringen en
brandende fakkels.

Het doel van de vier ambitieuze cir-
cusartiesten is het publiek een zo ge-
varieerd mogelijk programma te bie-
den. Daar de shows in eerste instan-
tie bedoeld zijn het jeugdige publiek
te vermaken, ligt ook in het seizoen
1992 de nadruk op de clownerie. Miss
Alexandra leidt dagelijks de jeugd
rond door het schitterende en leerza-
me automobielmuseum van Autot-
ron. Zij doet dit onder de naam Tante
Pottekna) op geheel eigen wijze. In
het hoogseizoen worden de rondlei-
dingen op gezette tijden ook ver-

zorgd door een broer van haar, Non-
kel Bougie.

Openlucht
Het Entertainmentteam neemt ook

de dagelijkse Autoparade voor zijn
rekening. Momenteel legt het team-
de laatste hand aan nieuwe activitei-
ten die naast de dagelijkse voorstel-
lingen in de open lucht worden ont-
plooid. De bezoeker kan aangehou-
den worden door de Autotronagen-
ten in een Amerikaanse politiewa-
gen en verzocht worden enige proe-
ven af te leggen. Het is raadzaam om
in geval van een aanhouding alle me-
dewerking te verlenen, de directie
staat niet in voor de gevolgen, alhoe-
wel de opgelegde boetes vaak posi-
tief uitvallen.
De oudtante van het entertainment-
team is voor de zomer op bezoek en

Eerste schooldag in het teken
van de verkeersveiligheid

Dit keer informatie over de Alzheimer stichting en Radiouitzending
voor Senioren via Omroep Gelderland.

Vergeetachtig? of
dement?
Onder deze titel is een nieuwe bro-
chure van de Alsheimer Stichting
van cle pers gerold. Veel mensen, met
name ouderen, hebben klachten
over vergeetachtigheid. Vaak wordt
gedacht dat vergeetachtigheid een
teken is van beginnende dementie,
wat tot grote ongerustheid kan lei-
den. Gelukkig is deze opvatting
meestal onjuist.

In 'Vergeetachtig? of dement?' wor-
den de verschillen duidelijk gemaakt
tussen normale vergeetachtigheid en
dementie. De brochure beoogt men-
sen in staat te stellen bij zichzelf na te
gaan of hun bezorgdheid terecht of
onterecht is. Ook worden adviezen
gegeven over wanneer het verstandig
is hulp in te roepen en waar men te-
recht kan.

'Vergeetachtig? of dement?' is de ze-
vende in de serie brochures die de
Al/heimer Stichting uitgeeft. Eerder
z i j n verschenen: Duidelijkheid over
dementie, Thuis omgaan met de-
mentie, Dementie en rechtsbescher-

ming, Dementie en samenleven, Het
kan niet meer... wat nu?, Als opname
in zicht komt.
Deze brochures zijn tegen geringe
kosten te verkrijgen bij de Alzheimer
Vereniging Achterhoek, Postbus
437, 7100 AK Winterswijk. Tel.
(05430) 12532 mevr. D. Lamers;
(05443) 72814 mevr. R. C,erritsen.

Radiouitzendingen voor
Senioren

De Derde Jeugd
In verband met landelijke en interna-
tionale evenementen (Wereldten-
toonstelling in Spanje, Tour de Fran-
ce, tenniskampioenschappen) in de
maanden juli, augustus en septem-
ber 1992, heeft Omroep Gelderland
besloten in deze periode de pro-
grammering te wijzigen.
Een aantal van de bestaande pro-
gramma's wordt daardoor gedeelte-
lijk of niet uitgezonden. Eén daarvan
is het programma 'De Derde Jeugd'.
De eerstvolgende uitzending zal
plaatsvinden op vrijdag 2 oktober.
Daarna zal de gebruikelijke frekwen-
tie van eens per week weer van toe-
passing zijn.

Op 17 augustus a.s. - de eerste school-
dag van de basisschool - gaat voor de
vijfde maal in Gelderland de jaarlijks
terugkerende verkeersveiligheidsactie
'Wij gaan weer naar school' van start

In het kader van deze actie heeft het
Regionaal Orgaan Verkeersveilig-
heid Gelderland (ROVG) prijzen be-
schikbaar gesteld voor basisscholen
die actief deelnemen aan deze actie.
De hoofdprijs is gewonnen door een
basisschool in Druten en zal op 17 au-
gustus, de startdag van de actie, wor-
den uitgereikt door de secretaris van
het RVOG. De eerste schooldag zal
voor de Drutense en vele andere ba-
sisscholen in Gelderland geheel in
het teken staan van de verkeersveilig-
heid.

De actie 'Wij gaan weer naar school!
is een verkeersveiligheidsactie die tot
doel heeft de verkeersveiligheid van
schoolgaande kinderen te verhogen.
De actie attendeert enerzijds gemo-
toriseerde weggebruikers op de aan-
wezigheid en het verkeersgedrag van
scholieren direct na de zomervakan-
tie, anderzijds worden scholieren
zelf aangesproken op hun verkeers-
gedrag.
Een mix van activiteiten op het ge-
bied van publiciteit, verkeersonder-
wijs, verkeerstoezicht, aanpak van
schoolrouteknelpunten, etc. geven
vorm en inhoud aan deze actie. Tallo-
ze organisaties (gemeenten, politie,
scholen, VVN-afdelingen) leveren
inmiddels een bijdrage aan deze ac-
tie op lokaal niveau.
Verkeer is voor schoolgaande jonge-
ren doodsoorzaak nummer 1. Elk
jaar eist het verkeer, met name direct
na de zomervakantie, een rampzali-
ge tol aan mensenlevens en (zwaar)

Wij gaan weer
naar school

gewonde slachtoffers onder de jeug-
dige verkeersdeelnemers. Bijna een
kwart van alle verkeersslachtoffers in
Gelderland is tussen de 5 en 17 jaar.
Gelukkig is er sprake van een dalen-
de tendens. Werden in 1990 nog 1.547
jongeren (5-17 jaar) het slachtoffer
van een verkeersongeval, in 1991 was
dit aantal met ruim 12% gedaald tot
1.355 slachtoffers. De sterkste daling

werd bereikt in de risicogroep 16-17-
jarige bromfietsers (1990: 723 slach-
toffers, 1991 594 slachtoffers).
Hoewel men zich hierover mag ver-
heugen mag de daling geenszins re-
den tot vermindering van inspanning
zijn. Te lang heeft men al onterecht
er in berust dat het hoge aantal ver-
keersslachtoffers inherent is aan het
huidige verkeerssysteem.


