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Floralia
Bloemschikcursus

• 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 E.J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

y BOUWVERGUNNINGEN

standplaatsvergunningen vastgesteld
voor Vorden. Wichmond is hierin destijds niet betrokken, omdat de vaststelling van het maximumstelsel heeft
plaatsgevonden voor de herindeling.
Door middel van het maximumstelsel
kunnen burgemeester en wethouders
bepalen hoeveel standplaatsenvergunningen er van een bepaalde branche
worden verleend, zodat er niet een onbeperkt aantal vergunningen wordt afgegeven.
Burgemeester en wethouders hebben
nu voor Wichmond het onderstaande
maximumstelsel standplaatsvergunningen vastgesteld:
BRANCHES
1. ijs en aanverwante artikelen, op halfjaarbasis;
2. overige branches, mits de te koop
aangeboden artikelen geen hoofdbestanddeel vormen van artikelen
die worden verkocht in de in Wichmond gevestigde winkels, op jaarba-

Op 2 juli jongstleden hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— r.cbr. Antink, Maalderinkweg l te
Vorden, voor het bouwen van een
veestal op het perceel Maalderinkweg l te Vorden.

AANTAL STANDPLAATSEN
Per dag mogen maximaal 2 standplaatsen worden ingenomen; per week kan
meer dan één keer een standplaats
worden ingenomen door een verkoper
uiteen zelfde branche.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

Standplaatsen kunnen worden ingenomen:
— op de parkeerplaats aan de Hackforterweg (tussen Vogelzang en
Dorpsstraat);
— op de parkeerplaats aan de Doipsstraat tegenover café 'd'n Olden
Kriel' (hiervoor moet vergunning-

WV-UITKERING
GEHUWDE
VROUWEN
In juni 1991 is de nieuwe wet gelijke
behandeling Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) in werking getreden.
De belangrijkste verandering is dat
deze wet niet langer een kostwinnerseis
stelt aan gehuwde vrouwen. Daardoor
kunnen vrouwen, aan wie in het verleden om deze reden een WWV-uitkering is geweigerd, nu toch nog recht
hebben op WWV. Zij kunnen alsnog
een aanvraag indienen, maar zijn daarbij wel gebonden aan een uiterste aanvraagdatum, namelijk l januari 1991.
Heeft u nog recht op een WWV-uitkeringomdatu
* in het verleden als gehuwde vrouw
geen WWV-uitkering kreeg, omdat
u geen kostwinsterwas;
* tijdens een WWV-uitkering als zelfstandige bent gaan werken.
Lees de folder over de uitkeringsvoorwaarden. Deze folder is verkrijgbaar ter
gemeentesecretarie, afdeling Welzijn
en bij het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, tel. 0703334455.
Twijfelt u? Vraag dan nadere informatie bij de afdeling Welzijn, telefoon
05752-7474.

LOKATIES

houder zelf privaatrechtelijk overeenstemming bereiken met de eigenaar van de parkeerplaats).

ESPENBESTRIJDING
De maanden juli en augustus zijn
maanden waarin veel overlast ondervonden kan worden van wespen. Regelmatig bereiken de afdeling gemeentewerken vragen om wespennesten te bestrijden. Deze afdeling bestrijdt geen
wespen (alleen ratten).
Bij de plaatselijke winkeliers kunt u
materialen en adviezen krijgen voor
het bestrijden van wespen.

Geslaagden
j« HERINRICHTING
CENTRUM
Het plan voor de herinrichting van het
centrum van Vorden ligt reeds vanaf 24
juni 1991 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening (koetshuis). Het plan omvat de
herinrichting van de Dorpsstraat; de
Zutphenseweg vanaf de Dorpsstraat tot
aan de Schoolstraat; de Burg. Galleestraat vanaf de Zutphenseweg tot aan
de Molenweg/het Jebbink; de Raadhuisstraat en het marktplein. Tevens is
in het plan opgenomen de bevoorradingsweg ^feici de winkels aan de
zuidzijde w^^le Dorpsstraat.
Het plan ligt nog tot 15 juli 1991 voor
een ieder ter inzage op bovengenoemde afdeling.

DE UITERSTE
LIMIET

De gezamenlijke landbouworganisaties organiseren op zaterdag 27juli een
'fietstocht met daaraan gekoppeld
open dagen bij een viertal agrarische
bedrijven.
Bezocht /uilen worden een stierenmesterij, een boom- annex potplantenkwekerij, een werktuigenvereniging en
een melkveehouderij. Zo kan een inzicht verkregen worden hoe de bedrijfsvoering op deze bedrijven verloopt.

VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 14 juli 10.00 uur ds. H.J. Oortgiesen uit
Ede; 15.00 uur gastvrije kerken met om 16.30
uur Vesperdienst in de R. K. Kerk.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 14 juli 9.30 uur ds. P.W. Dekker, viering H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, viering
H.A.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 13 juli 18.30 uur Eucharistieviering.
R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 14 juli 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 14 juli-15 juli Pastor
Loeffen, tel. 05730-51457.
Huisarts 13 en 14 juli dr. Dagevos.
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,
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: het Vaarwerk 1.

Aan de R.M.T.S. te N ij megeW slaagde
Heidi Tijssen uit Vierakker voor de
richting bloemschikken/-binden en
bloementeelt.
Zij werkt nu als bindster/verkoopster
in 'De Bloemenhoek'

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 huisartsen 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 spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Opbrengst collecte

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.

Geslaagd

De collecte voor epilepsie-bestrijding
van het Nationaal Epilepsie-fonds „De
macht van het Kleine" die van 30 juni
t/m 6 juli gehouden werd, heeft in
Vierakker-Wichmond f 1660,50 opgebracht. Dankzij deze collecte kan veel
gedaan worden aan wetenschappelijk
onderzoek, voorlichting en aktiviteiten
voor mensen met epilepsie.

Dierenartsen van zaterdag 13 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 13 en 14 juli N.J. Edens, Vorden, tel.
05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

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

nHARDRUDENKOSTnmi
ROVG /YVN

In november 1988 hebben burgemeesteren wethouders het maximumstelsel

Fietstocht langs
agrarische bedrijven

Onlangs legden volgende kandidaten
met succes in Utrecht diverse vakexamens af:
Costumière: A. Veldkamp, Laren; M. ten
Barge, Beltrum; R. Schmitz, Vorden.
Coupeuse kostuum- en mantelvak: R.
Krabben-Bilderbeek, -Wamsveld; H.
Eggink-van Wijk, Warnsveld; Y. Meulenbeek-de Rooij, Twello; V. Jansen,
Brummen.
Coupeuse lingerie & jongenskleding: T.
Jansen, Ruurlo.
Deze kandidaten werden opgeleid aan de
Danckaerts-modevakschool, T. Leuverink-Eijkelkamp te Zutphen.

WEEKENDDIENSTEN

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

BINNEN DE KOM
^MAXIMUMSTELSEL
STANDPLAATSVERGUNNINGEN
WICHMOND

In verband met de vakantietijd is men
er dit jaar vroeg bij om te melden, dat
de bloemschikcursus van Floralia
wordt gehouden op 21 en 28 augustus,
4, 9 en 12 september.
De cursus wordt gegeven door H. Kettelerij en gaat vooraf aan de najaarstentoonstelling. Deze zal zijn op 13, 14
en 15 september.
De cursus bestaat uit 5 lessen en is bedoeld voor beginners en zij die al vaker
een cursus hebben gevolgd. (Bij opgave dit graag vermelden).
Men kan zich opgeven bij M.Jansen tel. 2296, D. Wolsing - tel. 2771 en H.
Kettelerij-tel. 1508.
Tevens wil men een oproep doen aan
verenigingen, organisaties, buurtverenigingen enz. om deel te nemen aan de
najaarstentoonstelling met een inzending naar eigen keuze.
Wil men hierover meer weten, neem
dan kontakt op met G. Molendijk, tel.
2270.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Deze fietstocht die langs de mooiste
plekjes van Vorden voert is bedoeld
voor toeristen en voor de plaatselijke
bevolking. Een unieke kans om eens
een agrarisch bedrijf van binnen te bekijken.
De start is op het Kerkplein. Onderweg
bestaat de mogelijkheid een broodje te
kopen en een consumptie te nuttigen.

Pretty Markt
Zaterdag 13 juli organiseert de Vordense zwem- en polovereniging 'Vorden '64' haar traditionele Pretty Markt.
De markt wordt gehouden op het

Marktplein.
De zwem- en poloclub is er veel aan
gelegen dat dit evenement slaagt. Er is
onder andere het spel één-en-twintigen, waarvoor een fraaie hoofdprijs beschikbaar wordt gesteld.
De opbrengst van deze Pretty Markt zal
worden aangewend om de wintertraining in Eefde te betalen. Het huren
van een zwembad is duur, vandaar deze
Pretty Markt.
ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

JULI:
12 Open Tafel SWOV
16 Open Tafel SWOV
16 Soosmiddag Kranenburg
Eindmiddag
17 Welfare Wehme werk indelen
19 Open Tafel SWOV
21 Zomertocht VRTC.de Herberg en
Ras
21 WadlopenJongGelreWarnsveld
23 Open Tafel SWOV
26 Midsummernightswimming'Inde
Dennen'
26 Open Tafel SWOV
30 Open Tafel SWOV
AUGUSTUS:
2 Open Tafel SWOV
6 Open Tafel SWOV
9 Open Tafel SWOV
11 Seniorenwedstrijd 'De Snoekbaars'
11 Kranenburgs Belang Klootschieten
11 In de Reep'n Kastelenrit met
Historische rijtuigen
13 Open Tafel SWOV
16 Open Tafel SWOV
20 Open Tafel SWOV
21 Floralia bloemschikcursus
23 Open Tafel SWOV
27 Open Tafel SWOV
28 Floralia bloemschikcursus
28 Welfare Wehme Handwerken
30 Open Tafel SWOV
31 Dropping Kranenburgs Belang
SEPTEMBER:
l 'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd
4 Floralia Bloemschikcursus
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
9 Floralia Bloemschikcursus
12 Floralia Bloemschikcursus
15 'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd
17 NCVB ds. Klaassens 'New Age'
19 NCVB Fietstocht + bezoek
drukkerij Weevers
19 Bejaardenkring Dorpscentrum

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 11.0012.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede

maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-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. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (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), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje juli mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór half 9.
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel.
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur erj 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 De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer 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.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER —
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 juli 10.00 uur ds. J. Monteban,
em. pred. te Zelhem.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 13 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 14 juli 10.00 uur Woord- en Communieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 14 juli-15 juli Pastor Loeffen, tel. 05730-51457.

05752-

WICHMOND
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-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag
en
nacht
bereikbaar,
tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.

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

Rectificatie
ontspanningsmiddag 'De
Zonnebloem'

Men hoopt hiermede geen ongerief te
bezorgen.

Door omstandigheden, waarop men
zelf geen invloed heeft, is de ontspanningsmiddag van 'De Zonnebloem' in
Vorden op zaterdag 27 juli a.s. niet
zoals oorspronkelijk vermeld in de grote zaal van 'Het Pantoffeltje' maar in de
grote zaal van Café-Rest. 'De Herberg'.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

Oud papier
Damclub Hengelo verzamelt oud papier. Het oude papier kan men gebundeld brengen bij de container, welke
staat achter de 'Spannevogel', Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

U zoekt een heel speciaal boek dat niet is opgenomen in de collectie van
de Openbare Leeszaal. Geen nood. Dank zij provinciale samenwerking
kunnen we het vaak toch voor u reserveren. Zo beschikt u - dank zij uw
lidmaatschap van de bibliotheek - over een ongelooflijke schat aan
boeken. En dat kost maar f 30,- per jaar!

Kunstgebittenreparatie

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezette 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 betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst
bij foutieve
plaatsing.

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig
Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
merken

Rijksstraatweg 39, WarnsveltJ, tel. 05750-261.32

Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

Voor al uw

electra-

WAPEN- EN SPORTHANDEL

werkzaamheden
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

leedi

Pilav
kant-en-klaar varkensvlees
in een heerlijke saus

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Deze advertentie is aangeboden door NEDAC SORBO - VORDEN

interieuradviseur

NIEUW * NIEUW * NIEUW

DROGISTERIJ
TEN KATE

doeltrefftiull

Zutphenseweg 9, Vorden.

• TE KOOP:
Opel Kadett type 12S, bj. 79.
Prijs n.o.t.k.
Tel. 2910.

MAANDAG+ DINSDAG

H.o.h. Gehakt

Fijne verse worst 1 KHO 7,95
Grove verse worst 1 m0 9,90
Gelderse Schijven perstuk 1 ,-

1 kilo 7,95

Rundergehakt
1 kilo 11,50

MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi 1 KHO 6,25

Gebraden Gehakt of
Boterhamworst

Lamskoteletten

100 gram 0,98

100 gram 1,89

[jan rodenbur

SPECIALITEITEN

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Hamburgers speciaal
of Barbecue-schijven
s haien 4 betalen

• ATTENTIE:
Kinderbraderie niet op
zaterdag 20 juli a.s., maar
vrijdag 19 juli van 17.00 tot
19.30 uur.
• ATTENTIE:
Kinderbraderie niet op
zaterdag 20 juli a.s., maar
vrijdag 19 juli van 17.00 tot
19.30 uur.

LEKKER BIJ DE RIJST
WOENSDAGGEHAKTDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram D, f O

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

EXTRA VOORDELIG:

gepaneerde Schnitzels 1 kilo 14,90
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBEQUE, WIJ ZORGEN ERVOOR

• TE KOOP:
nieuwe aardappelen,
koolplanten, knolraap, prei,
andijvie, sla, rode biet,
selderie en
peterselieplanten.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

groenten en fruit
kaas en noten

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

mode voor
het héle gezin

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 11 -12 -13 juli

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DOETINCHEM (in de Torro) - TERBORG - DIDAM

fashion
UIT DE
KAASTOONBANK:

^" ^™ ^™ ^^^^

"L^ü^*^

Paturain

UITDENOTENBAR:

doosje, ca. 80 gram

Boeren Notenmix

NU 1,95

^250 gram
maandag 15, dinsdag 16
en woensdag 17 juli:

pruiming

2,50

Panklare Andijvie w **, 1,25

Haal Uw brood bij de bakker die zelf
alles maakt,
zoals:

DAT WORDT NOG EENS
ELFZADENBROOD
ZESGRANENBROOD
VITASON
GELDERSE TARWE
VOLKOREN enz. enz.

VAKANTIE GAAN!!!!

De zomeHcledïng is nu
rigoureus afgeprijsd.
Op DONDERDAG 11 JULI

starten wij met

Zo uit de oven In de winkel,
verser kan niet.
^

WARME
vvMnmc BAKKER
DMr\r\c.n

r^^^r
VjX^»^ 4

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!
SPECIALITEIT: Vordense mik en Vordense kruldkoek

De vakantie is weer bijna voorbij!
Dinsdag 16 juli, weer uitgerust,
dan kunt u weer volop afspraken maken.
erkend Anbos-schoonheidsspecialiste
dinsdag t/ m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

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

^il^i^iCJ1i^J1i<.-i'-J"i<^i^i-^i<^iC^i--iCJ'i--vi''«>i<«>i^>iC^iC^iC^iC^i^>iC^i^i--iC^-iC^i'l

„Onzeallergrootste wens
is in vervulling gegaan."

X

Op 18 juli a.s. hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen feest te vieren, omdat wij 50 jaar
geleden zijn getrouwd.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons dochtertje
en zusje

Ariët Anna Maria
Ariët
Jan en Agnes KieskampNijenhuis
Miranda, Rianne, Jeroen
Arjan en Sabine

-#-

AlbertJan Bloemendaal

*

en

*

* Gemtjen Knoei
Receptie van 15.30 uur tot 17.00 uur in CaféRestaurant „den Elter", Elterweg 102, te Zutphen.

4 juli 1991
Brinkerhof 93
7251 WVVorden

-#-

*
•#•

juli 1991,7231 BH Warnsveld

Peter en meter:
Berry en Aartje MulderKieskamp

Hotweg 24

fHfHHHfHfcHHlHNMHNHiHiBNHp

Welkom, kleine mens
met jouw handje in mijn hand
droom ik je een wereld van
vrede.
Met vreugde melden wij de geboorte van ons dochtertje en
zusje

#

e:B:BïBTBTBTB:B:B^BTBï>^^
W

Joop Bosveld
en
?•'*

Judith Bosveld-Ordelman

*

zijn op maandag 15 juli a.s. 25 jaar getrouwd
en hopen dit op vrijdag 19 juli a.s. samen met
onze kinderen te vieren.

Theresia Hermina
Christina

WIJ HEBBEN HEEL WAT
NOTEN OP ONZE
BIEFSTUK!

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel
133 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, bekend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn
openbare vergadering van 25 juni 1991 heeft besloten
om een gedeelte van de Kerkstraat tussen de openbare basisschool 'De Dorpsschool' en de kosterswoning - ter breedte van het marktplein - ten tijde van de
wekelijkse (vrijdag-)markt van 08.00 uur tot 13.00 uur,
af te sluiten voor alle verkeer, behalve voetgangers,
door middel van plaatsing van borden 'gesloten in beide richtingen voor alle verkeer behalve voetgangers'.

KEURSIAGER

MAAR KIJK OOK
EENS NAAR:

MAANDAG:

SPEKLAPPEN

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

500 gram 3,98

CASSELERRIB ™s 1,98
(GEGRILLD)

DINSDAG:

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening
van deze advertentie kan iedere belanghebbende
hiertegen in beroep gaan. Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Koningin en worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland, Postbus 9090,6800 GX Arnhem.

VERSE WORST

Hamburgers
ELKE 4E GRATIS

500 gram

HAMLAPPEN

TIP VOOR DE BOTERHAM:

500 gram

ONTBIJTSPEKmsO,98

Vorden, 11 juli 1991.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

4,98

5,98

WOENSDAG:

SALAMI m, 1,98

GEHAKT H.O.H.
500 gram 4,98

We noemen haar
Wij nodigen u uit op de receptie van 15.30 tot
17.30 uur in Bodega „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

Tess
Zij is geboren op 6 juli 1991.
Ronald, Jet en Léon Scholtz
Ruurloseweg 95
7251 LD Vorden, tel. 6500

*

7251 KG Vorden
*
*

Wildenborchseweg 22

%
*

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje LINDA-MARIEKE.
Wij noemen haar

*
$

io:^_^_^_^_^io:^i^_^^^^

Heden overleed, geheel onverwacht mijn lieve man, onze
zorgzame vader en onze opa

Johan Wesselink

Linda

op de leeftijd van bijna 87 jaar.

Harry, Johanna en
Koen Helmink

Vorden : B.H.Wesselink-Brummelman

3 juli 1991.
Helmichstraat 1,
7223 LD Baak.

Warnsveld : LJ.Bosch-Wesselink
H.C. Bosch

Met vreugde en blijdschap geven wij kennis van de geboorte
van onze dochter en zusje

Vorden: H.W. Wesselink
H.W.M. Wolbert

Iris

Arnhem : B.J.H. Wesselink

Burgemeester en wethouders van Vorden maken.ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverordening ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing,bekend
dat vanaf 12 juli 1991 .gedurende 14 dagen.ter gemeente-secretarie.afdeling ruimtelijke ordening c.a.
(Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied 1991, no. 2'. Genoemd plan
heeft betrekking op het exploiteren van een buitenmanege, annex paardenfokkerij op het perceel Larenseweg 3 te Vorden.

Eikenlaan 23, 7251 LT Vorden

4

in de ouderdom van 97 jaar.

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

OPRUIMING
Voor baby en peuter

EHBO-cursus

Vorden : J.W. Lenselink-Norde

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze moeder en
oma

Hengelo (Gld.) : B.G. Meulenbrugge-Norde
A.H. Meulenbrugge
klein- en achterkleinkinderen

Cornelia BeerningHassink

De EHBO afdeling Vorde/i geeft weer een cursus voor
de opleiding tot het

EHBOEENHEIDSDIPLOMA
De cursus wordt gehouden op maandagavond in
„De Olde Smidse", Dorpsstraat 8 te Vorden.

Vorden, 7 juli 1991

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Nieuwstad 32

Correspondentie-adres:

Kinderen en kleinkinderen

P. van Vollenhovenlaan 1,7251 AP Vorden

Vorden, juli 1991

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 11 juli om
12.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Vorden.

FNRS
MANEGE
Peppelenbosch

U kunt zich opgeven of voor informatie:
B. Stokkink, Julianalaan 10
A. Gotink, Hoetinkhof 95
E. Jansen, A. v.Heemskerkstraat 4

tel. 2694
tel. 3564
tel. 2653

Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om 13.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Ben & Eefke Wagenvoort

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in „De
Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Larenseweg 3
Vorden

T-shirts v.a.
Sweatshirts v.a.
Zomerpakjes v.a.
Polo-shirts v.a.
Lange broeken v.a.
Jurkjes v.a.
Jasjes
Buggy's

5.00
15.00
7.50
7.50
15.00
15.00
19.95
79.00

Dames tricot heupslips 3 voor
Dames badstof heupslips
Ondergoed-setjes
Badstof herenslips 3 voor
Boxershorts
Theedoeken
Keukensetjes
Hoeslakens i pers.
Hoeslakens 2 pers.

10.00
2.95
8.50
15.00
4.95
4.90
10.95
19.95
26.90

Textiel

Woninginrichting

Tel. 05752-2340

Aanbiedingen en coupons in vloerbedekking, gordijnstoffen,
vitrages. Aanbieding in tafelkleden.

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs
Nu ook huifkarverhuur.

Heden overleed toch nog onverwacht mijn lieve zuster en
onze tante

Zonwering

Berta Gerdina Norde-Weenk

Aanbiedingen rolgordijnen - marine en bruin (voorraad).

WEDUWE VAN J.H. NORDE

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Bodega 't Pantoffeltje
VRAAGT MET SPOED:

in de ouderdom van 97 jaar.

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585

Vorden : M. Lenselink-Weenk
Neven en nichten

zelfstandig werkende KOK

part-time koks
part-timer (voor de bar)

Het betere
voetenwerk

Vorden, 7 juli 1991

bod<

uw podoloog en voettherapeut

Parketvloer renoveren?
Bij de vi^odboy-VAKMAN informeren!

E M

Zutphenseweg 2, Lochem, Tel. 541 89

VOOR DE AANGEBODEN ATTENTIES
IN VERBAND MET HET BEHAALDE KAMPIOENSCHAP

WEDUWE VAN J.H. NORDE

4 juli 1991
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden

DE SPELERS VAN VORDEN 8
DANKEN DE SPONSOR

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

Berta Gerdina Norde-Weenk

Roei en Nelleke Langius

H

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

't Wapen
van 't Medlerar$

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen
wij u mede, dat na een liefdevolle verzorging in het bejaardencentrum „De Wehme" toch nog onverwacht uit ons
midden is weggenomen onze lieve zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

Chiel Jon (Jon)

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Café-Restaurant

Moeder en dochter rusten van
12.00 tot 15.00 uur.

Onze zoon,

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

$

15 verschillende soorten

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats van Vorden.

Wij zijn heel verdrietig dat jij
niets van onze wereld hebt
kunnen zien.

5,98

VLOGMAN

GEMALEN
NOTENBIEFSTUK
100 GRAM
O75

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.
Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van gedachten te wisselen met daartoe door ons aangewezen ambtenaren.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker

Vorden, 5 juli 1991
Correspondentie-adres:

Burg. Galleestraat 5-7
7251 EA Vorden

C

SPECIAL

en kleinkinderen

Jan-Willem en
Jolanda Elbrink
Lilian

O

500 gram

Vorden, 11 juli 1991.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C.Kamerling.

Zwolle : A.W. Wesselink

7 juli 1991
lengte: 52 cm
gewicht: 3580 gram

L

RUNDERGEHAKT

GEMEENTE
VORDEN

HEGRO
k

RUURLOBV

>^aib

UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

Garvelinkplem20

J. G. Pannekoek

titel
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
't Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

Tijdens de opruiming op alle niet-afgeprijsde voorradige artikelen

10% KORTING
DE OPRUIMING IS T/M 23 JULI. Daarna hebben wij vakantie en is de
winkel GESLOTEN t/m 10augustus.

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode
Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld. - Tel. 1425

Voor reparaties

van

WEEK-END AANBIEDING!!

alle
merken

INPAKKEN EN WEGWEZEN
RESTANTEN CHILLY-TIME MODE ZOMER 1991

D

m

Modecentrum

NU
Dorpsstraat 22 - Ruurlo

PRIJZEN

voor de snelle beslissers

ALLEEN DONDERDAG, VRUDAG
EN ZATERDAG

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP

steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT
Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

schildersbedrijf
VAN
DES
Leo Westerhof:

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

Telefoon 05752-1208

Video- en
tv-reparatie
REPARATIEBEDRIJF

HENGELOSE KERMIS 1991

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

ONS PROGRAMMA TIJDENS DEZE DAGEN
Woensdag 10 juli stemmingsmuziek met het

'HANSKA DUO'

Schoolboeken
bestellen?

LOGA
bellen.

Vrijdag 12 juli wederom stemmingsmuziek met
het alom beroemde 'HANSKA
met ex-Normaal J. Manschot

DUO'

uitlopende serie's SS TO

tel. 05752-3100

Zaterdag 13 en zondag 14 juli aanvang 20.30

uur GRANDIOOS

TUINFEEST

met de topformatie EXCALIBUR
NET EFFE GEZELLIGER
Flitsende Diskotheek
Bruin Café
Grieks Romeins Terras

Zondagmiddag na de optocht in onze tuin de RUCANOR
SPORTS DISCO SHOW met leuke prijzen.
Onze discotheek is tijdens de kermisdagen g

^

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Wij wensen u veel kermisplezier.
H. Waenink en medewerkers

Erkend
Voor vakwerk i n
Uneto
Beveiligingsinstallateur
— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

SLAGMAN b.v.

INSTALLATIEBEDRIJF

Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

fc'J

•*•_•_

il,

Jan ter Beek
05752-1807

Als het ouiten begint
te gieten, moet het binnen niet
gaan druppelen

Technisch Installatiebedrijf

uït

W

GJ.OLDEMHAVE

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

FIJNE BANK ZOEKT LEUK STEL
"Zoek bij OTTEN en
u zult vinden!"
U wilt een nieuw bankstel kopen, maar u
kunt nog niet vinden wat u zoekt. Dan
bent u vast nog niet bij OTTEN geweest.
Want het is bijna ondenkbaar dat u bij
OTTEN niet slaagt! In de verkoophal (die
naast de fabriek ligt) staat een uitgebreid
assortiment bankstellen. Te kust en te
keur! U kunt kiezen uit vele modellen en
verschillende soorten bekleding, of u nu
leer wilt of stof. De keus is helemaal aan
u! Trouwens, OTTEN heeft niet alleen
bankstellen. U kunt bij hem ook terecht
voor een prachtige, bij uw nieuwe bankstel passende salontafel. Maar ook voor een losse fauteuil of een televisiestoel. Of een
televisiemeubel of een kleine of grote kast. Ook komplete eethoeken vindt u bij OTTEN in veel soorten. Alle meubels hebben één ding
gemeen: ze zijn allemaal heel degelijk en mooi! Kom maar eens kijken en laat u adviseren.
Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw eigen bankstel of fauteuils versleten zijn. Dat is niet alleen erg
praktisch, maar ook economisch! Ook daarbij kunt u zelf de bekleding bepalen. Praat er eens over met OTTEN, hij adviseert u graag
en goed.
Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Dat is uw eerste winst. Mooi meegenomen!
Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur. Van
harte welkom!

American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL. 05752-1943

Wij zijn met vakantie
van 17 juli t/m 5 augustus

ce>
juwelier
•
• l

Meubelfabriek Otten b.v.

Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.
Havi voorheen GTW-reizen

Zutphenseweg 5

Siemennk VORDEN

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

OO Opticien Telefoon 1505

v

TE KOOP:
AARDBEIEN
OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullei-vofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

NIEUWE
AARDAPPELEN
en
WITLOF
TUINDERIJ BANNINK
Hulshofweg 4, Ruurlo,
tel. 05736-1311

TE KOOP:
Aan de rand van het dorp Wichmond nieuw te bouwen helft
van een dubbel herenhuis met garage (ruim 500 m3)
gelegen op een fraaie kavel van ca. 370 m2.
Gebouwd wordt volgens G.I.W.-bepalingen.
In eerste instantie sociaal of economische binding vereist.
Inlichtingen:

Normaal geopend tijdens de bouwvak!

Dorpsstraat 20, Halle Gld., Tel. 08343-1219

Bus bestellen?
Harren bellen!

makelaars- o.g. en
assurantiekantoor
Zutphenseweg 31
Vorden

Tel. 05752-1531
lid NVM

TWEEDE BLAD
Donderdag 11 juli 1991
53e jaargang nr. 15

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Midgetgolfbaan „In de Dennen"
officieel in gebruik
Het bestuur van het zwembad „In de Dennen" had zich geen betere dag kunnen uitzoeken dan juist
jongstleden zaterdagmiddag om de midgetgolfbaan in gebruik te nemen.
Stralend weer. Het bad prachtig versierd met vlaggetjes. Veel zwemliefhebbers en zonaanbidders,
een betere promotie voor een openluchtbad is nauwelijks dankbaar. De plaatselijke politiek in de
personen van de beide wethouders mevr. M. Aartsen-den Harder en dhr. W.M. Voortman konden
dit met eigen ogen aanschouwen.

SPORT- nieuws
LRen PC De
Graafschap
Heidi Vruggink behaalde met Danny
op 29 j u n i in Haaksbergen de Ie prijs
bij het L-springen.
Op 6 juli zijn een aantal ruiters en
amazones met hun paarden naar Geesteren geweest voor een dressuurwedstrijd; de volgende prijzen werden behaald: Monique Groot Roessink met
Sasja 4e prijs B-dressuur met 130 punten; Jorien Heuvelink met Henry Ie
prijs Ll-drsssur met 129 punten; Brenda Groenendal met Valentina twee
keer een 4e prijs L2-dressuur met 118
en 127 punten; Henk van de Berg met
Unix Ie prijs M2-dressuur met 124
punten. Henk van den Berg en Brenda
Groenendal zijn allebei geselecteerd voor
de Gelderse Kampioenschappen in Brummen: Henk voor de M2-dressuur en Brenda voor de L2-dressuur.
De ponyruiters zijn op 7 juli met hun
ponies naar Brummen geweest. Heidi
Vruggink met Danny behaalde de Ie
prijs L2-dressuur met 130 punten; Helene Garsen met Fiury 5e prijs L l-dressuur met 123 punten; Mariska Steintjes
met Felix 3e prijs B-dressuur met 127
punten en Rinie Heuvelink met Sarah
2e prijs B-springen categorie D.

Rudi Peters (RTV)
winnaar van Rijssen

Beiden waren door het badbestuur uitgenodigd om de golfbaan officieel
open ie stellen. Dit deden /.ij door een
„rondje" midgetgolf te spelen, waarbij
gemeentesecretaris mr. A.W.B, van
Vleuten ijverig de slagen noteerde.
Weer terug aan het beginpunt stond
Henk Vriend, voor/.itter van „In de
Dennen" klaar om de beide wethouderseen bloemetje- te overhandigen.
Mevr. Aartsen vond het een goede gedachte van het badbestuur om middels
deze midgetgolfbaan de aktiviteiten
binnen het y.wembad te verhogen.

Zij wenste het bestuur daarbij veel succes.
De golfbaan - aangelegd door de HeideMij - was vrijdagavond gereed. De
totale aanleg bedroeg drie weken. De
kosten liggen op circa f 36.000 gulden.
Volgens sekretaris M. Gabriël wordt dit
bedrag uit eigen exploitatiemiddelen
betaald.
Het bestuur is overigens druk bezig
sponsors te zoeken. De baan bestaat uit
18 holes. Deze holes kunnen voor 850
gulden voor 10 jaar gesponsord wor-

den. Er zijn enkele holes, waar de moeilijkheidsfaktor groter is; die gaan 1250
gulden kosten.
Op dit moment zijn voor vier holes
sponsors gevonden, die inmiddels een
reklamebord geplaatst hebben. Het
ligt in deJ^doeling dat er niet alleen
tijdens Ijsseizoen, maar ook in het
voor- en naseizoen van de midgetgolfbaan gebruik kan worden gemaakt.
Waarschijnlijk wordt er in het najaar
een wedstrijd om het Kampioenschap
van VordJ^gespeeld. Plannen hiertoe
zijn in de^Vak....

Johan Kamperman schutterskoning volksfeest Medler
Johan Kamperman is er zaterdagmiddag in geslaagd om tijdens het volksfeest in de buurtschap
Medler schutterskoning te worden. Het openingsschot werd overigens verricht door wethouder
mevrouw Aartsen, die het buurschap bovendien complimenteerde met de gemeenschapszin die
hier heerst.
De muziekvereniging „Goncordia"
verleende deze zaterdag medewerking
aan het volksfeest dat vrijdagavond
reeds begon met een optreden van de
groep „Spöl" uit Zelhem. Zaterdagavond was er bal na m.m.v. „The Midwgys".
De uitslagen van de diverse spelen waren:
Vogelschieten: 1. Johan Kamperman
(koning); 2. Wim Neerlaar, kop; 3.
Henk Eykelkamp, r.vleugel; 1. Gerard
Tolkamp, 1.vleugel; 5. Herben Hul-

stein, staart; Pijltjesgooien: 1. Anita
Neerlaar, 2. Janny Klein Geltink, 3.
Gei da Eykelkamp, Ballerospel: 1. Lucie
ten Have, 2. Bianca Walgemoet, 3. Jo
Stokkink, Doeltrappen: 1. Reinier Hendriksen, 2. Jan Hendriksen, 3. Guido
Mullink, Flessentent: 1. Hans Rothman,
2. Andre Klein Geltink, 3. Hans Stokkink; Dogcarrijden: 1. Annemarie Walgemoet, 2. Janny Klein Geltink, 3. Gerrie Hendriksen; Schijfschieten: 1. henk
Gotink, 2. Tonnie Bosch, 3. Bennie Enzerink; Kegelen: 1. Janny Klein Geltink,

Monique Hummelink, 3. Riek Knoef;
Korfbalgooien: 1. Drikus Klein Geltink,
2. Anton Horstman, 3. Herbert Brummelman; Boogschieten: 1. Henk Brummelman, 2. Ria Fokkink, 3. Drikus
Klein Geltink. Kinderspelen groep l en
2: l. Stans v.d. Wal, 2. Mandy Gotink, 3.
Michel Klein Gotink; groep 3 en 4: 1.
Patty de Jong, 2. Ellie Zents, 3. Ruud
Mullink; groep 5 en 6: 1. Kim Bosch, 2.
Anita Neerlaar, 3. Rianne Meyerink;
groep 7 en 8: 1. Suzanne Froger, 2.
Charlotte Rings, 3. Guido Mullink.

Deldens buurtfeest warm maar
wel gezellig
Het volksfeest van de buurtvereniging ,,Delden" begon vrijdagavond in het Dorpscentrum. Daar
werd door eigen leden onder regie van Henk Rouwenhorst het toneelstuk ,,Camping en botenverhuur Zoer" opgevoerd. De zaal van het dorpscentrum was goed bezet. De Deldenaren speelden
uitstekend, hetgeen hen menig open doekje vanuit de zaal opleverde. Mede door het gebruik van
een nieuwe microfoon kwam het geluid goed tot zijn recht.
Het stuk ging over drie broers die vanwege woningbouw gedwongen werden
hun grond te verkopen, waarna ze besloten een c a m p i n g te beginnen. Dat
had vanwege vergunningen etc. heel
wat voeten in de aarde. Vele venvikkelingen en toestanden maar bovenal
veel humor.
De medespelenden waren: Rinus Pelgrum, Dick Regelink, Hany Flamma,
Henk Broekgaarden, Wilma Rossel,
Bianca /weverink, Karin Krijt, I na
Scheffer en Fricla Pelgrum. Souffleur:
Genït Rossel; Grime: Ineke VVesselink.
Zaterdagmiddag werd nabij „Het
/waantje" de volksspelen gehouden.

De opkomst had wel beter gekund,
maar gezien de weersomstandigheden
en de hooiwerkzaamheden was het ondanks de hitte erg gezellig. Voor de
kinderen was er eveneens een attraktief
programma in elkaar gesleuteld, met
als hoogtepunt een optreden van een
clown.
Het vogelschieten werd 's avonds gehouden. Henri Eggink werd schutterskoning.
De uitslagen van de verschillende wedstrijden waren als volgt:
Dogkarrijden: 1. Bianca /weverink, 2.
Annie Eggin k, 3. Henri Eggink; Vogel-

schieten: 1. Henri Eggink, 2. kop Wilma
Rossel, 3. l.vleugel B. Tiessink, 4.
R.vleugel H. Eilander, 5. staart Joke
Broekgaarden; Stokkenspel: 1. Ria Maalderink, 2. Gerard Scheffer, 3. Dorien
Mulderije; Stokkenspel 's avonds: 1. Geratel Scheffer, 2. ErikOldenhave; Klootgooicti: 1. Joke Broekgaarden, 2. Frida
Pelgru;m, 3. Alie Walgemoet; Kegelen:
l en 2 Henri Eggink, 3. Eef Eggink;
Schieten vaste baan: \. B. Regelink, 2. R.
Pelgrum, 3. H. Broekgaarden; Schieten
vrije baan: 1. R. Pelgrum, 2. H. Eggink,
3. J. Wormgoor; Sjoelen: 1. Eef Eggink,
2. Ria Hummelink-Walgemoet, 3. Anja
Brummelman.

CONTACT een goed en graag gelezen blad

De de laatste tijd sterk in vorm verkerende Rudi Peters van de wielervereniging RTV Vierakker-Wichmond is afgelopen vrijdag winnaar geworden van
de Ronde van Rijssen voor B-amateurs
en veteranen. Peters maakte deel uit
van een kopgroep van 8 man. Na een.
lange ontsnapping maakte hij met een
zeer krachtige eindsprint de wedstrijd
af.
Zondag won Rudi Peters de sprint van
het peleton in de Ronde van Geesteren. Hij werd daarmee 13e. Zijn ploegmaat John Schoenaker zaJ^u zijn wiel
en werd 14e.
^J
Wim Bosman rijdt de laatste tijd ook
zeer sterk bij de A-amateurs. Na dinsdag in Zelhem als 3e te eindigen,
maakte hij zaterdag deel uit van een
kopgroep van 6 man in djatpnde van
Woudenberg. In de lal^pe rondes
sprong hij met nog twee medevluchters weg uit de kopgroep. In de eindsprintwas de 3e plek zijn deel.
Han Hekkelman (junior) behaalde in
de Ronde van Hardenberg een 17e
plaats.
Edwin Maalderink (nieuweling) heeft
de smaak van goed presteren te pakken. Hij reed zondag in het Limburgse
Gennep. Nadat er vijf man weg waren
gereden, reed Maalderink met een
prachtige solo naar een 6e plek.

Van Kessel wint
Ronde van Vorden
Jack van Kessel (N.K. Veteranen) heeft
de Ronde van Vorden voor B-Amateurs
en Veteranen op zijn naam geschreven. De buschauffeur uit, Maren-Kessel
won de sprint van een kopgroep.
Halverwege de wedstrijd, die georganiseerd werd door de wielervereniging
RTV Vierakker-Wichmond en met
hulp van de toerclub De Acht Kastelenrijders, ontsnapten vier man uit het
peleton. Van Kessel, Reinier Hassink,
Frans Havenaar en de laatste tijd zeer
sterk rijdende Jaap Schepers, bleven
uit de greep van de groep en beslisten
in een eindsprint de koers.
Achter Van Kessel werd Frans Havenaar tweede en Jaap Schepers derde.
Rudi Peters won de sprint van een achtervolgend groepje van zes coureurs.
Bij de C-amateurs won Henk Rijks na
een lange solo-ontsnapping.
De ronde werd dit jaar gehouden in
plan Zuid, en was ook naar de mening
van de renners goed georganiseerd op
een perfect uitgezet parcours.

Viswedstrijd VW en
De Snoekbaars
Onder prachtige weersomstandigheden werd er in het afwateringskanaal
van de Berkel te Eefde door de Vordense VW in samenwerking met r"e hengelaarsvereniging 'De Snoekbaars' een
viswedstrijd georganiseerd.
Hieraan werd door 25 personen deelgenomen. In tegenstelling tot het weer
was de vangst slecht. Gedurende de
duur van de wedstrijd (2 uren) werden
slechts 25 maatse vissen uit het water
gehaald.
De prijswinnaars waren: 1. V. Eykelkamp, Vorden 4 stuks - 124 cm; 2. A.
Hilferink, Zutphen 5 stuks - 107 cm; 3.
A. Franken, Zutphen 3 stuks - 81 cm.
Donderdag 11 juli wordt wederom een
dergelijke wedstrijd georganiseerd.
Vertrek bij de Ned. Hervormde Kerk.

In de zomer van '92 neemt een team Vlaardingse politiemensen
deel aan de Mid-Atlantic, beter bekend onder de naam Specerijen
Race. Een uniek initiatief. Reden voor Fotohome om deze sportieve onderneming te sponsoren. De ondertekening van het sponsor-contractvond plaats op maandag 3 juni.
Hiermee werd het startsein gegeven vooor de voorbereidingen
van een spectaculaire tocht.
Zelfgebouwd schip voldoet
aan professionele eisen

Klaar voor Specerijen Race
1992

De deelname aan de Specerijen Race
vindt plaats onder de vlag van de Vlaardingse Politie Sport en Ontspanningsvereniging. Het zeiljacht 'De Vlaardinge', recent omgedoopt tot 'Fotohome',
is dan ook gebouwd door één van cle
koi psleden, Alex Eckhardt.

De tweejaarlijkse Specerijen Race voert
de deelnemers in 1992 waarschijnlijk
naar de Canarische Filanden: een traject dat de nodige voorbereiding en
training vereist. Het politie-team is
daar al ongeveer een jaar mee be/ig.
Zo trotseerde de 'Fotohome' recent
een woelige Noordzee en Atlantische
()c eaan op een tocht naar Engeland en
Schotland.
Daarnaast maakt de bemanning zich
de nodige medische vaardigheden eigen. En verdiept ze zich in /aken als
reparatie- en motortechniek.
Zowel deze voorbereidingen als de uiteindelijke tocht in 1992 brengen uiteraard de nodige kosten met zich mee.
Onder meer door de bijdrage van Fotohome is daarin voorzien. Waardoor
de Vlaardingse agenten op zeker koersen in 1992.

Het resultaat van die inspanningen is
niet van een professioneel gebouwd
schip te onderscheiden: 11 meter lang,
3.60 breed en een gewicht van 12 ton.
Bovendien zeer compleet uitgerust
met alle apparatuur, noodzakelijk voor
langere zeiltochten onder zware omstandigheden: kompas, navigator, marifoon en dieptemeter.
Kortom: de 'Fotohome' is een goed
geoutilleerd zeewaardigjacht, geschikt
vooreen zeven-koppigecrew.

Te warm voor de
Ludgermarkt te Wichmond
Het aantal bezoekers op de Ludgermarkt was dit jaar aanzienlijk
minder dan voorgaande jaren, gezien het te warme weer dit weekend. De meesten hadden dan ook verkoeling gezocht aan het
water.
Ondanks de warmte, waar we allang
naar hadden uitgekeken, was het toch
wel gezellig. De springtent stond er wel
verlaten bij: bij een buitentemperatuur
van 30 graden is springen geen prettige bezigheid.
De kleine draaimolen had nog wel veel
interesse van de kleintjes, terwijl de horeca goede zaken deed; menig koel
drankje werd er genuttigd.
De leden van de Motortrialclub uit Eefde lieten zondagmiddag hun kunnen
zien op de motoren met hun acrobatische toeren over de auto's, die hiervoor
waren opgesteld. Deze heren hadden
hun motoren goed in de hand en hadden dan ook veel aandacht van het publiek.
De uitslag van de verloting - gehouden
voor de onkosten van de Ludgermarkt
en aangeboden door de RABObank

Vorden - is als volgt: 1. J. Pietersen uit
Wichmond, 2 Zweverink uit Lochem
en 3. J. Essing uit Zutphen.
De uitslag van de Playback-show - waar
zich 6 teams voor hadden ingeschreven: Ie werd Rinie Heuvelink en
Floortje Wissels met John Travolta &
Olivia Newton-John („You're the one
t h a t I want"). Zij behaalden hiermee
de Walkman en beker. 2e werd Daniëlle van Eerten met MAdonna („Holiday"); 3e werd de groep van Patricia
Eijsink met „Grease" („Teil me more /
Summernights"). Zij ontvingen hiervoor een beker, terwijl alle deelnemers
een standaard met inscriptie ontvingen.
De beste kegelaar was zaterdag dhr.
Marcel Garritsen uit Wichmond en
zondag was dat dhr. J. Tijssen uit Vierakker.

Leerlingen ,,De Klimop"
behalen EHBO-diploma
Op woensdagavond 26 juni vond in gebouw Withmundi in Wichmond de uitreiking plaats van de getuigschriften Jeugd-EHBO-A
aan de leerlingen van groep 6-7-8 van basisschool „De Klimop".
Het enthousiasme van de kinderen was erg groot toen dr. Sterringa, die als examinator optrad, meedeelde dat aan alle leerlingen
het diploma overhandigd kon worden.

Eerder die avond was de spanning te loosheid, over ademhalingsstoornissen
snijden toen de leerlingen in de school en vergiftiging. Op school en thuis
op meerdere onderdelen hun kennis werd geoefend en menig ouder diende
en kunnen moesten demonstreren. thuis als slachtoffer.
Het is de bedoeling eens per driejaar
Naast vragen over de theorie, moesten
er verbanden worden aangelegd, op school deze cursus aan te bieden,
zodat alle leerlingen de school verlaten
mond-op-mond beademing worden
toegepast en moest er handelend wor- meteen getuigschrift EHBO. ,Je haalt
den opgetreden na enkele ongevallen.
een /wemdiploma om jezelf te redden;
De leerlingen pasten hun kennis goed
met een EHBO-diploma ben je misschien in staat een ander te redden",
toe en scoorden op alle onderdelen
zei één van de sprekers op de- feestelijke
voldoende.
Al vanaf maart kregen de kinderen ie- diploma-uitreiking.
dere woensdagmorgen KHBO-les van
mevr. R. Klein Kranenbarg, lid van de Met de woorden „Ik hoop datje van de
kennisvan EHBO noit gebruik hoeft te
EHBO-groep Baak-Vierakker. Van
haar en andere vrijwilligers leerden de maken, maar als het nodig is, dan zijn
kinderen over hulpmiddelen en ver- jullie er klaar voor", sloot de voorzitter
banden, kleine ongevallen, brandwon- van de EHBO-vereniging, dhr. Schipden, botbreuken, flauwte en bewuste- per, de avond.

Vleeswaren lekker en
veelzijdig in salades

Graafschaprijders touwtrekkampioen van Vorden

Vooral 's zomers zijn vleeswaren erg lekker als ingrediënt in frisse
en luchtige salades. En omdat er vele soorten vleeswaren zijn,
kunt u bijna onbeperkt variëren en combineren. Wat kunt u zoal
met vleeswaren doen om eens iets anders en origineels op tafel te
zetten?

Na een adembenemende finale slaagde het team van de VAM C
„De Graafschaprijders" er woensdagavond in om touwtrekkampioen van Vorden te worden. In deze finale kwam „De Graafschaprijders" uit tegen de kampioen van vorig jaar „Lindese
Boys". Onder leidingvan scheidsrechter Gerrit Boerstoel werd er
fanatiek gestreden.

Vleeswaren zijn smakelijke produkten
die zeker in de zomer prima tot hun
recht komen. Nu eens niet op de boterham maar als hartige smaakmaker voor
een zomerse salade. In een handomdraai zet u zo'n lekkere salade op tafel,
waar u buiten in het zonnetje heerlijk
van kan genieten. U serveert er wat
stokbrood met kruidenboter bij, wat
patates frites, of een gepofte aardappel
met zure room en snippertjes bieslook.
Een glaasje wijn erbij en smullen maar.
Een heerlijke zomerse maaltijd voor
een luie zomerse dag.

Hartig
Vleeswaren dus. Bijvoorbeeld uitgebakken spekjes, een stukje rosbief,
plakjes of dobbelsteen tjes ham, fricandeau, pittige salami of plakjes knakworst. Stuk voor stuk zijn ze heel goed
te combineren in een huzarensalade,
een Hongaarse salade met paprika, tomaten en uien, en bijvoorbeeld een
Poesta salade.
Dit is een Hongaarse salade waarbij u
behalve paprika, tomaatjes en uien ook
nog partjes appel en tomatenketchup
toevoegt.
En wat bijvoorbeeld te denken van een
Weense salade met schijfjes knakworst,
een Hawaiï-salade met boterhamworst,

rijst, appel en ananas. Of een heerlijke
aardappelsalade waarin u tal van vleeswaren naar eigen voorkeur en smaak
kunt combineren. Er zijn tientallen
combinaties mogelijk, allemaal even
lekker en prima geschikt voor een zomerse maaltijd.

Koud vlees
Behalve vleeswaren kunt u natuurlijk
ook stukjes koud vlees verwerken in uw
salade. Hebt u bijvoorbeeld wat vlees
over van de dag ervoor, gebru ik dat dan
als extra smaakmaker in een pittige salade. Een stukje rundvlees, varkensvlees of kalfsvlees, het maakt uw salade
nog hartiger.
En wilt u nog meer aandacht aan uw
maaltijd besteden, trek dan van een
stukje rundvlees een bouillon, haal het
soepvlees er vervolgens uit en verwerk
dat in een salade. Een lekkere rundvleessalade met reepjes vlees, sperciebonen, ui, knolselderij en een marinade op basis van olie en azijn, daar likt
iedereen zijn vingers bij af.
En kiest u voor nog méér ingrediënten,
denk dan eens aan wat pittige kaas,
zoals Griekse feta, een blauwe kaas als
Gorgonzola, een zachte roomkaas, of
een Italiaanse Mozzarella.

Vader Abraham en
de Smurfen in musical
Op 14 juli vindt in Slagharen de première plaats van de musical
'Wij gaan naar Slagharen', met in de hoofdrol Vader Abraham en
de Smurfen.
Deze musical voor groot en klein wordt in het hoogseizoen als
extra evenement gebracht en is voor de bezoekers van het Ponypark Slagharen gratis toegankelijk.

Lindese Boys leek de eerste manche gemakkelijk te winnen, temeer daar de
jonge ploeg van „De Graafschaprijders" al snel tegen een waarschuwing
opliep. Mei in het achterhoofd ,,de
buit is ree N binnen" liet Linde op gegeven moment de teugels wat al te
nonchalant vieren, met als resultaat
dat de motormannen in een alles-ofniets offensief aan het langste eind
trokken: 1-0. De tweede manche ging
aanvankelijk gelijk op. Coach Waker
Arendsen stimuleerde „De Graafschaprijders" op een dusdanige wijze dat
Linde wel mocht aanvallen en daardoor veel kracht verloor, waarna „De
Graafschap rijders" heel slim profiteerde: 2-0.
De strijd om de derde en vierde plaats
o.l.v. Henk Bosman kende eveneens
een spannend verloop. Beide teams
wonnen éénmaal, waarna een barrage
noodzakelijk was. Het team van Delden
toonde zich toen de sterkste.
Het Vordens touwtrekkampioenschap
- voortreffelijk georganiseerd door de
TT Vorden - vond plaats op (zoals
voorzitter Gerrit Barink aankondigde)
de heilige grasmat van Medler. De organisatie kreegjuist voor het begin nog
een tegenvaller te incasseren, doordat
één team het moest laten afweten: de
jongens van Vaalverink moesten „inkuilen" van hun baas en konden zodoende niet aanwezig zijn.
De teams waren in twee poules verdeeld. De uitslagen in poule A waren:
Graafschaprijders-Schoenaker
2-0,
Lindese Boys-Dostal 2-0, Graafschaprijders-Dostal 2-0,
Schoenaker-Lin-
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BasisbereicU^hbakken:
Laat in een pBRnde pan boter uitbruisen en
licht bruinen. Het
formaat van de pan
afstemmen op de
hoeveelheid vlees die
wordt bereid^^een te
grote pan ve^^dt de
boter, in een te kleine pan
wordt het vlees niet
gelijkmatig gebakken.
Schroei het vlees aan
weerszijden dicht en
temper het vuur. Blijf met het vlees over de
bodem van de pan schuiven en keer het
regelmatig. Vervolgens verder bakken tot het
vereiste gaartepunt. Het vlees uit de pan
nemen en de braadboter eventueel afblussen
met water of ander vocht.

dese Boys 0-2, Graafschaprijders-Lindese Boys 1-1, Schoenaker-Dostal 0-2.
De Graafschaprijders en Lindese Boys
eindigden gelijk bovenaan met 5 punten. Hierdoor was een beslissingswedstrijd noodzakelijk. Linde geloofde het
wel en liet de Graafschaprijders winnen!
In poule B waren de uitslagen: DeldenConcordia 2-0, Ratti-Atomica 2-0,
Concordia-Ratti 0-2, Atomica-Delden
0-2, Concordia-Atomica 2-0, DeldenRatti 0-2. Winnaar werd Ratti met 6
punten; 2. Delden, 4 punten.
Kruisfinales: Lindese Boys-Ratti 2-0;
Graafschaprijders-Delden 2-0.
In de strijd om de 7e en 8e plaats won
Schoenaker met 2-0 van Atomica. Concordia werd vijde door een 2-1 zege op
Dostal.

Al ruim dertig jaar is Vader Abraham
een begrip in de internationale showwereld.
Inmiddels heeft hij meer dan veertig
'Top 40'-platen op zijn naam staan.
Een groot aantal liedjes waaronder
'Zou het erg zijn lieve opa', waarin op
een subtiele manier de milieuvervuiling aan het licht werd gebracht, is opnieuw weer aktueel.
Vader Abraham brak internationaal
door met het Smurfenlied, dat in een

Duitse, Franse, Engelse, Spaanse,
Zweedse en zelfs in een Japanse versie
werd uitgebracht. Alleen al in Engeland werden hiervan l miljoen singles
en 1,5 miljoen LP's verkocht.
Ook in de musical 'Wij gaan naar Slagharen' zal het beroemde Smurfenlied
niet ontbreken.
De voorstellingen vinden van 14 juli
tot en met 18 augustus dagelijks plaats
in het Zomertheater (m.u.v. de vrijdag).

De touwtrekevereniging Vorden is momenteel druk bezig een damesteam in
het leven te roepen.
Volgens voorzitter Barink hebben zich
al enkele dames opgegeven, zodat het
te verwachten valt dat TT Vorden volgend seizoen ook daadverkelijk met
een damesteam aan de Bondscompetitie kan meedoen.
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Bereiding:
^^k
Kook de eieren hard. Snijd het o^Bqtspek in
smalle reepjes. Snijd de
bosuitjes of de prei in
dunne ringetjes. Verhit de
olie in een pan' letje en
bak de stukj^^vek
zachtjes uit. sB^p het
uitgebakken spek op een
stukje keukenpapier en
laat het goed uitlekken.
Roer de azijn en de
mosterd door het bakvet
van het spek tot een mooi sausje is
verkregen. Snijd de aardappelen in plakken.
Snijd de salami in reepjes en vermeng hot
met de uiringen of de prei door de
aardappelplakjes. Voeg daarna het sausje toe.
Laat de salade in de koelkast afkoelen.
Pel de eieren en snijd ze in plakjes. Breng de
salade op smaak met zout en peper en
gameer het met de plakjes ei en de gehakte
peterselie en/of bieslook.
Grill de plakken casselerrib ca. 5 minuten
tussen een tafelgrill of op de barbecue.
Voedingswaarde per portie:
Energie: 2880 kj (690 kcal)
Eiwit: 35 gram
Vet: 47 gram
Koolhydraten: 32 gram

MAJOR MORGAN, een

muziekinstrument voor jonge
Kerken zetten maestro's van Playskool

deuren open

Evenals voorgaande jaren houden de Vordense kerken deze zomer weer een aantal keren op zondagmiddag „Open huis". Ditmaal is de opzet iets anders. ledere keer wordt een bepaalde
leeftijdsgroep in de schijnwerper gezet. Dit in combinatie met de
leeftijd van het kerkgebouw, dus de jeugd in de jongste kerk, etc.
De middagen beginnen met een kleine
expositie. Daarna is er muziek en ter
afsluiting een korte vesper. Er wordt
koffie, thee en fris geserveerd.
Het programma dat dit jaar geheel
door Vordenaren wordt verzorgd, ziet
er als volgt uit:
14 juli in de RK Kerk, verzorgd door de
jeugd: Expositie door Jongerenclubs
en Historisch materiaal RK Kerk. Muziek door de jeugdgroep; vesper door
CJV-jongeren.
4 augustus in de Geref. Kerk verzorgd
door de jongere ouderen of de oudere
jongeren: Expositie mevr. Kornegoor
(textielverven), mevr. Ellenkamp
(handwerken) en mevr. Kapper (stro-

figuren). Muziek door dhr. Scholten
op orge; vesper mevr. R. v.d. Linden.
25 augustus in de Ned. Hervormde
Kerk verzorgd door de ouderen: Expositie mevr. Klein Obbink (handwerken), dhr. Ridderhof (houtdraaien),
dhr. Menkveld (aquarellen) en allerlei
materiaal van de Vereniging 'Oud Vorden'. Muziek door het koor „Excelsior"
o.l.v. P. Rouwen, met vesper.
Een ieder is op deze dagen welkom en kan
vrij in- en uitlopen. Bovendien is de Hervormde Kerk iedere dinsdagmiddag,
woensdagmorgen en donderdagmiddag
geopend voor bezichtiging en als stiltecentrum.

De vrolijk ogende tamboer, waarmee ieder kind vanaf drie jaar als
spelend muziek kan maken, is Major Morgan van Playskool.
Major Morgan is een electronisch muziekinstrument, waarmee 10 verschillende bekende kinderliedjes gespeeld
kunnen worden. Liedjes als „Altijd is
Kortjakje ziek", „Alle eendjes zwemmen in het water" en „Daar zat een
aapje op een stokje". Natuurlijk kunnen er ook zelf leuke melodieën gecomponeerd worden.
Major Morgan heeft een toonladder
van zeven verschillende noten cq. tonen, die corresponderen met de eerste
zeven letters van het alfabet. Hiermee
kan het eigen melodietje gespeeld worden. Is de eigen compositie de moeite
van het onthouden waard, dan volstaat
een aan tekening op de blanco kaart.

Het Oranje Kruis en EHBO
Er is in Nederland één EHBO-diploma, het Eenheidsdiploma
EHBO. Dit is ook officieel erkend door de overheid.
'Het Oranje Kruis' is onder meer belast
met de regeling van het onderwijs en
de examinering in de EHBO (bijvoorbeeld: het samenstellen van de leerstof,
het uitgeven van lesmateriaal, het
vaststellen van exameneisen en van de
voorwaarden waaraan EHBO-cursussen moeten voldoen, het [doen] houden van toezicht op de naleving van de
richtlijnen).
De uitvoerende taken, zoals de organisatie van EHBO-cursussen en dergelij-

De bijbehorende kaarten zijn ingedeeld in vakjes waarin een kleur, cijfer
of symbool staat afgebeeld. Door de
kleuren, cijfers of symbolen te volgen
ontstaat het gewenste melodietje.
Of het nu thuis is of op reis: met Major
Morgan kunnen kinderen hun gevoel
voor ritme en klanken ontwikkelen.
Bovendien is Major Morgan een prima
hulpmiddel om kleuren, symbolen, cijfers of letters te leren kennen.
Major Morgan werkt op een 9V batterij (niet bijgesloten), schakelt na gebruik automatisch uit, en is verkrijgbaar in speelgoed-speciaalzaken en
warenhuizen.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

ke, zijn toevertrouwd aan (plaatselijke)
EHBO-verenigingen, bedrijven, reddingbrigades, instellingen op het terrein van de gezondheidszorg en het
onderwijs, enzovoorts.
'Het Oranje Kruis' is opgericht in
1909. In 1989 waren er in Nederland
bijna 200.000 EHBO-ers met een geldig diploma.
Nadere informatie zie advertentie.

Tentoonstelling 110 jaar
Gelders Streekvervoer
In het Gols Station aan de H o u t ladingstraat in Winterswijk is van
6 juli tot en met 28 september een tentoonstelling te zien. Deze
tentoonstelling draagt de naam' 110 Jaar Gelders Streekvervoer'.

De inhoud van de tentoonstelling behelst de geschiedenis van de Geldersche Tramwegen en de huidige GSM,
vanaf 1881 tot 1991. Bezoekers kunVoorzitter Gerrit Barink had na afloop nen zich een beeld vormen van het
voor iedere deelnemer aan dit toernooi trambedrijf GTW, waaruit later heteen attentie in petto. De beker ging busbedrijf van de GSM is ontstaan.
naar De Graafschaprijders. Het kam- De tentoonstelling is te bezichtigen op
pioensteam bestond uit: Peter Lense- zaterdagen in de maanden juli, auguslink, Frank Arendsen, Bert te Slaa, Erik tus en september. De zolder is overivan Arik, Gerben Bruggink, Rob Hart- gens uitsluitend per trap bereikbaar;
man, Marcel Bulten en coach Waker de tentoonstelling is derhalve moeilijk
toegankelijkvooj minder validen.
Arendsen.

Casselerrib
met salamiaardappelsalade

U heeft nodig voor 4 personen:
4 plakken casselerrib a 100 gram
4 plakjes ontbijtspek
100 gram salami
750 gram aardappelen (gekookt in bouillon
maar niet te gaar)
4 eieren
4 eetlepels olie
4 bosuitjes of l dunne prei
2 theelepels bouillonpoeder
2 eetlepels azijn
l eetlepel mosterd
peterselie en/of bieslook
zout
peper

Eerste Hulp Bij Ongelukken kan niet professioneel genoeg zijn

SPOKT-niewus
Geslaagd touwtrektournooi
Afgelopen zondag organiseerde de
touwtrekevereniging Vorden het derde
toumooi om het Nederlands Kampioenschap. Ondanks de hitte, die veel
van de deelnemers vergde, een geslaagd en spannend toumooi.
Vorden deed zelf mee in de klasse
640 kg. In deze klasse namen de mannen van Bisons uit Beltrum de kop over
van Eibergen. De voorsprong van de
Bisons bedraagt meer dan 10 punten.
Bij de Jeugd waren de uitslagen: 1.
Heure 21 pt.; 2. Vion Bion 18 pt.; 3.
Olden Eibergen 15 pt. - Dames: 1.
Heenwegladies, 15 pt.; 2. Halfweggirls,
12pt.; 3. Teerns, 9 pt. - Heren: 640 kg:
1. Vion Bion 24 pt.; 2. Okia 21 pt; 3.
Heuren en Monnikendam 15 pt.; Vorden werd zesde. 680 kg: l. Koopmansboys 24 pt.; 2. Vechtlust 21 pt.; 3. Poppenwier 17 pt. 720 kg: 1. Buffels 15 pt;
2. Spaarw./Hillegom 12 pt; 3. Koopmansboys 11 pt.

Zwemvierdaagse
Aan de zwemvierdaagse, die in Vorden
voor de 17e keer werd gehouden, hebben de afgelopen week 81 mensen
deelgenomen. Van hen waren er 4 die
voor de 17e keer meededen. Voor hen
alsnog: van harte gefeliciteerd met dit
resultaat!
In verband met de slechte-weer-start
van maandag, werd besloten ook op
dinsdag en woensdag nog gelegenheid
te geven te' inschrijven. Er is dus tot en
met zaterdag de mogelijkheid geweest
om te zwemmen.

Voor de inhoud zorgen o.a. enkele
mensen, die bij de GTW (GSM) gewerkt hebben en die het bedrijf zeer
goed kennen. Dit zijn de heer B. Frielink uit Winterswijk en de heer G. Sloterdijk uit Borculo. Tevens werkt Reyer
van de Pol uit Silvolde meer, lid van de
spoorweg- interessegroep en verzamelaar van foto's van de GTW. Op de tentoonstelling zullen naast veel foto's van
trams en autobussen ook zaken als modelbussen, dienstregelingen en kniptangen getoond worden.
van Helden, 8 seconden; Ballengooien:
Marloes v.d. Heyden, 1500 punten. Zij
ontvingen een kleine attentie.

PV Vorden
Op 6 juli werd door de leden van PV
Vorden met 670 jonge duiven deelgenomen aan de eerste officiële competitie-vlucht voor jonge duiven vanuit
Eersel. De duiven moesten een afstand
van 106 km overbruggen om terug te
keren op hun hok. De lossing in Eersel
vond plaats om 07.00 uur. Om 08.47
uur bereikte een duif van Appie en Ada
Winkels - in de competitie als A&A
Winkels door het leven gaand - als eerste /.ijn hok met een gemiddelde snelheid van 60 kilometer per uur. Ook de
andere ploeggenoten van het hok Winkels bereikten met grote regelmaat
hun hok aan de Almenseweg, zodat
ploegleider Winkels tevreden kan terugkijken op de proloog van het jonge
duivenseizoen. Binnen 72 minuten arriveerde 20% van de 670 duiven, zodat
om 09.59 uur de uitslag bepaald was.
De eerste tien klasseringen waren als
volgt: A&A Winkels l, 4 en 7; J. Eulink
2 en 10, C. Bruinsma 3, T. Wesselink 5,
G. en H. Boesveld 6, D.J. (knink 8 en G.
Oldenhave 9.

De Snoekbaars
De hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" hield de vijfde en tevens laatste
wedstrijd voor de jeugd. Voor het algemeen klassement tellen de vier beste
resultaten. De uitslag van deze laatste
wedstrijd was als volgt: 1. P. Olthuis, 2.
R. Nijenhuis, 3. H. Nijenhuis. Er namen in totaal 16 personen deel.
Het Algemeen Klassement ziet er als
volgt uit: 1. R. Nijenhuis 598 punten,
2. H. Nijenhuis 588 punten en 3. J. Korenblek 578 punten. (Er konden maximaal 600 punten behaald worden.)

Van al deze zwemmers hebben 16
mensen hun „Sponsorenveloppe"
voor het Ronald McDonald kinderfonds weer ingeleverd. Zij hebben het
mooie bedrag van f 320,50 bij elkaar
gezwommen!! Namens het Ronald
McDonald fonds hartelijk dank hiervoor. Voor kinderen van 4 t/m 15 jaar Jong Gelre Vorden organiseert op 12
die meegesponsord hebben, was er een juli h aar jaarlijkse Barbecue-avond. Dit
leuke attentie van de McDonald restau- grote en vooral zeer gezellige evenement vindt plaats bij de fam. Knoef aan
rants.
.Je hele week.Jcon men na het zwem- de Onsteinseweg 22 te Vorden.
men meedoen aan verschillende spe- Het is evenals vorig jaar voor leden en
len. De einduitslag werd vrijdagavond aspirant-leden. Het wordt bij mooi
door dhr. Mengerink bekend gemaakt weer buiten gehouden en als het reen luidde als volgt: Shuttle-race: Peter gent is er voor onderdak gezorgd.

Jong Gelre
Barbecue

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van
Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

r

AANBIEDING
Blank eiken slaapkamer
met 2 nachtkastjes, 140/200

m *± _

NU
Oo/c leverbaar op 160 breed.
Tevens bijpassende kast verkrijgbaar.

De mooiste momenten worden
onvergetelijk met Fotohome
Fotohome maakt van ieder moment een plaatje. Een dagje naar 't strand,
bootjes kijken in de haven, die Fransman bij 't jeu de boules of een cactus in bloei.
Met Fotohome kiest u voor fraaie kleuren en een grote scherpte. Tegen een kleur
rijk lage prijs. Want de mooiste momenten hebt u al vanaf 49 cent per afdruk
( 9 x 1 3 cm). 30% groter? Dat kan voor 59 cent. Of supergroot? Dat kost u slechts
69 cent. Nabestellen kan al voor 85 cent per stuk. Fotohome ontwikkelt alle merken

FOTOHOME

films. Voor maar f4,50 per rolletje. Wilt u mooie momenten écht onvergetelijk maken,

Kwaliteit om in te lijsten

ga dan meteen langs uw Fotohome-dealer.
100 ASA 135/246,25

PANNEVOGEL

100 ASA 135/36 7,50

De openbare bibliotheek is wegens
vakantie

Bel voor overige dealeradressen (OIO) 434 44 22.

J

Schoonheidssalon
'Bjoetie'

diverse
modellen

va

115,"

•

^/

Wegens vakantie
GESLOTEN van
15 juli t/m
16 augustus.

DrJl/J.

*

*»JP

fes*£

WORLD'S FINEST SUNGLASSES

BioKosmefik

oe> juwefer ,

Er is een speciale vakantieregeling
van toepassing.

ROL -UIKI IN

Voor een verantwoorde
huidverzorging.

geldig t/m 16 juli

van 23 juli
tot en met 3 augustus

200 ASA 126/245,75

SIGARENMAGAZIJN TANTE PIETJE -Dorpsstraat 17A RUURLO

AANBIEDING

GESLOTEN

200 ASA 110/245,75

Uw Fotohome dealer: SIGARENSPECIAALZAAK BRAAM - Burg. Galleestraat 10A - VORDEN

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

200 ASA 135/368,50

200 ASA 135/247,25

k

Zutphenseweg 5

Ans Jongbloets
Het Wiemelink 9
Vorden, tel. 3560

De schoonheidsspecialist.
Je kunt zien datje l^mhet lekker vindt.

Sfênfêllniv VORDEN
Tevens boekverkoop op donderdag 18 juli.

OO Opttóën Telefoon 1505

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 22 juli t/m 9 augustus
SCHOENREPARATIES

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

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

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat 1 8 - Vorden - Tel. 1 849

De openbare
bibliotheek

ZOMI

EST iN IN

verkoopt
afgeschreven boeken
op de braderie

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF
NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Willink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

05735-1161

op donderdag
18 juli

Opheffings-uitverkoop
iniuw epen tt>ekpnist!
DONDERDAG 18 JULI: (tijdens Braderie)
café: Hdnska Duo ((
zaal: superformatie
KAARTEN IN VOORVERKOOP

Dof kan met het

Durea damesschoenen
NU van 230,- voor %J5j j~
Herenschoenen kleine en grote maten

VRIJDAG 19 JULI:
café: Hanska Duo
zaal TONY TURNER DRIVE-IN SHOW
ZATERDAG 20 JULI:
TRADITIONELE OPENLUCHT- EN
ZAALFESTIJN
- rodeo op mechanische stier
- barbecue
- Hanska Duo (met Jan Manschot)
- Omega Showband

— optreden: Gerard Joling
KAARTEN IN DE VOORVERKOOP EN ZAAL 1 7,50
(VOL = VOL)
Tijdens deze dagen: toegang onder voorbehoud.

^f*

NU v.a. SS,""

Alle jongens- en kinderschoenen
Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.
Naam:
Adres:
Plaats:
Leeftijd:

Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:
Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN
Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

NU HALVE PRIJS
Veel damesschoenen met
50-70% korting

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Tijdens de OPRUIMING

Nu DOEN!!
OPRUIMING
kortingen van

FONKEL
M •UBELID

20-75%O

DAMES

HEREN

Zon- en zomerjurkjes
v.a.
49.Pakjes v.a.
98.Rokken bont v.a.
49.Rokken unie v.a.
49.Helanca pant.
tot mt. 52
35.Shorts en topjes v.a. 19.95

Kat. pant. in 3 kl.
Denim shorts
van 4&95
Klassieke heren shorts
65.Overhemden k/m
25.Mod. pantalons v.a.

T-Shirts unie v.a.
T-Shirts met opdruk v.a.

55.29.75.39.89.-

9.95
19.-

10% KORTING OP
beha's - corselets - ondergoed - dusters
nachtkleding (uitgez. aktieprijzen)

Modecentrum

Dorpsstraat 22 - Ruurlo - Tel. 05735-1438

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

THEO TERWEL

BENNIE WENTING

AUTOSCHADESPECIALIST

(HENGELO

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

d.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Bijsluiters

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250 AA
Tulefoon 05752 1010

De groentespecialist op
de markt te

VEREENIGING TOT BEVORDERING
VAN HET MARKTWEZEN TE VORDEN

Het is nauwelijks
voorstelbaar,

Hagelwitte Bloemkool
1,50 per stuk

Bij besluit van B & W van Vorden d.d. 30 mei 1991, nr.
AZ 2339, is toestemming verleend tot het houden van
de jaarlijkse

voor de diepvries

4 kilo 5,00

Verse aardbeien scherpe dagprijs.

VERLOTING

dat in Nederland maar
zo weinig herinnert aan
de 102.000 joodse
landgenoten, die in de
Duitse concentratie- en
ver n ietig ingska mpen
werden vermoord.

KOLDEN HOF's Versmarkt

HOOFDPRIJS VAKANTIEREIS
VOOR 2 pers. t.w.v. F 1.000,of dit bedrag in contanten.
Loten verkrijgbaar bij het secretariaat,
Zutphenseweg 71, alhier.

3bosBLOEMI:N

GEVRAAGD:

actieve
WEDERVERKOPERS
Aanmelden op genoemd adres.

Voor deze 102.000 omgekomenen wil een aantal overlevenden op de appèlplaats van het
voormalig kampterrein een
ereveld inrichten. Naamloos
kwamen zij om.
Hvenzovele naamloze stenen
zullen een blijvende herinnering vormen aan elk der
slachtoffers.

t
IN VERBAND MET BEDRIJFSBEËINDIGING
BEDANKEN WIJ

CAFÉ UENK

U ontvangt een certificaat met vermelding van het aantal stenen waarvoor u
ƒ 25,00 per stuk heeft voldaan.
Bank: N M B Bank Nijmegen nr. 68.14.74.408, Giro: NMB Bank Nijmegen
nr. 82.63.19. met vermelding van Westerbork 102. 000 Actie Kamp Wersterbork
Voor meer informatie:
Werkgroep Westerbork 102.000, Postbus 131. >-(30 AC Cuijk.

Donderdag 17 juli op de braderie:

stenen a ƒ 25 00

VOOR DE SPONSORING VAN ONZE VERENIGING
Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

Pilsje voor een Piekte!!!
In de zaal het bekende trio 'Assorti'
Aanvang 21.00 uur. Entree gratis!

Dansen met toporkest
Aanvang 21.00 uur. Entree 7.50
Reserveren voor groepen is mogelijk.
P.S. Wij zijn van maandag 22/7 t/m woensdag 31/7
wegens vakantie gesloten.

Naam

Postbus 22 7250 AA Voedt
Telefoon 05752 1010

De
gehele maand juli

10% KORTING
op alle lingerie
behalve
aanbiedingen.

Adres
Postcode

Woonplaats

Ik betaal per

Bank Giro Cheque*

Datum:

Handtekening:

totaal ƒ

'Doorhalen wat niet van toepassing is.
Zonder post/egel in envelop zenden aan: Werkgroep Westerbork 102.()<)().

Antwoordnummer 102. "HOO VR Cuijk.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Nog steeds als vanouds:

ZATERDAG 20 JULI:
dit mag u niet missen

...2a<...
ö*^'

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

(FAM. SCHUT)

l! kunt één of meer stenen a ƒ 25,00 per stuk laten plaatsen ter
nagedachtenis van dierbare of onbekende landgenoten.

1O
ik doe mee,
1 *^^ ik plaats

Vorden

Jonge Worteltjes

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

MORSSINKHOF

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

[Mister Hf
•^ Steam 1
Mister Steam is te huur bij:

Nieuwstad 14 - 7251 AH Vorden
Telefoon 05752-1965

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

