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Veel bezoek bij opening Café Rest.
Schoenaker Marion en Harry Gerretsen verrichten de openingshandeling.

Ondanks de tropische hitte mochten de nieuwe exploitanten van zaal Schoenaker, thans genaamd Cafe-
rest. Schoenaker vele bezoekers de hand schudden.

Uit alle geledingen van de bevolking,
zowel uit het kerkelijk leven, de zaken-
wereld, gemeentelijke overheid, de ver-
enigingen uit de Kranenburg, het dorp
Vorden alswel vele vrienden en beken-
den uit Groenlo waren gekomen om
Harry en Marion Gerretsen te compli-

menteren met de aanwinst en hun veel
succes toe te wensen, veelal vergezeld
van een plant, een ruiker bloemen (80 in
totaal) en andere dadeaux. Klokke vier
tapte de heer Th. Verhoeven, direkteur
LBM buiten het gebouw het eerste
glaasje, waarna Marion Gerretsen het

lint voor de vernieuwde entree door-
knipte. Zo^te we reeds eerder schreven
is er vee^pranderd in en aan het ge-
bouw. Gezien de belangstelling bij de
opening en de reeds getoonde inzet zal
het de nieuwe exploitanten wel lukken
in Kranenburg er een bloeiende zaak
van te mak

Beeldhouwwerk in Centrum van Vorden onthuld

'Een kunststijl die Vordenaren
zal aanspreken'
Vrijdagmiddag 7 juli j.l. werd door burgemeester E.J.G. Kamerling het
beeldhouwwerk onthuld dat door de Rotary-club afd. Zutphen aan de
Vordense bevolking werd aangeboden.

Dat gebeurde in aanwezigheid van B& W,
afgevaardigden van het Vordense bedrijfs-
leven, de Oranjevereniging, leden van de
Rotary-cJub, het beeldhouwers-echtpaar
JeanMarianne Bremers en andere belang-
stellenden. De heer Emsbroek, een van de
Vordense leden van de Rotary-club, legde
in zijn toespraakje uit, hoe men aan het
idee voor dit kunstwerk was gekomen. De
Zutphense Rotary-club wilde bijdragen
aan de wereldwijde aktie Polio de wereld
uit, een gezamelijk projekt van de Wereld
Gezondheids Organisatie WHO en Rotary
International.

Met de opbrengst van deze aktie worden
vaccins en koelhoud-systemen voor die
vaccins worden bekostigd. De Vordense
leden waren direkt enthousiast voor deze
aktie en wilden ook de Vordense bevol-
king erbij betrekken. 'We stelden ons ga-
rant voor een bepaald bedrag voor de po-
lio-bestrijding', vertelde de heer Em-
sbroek, 'maar we wilden daarnaast ook
iets voor de Vordense dorpsgemeenschap
terug doen. Een deel van het opgebrachte
geld zou worden besteed aan de ver-
fraaiing van het dorp door middel van een
kunstwerk. Onze ideeën werden enthou-

siast ontvangen in Vorden'. Het bedrijfsle-
ven, particulieren, de oranjevereniging en
ook de basisscholen besloten mee te doen.
Op koninginnedag werd zo bijvoorbeeld
een grote sponsorloop gehouden, waaraan
400 schoolkinderen en helpers meededen.

Ruim 26.000gulden, een veelvoud van wat
verwacht werd, kon uiteindelijk worden
overgemaakt naar de poliobestrijding.
Met medewerking van de gemeente, die de
kosten van de sokkel van ht beeldhouwerk
betaalde, is ook het kunstwerk er geko-

Beeldhouwers-echtpaar
Men kon op zoek gaan naar een beeld-
houwer, een kwam uiteindelijk terecht
bij het echtpaar JeanMarianne Bremers
uit Helvoirt. Zij kregen landelijke be-
kendheid door het beeldhouwwerk van
Prins Bernhard dat door hen gemaakt is
en in Den Haag staat. Veel van hun
werk is te bezichtigen in het buitenland,
vooral in Zwiterland. Tevens maakten

zij een ruiterstandbeeld voor Koning
Boudewijn van België.
Het echtpaar Bremers kon een beeld-
houwwerk leveren, in stijl die wel zou
aanspreken in Vorden. Het werd een
werkstuk in brons van twee paarden.
Burgemeester Kamerling bedankte in
zijn begeleidende toespraakje bij de ont-
hulling de leden van de Rotary-club en
al diegenen die hen bij de aktie hadden
geholpen. 'Een paard, zoals hier afge-
beeld, is passend in ons dorp', merkte
hij op. 'Het paard doet immers denken
aan vriendschap en tegelijkertijd aan
kracht. Tevens heeft het paard tegen-
woordig veel te maken met recreatie.'

Plaats
Eers waren er plannen om de beeldjes
op het grasveld voor de Ned. Herv.
Dorpskerk te plaatsen. Daar zouden ze
waarschijnlijk echter niet voldoende in
het oog valen. Zo werd gekozen voor
plaatsing op de hoek Zutphenseweg/
Burg. Galleestraat. Het echtpaar Bre-
mers, dat het kunstwerk maakte, bleek
erg tevreden met deze plek. 'Iedereen
kan het hier van dichtbij bekijken, zon-
der een groot grasveld te hoeven over-
steken', aldus mevrouw Bremers.
De heer Emsbroek constateerde dat er
in het centrum van Vorden nog wel
plaats is voor meer bronzen kunstwer-
ken zoals deze paarden en het beeld van
de dichter Staring. Burgemeester Ka-
merling liet weten dat wat hem betreft
verdere verfraaiing van het dorpsgezicht
welkom is.

Anja Peters uit
Wichmond i
thuis
Verslag van mej. A. Peters, die eenjaar
in Amerika als au-pair werkzaam was.
Ik ben naar Amerika geweest voor een
jaar als au-pair. Het werk 4fef doet is
voor kinderen zorgen en ee^Wchte huis-
houdelijke werkzaamheden. Je krijgt
daarvoor 100 dollar per week + kosten
inwoning. Je moet op z'n minst l weekend
per maand vrij hebben, maar je mag niet
meer dan 45 uur werken. Meestal kun je
tijdens en na je werk de auto gebruiken. Je
krijgt 2 weken vakantie in het jaar en in-
ternationale feestdagen krijg je vrij. Dit
was iets over het werk. Nou iets over fami-
lies en USA, en ervaringen die ik heb ge-
had. Je leert de taal goed, na een jaar
waardeer je je eigen land meer, leert men-
sen van heel Europa kennen, je kunt
meemaken hoe Amerikaanse families Ie-

Het is wel moeilijk om met een andere
familie te wonen. Ze hebben vaak andere
regels voor jou dan je gewend bent. Ze
hebben andere ideeën dan jou over de op-
voeding. Na eenjaar zijn de kinderen erg
aan je gehecht. Heel vaak vindt de moeder
dat niet leuk, vooral met het eerste kind.
Dat is wel moeilijk. Amerikanen zijn erg
materialistisch. Ze leven erg in luxe. Ze
kunnen niet erg goed hebben als buren of
familie iets nieuws kopen, dan moeten zij
ook wat nieuws. Met het eten zijn ze zui-
nig. Ze bewaren alle kliekjes. De meeste
families hebben 2 auto's, omdat man en
vrouw werken. Afstand speelt geen rol, een
paar uur rijden is gewoon. Een jaar als
au-pair is wel aan te bevelen, je doet een
boel ervaringen op, maar om er te wonen
lijkt mij moeilijk. Alles draait om de dol-
lar en alles is zo groot en het ligt allemaal
erg ver van elkaar af. Ook jongens kun-
nen dit doen. In vergelijking met de Ame-
rikanen zijn Nederlanders erg nuchter en
gastvrij. Als je meer informatie over het
au-pair zijn wilt, dan kun je bellen naar
Anja Peters, tel. 05754-973.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 15 juli 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 16 juli 9.00 uur Eucharistieviering.

R K kerk Vorden
Zondag 16 juli 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 16 Juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, dienst van Schrift en Tafel. 15.30 uur:
Kerk Open (tentoonstelling, thee, korte
vesper, muziek).

Geref. kerk Vorden
Zondag 16 juli 9.30 uur drs. L. Bosgra, Doe-
tinchem; 19.00 uur ds. P.W. Dekker.

Huisarts 15 en 16 juli dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige
Withaar. Tel. 05754-351.

Ria Haggeman,

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

Dierenartsen van zaterdag 15 juli 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts J5 en 16 juli P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. 05735-2413.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
1132. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wij-

zing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van 19.00-
20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor Kas-
tanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.

Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.

Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink
15, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van
13.00-14.00 uur in het wijkgebouw. A/ond-
en weekenddiensten tel. 05750-29666. De
hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereik-
baar 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 hele maand juli mevr. v.d.
Berg, tel. 6875. Bellen voor half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.1 5 uur en iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat
6, tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmor-
gen vanaf 10 uur of volgens afspraak. Wegens
vakantie gesloten van 17 t/m 28 juli.

VIERAKKER-WICHMOND
R K kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 15 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 16 juli 10.00 uur Woord en Commu-
niedienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 juli 10.00 uur ds. C. Fortgens,
em. pred. te Wamsveld.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 - Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 - Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
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 woens-
dag-, zaterdag- 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; don-
derdag 10.45-11.45 uur.

Uitvoering Nutsblokfluit- en
melodicaclub
In een goed bezette zaal van het Dorpscentrum werd zaterdagavond
een uitvoering gegeven door de Nutsblokfluit- en melodicaclub.

Burgemeester E.J.C. Kamerling onthult het beeldhouwwerk

In feite een soort 'openbare les' waarbij
de kinderen lieten zien wat zij zoal in
eenjaar op muzikaal gebied hebben 'op-
gestoken'. In totaal namen zo'n 45 leer-
lingen aan dit muzikale evenement
deel.
De leiding was in handen van Gea van
Zuilekom en Hans Weenk.Bij afwezig-
heid van voorzitter P. de Vries werden
de honneurs namens het bestuur waar-

genomen door penningmeester Brugge-
man. De schenking van een keyboard
door het Nutsdepartement aan de club,
is een succes gebleken, zo vertelde de
heer Bruggeman.
Het programma bestond deze avond uit
optredens van de beginnelingen en ge-
vorderden van de blokfluitgroepen I, II
en III; de Keyboardgroepen I, II en III,
terwijl er volop werd gezongen en ge-

musiceerd bij het clublied 'Er ligt een
aardig dorpje, ergens in Gelres Achter-
hoek' en bij het slotlied 'Dit is het eind'.
De jongelui brachten een leuk program-
ma waarbij de allerkleinste groep blok-
fluitertjes de handen van het publiek
nog eens extra op elkaar kreeg. Hans en
Gea kregen na afloop behalve de ge-
bruikelijke bloemen een geschenk on-
der couvert overhandigd.

PV 'de Blauwkras'
D.J. Swarthoff, 1; J. HoflF, 2; Comb. van
Gijssel, 3; H. ter Beek, 4, 5, 6, 9; G.
Arendsen, 7; A. Sterkeboer, 8; M.J.
Overkamp, 10.



Daar is hij dan, onze zoon

T/mm
Geboren op 3 juli 1989.

We zijn dolblij met hem.
Gerrit Uenk
Toos Uenk-Schröer

Enkweg 13
7251 EV Vorden

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

Joris

Hans en Carin Fransen
Robbert
Peter

7251 DE Vorden, 7 juli 1989
Het Vaarwerk 10

Rectificatie

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor het
medeleven tijdens mijn ver-
blijf in het ziekenhuis, in de
vorm van onder andere kaar-
ten, brieven en bloemen, ook
namens mijn vrouw.

Joh. Bakker

Mulderskamp 6, Vorden

Dr. Sterringa
geen praktijk
van 17 juli t/m 4 aug.

De praktijk wordt waargeno-
men voor patiënten A t/m K
door
dr. J.M. Dagevos, Zutphen-
seweg 62, tel. 2432
voor patiënten L t/m Z door
dr. WJ.C. Haas, Christina-
laan 18, tel. 1678

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

• Mijn hondje is naar huis te-
ruggekeerd! Heel hartelijk
dank ik allen die met hartver-
warmende inzet en medele-
ven hebben getracht daaraan
bij te dragen.
Mevr. Staring, Wildenborch

• Te koop: compleet drum-
stel t.e.a.b. Tel. 05752-
3386

• Te koop i.z.g.st. keyboard
Yamaha, 2 jaar oud. Nieuw-
prijs f 1.900,- nu voor
vraagprijs f 650,-. Tel.
3475

• Guido is disperately see-
king for Suzan. Tel. 020-
167047

• Jonge vrouw zoekt nog
werk voor enkele morgens
per week in een net gezin,
huish. werk bejaardenhulp in
Vorden. Eventueel per 1 sept.
Brieven onder nr. 15-1 bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden

• Jong ste! zoefct woonruim-
te met eigen opgang, keu-
ken, toilet, douche in Vorden.
Telefoon 06445-1916

• TE KOOP:
Beige Eend bj. '82 (i.z.g.st.).
Tel. 05752-2502 ± 18.00 u.

• Volop te koop alle soorten
koolplanten, prei, sla, an-
dijvie, rode biet, selderie,
peterselie, koolraap, kool-
rabie, groenlof en chinese
kool, bieslookpollen, afri-
kanen, jonge konijntjes,
kleurdwerg en cavia's.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat 1, Vorden, tel. 05752-
1498 .

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
Graszaadhooi en tarwestro
G.W. Schuerink, Koningsweg
4, Hengelo Gld., tel. 05753-
3447. "

Op maandag 17 juli a.s. hopen wij ons
25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gerrit Norde
en

Annie Norde-Nieuwenhave

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.30 uur in café 'De Keizerskroon' te
Ruurlo.

Juli 1989
Wiersserbroekweg 10, 7251 LG Vorden

1939 - 1989
Vrijdag 21 juli a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijksfeest te vieren.

A.J. Eggink
en

W. Eggink-Bargeman

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot
21.00 uur in zaal 'De Herberg', Dorps-
straat 10 te Vorden.

Juli 1989
Rietgerweg 4, 7251 HD Vorden

Maandag 24 juli hoop ik mijn 80ste ver-
jaardag te vieren.

A.F. Pardijs-Bruil

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot
22.00 uur in zaal 'De Herberg', Dorps-
straat 10 te Vorden.

Juli 1989
'De Wehme' kamer 24, Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden
Je hebt het als een moedige vrouw gedaan
Niemand weet watje hebt geleden
Niemand weet watje hebt doorstaan

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat na een lief-
devolle verzorging in verpleeghuis 'Slingerbosch' te
Zutphen is overleden onze lieve moeder en oma

Anna Maria Tijl
weduwe van Hendrik Hissink

eerder weduwe van Leenden Vermeulen

op de leeftijd van 86 jaar.

M.H.G. Pijpers-Hissink
J.H.A. Pijpers
Diana
Marina

Australië: Familie L Vermeulen
en kleinkinderen

Zutphen, 7 juli 1989
Correspondentie-adres:
Stationsweg 10, 7251 EM Vorden

De crematieplechtigheid heeft plaatsgehad dins-
dag 11 juli in het crematorium te Dieren.

Zij is verlost.
God heeft haar thuisgehaald.

Heden overleed na een liefdevolle verzorging in het
verpleeghuis Villa Nuova onze lieve moeder, groot-
en overgrootmoeder

Jantje Harmsen-Lievestro
weduwe van J. W. G.Harmsen

op de leeftijd van bijna 86 jaar.

Vorden: J. Harmsen
Vorden: H. Harmsen

H. Harmsen-Schotsman
Brummen: F. Harmsen

J. Harmsen-Storm
Zutphen: J. Harmsen

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 7 juli 1989, Zutphenseweg 73
Correspondentie-adres:
J. Harmsen, De Steege 4, 7251 CM Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algeme-
ne Begraafplaats te Vorden.

Het is onze droeve plicht u mede te delen dat na een
langdurige verpleging in 'de Wellen' te Apeldoorn,
voorzien van de ziekenzalving aldaar, nog vrij onver-
wacht is overleden onze broer, zwager en oom

Johannes Albertus Antonius Wissink

hij werd 76 jaar.

Wij vragen uw gebed voor hem en voor ons.

Uit aller naam,
Familie Wissink

7251 KC Vorden, 10 juli 1989
Wildenborchseweg 14

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden.
De avondwake zal worden gehouden vrijdag 14 juli
om 19.00 uur in de Christus Koningkerk, Het Jeb-
bink 8 te Vorden, waarna van 20.00 tot 20.30 uur
gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen in
bovengenoemd uitvaartcentrum.
De gezongen uitvaartmis zal plaatshebben zaterdag
15 juli om 10.30 uur in de Antonius van Paduakerkte
Kranenburg, waarna aansluitend de teraardebestel-
ling zal plaatsvinden op de R.K. begraafplaats al-
daar.
Na de plechtigheid is er alsnog gelegenheid tot con-
doleren in zaal Schoenaker te Kranenburg.

In memoriam

de heer G.H. Bekker
O 21-11-1928 14-7-1989

Een man, die tijdens zijn leven velen, groot en klein,
vooral rond 5 december zoveel vreugdevolle mo-
menten heeft gegeven.

Wij zullen hem nooit vergeten en wij wensen de fa-
milie Bekker veel sterkte toe om dit grote verlies te
kunnen dragen.

De collega's van 5 december
De Vordense Ondernemers Vereniging
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W
VORDEN

Stichting
We
Ouderen
Vorden

Wegens afwezigheid van
mevr. Broekhuizen
is het kantoor van
17 tot en met 28 juli

gesloten

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van de
vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 18a
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking
te verlenen aan de volgende bouwplannen:

— de bouwvan een berging op het perceel IJsselweg
23 te Vierakker (verzoek van de heer P. Dijkers);

— de bouw van een garage/berging op het perceel
Ruurloseweg 24 (verzoek van de heer H.W. Besse-
link);

— de bouw van een berging op het perceel Beatrix-
laan 11 (verzoek van de heerG.Th.M.Seesing).

De op de bouwplannen betrekking hebbende stukken
liggen tot en met 27 juli 1989 voor eeniederter inzage
ter gemeentesecretarie.
Eventuele bezwaren kunnen tot en met die datum
schriftelijk aan burgemeester en wethouders ken-
baar gemaakt worden.

KOERS MEE MET
DE KEURSLAi
De Tour de France is gestart. De Keurslager laat
u meesprinten. Tijdens de Tour ontvangt u bij
elke besteding van tenminste ƒ 10.-een spaar-
bonnetje. Tegen tien van deze bonnetjes krijgt u
gratis een leuke Tourpet en een kanskaart voor
een stoere kinderfiets. Sprint nu naar uw
Keurslager en maak ook kans op zo'i
stevige en stoere
kinderfiets.

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Biefstuk 100 gram 2,89
limousine-kwaliteit

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Babi Pangang ioog 1,25

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Boerenmetworst
gerookt, 100 g 1,29

Ka Ifsle verworst
per stuk 2,98

SPECIAL

Boeuf a la
Provence

100 g 1,95

maandag: Speklappen p. kg 6,98

dinsdag: Verse worst 500 g 4,98
Runderworst 500 g 5,98

woensdag:
Gehakt h.o.h. soog 4,98

Rundergehakt soo g 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

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

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

MARLANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

KERM

Herberg
DONDERDAG 20 JULI (TIJDENS DE BRADERIE):

In het café:

In de zaal:

Aanvang:

Voorverkoop:

HANSKADUO
de volendamse top-formatie

SPRYNG EN MARIBELLE
21.00 uur
f 8,- (aan de zaal f 9,-)

VRIJDAG 20 JULI:

In het café: HANSKADUO

ZATERDAG 22 JULI:

JAARLIJKSE OPENLUCHT- EN ZAALFESTIJN

Met medewerking van: HANSKADUO

SHOWORKEST'WITNESS'
en verder: BARBECUE

RODEO-KAMPIOENSCHAP
op mechanische stier

optreden van BIG JOHN RUSSELL
Kaarten: in voorverkoop f 15;- (indien voorradig)

aan de zaal f 17,50



GEVRAAGD MET SPOED

ALLROUND
LOODGIETERS
ELECTRICIËNS

Moet zelfstandig kunnen
functioneren.

SOLLICITATIES na 1 8.00 uur.

„Koop het bij de man
die het maken kan "

ONDERHOUD CV-ketels - gaskachels
koelkasten — wasmachines — stofzuigers —

strijkijzers — diepvriezers — koffie/etters
radio — TV — video

GRATIS HALEN EN BRENGEN

Warnsvelds Installatie Bureau
ERKEND INSTALLATEUR

Gas, elektra, lood en zink, dakwerk

EIGEN SERVICE-DIENST 24 UUR

GRATIS OFFERTE

„HOOGKAMP"
KREMERSKAMP 2
7231 GTWARNSVELD
TELEFOON 05750-24688

muller
UW SPECIALIST IN

: Plavuizen
: Natuursteen
: Wandtegels
: Sanitair *"

Jarenlang ervaring in het aanbrengen van vloertegels
en natuursteen, ook op vloerverwarming.

WIJ ZETTEN UW WANDTEGELS NOG IN SPECIE!

U VINDTIN ONZE SHOWROOM OOK

KOMPLEET INGERICHTE BADKAMERS

ENORME KEUZE

MÉÉR DAN 200 SOORTEN
EXCLUSIEVE KWALITEITSPLAVUIZEN

* OOK ADVIES EN VERKOOP AAN DE DOE-HET-ZELVER

TEGELHANDEL en ZETBEDR1JF

mullcf-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wnndtegcls — sanitair

Kerkhoflaan l l - 7251 JW Vorden - tel.: 057.52-3278

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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

-6
HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK

Spalslraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen
Telefoon 3100
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Koop uw brood bij de man
die ZELF bakt!
OPLAA T is zo 'n bakker.Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 1617

Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 13, 14 en 15 juli

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

MAANDAG
17 juli

500 gram

Spitskool
panklaar 0.95

DINSDAG
18 juli

500 gram

Worteltjes

geschrapt 0.95

Braziliaanse
Pers-

sinaasappels
20 voor

4.95
WOENSDAG

19 juli

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 7 O soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

U proeft het verschil!
NNIND ÎOLEfJMkKERS

AANBIEDING:

Zeeuwse Cake Van3,5oVOor 3,—
Krenten , , < Rozijnenbrood NU 3,75
Penseetaartje Van5,-voor 4,50
Weekend Snitt van 6.25 v*» 5,75

WARME BAKKER

ÜPLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON T373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

BOERENPANNETJE
drie heerlijke kant-en-klaar maaltijden met veel vlees en groenten.

Even opwarmen in de pan en u heeft een komplete maaltijd!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

NIEUW - NIEUW - NIEUW:

Boerenpannetje
3 SMAKEN-100 gram 1,60

Casselerrib
100 gram 0,o9

Gebraden Gehakt
100 gram l ,O%7

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haas Rib karbonades
1 kilo 1 1 ,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

fijne 1 kMo 7,95
grove i KMO 9,90

Speklapjes
zonder zwoerd — 1 k i lo / , «/ O

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1 k,i(, 11,50

MARKTAANBIEDING

Lendelapjes
mager, 500 gram «s,«/

Bami of Nasi 1 kno 6,25
Babi pangang 500gram 6,25

Hamburger
per stuk

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

1 POTCHRYSANT 5,-

VOLOP TUINPLANTEN

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

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

BEELDVOORDEJARENW
JVC

ÏÏÏ&*f'

. ' "T '
JVC

DE SUPERKWAUTEIT lOPEH-VHS
VIDEOCAMERA (GR-S7I)
Gegarandeerd de icherpm ndeobtaiden - 8
oeeldkoppen! - 8X autonoom - sttndatrd plty én
tong play - digitaal geheugen • Muter Edtog .'/,
mch CCD met 420.000 paels - zeef HcbtSg
TOlautonutuche- M • •—•»/»

/

Fa. Eliesen BEELD - GELUID - HUISH. APPARATEN
INSTALLATIE
Emmerikseweg 46, Baak, tel. 05754-264



• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

EMEENTERAAD
STELT

HINDE RW ET-
UITVOERINGS-

PROGRAMMA VAST
Het Hinderwetuitvoeringsprogramma
is gereed. De gemeenteraad zal dit plan
thans vast stellen. Voor een betere uit-
voering van de Hinderwet zal meer per-
soneel beschikbaar worden gesteld en
zullen de legestarieven voor de dekking
van de kosten omhooggaan. Men zal
dus voor een vergunning in de toekomst
meer moeten betalen.
Op 23 februari jongstleden heeft de ge-
'meenteraad besloten om de Hinderwet
beter uit te gaan voeren door het opzet-
ten van zo'n programma. Hiertoe is in
samenwerking met het ingenieursbu-
reau DHV een plan gemaakt dat thans
aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft
voor het maken van het plan een subsi-
die verleend. Vrijwel elke gemeente
heeft een HUP laten maken omdat in-
zichtelijk wordt gemaakt hoe de Hin-
derwet nu precies uitgevoerd wordt en
er een programma komt hoe omgegaan
moet worden met knelpunten. De ge-
meenteraad stelt nu zelf prioriteiten
voor vergunningverlening en criteria
voor controles vast. Er komen stelsel-
matig controles bij inrichtingen die
daarvoor op milieuhygiënische gronden
in aanmerking komen.

Het Gewest Midden IJssel stelt thans
een onderzoek in naar milieutechnische
samenwerking tussen de gewestge-
meenten. Dit zal er eveneens toe leiden
dat de technische kant van de Hinder-
wet (controle op naleving van de voor-
schriften, nemen van monsters, verrich-
ten van geluidmetingen e.d.) wordt ver-
beterd.

RANDVEILIG-
HEID MEEKS

MEUBELEN IN HET
GEDING

Burgemeester en wethouders hebben
Meeks Meubelen aangeschreven om
brandpreventieve maatregelen te tref-
fen voor de meubeltoonzalen aan de
Ruurloseweg. Uit een ingesteld onder-
zoek was gebleken dat daaraan het een
en ander schortte.
Hiertegen zijn bezwaren ingediend.
Deze zijn behandeld in een vergadering
van de commissie bezwaar— en be-
roepschriften gemeenteraad Vorden.

Daar bleek dat er van een echt verschil
van mening tussen de gemeente en de
eigenaar van de gebouwen geen sprake
was. De heer Meek is bereid om de no-
dige brandpreventieve maatregelen te
treffen. Inmiddels zijn er al gesprekken
geweest hoe een en ander het best uit-
gevoerd kan worden.

ECONSTRUCTIE
ZUTPHENSEWEG;

GEDEELTEAD-
DINKHOF/DE

STEEGE TOT AAN DE
SCHOOLSTRAAT

Het plan voor de reconstructie van de
Zutphenseweg heeft ter visie gelegen.
Er bestond gelegenheid om hierover in
te spreken. Door meerdere personen en
instellingen is hiervan gebruik gemaakt.
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad thans voor om de volgen-
de maatregelen te treffen:
— een rijbaanversmalling over de gehele

lengte;
— een grote middengeleider op het

kruispunt de Boonk — dr. C. Lulofs-
weg en een voetgangersoversteek-
plaats nabij dit kruispunt aan de zijde
van de bejaardenwoningen;

— het maken van een trottoir aan de
zuidwestzijde van de Zutphenseweg
vanaf Addinkhof tot aan de bejaar-
denwoningen aan de Zutphenseweg;

— de bestaande klinkerverharding te
handhaven.

Uit de inspraak is onder andere naar vo-
ren gekomen dat een belangstellende te
kennen heeft gegeven bezwaren te heb-
ben tegen het voetpad aan de zuidwest-
zijde van de Zutphenseweg, omdat be-
trokkene liever geen voetgangers voor
zijn woning heeft en landschappelijke
bezwaren heeft tegen een voetpad. Bur-
gemeeester en wethouders vinden ech-
ter dat de belangen van het voetgangers-
verkeer zwaarder wegen.

Er zijn suggesties gedaan om klinker-
verharding te vervangen door asfalt en
om fietsstroken aan te brengen

Burgemeester en wethouders merken
hierover in het raadsvoorstel op dat bij
de vervanging van klinkers door asfalt
een aantal aspecten een rol spelen, en
wel verkeerstechnische, esthetische en
financiële.

Uit verkeerstechnisch oogpunt geeft het
college sterk de voorkeur aan klinkers.
Op asfaltwegen rijdt men harder. Wel
reduceert asfalt het geluid beter dan
klinkers. Klinkerverharding past echter
beter in het aanzien van het dorp. Het
asfalteren zou in dit geval ook duurder
zijn omdat de bestaande klinker nog
goed zijn en opnieuw gelegd kunnen
worden. De meerkosten voor asfalteren
bedragen f70.000,-.

Het aanbrengen van fietsstroken achten
burgemeester en wethouders niet mo-
gelijk omdat de rijbaan ter plaatse te
smal is. Fietsers en bromfietsers raken
nogal eens buiten hun strook, terwijl
automobilisten daar niet op bedacht
zijn. Deze gedachtengang is gebaseerd
op een rapport van de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Verkeersveilig-
heid.

Er is een pleidooi gehouden voor hand-
having van de eik nabij de dr. C. Lulofs-
weg. Bij uitvoering van de reconstructie
dient deze eik om verkeerstechnische

redenen te verdwijnen. Burgemeester
en wethouders vinden de belangen van
de veiligheid van de voetgangers zwaar-
der wegen dan handhaving van de eik.

De basisschool Het Hoge heeft voorge-
steld om bij de voetgangersoversteek-
plaats verkeerslichten en vooraandui-
dingen aan te brengen en aanpasingen
in Hoetinkhof en de dr. C. Lulofsweg te
maken. Tevens acht de school het wen-
selijk om op aile vier de poten van het
kruispunt voetgangersoversteekplaat-
sen aan te brengen.

Burgemeester en wethouders nemen de
suggestie om vooraanduidingen voor de
voetgangersoversteekplaats te maken
over. De overige suggesties worden niet
overgenomen. Het aantal overstekende
voetgangers en fietsers is gedurende de
hele dag niet groot genoeg om verkeers-
lichten te plaatsen. In de aansluitende
wegen is de verkeersintensiteit te gering
om er voetgangersoversteekplaatsen te
maken. Wel wordt er een wegmarkering
aangebracht (kanalisatiestrepen) en ko-
men er verkeersdruppels. Afhankelijk
van het effect van deze voorzieningen
zal worden bezien of verdere aanpassin-
gen in de dr. C. Lulofsweg en in Hoe-
tinkhof nodig zijn.

De Werkgroep Toegankelijkheid van de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
heeft er voor gepleit om aan beide zij-
den van de Zutphenseweg een parkeer-
verbod in te stellen ter verhoging van de
veiligheid van fieters en om enkele zit-
banken te plaatsen ten behoeve van
mensen die slecht ter been zijn.

Burgemeester en wethouders nemen
deze suggesties niet over omdat er voor
het plaatsen van de banken geen geld is
binnen het kader van deze reconstruc-
tie. Het instellen van een parkeerverbod
aan beide zijden van de weg zal de rij-
snelheid van het verkeer verhogen
waardoor juist de veiligheid van fietsers
in gevaar komt. Het maken van voorzie-
ningen voor ouderen en gehandicapten
is een apar^andachtspunt voor burge-
meester e^fethouders.

ÏRBEREI-
/GSBESLU/T

PERCELENZUT-
PHENSEWEG 26 TOT

ENMET32
Burgemeester en wethouders hebben
getracht om het ARAL-tankstation aan
de Zutphenseweg, en dan met name het
LPG gedeelte, te saneren middels ver-
plaatsing. Dit is niet gelukt omdat het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieuhygiëne geen
financiële medewerking aan de ophef-
fingsprocedure wilde verlenen. Het
tankstation kan nog juist aan alle richt-
lijnen voldoen voor wat betreft de af-
standen tot de omringende bebouwing,
het gezinsvervangende tehuis De Zon
en de Rabobank.

In het bestemmingsplan dat voor die
gronden geldt hebben de bank en de
Zon nog uitbreidingsmogelijkheden.
Daardoor zou de bebouwing dichter bij
het station kunnen komen. Voor de sa-
nering die dan wel op grond van wette-
lijke regelingen verplicht is zou de ge-
meente dan financieel opdraaien.

Burgemeester en wethouders zijn dan
ook van plan om dit bestemmingsplan
te herzien. De Rabobank en de Zon zijn
reeds hrervan op de hoogte. Teneinde

ongewenste ontwikkelingen tegen te
gaan stellen burgemeester en wethou-
ders de gemeenteraad voor om een
voorbereidingsbesluit voor het betref-
fende gebied te nemen waardoor de
huidige situatie bevroren wordt. De
bank en de Zon krijgen compenserende
bebouwingsmogelijkheden.

AADSVERGADERING OP 18 JULI 1989

Voor deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces ( de eerstvolgende
vergadering vindt plaats op 26 september 1989) zijn de volgende punten op de
agenda geplaatst:
— eindrapportage Hinderwet Uitvoeringsprogramma;
— beroepschrift tegen aanschrijving tot het treffen van voorzieningen ter verbe-

tering van de brandveiligheid aan het perceel Ruurloseweg 8 — 10 — 12;
— reconstructie Zutphenseweg tussen de Rondweg en de Schoolstraat; deel 2,

gedeelte Addinkhof / de Steege tot aan de Schoolstraat;
— vaststelling geluidsbelasting ex. artikel 94 lid 2 van de Wet geluidhinder in

verband met het bouwplan voor een woning op de hoek van de Zutphense-
weg / de Steege;

— Intentieverklaring met de voetbalvereniging Vorden;
— begroting en investeringsplan 1990 van het Sociaal werkvoorzieningsschap

Regio Zutphen;
— overname rioolgemaal Wichmond en overdracht grond voor overnamepunt

rioolwater;
— voorbereidingsbesluit percelen Zutphenseweg 26 tot en met 30;
— aankoop gronden nabij Insulindelaan en verlenen c.q. verkrijgen van een

erfdienstbaarheid;
- verkoop grond op het Industrieterrein aan T.J.M, van der Ploeg te Brummen.

NTENTIEVER-
KLARINGMETDE

VOETBALVERENI-
GING VORDEN

Op 13 juni jongstleden heeft de voetbal-
vereniging Vorden een vergunning ge-
kregen voor het bouwen van een nieuwe
kantine annex kleedgelege^Md. Om-
dat de gronden eigendom ran de ge-
meente zijn, moet er ook nog een zake-
lijk recht gevestigd worden. Hiertoe zou
een nogal ingewikkeld contract opge-
steld moeten worden dat veelgeld kost
omdat dit contract onder ^^Bre nota-
rieel gepasseerd moet worderr

Omdat met de voetbalvereniging Vor-
den uitvoerig overleg plaats vindt over
onder andere de overdracht in eigen-
dom van de velden aan de vereniging,
zou deze overeenkomst slechts voor
een zeer korte tijd nodig zijn.

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad nu voor om geen zakelijk
recht meer te vestigen maar om in over-
leg met de voetbalvereniging een ver-
klaring op te stellen waarin staat dat de
mogelijkheid van privatisering in de
meest ruime zin wordt besproken, waar-
onder de overdracht van de eigendom
van de voetbalvelden aan de vereniging.
Indien het overleg op 31 december 1989
nog niet tot het gewenste resultaat heeft
geleid dan zal alsnog voor het gedeelte
van de terreinen dat bebouwd wordt een
zakelijk recht worden gevestigd.

OLDER ZWEM-
WATERKWALI-

TEIT
Naast tal van andere folders ligt in de
informatiestand nu ook een folder die
een overzicht geeft van de zwemwater-
kwaliteit in Gelderland. In die folder
staat ook welke voorzieningen er zijn

EBRUIKVAN
TROTTOIRS VOOR

RECLAMEBORDEN
ENSTRAATVER-

KOOP
Burgemeester en wethouders hebben
een gesprek gehad met de Vordense
Ondernemersvereniging over het in ge-
bruik nemen van trottoirs voor straat-
verkoop en voor reclameborden.
Gebleken is dat veel gehandicapten en
mensen met kinderwagens hinder on-
dervinden omdat er weinig ruimte over-
blijft op de trottoirs.
In het gesprek werd de VOV gevraagd
om hiervoor aandacht te vragen bij de
leden.

_
ERKOOPGROND

M OP HKT INDU-
STRIETERREIN

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om een perceel in-
dustrieterrein aan de heer Van der
Ploeg te verkopen. De heer Van der
Ploeg gaat Finse blokhutten vervaardi-
gen. In eerste instantie gaat het om een
eenmansbedrijf, het is echter niet uitge-
sloten dat in de toekomst het bedrijf aan
vijf mensen werk zal bieden.

OUWVERGUN-
NINGEN

Op 4 juli jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
— de heer H. Broekman, Het Hoge 78 te

Vorden, voor het vernieuwen en ver-
groten van een garage/berging, op
het perceel Het Hoge 78 te Vorden;

— de heer H.A. Groot Jebbink, Rond-
weg 2 te Vorden, voor het bouwen
van een garage/berging, op het per-
ceel Rondweg 2 te Vorden;

— de heer A.G. Eggink, Brinkerhof 70 te
Vorden, voor het verbouwen van een
garage/berging, op het perceel Brin-
kerhof 70 te Vorden;

— mevrouw A.J. Fokkink — Rossel,
Wiersserbroekweg 8 te Vorden, voor
het bouwen van een machineber-
ging, op het perceel Wiersserbroek-
weg 8 te Vorden;

— de heer T. Lauckhart, Ruurloseweg
20 te Vorden, voor het uitbreiden van
een woning op het perceel Ruurlose-
weg 20 te Vorden;

— de heer D.W. Borgman, Heerlerweg l
te Vierakker, voor het vergroten van
een ligboxenstal op het perceel Heer-
lerweg l te Vierakker.

Op grond van de Wet Administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen
kan binnen dertig dagen nadat de ver-
gunning is verleend, bij burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift wor-
den ingediend.

UDELIJKE VER-
KEERSMAATRE-

GELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van Kasteel 'De Wiersse' geldt
op 16 juli aanstaande een parkeerverbod
voor beide zijden van de Brandenborch-
weg vanaf de Ruurloseweg tot aan de
spoorbaan en is de Wiersserallee afge-
sloten voor alle verkeer behalve voet-
gangers.

In verband met de braderie op donder-
dag 20 juli is van 13.00 tot 23.00 uur een
gedeelte van de Zutphenseweg/Dorps-
straat vanaf de Decanijeweg tot aan de
Horsterkamp; een gedeelte van de Bur-
gemeester Galleestraat vanaf het kruis-
punt Molenweg/Het lebbink tot aan de
Dorpsstraat en een gedeelte van de
Raadhuisstraat vanaf Het Hoge tot aan
de Dorpsstraat afgesloten voor alle ver-
keer behalve voetgangers.

Tevens zal vanaf 12.00 uur op donder-
dag 20 juli 1989 voor de zuidzijde van
bovengenoemde af te sluiten Dorps-
straat een parkeerverbod gelden.

E KOMT
OKBIJ

U

'Met chemisch afval gooit u meer
weg dan u denkt1

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.
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Receptie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan

'Jong Gelre Vorden een kweekvijver
voor provinciale bestuurders'

Het bestuur van Jong Gelre

'Veel leden van Jong Gelre Vorden /ijn op provinciaal gebied bij/onder aktief. Blijkbaar is Vorden een
goeie kweekvijver voor dit soort dingen. Ik zelf ben daar misschien ook wel een voorbeeld van', aldus sprak
provinciaal voorzitter Jan Borgman (zelf uit de geledingen van Jong Gelre Vorden afkomstig), zaterdaga-
vond tijdens de receptie die de afdeling Vorden tg.v. haar 75-jarig bestaan in de grote zaal van 'De Herberg'
hield.

Een receptie die opviel door de vele
waarderende woorden die de diverse
sprekers deze avond tot het jubilerende
bestuur richtten en waarbij als een rode
draad het kompliment door heen liep
dat Jong Gelre Vorden erin is geslaagd
om met de tijd mee te gaan en om de
woorden van presidente Els Abbink te
citeren: 'Wij zijn springlevend en ra-
zend aktief.'

Jubileumboek
Het kollege van B&W van Vorden was
deze avond vertegenwoordigd in de per-
soon van wethouder mevrouw M. Aart-
sen-den Harder. Zij kreeg het eerste
exemplaar uitgereikt van het jubileum-
boek '75 jaar Jong Gelre Vorden'. Een
boekje dat dezer dagen onder de leden
verspreid zal worden.

Wethouder mevr. Aartsen noemde de
aktiviteiten van Jong Gelre 'een afspie-
geling van een breed maatschappelijk
gebeuren'. Het jaar 1965, toenBOLH en
BOG fuseerden tot Jong Gelre noemde
mevrouw Aartsen een jaar van de
'emancipatie'. 'Binnen de Vordense ge-
meenschap neemt Jong Gelre een be-
langrijke plaats in', zo besloot zij haar
toespraak.

De heer R. Mennink sprak namens de
afdeling Vorden van de GmvL. 'Het is
een prestatie om in deze opgejaagde we-
reld een vereniging als Jong Gelre in
leven te houden. Jongeren die boer wil-
len worden, worden via Jong Gelre
goed geïnformeerd en hopelijk worden
de huidige Jong Gelre-leden t.z.t. lid
van de Geldersche', zo sprak Reind
Mennink.
Mevrouw Vruggink presidente van de
plaatselijke afdeling van de plattelands-
vrouwen sprak over de band die er tus-
sen de beide afdelingen bestaat. Een
band die al sinds 1952 bestaat en die
zich manifesteert tijdens de jaarlijkse
kulturele avond en feestavond.
De heer H. Tjoonk voerde het woord
namens de plaatselijke Rabobank. 'De
landbouworganisaties en coöperaties
kijken altijd met veel belangstelling
naar Jong Gelre. Jong Gelre heeft altijd
op tijd ingespeeld op de veranderingen
van de plattelanders', aldus de heer
Tjoonk.
Hij hief nog even de vinger op naar hen
die de boeren aanmerken als de milieu-
vervuilers. 'De boer heeft het altijd ge-
daan maar ik zeg U, de boeren zijn druk
bezig om de bascule naar de andere kant
door te laten staan. Het milieu staat bij
de boer hoog in het vaandel', aldus de
altijd geestige, in dit verband Rabo-be-
stuurder Tjoonk.

Tweespan
Wilma Rossel vertelde tijdens de recep-
tie het één en ander over het jubileum-
boek, vervaardigd door drukkerij Wee-
vers bv, terwijl Jan Hendriksen met veel
enthousiasme de komende landdagen
'Tweesr^^ genoemd, aanprees.
Deze hiHtagen in samenwerking met
de afdeling Lochem worden op 5 en 6
augustus gehouden op het terrein van
de familie Mennink in de Wildenborch.
Erik Knoef in zijn funktie van ceremo-
niemees^k zorgde ervoor dat alles bin-
nen de UPande tijd verliep.
Presidente Els Abbink, die alle sprekers
bedankte voor de vriendelijke woorden
ging tijdens haar openingsspeech uitge-
breid in om de historie en toekomst van
Jong Gelre. Zij vergeleek haar vereni-
ging met een ijsschots, 'aan de ene kant
er wat af en aan de andere kant er wat
bij'.

Els Abbink wees op de daling van het
aantal agrarische plattelanders. 'Met al-
leen leden afkomstig van de landbouw-
en huishoudschool zouden we het niet
redden', aldus Els Abbink. Bij de op-
somming die zij gaf over het aantal akti-
viteiten die bij Jong Gelre plaatsvinden,
bleek zonneklaar dat de afdeling Vor-
den inderdaad 'springlevend en razend
aktief is.

Vordense j ongeren naar
Amerika
Maandagmorgen 17 juli vertrekken 22 jongens en meisjes uit Vorden
voor een bezoek van drie weken naar Amerika. Dit gebeurt in het kader
van 'Operation Friendship', een organisatie die zich onder meer ten
doel stelt uitwisselingen tussen Amerikanen en Nederlanders te be-
werkstelligen.

Ook worden de laatste jaren pogingen in
het werk gesteld om nog meer landen
bij deze uitwisselingen te betrekken. In
totaal heeft 'Operation Friendship' in
Nederland zes afdelingen, te weten
Veenendaal, Zutphen, Soest, Amers-
foort, Zeist en Vorden. Vorden is verre-
weg de grootste afdeling, onder meer
mede het gevolg vanwege het feit dat
landelijk voorzitter Jan Rigterink hier
woont. Zijn enthousiasme heeft ertoe
bijgedragen dat Vorden weinig moeite
heeft om elke twee jaar twee groepen bij
elkaar te krijgen.
Het bestuur in Vorden, bestaande uit
Mannes Bekman, Ingrid v.d. Linden,
Annie Harmsen, Ab en Marieke Vel-
horst beginnen in september al met de
voorbereidingen voor de reis in het jaar
daarop.
Iemand die zich voor een bezoek naar
Amerika opgeeft, verplicht zich het jaar
daarop aan een Amerikaanse jongen of
meisje gedurende drie weken onderdak
te verlenen.
Ab Velhorst: 'Dat is gewoon een 'must',
want wij worden de komende weken
gratis bij een gastgezin ondergebracht.
Daardoor kunnen de kosten ook laag
worden gehouden. De reis kost circa
1600 gulden all-in. Daarnaast mogen de
jongelui ten hoogste 500 gulden zakgeld

meenemen. Het is dus logisch datje dan
het jaar daarop zelf voor een gastgezin
zorgt', zo zegt Ab Velhorst.
Hij zelf en Annie Harmsen treden gedu-
rende de trip naar Amerika op als advi-
sor, dat wil zeggen dat zij elk een groep
van tien personen onder hun hoede
hebben.
Om de groep jongelui alvast bekend te
maken met elkaar zijn de afgelopen
maanden zo'n zes bijeenkomsten be-
legd.
Annie Harmsen: 'Gewoon om de kon-
takten te versterken. Wij willen gedu-
rende drie weken Amerika echt als een
éénheid fungeren. We vertellen de jon-
gens en meisjes over de leefgewoontes
in Amerika, wij gaan een avondje bow-
len, een keer naar de Chinees, kortom
we willen er een hechte groep van ma-
ken. Annie Harmsen gaat zelf voor de
tweede keer naar de States, terwijl Ab
Velhorst die tevens als hoofdadvisor op-
treedt al voor de derde keer de over-
steek maakt.
De groepen uit Vorden gaan naar Ver-
mont en naar Indiana. In Amerika wor-
den o.m. steden als Boston en Chicago
bezocht. Musea, amusementsparken en
diverse andere typische Amerikaanse
bezienswaardigheden.
De afgelopen weken hebben de jongelui

druk geoefend om enkele oud-holland-
se volksdansen onder de knie te krijgen
en deze in Amerika te demonstreren.
Zij kregen daarbij vakkundig onderricht
van de folkloristische dansgroep 'De
Knupduukskes'.
Zondagavond 16 juli vindt er in 'De
Herberg' een zogenaamde Goodflight-
party plaats, een bijeenkomst waarbij de
laatste zaken nog even worden doorge-
sproken en waarbij voor familie, vrien-
den en bekenden de mogelijkheid be-
staat om de jongelui een goeie reis te
wensen. Dinsdag 8 augustus keert het
gezelschap terug.

De tuinen van
de Wiersse
De zomeropenstellingen van de 16 ha.
grote tuinen van de Wiersse (een van
Vordense acht kastelen) vinden plaats
op zondag 16, zondag 23 en maandag 24
juli. Zelfs trouwe bezoekers worden
iedere keer weer verrast door de ver-
scheidenheid op de Wiersse — lange
doorzichten en een wijds parkland-
schap; een formele parterre met rozen
en een romantische wilde tuin met wa-
ter, varens en hoge bomen; de georgani-
seerde wanorde van de borders en de
nauwkeurigheid van de ouderwetse
moestuin. Wandelend door loofgangen
en pergola, rustend op banken en stoe-
len in de staralen van een hoge fontein,
kikkers onder de gigantische Hosta-bla-
deren, vlinders in de Buddleia, bijen in
de Acanthus...Op de Wiersse te Vorden
is de zomer van een verleden tijd steeds
te ervaren. Openstellingen: zondag 16
jul i , zondag 23 juli en maandag 24 juli.
Wanneer de rozen in de parterre, de
klimplanten aan de pergola en de bor-
derplanten bloeiend.

Touwtrekvereniging
Dé TTV 'Vorden' organiseert op
woensdag 26 juli haar jaarlijkse touw-
trek wedstrijden om het Kampioen-
schap van Vorden, aan de Ruurloseweg
110,Medler.
Hieraan kunnen bedrijven, vereni-
gingen, straten en buurtverenigingen
deelnemen. Deze moeten allemaal wel
economisch verbonden of afkomstig
zijn uit de gemeente Vorden. Een team
bestaat uit 7 personen plus leider. Er
wordt getrokken met 6 personen. Er
mag gewisseld worden, maar alleen met
een nieuwe trekbeurt. Er mogen geen
mensen aan meedoen die op welke wij-
ze dan ook verbinding hebben met de
NTB of op een andere manier verbon-
den zijn met de touwtreksport. De lei-
der maakt hiervan een uitzondering.

Nieuw
Bij voldoende deelname heeft de TTV
gemeend ook het Kampioenschap
Touwtrekken van Vorden voor Dames
en jeugd te moeten organiseren. Hier
worden dezelfde regels als bij de Heren
gehandhaafd, alleen een Dames en
Jeugd team bestaat uit 6 touwtrekkers
plus leider. Er wordt getrokken met 5
personen. Er mag gewisseld worden, al-
leen met een nieuwe trekbeurt.
Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd. Er
is gelegenheid om te trainen onder des-
kundige leiding en wel op elke dinsdag-
avond bij de accomodatie Ruurloseweg
110.
Opgave voor 15 juli bü W. Bijenhof,
Brinkerhof 44, tel. 3232.

Biefstuk
Geroosterde biefstuk, waarbij wat kruidenboter, gemengde salade en
jonge voorjaarsgroente en kleine gebakken aardappeltjes worden gege-
ven, bereid je in een ommezien, terwijl het succes altijd groot is.
Reken voor 4 personen plm. 600 gram biefstuk.

Roer in een kom 125 gram boter zacht en romig. Voeg er l eetlepel ci-
troen- of limoensap, l eetlepel fijngehakte peterselie, l eetlepel fijnge-
sneden bieslook en l theelepel fijngehakte bladselderij aan toe. Breng de
boter op smaak door er wat zout, peper uit de molen en eventueel enkele
druppels Tabasco en Worcestershire saus bij te doen. Meng alles goed en
vorm er een rol mt een doorsnede van 4 centimeter van. Verpak de rol in
folie en leg hem in de koelkast om op te stijven.
Maak de biefstuk droog met keukepapier. Wrijf ze in met wat grof gema-
len zwarte peper en bestrijk ze met wat (olijf)olie. Rooster de biefstuk on-
der een zeer hete grill in 6 min. aan weerstzijden bruin. U kunt natuurlijk
ook de contactgrill of het eenvouddige ijzeren grillplaatje gebruiken om
de biefstuk te roosteren. Vergeet dan niet om ook het metaal waarop het
vlees wordt gelegd te bestrijken met wat olie, omdat het vlees er anders
aan vast blijft „kleven". Bestrooi de biefstuk na het roosteren met een
beetje zout. Leg de geroosterde biefstuk op een voorverwarmde schaal
en leg op elk biefstukje een plakje kruidenboter.

Bereidingstijd: 5-10 min. - Energie per portie: ca. 2280 kj (550 kcal).

Big John Russel en Spryng +
Maribelle publiekstrekkers in
de Herberg Vorden
Op 20, 21 en 22 juli ft de Herberg tijdens de kermis voor de 10e
keer een attractief programma aangesteld. Tradities /ij n niet overboord
gezet.

chaamsgewicht kan alleen maar geschat
worden. Toeschouwers en publiek staan
hoorbaar perplex als John ze in z'n ban
krijgt door z'n gitaar te nemen en hij de
snaren vakkundig bewerkt. De gitaar is
zijn hoofdinstrument, maar hij beheerst
in totaal twaalf instrumenten. Zijn mu-
zikaliteit en kunnen is van wereldklasse.

Zo kan men tijdens zijn koncerten en
shows net zo goed genieten van songs
van Fats Domino. Little Richard, Otis
Redding als van zijn eigen komposities
zoals Funky Amsterdam, Sad is my
song, Hokie Pokie, Ram Jam of I never
loved a women.

Zijn leven is als een reis tussen de konti-
nenten. Begin 1956 kreeg hij van Ko-
ninklijke Hoogheid Juliana der Neder-
landen een zilveren gitaar in Paramari-
bo, Suriname. In 1958 kwam de over-
tocht naar Nederland en richtte zijn
eerste band op: John Russel en Clan. In
1960 volgde zijn eerste single 'Baby
Twist' en stond o.a. gezamelijk in een
konsert met The Beatles in de Starclub
in Hamburg en in Blokker. Ook met Bill
Haley, Dave Jones en Little Richard
reisde hij de wereld rond. In 1981 werd
het nummer Hokie Pokie de zomerhit
in Nederland. Op deze zaterdagavond
vinden in de tuin de Vordense kam-
pioenschappen plaats op de mechani-
sche stier. De laatste jaren was deze
avond met ca. 1100 bezoekers totaal uit-
verkocht. Kaarten zijn dan ook nu weer
in de voorverkoop verkrijgbaar.

De donderdagavond tijdens de braderie
speelt in het café 'Het Hanska Duo' en
in de grote zaal voor het 5e achtereen-
volgende jaar de Volendamse topforma-
tie Spryng en Maribelle. Deze groep be-
hoort al jaren tot één van Nederlands
beste bühne-groepen. Nummers van
U2, Simple Minds, Bruce Springsteen
enz. worden perfect ter gehore gebracht
alsof de groep in kwestie zelf op toneel
staat. De vrijdagavond is er in het café
stemmingsmuziek m.m.v. wederom het
Hanska Duo.
Op de zaterdagavond vindt dan voor het
10e achtereenvolgende jaar het traditio-
nele openlucht- en zaalfestijn plaats.
Naast de grote barbeque en diverse bars
wordt het muzikale gedeelte verzorgd
door het showorkest Witness, het Hans-
ka Duo en tegen middernacht staat er
een optreden op het programma van de
legendarische Big John Russell. John
Russell, deze naam staat garant voor
één van de beste musici en artiesten van
ons continent, maar ook voor één van
de beste muzikale lifeshows. Zijn li-
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om en nabij bruin café-diskotheek 'de Zwaan'

WOENSDAG 12 JULI
gezellige stemmingsmuziek met het HANSKA DUO in onze bruine
kroeg. Tevens is onze buitenbar op het Grieks-Romeins terras geopend.

VRIJDAG 14 JULI
daverend gezellige avond, wederom met het HANSKA DUO
en is onze buitenbar ook tevens weer geopend.

BRUIN CAFÉ, FLITSENDE DISKOTHEEK, GRIEKS ROMEINS TERRAS

ZATERDAGAVOND 15 EN ZONDAGAVOND 16 JULI
ONS BEKENDE EN OUDERWETS GEZELLIGE

TUINFEEST MET BARBECUE
met medewerking van de succesvolle formatie EXCALIBUR

ZONDAGMIDDAG 16 JULI
DISCO SHOW

Tevens is onze flitsende diskotheek tijdens alle kermisdagen geopend.
Verder wensen wij een ieder veel kermisplezier en mooi weer.

Familie Waenink en medewerkers 'de Zwaan'
A PLACE l WANT TO BE

'nWaterbed,
het ideale slapen

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Nog steeds verse
aardbeien, nieuwe

aardappelen en
witlof

Graag op bestelling

Tuinderij
B. Bannink
Hulshofweg 4 — Ruurlo

Tel. 05736-1 311

Adverteren
kost

geld...
Niet

adverteren
kost meer!
DE TUINEN VAN DE
WIERSSE, VORDEN

OPEN OP
zo. 16 juli,

zo. 23 Et ma. 24 j ui i
van 10.00 tot 18.00 u

Entree f 5,— p.p.
GRATIS PARKEREN

Verwarming
defect?

Oldenhave laat u
niet in de kou

Als plotseling de verwarming uitvalt,
moet deze zo snel mogelijk weer gerepa-
reerd worden. Het is nu eenmaal niet zo
prettig om in de kou te zitten. Bovendien

moeten eventuele gevaarlijke situaties bij
uw gasinstallatie voorkomen worden.

Installatiebedrijf Oldenhave laat u niet in de kou zitten.
Dankzij onze uniek dag en nacht service kunt u ons ten alle tijde
bellen als uw woning in een ijskast dreigt te veranderen.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Ook uw Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755. Officieel dealer PHILIPS

adres voor Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383 Telefooninstallaties en
airconditioning Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071 PHILIPS Autotelefoon
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Heren Trenchcoat van 119.95 voor 59,95 --^
Heren Jacks van 129,- voor 79,95 %ri

Heren Pantalons 49,95 ffl
Heren Overhemden km van 29,95 voor 17,50 ^^

Katoenen Jeans Pantalons van 49,95 voor 24,95 ™"
Heren Korte broek van 19,95 voor 15,- (/)

Heren Truien van 69,95 voor 39,95 ^^
Sport Singlet + Short van 24,50 voor 12,50 "

div. uitgewerkte Sweaters van 45,- voor 19,95 ^^
Denim Tuinrokje van 35,- voor 17,50 ••

uitgewerkt T-shirt van 45,- voor 19,95 ^J
Strandset (Top + Short) van 29,95 voor 19,95 _

Uni Dames Short van 24,95 voor 17,50 •£•
^ Uni Dames Vest van 65,- voor 25,- fft

Dames Truien van 59,95 voor 29,95 •*••
Dames Pantalon van 59,95 voor 29,95 •••

Dames Rokken van 129,95 voor 65,-
Dames Blouses van 89,95 voor 29,95 fm

Dames Blazer van 59,95 voor 29,95
2-delig Pakje van 69,95 voor 35,-

Kinder Bloembroeken van 29,95 voor 15,-
KinderT-shirtsS,- ^^

Kinder Sweaters van 29,95 voor 14,95 Pf|
Kinder Jacks van 89,95 voor 49,95 ••

Kinder Spijkerbroeken van 39,95 voor 19,95
Kinder Polo's van 12,50 voor 7,50 JP

Baby Jurkjes van 24,95 voor 14,95 f^
Dames Slips NU 4 stuks 10,- W

Jongens Slips NU 5 stuks 12,95 ^\
Tiener Ondergoed setje van 14,95 voor 9,95 .5̂

Boxer Shorts van 7,95 voor 5,- U
Kinder Katoenen Broeken van 45,- voor 25,-

VERSCHILLENDE SOORTEN WOL
OOK l N DE OPRUIMING!STUNTAANBIEDING:

2
heerlijk

De aanbiedingen gelden t/m zaterdag.

STUKS ZWARE BADDOEKEN «I O Q C
erlijk zachte badstof maat 50x100 slechts l £mfV'\J

Vakantiezaken?
Goed geregeld bij de Rabobank

Bij uw Rabobank regelt u alles in een keer:
• Buitenlands geld
• Reisverzekeringen
• Reischeques
• Eurocheques en Eurochequepas met PIN-code
• Eurocard/Rabocard
• Safeloket
• Hulpverlening in het buitenland

Kom tijdig langs, dan gaat u geruster op reis.

Rabobank Q Meer bank voor je geld
OI29-5-'89



ondergoe
lingeriekinderjacks

heren-
pantalons

dames-
blasers

kinder-
broekenblouses

dames-
pullovers

modische
heren-

costuums

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.31PKOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

bodei

Dorpsstraat 34, Vordcn. Tel. 05752-1770

Bekend om /ijn ui ts tekende keuken .
'n Un ieke gelegenheid voor uw familiediner.

Lepra zal ons zeker
een zorg zijn!

Een lu-cl jaar medicijnen voor
een leprapatiënt kost maar d o
gulden. Reden yenoe^; voor n
om nu donateur van de NSI, te
worden.

Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Wihai i t s t raa t H S,
DN Amsterdam,

tel 020-9 3897 3.

^^*^*^^\*m,

Smidsstraat 7-9
Telefoon 08342-3900

Openingstijden: 9.00-18.00 uur
Maandag gesloten.
Vrijdag koopavond.

«88*
20-40%
KORTING

JE

ALLN ARTIKELEN
VOORJAAR/ZOMER '89
dames/heren zomerjacks
merk: Scotch Soda
normale Focusprijs:
159,-/169,-/179,-/189,-

alle dames/heren
katoenen broeken nu

NU 89 PIEK
20% KORTING

alle dames/heren sweatshirts
merk: Dow Jones
normale Focusprijs:
59,-/69,-/79,-/89,- nu

alle dames/heren blouses, korte mouw

35,- en 45,-
39 -nu \J\J/

TOT ZIENS BIJ FOCUS Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten
Eibergen, Lochem, Ruurlo, Ulft



VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus Een nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van aen elektrische
bediening d.m.v. Somfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur
»M .

leterse
Hackforterweg 1 9,
Wichmond. Tel. 05754-51 7

Rijksstraatweg 39,
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

Voor goede
AUTO
Rijlessen naar

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38 — Vorden
Tel.:05752-1098-1619

. BMW en Mazda automaat

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Te huur:

8 boxen
op landgoed
Rijckenbarch

Inclusief

weidegang

Voor informatie bellen na
18.00 uur.
Telefoon 05736-1453

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

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

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
sfemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

met
Televisie

reparaties
_ direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

BREDEVELD

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

HAN6SLOI
Een veilig slot van roest-
vrijstaal. Met nauwe
beugelopening tegen for-
ceren. Kastbreedte 7 cm.

95

KETTING
Gehard, verzinkt. Met
transparant kunststof

overtrokken. Lengte 80 cm.

25,

INSECTEN-
VERDELGER
ELECTRISCH
Deze bestrijdt muggen e.d.
op een milieuvriendelijke
manier. Eenvoudig in ge-
bruik. 220 Volt, 25 Watt.

98

"FRONTECH"SCHEMER-
SCHAKELAAR
Schakelt uw verlichting bij schemering
automatisch in. Energiebesparend
Eenvoudig in stopcontact ^ np 95
steken. 17,

SCHAKELKLOK
"FRONTECH"
Schakelt licht e.d. in en uit tijdens
uw afwezigheid. Met
dagprogrammering en « f^ gg
aparte
aan/uit schakelaar.

19,

ROLHORDEUB
Deze is van een zeer degelijke kwaliteit. Zowel binnen
als buiten te gebruiken. Eenvoudig te monteren.
In wit of bruin. 216 x 10Q cm

205 x 100 cm 199,- 209,-

Zutphenseweg 15 — Vorden

SCHILDERS
BEDRIJF

BERT
PARDIJS vraagt

Vakbekwame onderhoud
en nieuwbouwschilders
Functie-eisen:
— Zelfstandig kunnen werken
— Leeftijd vanaf 23 jaar
— Leiding kunnen geven
— Goede contactuele eigenschappen
— In bezit van rijbewijs
— Flexibele opstelling

Wij bieden:
— Loon afhankelijk van ervaring

en prestatie
— Goede werksfeer
— Werkkleding
— Bedrijfsauto's aanwezig

Telefonische afspraak te maken met:
Dhr. B. Pardijs
Lankhorsterstraat 12
Wichmond
Tel. 05754-842

Deskundig Woodboy-vakman tot Uw dienst voor
SCHUREN - HERSTELLEN - LEGGEN - LAKKEN EN BOENEN

HEGTRO
RUURLO BV

Tel. 05735-1661

van parket- en plankenvloeren
met Woodboy-waarborg!

UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

Bij Vishandel van de Groep uit Spakenburg:

HOLLANDSE NIEUWE P*,^ 2,00
6 voor 10,00

Specialiteit:

GEBAKKEN KIBBELING 200g 3,00
500 g 7/00

EMMERTJE ZURE HARING 4,50
Verder vele soorten warme gebakken vis
en verse vis

Wij gaan met vakantie van 24-7 tot 14-8

niets vergeten?
wanneer u in de vakantie gaat
klussen, bestel dan nu uw
benodigdheden, dan hebt u straks
alles bij de hand, én op tijd in huis!

het adres voor
professionele doe h et zei vers:

Voor al uw verf, glas, behang
Winkel aan de achterzijde met voldoende parkeerruimte

U schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 35, vorden, tel. 05752-1523

GESLOTEN VAN31-7 T/M 19-8 A.S.
VOOR GLASSCHADE KUNT U ÓÓK IN DE VAKANTIE
BELLEN: 1523

OPRUIMING
in jacht- en
sportkleding

met kortingen
van

10 tot 5O%

Marten
iteedt doeltreffend!

Wapen- en sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

Donderdag 20 juli tijdens de braderie
als vanouds

pilsje voor 'n piekie!

En 's avonds vanaf 21.00 uur
stemming en sfeer met

toptrio 'Assorti'

Gratis entree.

Zaterdag 22 juli vanaf 21.00 uur
een gezellige dansavond met het

'Grolsch Combo'

Entree f 5,-.
Reserveren mogelijk.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

EXTRAVOORÜW
OUDEKTV

RS257355

RUIL IN EN
BETAAL:

* De mooiste en compleetste kleuren-tv nu
ook voor de laagste prijs!
Schitterend uitgevoerd apparaat met de
nieuwe 63cm Flat Square beeldbuis.
Teletekst met paginageheugens, 2 x 20 watt
stereogeluid, 90 voorkeuzezenders enz. enz. Erresprijs:-3079T- Onze prijs: 1895.

* Zeer makkelijk Ie bedienen
VHS video met vele handige
extra's en mogelijkheden:
4 programma's tot 31 dagen
van te voren te program-
meren, 48 voorkeuzezenders,
afstandsbediening enz.
Achteruit-, vooruit-, versneld
beeld; alles kan!

Nieuwste model monitorlook kleuren-
tv met teletekst, afstandsbediening.
On Screen Display, zestig voorkeuze-
zenders, sleeptimer en de nieuwe
55cm Flat Square beeldbuis.
Erresprijs: JW*r
Onze prijs: 1399.-
Inruilpremie 200.-

Akkermanstraat 9
Velswijk

Tel.: 08344-301
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Tegelhandel en zetbedrijf Muller
Vorden BV in nieuw pand

Dezer dagen heeft de heer G.J. Muller /ijn nieuwe pand aan de Kerkhofweg in gebruik genomen.

In 1978 zette de heer Muller in Zutphen
de eerste stappen om te komen tot een
tegelhandel en zetbedrijf. Vier jaar later
verhuisde hij naar Vorden waar hij zich
aan de Hoetinkhof min of meer moest
behelpen. 'Een woonwijk is nu niet be-
paald ideaal. De showroom was in de
kelder gevestigd', zo zegt de heer Mul-
ler, die maar wat blij was dat hij aan de
Kerkhofweg een bedrijfspand (show-

room/opslagruimte) annex woonruimte
kon bouwen. Hij betrekt de tegels van
de groothandel en levert rechtstreeks
aan de particulier. Plavuizen vloeren,
natuurstenen vloeren, wandtegels op sa-
nitair gebied, Muller bv kan zeer snel
leveren. Op plavuizengebied heeft de
BV een sortering van meer dan 200
soorten.
Behalve Nederlands fabrikaat worden

ook tegels uit Duitsland en Italië door
hem geleverd. Eigenaar Muller, zelf
veelal 'op pad' heeft thuis in de show-
room assistentie van zijn echtgenote.

De BV heeft ook een tegelzetter in
dienst. De klantenkring beperkt zich
niet alleen tot de regio. 'We hebben in
het gehele land een goeie reputatie op-
gebouwd', zo zegt de heer Muller.

Commissie vergadering
Commissies kontent
met intentie-
verklaring
W 'Vorden'«
Zowel in de commissie Algemeen Be-
stuur als in de commissie Financiën/
Openbare Werken toonde men zich
zeer ingenomen met het voorstel van
het college tot het aangaan van de met
de W 'Vorden' vastgelegde intentiever-
klaring. 'Een goeie zaak. Hierdoor kun
je met 'Vorden' over privatisering gaan
praten, terwijl de bouw gewoon door
kan gaan', zo formuleerde CDA fraktie-
voorzitter A.H. Boers. Wethouder Mr.
Slingenberg wees op de problematiek
die de voetbalclub jaren parten heeft ge-

speeld. 'Door het bungalowprojekt heb-
ben we 'Vorden' enige jaren op sleep-
touw gehad. Wil de voetbalclub kopen
dan vind ik dat wij ons als gemeente
redelijk op moeten stellen', aldus de
wethouder.

Op een vraag van CDA-er van Voskui-
len hoe het staat met het onderhoud
van de velden, antwoordde de heer.Bek-
man: 'Het staat er allemaal goed bij, dat
zullen ze vrijdag wel merken' (daarbij
doelend op de vrijdagavond 14 juli te
spelen voetbalwedstrijd Vorden IFC
Twente). Naar aanleiding van de sloop
van het rioolgemaal Wichmond ver-
zocht de heer Boers (CDA) het college
om te proberen een andere oplossing te
vinden en niet de reserves te gaan aan-
tasten voor sloopkosten.

Felle discussie in commissie Financiën/ Openbare Werken
over het collegcvoorstel een eik te rooien

Wethouder Mr. M.A.V.
Slingenberg (WD): 'U zet
300.000 gulden op het spel'
'Stemt u ons voorstel volgende week dinsdag tijden de raadsvergade-
ring af, zeg dan maar dag-met-het-handje tegen de 300.000 gulden.
Wij komen over een paar jaar dan wel met een ander plan in de raad
terug'. Deze waarschuwende woorden sprak wethouder Mr. M.A.V.
Slingenberg (WD) dinsdagavond tot de commissie Financiën/Open-
bare Werken.

Aankidmg t&rt ^eze uitspraak was de
kritiek die vanuit de commissie werd
geuit over het feit dat sommige zaken in
een te la^t stadium aan de commissies
worden voorgelegd, waardoor eigenlijk
onder 'slikken of stikken' (zoals CDA-er
van Voskuilen formuleerde) een colle-
gevoorstel moet worden aangenomen.
In dit geval ging het om de rekonstruk-
tie Zutphenseweg tussen Rondweg en
Schoolstraat, waarbij het college onder
meer voorstelde om nabij de Dr. Lulofs-
weg een eik te rooien. In de commissie
bestond felle weerstand deze eik te kap-
pen.
Van CDA-zijde uitte de heer van Vos-
kuilen de nodige bezwaren. Hij ver-
zocht het college naar alternatieven uit
te kijken. Wethouder Slingenberg: 'Die
zijn er niet. We hebben de zaak van alle
kanten bekeken. De eüc moet verdwij-
nen want bij de rekonstruktie komt de
eik midden in de rijbaan te staan. We
hebben nog gekeken naar de mogelijk-
heid voor het aanbrengen van midden-
geleiders. Geen haalbare kaart in ver-
band met de in- en uitritten van de fir-
ma Kluvers', zo sprak wethouder Slin-
genberg. De zaak omtrent de eik bleek
zowel bij CDA, PvdA en VVd zeer ver-
deeld te liggen. Niet alleen de eik, ook
het feit dat er na rekonstruktie van de
Zutphenseweg het gevaar bestaat dat er

tussen de Steege en de Lulofsweg te
hard gereden wordt, deed van Voskui-
len informeren naar de mogelijkheid
om op dit gedeelte andere aanpassingen
aan te brengen. Hoofd gemeentewerken
de heer B. Bekman, deelde mede dat
ook hier middengeleiders, gezien de
vele in- en uitritten niet haalbaar zijn.

Snelle beslissing gewenst
Wethouder Slingenberg merkte nog-
maals op dat voor de gehele materie een
snelle beslissing gewenst is. 'Voor l no-
vember klaar, anders vervalt de drie ton
van het Rijk'. Van Voskuilen: 'Ik maak
het college het verwijt dat wij de teke-
ningen over de rekonstruktie zo laat
hebben gekregen. Driejaar geleden zijn
de opmerkingen over de eik ook reeds
gemaakt'. Wethouder Slingenberg tot
van Voskuilen: 'Wat wilt u nu? Als u het
verantwoord vindt dat we het voorstel
terugnemen en nieuwe tekeningen gaan
maken, dat moet u zo flink zijn en zeg-
gen het. Dan geen drie ton'! De heer
van Voskuilen liet zich niet tot een difï-
nitieve uitspraak verleiden. 'We zullen
ons in de fraktie beraden', zo sprak hij.

Tot deze conclusie kwamen ook PvdA
en VVD.

Zitbanken
De Stichting Welzijn Ouderen (SWOV)
heeft er onlangs bij het college op aan-
gedrongen om langs de Zutphenseweg
een paar zitbanken te plaatsen. Dit
eveneens in het kader van de rekon-
struktie^^n de Zutphenseweg. Volgens
het co^Bb zijn hiervoor geen gelden
beschikbaar. De heer W.A.J. Lichten-
berg (CDA) stelde voor om de op-
brengst van de 'veelbesproken eik' aan
te wenden zodat er toch zitbanken ge-
plaatstjfcuinen worden. 'De ouderen,
die we^Pll dank zijn verschuldigd en
aan wie velen van ons hun welvaart heb-
ben te danken, moeten op hun levens-
avond kunnen uitrusten', zo sprak hij.
Mevrouw Horsting (PvdA) reageerde
buitengewoon verontwaardigd: 'Vorige
week had u deze woorden over de oud-
ren moeten zeggen', zo riep zij uit.

(Mevr. Horsting doelde hierbij op de
problematiek rondom de subsidie van
de sociale dagopvang. De raad, met uit-
zondering van de PvdA wenste deze so-
ciale dagopvang voor de j aren 1990/1991
niet te subsidiëren). Wethouder Slin-
genberg greep snel in, waarbij hij een
dreigende woordenwisseling tussen de
beide commissieleden in de kiem
smoorde. Tot Lichtenberg zei hij: 'Het
rooien van de eik levert niets op. Kost
alleen maar geld. Wel heb ik goeie hoop
dat de zitbanken er alsnog zullen ko-
men'. Dinsdagavond 18 juli zal blijken
of de raad het aandurft de 300000 gul-
den Rijksbijdrage in de weegschaal te
stellen!

Fietstocht
buurtvereniging
Kranenburgs Belang
Zondagmiddag werd de jaarlijkse fiets-
tocht verreden. Het bestuur van de
buurtvereniging had een gezellige tocht
uitgezet. De weergoden waren spelbre-
kers, zodat er maar een gering aantal
deelnemers waren. Ondanks alles gin-
gen de fietsers voldaan naar huis. In de
prijzen vielen de fam. Smits en twee 2e
prijzen nl. voor fam. Sueters en fam.
Roelvink.

Openbare
bibliotheek
zoekt sponsors

Het bestuur van de bibliotheek roept ge-
gadigden op om deel te nemen in het
sponsoren van uitleendatumkaartjes. Wie
hiervoor belangstelling heeft kan voor l
september 1989 contact opnemen met de
voorzitter van het bestuur, de heer J.F.
Geerken, onsteinseweg 8, tel. 6470. Hij
kan alle nadere inlichtingen verstrekken.

Diploma-uitreiking
Scholen-
gemeenschap 'De
Graafschap'
Op 6 juli ontvingen 90 geslaagde LEAO-
en LMO-leerlingen van de Zutphense
scholengemeenschap 'De Graafschap'
tijdens een feestelijke bijeenkomst in de
sfeervol aangeklede en goed verwarmde
aula van de school hun diploma. De
stemming was extra feestelijk door het,
ten opzichte van het landelijke gemid-
delde, zeer hoge slagingspercentage bij
de afdeling LMO (Lager^^ddenstands
Onderwijs). Bij deze ^^ling lagen
vooral de scores bij het centraal schrifte-
lijk examen ruim boven het gemiddel-
de. Deze feestelijke bijeenkomst werd
niet alleen bijgewoond door ouders, fa-
milie en vrienden, maa^^c door een
aantal vertegenwoordigeHPan het be-
drijfsleven.
Het Zutphense bedrijfsleven is namelijk
via een tweetal commissies al jarenlang
zeer direct betrokken bij het lesgebeu-
ren op 'de Graafschap'. Niet alleen door
inspraak bij het bepalen van de inhoud
van de lesprogramma's van de praktijk-
vakken, maar ook door de aanwezigheid
bij het afnemen van de schoolonderzoe-
ken en examens.
Tevens krijgt een groot deel van de leer-
lingen de kans om door middel van sta-
ges in de bedrijven de eerste praktijker-
varing op te doen. Deze betrokkenheid
van het bedrijfsleven is van groot belang
voor de leerlingen die er op deze manier
zeker van kunnen zijn dat hun opleiding
aansluit bij de parktijk.

Naast het in sierlijke letters geschreven
diploma in een fraaie, door de Rabo-
bank ter beschikking gestelde diploma-
map, ontvingen de leerlingen bloemen
en een leuke attentie van de oudervere-
niging.

Voorzittersfunctie neergelegd
Het ontbreken van een basis tot goede samenwerking met het Gemeen-
tebestuur is voor de voorzitter van de Stichting Welzyn Ouderen Vor-
den, ds. J. Veenendaal, oorzaak geworden, dat hu die funktie per 30
juni jl. heeft neergelegd.

s o
VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z IJ N
O U D E R E N

Typerend voor de relatie van het Ge-
meentebestuur tot de SWOV is het be-
sluit van de Gemeenteraad van 28 febr.
jl: met het nieuwe project van de sociale
dagopvang werd weliswaar ingestemd
door het verlenen van een startsubsidie
van f5283,— voor 1989 (inmiddels terug-
gebracht tot ruim f2000,—, omdat pas in
september met de dagopvang begonnen
kan worden), maar voor '90 en '91 werd
de SWOV gedwongen, het gemeentelijk
aandeel in dit project te bekostigen uit
het eigen vastliggend budget, namelijk
minimaal f5786,— per jaar. Een bedrag,
dat de inwoners van Vorden bijna
maandelijks vrijwillig inzamelen ten be-
hoeve van akties voor rheuma-fonds,
hartstichting, Rode Kruis, gehandicap-
tenzorg, enz. Maar voor de dagopvang
van in hun zelfstandigheid bedreigde
bejaarden in eigen dorp wil het Ge-

meentebestuur zelf geen eigen middel-
en beschikbaar stellen, hoewel het vol-
gens de Welzijnswet hiervoor de eerste
verantwoordelijkheid draagt.
Terecht werd het bezwaar van de
SWOV daartegen door een onafhanke-
lijke geschillencommissie gegrond ver-
klaard. Toch besloot de gemeenteraad
op 27 juni jl. dit adviserend oordeel
naast zich neer te leggen, en liet zich
daarbij leiden door een toelichting van
B&W, die indruist tegen de werkelijke
inhoud van de uitspraak van de geschil-
lencommissie. Een dergelijk gemeente-
beleid is frustrerend voor de inzet van
de vrijwilligers, de ouderenbonden, en
het bestuur van de SWOV. Mooie
woorden als 'herschikking van middel-
en' kunnen niet verhelen, dat het ge-
meentebestuur zich aan een eigen, spe-
cifieke verantwoordelijkheid t.a.v. de
soc. dagopvang onttrekt. Omdat de
voorzitter het vertrouwen in een posi-
tieve gezindheid t.a.v. het ouderenwerk
bij het gemeentebestuur verloren heeft,
vindt hij het beter, dat hij als zodanig
niet langer funktioneert. Mevr. T. van
der Laag-Hemelman neemt als 2e voor-
zitter zijn taak voorlopig over.

Zwemvierdaagse
Dinsdag 11 juli ging officieel de zwem-
vierdaagse van start. Dit zwemevene-
ment wordt georganiseerd door de
zwem- en poloclub 'Vorden 64'. Voor
degenen die niet in de gelegenheid zijn
vier achtereenvolgende avonden te
zwemmen, was er maandagavond reeds

de mogelijkheid te starten. Men kon
kiezen uit 10 c.q. 20 banen per avond.
130 personen maakten van deze gele-
genheid gebruik. Gedurende de gehele
week zijn er rondom het bad diverse
kinderspelen. Vrijdagavond zal het
zwemfestijn worden agesloten met de
uitreiking van de certificaten. Dit alles
muzikaal omlijst door de 'Achtkastelen-
darpers'.

Ruurlose ondernemersver, zinderende zomeraktie

14 dagen lang iedere dag
tuinprijs
Op donderdag 13 juli start de Ruurlose Ondernemersvereniging
(ROV) met een zinderende zomeraktie. Vanaf deze datum tot en met
zaterdag 29 juli 1989 kunnen de bezoekers van alle Ruurlose winkels
bü een besteding vanaf f 5,— een stempel krijgen op een speciale
stempelkaart.
Een volle kaart (zes stempels) kan direct
worden ingeleverd bij iedere winkel die
is aangesloten bij de ROV. Deze win-
kels zijn te herkennen aan de gele stic-
ker. De eerste stempelkaart wordt huis-
aan-huis verspreid; nieuwe kaarten zijn
bij de ROV-winkels te verkrijgen. De
volle kaarten doen mee met de trekking
van de prijzen voor de volgende dag. Zo
wordt er iedere dag een grote prijs ge-
trokken. De ROV geeft 14 dagen lang
een aantrekkelijke tuinprijs weg en dat
is een 7-delig tuinameublement of een
kruiwagen met handig en sterk tuinge-
reedschap of een barbeque-set met

vleespakket.
De prijzen zijn vanaf 13 juli te zien bij
de Rabobank in de Dorpsstraat 5-7.
ledere dag na de trekking kunt u bij alle
winkels zien of u prijswinnaar bent. Ook
in de Rabobank hangt een lijst van prijs-
winnaars. U mag per dag zoveel kaarten
inleveren als u wilt. De volle kaarten die
per dag worden ingeleverd doen slechts
mee aan de trekking van de volgende
dag. Ter verduidelijking: de kaarten in-
geleverd op 13 juli, doen mee met de
trekking op 14 juli. Kaarten ingeleverd
op 14 juli doen mee met de trekking van
15 juli enz. enz.

Sponsorloop
St. Willibrordusschool
overweldigend succes
Het RK Kerkbestuur van Vierakker heeft in de roos geschoten door in
samenwerking met de basisschool een sponsorloop te organiseren ten
bate van het restauratiefonds van de St. Willibrorduskerk.

Begunstigd door een heerlijke looptem-
peratuur van ± 23 graden C gaven zon-
dagmorgen om iets over elven de kerk-
klokken het officiële startsignaal. Ook
Jubal liet zich niet onbetuigd, zodat er
een zeer gezellige sfeer hing in en rond-
om het Ludgerusgebouw. Veel belang-
stellenden stonden langs het parcours
rondom het Ludgerusgebouw. Het ter-
rein van de Vierakkerse school (lengte
450 meter). Ook alle plaatselijke ge-
meenteraadsleden volgden met belang-
stelling het verloop van de strijd. Het
parcours was op de vroege morgen uit-
gezet door de heren H. Helmink en N.
Nijenhuis.
Ook de EHBO was present maar hoefde
gelukkig bijna niet in aktie te komen.
Onder geweldig applaus en met de mu-

zikale wind van Jubal in de rug vertrok-
ken eerst de 4 t/m 7 jarigen. Een groot
percentage van deze kleintjes presteer-
de het om 10 rondes te lopen. Na de
jongsten werd door Frater Broekman
het startschot gelost voor de kinderen
van 8 t/m 12 jaar. Zij voltooiden prak-
tisch allemaal de volledige 10 rondes.
Na een dik uur kon het kerkbestuur al
een ruwe schatting doorgeven aan de
aanwezigen. De bruto-opbrengst zou
ongeveer f4500,— kunnen zijn. Hiervan
moeten nog de gemaakte onkosten wor-
den afgetrokken (o.a. liters ranja voor
'onderweg'). Maar het blijft een gewel-
dige prestatie van zowel de sponsors als
ook de leerlingen die het werk hebben
moeten doen. Alle hulde voor het be-
reikte 'uurloon'.

Oranjecommissie Medlertol
vierde voor de 64e keer haar
jaarlijks volksfeest
Vrijdagavond waren de Raddrayers uit Corle met het
't Lecht op Gruun' in de feesthal. Een programma h
schetsjes afgewisseld met zang.

programma
programma bestaande uit

Aan het eind van de avond werd Gerrit
Norde door de voorzitter G. Hendrik-
sen een attentie aangeboden voor de 25
jaar verdiensten als commissielid. Ger-
rit is nu samen met Ab Knoef en Wim
Oortgiesen het 3e bestuurslid dat meer
dan 25 jaar hun verdiensten hebben bij-
gedragen voor de Oranjecommissie. Za-
terdagmiddag vonden de traditionele
volksspelen plaats. Wim Neerlaar werd
evenals vorig jaar de schutterskoning.
Voor de kinderen die in grote getale wa-
ren gekomen, waren leuke prijzen te
winnen. Voor het begin van de bala-
vond werden ze door de voorzitter G.
Hendriksen uitgereikt. Terugziend op
een geslaagde middag werd het feest af-
gesloten door een groot bal in de feest-
hal o.l.v. dansorkest de Midways.

Uitslagen volksspelen
volwassenen
Vogelschieten: Koning: Wim Neerlaar;
Kop: Guus Hummelink; R. vleugel: Jan
Gotink; L. vleugel: Johan Kamperman;
staart: Andre KI. Geltink.
Dogcarrijden: Ie prijs Gerrie Hendrik-
sen; 2e Anneke Woltjer; 3e Anja Fok-
kink.
Pgltjes gooien: Ie prijs Drikus KI. Gel-
tink; 2e Bert Fokkink; 3e Gerda Eykel-
kamp.
Schyfschieten: Ie prijs Henk Meyerink;
2e Dik Hartman; 3e Joost Dostal.

Ballerospel: Ie prijs Ivonne Nijenhuis;
2e Jopie Hulstijn; 3e Stientje Fokkink.
Vogelgooien: Ie prijs Gerda Mullink; 2e
Anja Fokkink; 3e Ene Nijenhuis.
Doeltrappen: Ie prijs Jan Hendriksen;
2e Reinier Hendriksen; 3e Andre
Knoef.
Korfbalgooien: Ie prijs Gerrit ten Have;
2e Bertus Bos; 3e Herbert Brummel-
man.
Flessentent: Ie prijs Andre Knoef; 2e
Herbert Brummelman; 3e Bertus Bos.
Boogschieten: Ie prijs Henk Brummel-
man; 2e Geert Gr. Nuelend; 3e Jan KI.
Wassink.

Uitslagen kinderen
volksspelen
Groep I en 2
Ping-pongballen gooien: Ruud Mullink;
Harm Boersbroek; Irma Haaring; Carin
Neerlaar.
Groep 3 en 4
Fles met water vullen: Marloes Aalbers;
Bastiaan Meyerink; Rianne Meyerink;
Anja Neerlaar.
Groep 5 en 6
Skilopen — hindernislopen: Guido Mul-
link; Moniek Bleumink; Suzanne Fro-
ger; Jeroen Fleming.
Groep 7 en 8
Golfhindernisbaan: Sophie Rings; Mario
Roelvink; Wilco Woltering; Kissy Roel-
vink.



Vrijdagavond 14 Juli Vorden-F.C. Twente

Enschedeërs op volle sterkte naar
Vorden. Selectie Vorden l in de nieuwe Sorbo-kleuren

De selektie van Vorden is met het oog op dejubilcumwedstrijd van vrijdagavond 14 juli tengen F.C. Twente
al vanaf begin juni in training.

Ben Kolenbrander die dit jaar voor het
eerst de senioren onder zijn hoede heeft
(de afgelopen jaren heeft hij zich op ver-
dienstelijke wijze bezig gehouden met
de jeugd van Vorden ) heeft met name
de afgelopen twee weken intensief met
zijn jongens getraind. Maandagavond
werd een oefenwedstrijd tegen Ruurlo
gespeeld, terwijl er deze week nog een
wedstrijdje op het programma staat.
Ben Kolenbrander; 'we hebben zo'n
beetje getraind op de zijze waarop
Twente placht te spelen. Hun spel loopt
•via de inschuivende libero Fred Rutten.
We willen proberen hem uit te schake-
len. Hoe het ook zij in ieder geval zullen
we trachten onze huid zo duur mogelijk
te verkopen. We zullen ons beslist niet
ingraven. Kijken waar het schip strandt',
zo zegt Ben Kolenbrander die zich voor-
lopig als doel heeft gesteld om van Vor-
den I een eenheid te maken.

Sorbo nieuwe sponsor
Overigens heeft Ben Kolenbrander al
twee tegenslagen te verwerken gekre-
gen. Basisspeler Andre van de Vlekkert
mag vanwege een ooroperatie de maand
juli niet spelen. De grootste domper is
evenwel de blessure van Peter Hoevers.
Na een jaar in het tweede bij 'De Graaf-
schap' te hebben gespeeld is Peter terug
bij Vorden. Vorige week raakte hij ech-
ter dermate aan zijn knie geblesseerd
dat hij vermoedelijk voor zes tot acht
weken zal zijn uitgeschakeld. Een bitte-
re pil voor trainer Ben Kolenbrander.
Wel goed nieuws voor Vorden is het feit
dat de selektie de komende seizoenen

gesponsord zal worden ddor de Nedac/
Sorbo Groep te Vorden. Vrijdagavond
al Vorden I zich voor het eerst in het
nieuwe Sorbo tenue presenteren. Naast
de sponsoring vn het damesvoetbaltoer-
nooi, heeft president direkteur Jac. H.
de Jong gemeend om ook middels deze
sponsoring het eerst elftal van Vorden
een impuls te geven. Bij Vorden is men
uiteraard zeer kontent met deze onder-
steuning van Sorbo hier, Sorbo daar.
Vorden I zal vrijdagavond vermoedelijk
in de volgende opstelling in het veld
verschijnenen; doe Wim Harms; achter
Rene Besselink, Marcel Boekholt, Ben-
nie Wentink, Harry Klein Brinke; mid-
den Richard Bargeman, Wilco Klein
Nengerman, Jan Groot Jebbink, Ronald
de Beus; voor Leo Slokkers en Mark
van de Linden. Wisselspelder. Ronald
Hoevers, Bert Heutink, Reindjan Wes-
terveld, Erwin Hengeveld, Bert de Jon-
ge.

F.C. Twente
F.C. Twente komt vrijdagavond op vol-
le oorlogssterkte naar Vorden. Ensche-
deërs gooien er in dit soort wedstrijden
beslist niet met de pet naar. De konkur-
rentie binnen de selektie van F.C.
Twente is dit jaar bijzonder groot. Dit
bleek afgelopen zaterdag toen we zagen
hoe Twente een Overijssels streekelftal
met 13-1 de oren waste en waarbij de
Tukkers zeer gretig speelden. In deze
ontmoeting die in Diepenheim werd ge-
speeld kwam Twente met een zeer ta-
lentvolle spits op de proppen. Frane Bu-
can afkomstig van Hajduk Split toonde

zich een uiterst wendbare spits. Snel
wegdraaiend van zijn tegenstander en
met een neus voor scoren (vijf keer)
toonde de Joegoslaaf zich een ware aan-
winst voor F.C. Twente. Manager Harry
Leunk van Twente; 'Inderdaad is deze
Franse Bucan een prima voetballer. We
willen hem er graag bij hebben en zijn
dan ook volop met Hajduk Split in on-
derhandeling. Het hangt allemaal van
de prijs af. 'zo zegt Twentes manager'.
Intussen is Bu9an even terug naar zijn
geboorteland en is het niet zeker of hij
vrijdagavond in Vorden van de partij zal
zijn. Pieter Huistra, Twentes internatio-
nal krijgt er in de persoon van Marcel
Peeper voor de linkerspitspositie een
geduchte concurrent bij. Wat betreft de
posities op het middenveld heeft Twen-
te zich versterkt met de Deen Per Stef-
fensen en met de van Volendam afkom-
stige Gertjan Duif. Voor de voorste lijn
zijn beschikbaar de getalenteerde John
Neyenhuis, Mikka Lopponen, Jan
Gaasbeek, terwijl Robin Schmidt en
Marco Roelofsen voor meerdere posi-
ties inzetbaa«üjn. Concurrentie genoeg
dus. Verde^^nd heeft Twente in de
personen van Wilfried Elzinga, Micael
Dikken, Hans de Koning en Andre Paus
voldoende kwalieteit in huis, terwijl
Fred Rutten als inschuivende Libero de
man is die^fe de touwtjes trekt. De
wedstrijd VwRn-F.C. Twente zal wor-
den geleid door Wim Bekken. Hij wordt
geassisteerd door de grensrechters Ap
Wentink en Eddy Stokkink. Vooraf-
gaande aan deze ontmoeting wordt er
een wedstrijd gespeeld tussen Vorden C
en een Zutphense D-selectie.

Zaterdag 15 juli Vorden op de TV

De NCRV liet dezer dagen in Hotel Bakker een promotiefilm zien over de Westachterhoek (Nederlands
Romantische Achtertuin).

Deze film is zaterdagavond 15 juli a.s.
op ned. l te zien. De NCRV heeft naast
haar tv-programma 'Weg van de Snel-
weg in Europa' nu ook een serie van
'Weg van de Snelweg Nederland' ge-
maakt. Deze 110 km. lange route begint
in Dieren en eindigt in Doesburg. De
route gaat vervolgens via Bronkhorst,
Zutphen, Almen naar Vorden en begint
bij kastel 'Den Bramel'. Hier laten ze
vele mooie plekjes zien zoals o.a. de

brede beuken. Dan komt kasteel Vor-
den in beeld met de Jan Plezier van Bak-
ker met leden van de Vordense Boeren-
dansers 'De Knupduukskes' erop.

Ook het Knopenlaantje is te zien alsme-
de kasteel de Wildenborch. Vandaar
gaat de tocht naar Lochem, Zwiep, Bor-
culo en Ruurlo. Ook hier komt het kas-
teel uitgebreid in beeld. Ook het dool-
hof van beukenhagen, via 't Zelle met

zijn zwarte zwanen, Hengelo, de kerk
met z'n mooie oude muurschilderingen
naar de Keyenborg naar het klompen-
museum. Dan langs Keppel naar Does-
burg. Het is allemaal veel te veel om op
te noemen, men moet de film gewoon
zien. De film is geproduceerd door Dick
van 't Sant, voorbereid en uitgebracht
door cameraman Ken Lee. De film
duurt ruim 27 minuten en is opgeno-
men in 60 uur.

Doxology in 'de Horst' te
Keyenborg
Hardrock-heavy-metal band Doxology uit Hengelo (Gld) en omstre-
ken speelt op zaterdag 22 juli a.s. in zaal 'De Horst' in Keyenborg. De
band heeft inmiddels regionale bekendheid gekregen door diverse op-
tredens en door in de halve finale van de Grote Prijs van Hengelo (Gld)
als beste band uit de bus te komen. Doxology speelt 'Very Metal' dit
staat voor muziek van Iron Maiden en Metallica tot Normaal, maar ook
voor een stevig eigen repetoire, gemengd met een flinke dosis humor.
Het optreden zal in het teken staan van een afscheids/verwelkomings-
concert. Bassist Robert Kuiperij zal de band verlaten. Zijn opvolger
wordt de veelbelovende Wehlse bassist Freddie M.
Kom kijken zaterdagavond 22 juli a.s., in zaal 'de Horst' in Keyenborg.

Aartje Derksen 25 jaar op Villa Nuova
Donderdag a.s. is mevr. Aartje Derksen 25 jaar op Villa Nuova. Aartje
is op 17 maart 1920 in Glanerbrug geboren.

Vanaf 1976 deelt zij haar kamer op Villa
Nuova, waar zij het overigens best naar
de zin heeft, met haar vriend Bertus
Korten. Ze genieten samen van de oude
dag en houden van TV kijken. Ook heb-
ben ze samen de zorg op zich genomen

van Bennie Wissink. Ze rijden hem
overal in zijn rolstoel naartoe. Ook vin-
den ze het leuk de shaggies voor Bennie
te draaien. Aartje gaat twee keer per jaar
samen met haar Bertus op vakantie en
twee keer per jaar gaan ze uitgebreid

dineren.
Toen ze 65 werd gaf ze een groot feest.
Aartje houdt van mooi zijn, mooie kle-
ren en elke veertien dagen naar de kap-
per. In de beginjaren op Villa Nuova
hielp ze dikwijls in de keuken met het
schillen van aardappelen, werkzaamhe-
den die ze zo nu en dan nog wel doet.
Muziek neemt in haar leven een belang-
rijke plaats in. Ze maakt nog maar al te
graag een walsje. Aartje is nog goed ge-
zond. De verpleging heeft het maar wat
goed met haar. Steevast trakteert Aartje
hen op roomboterkoekjes. Donderdag-
middag 13 juli is er de gelegenheid om
Aartje tijdens een receptie de hand te
schudden met haar 25-jarig verblijf op
Villa Nuova.

Nostalgische
stoomtrein in
Vorden
De NS bestaat 150 jaar, speciaal voor
deze gelegenheid gaat de NS op enkele
trajecten weer met een stroomtrein rij-
den. Voor de liefhebbers en hobbyisten
is de stoomtrein in Vorden te zien op 18
juli en op l augustus, aankomsttijd op
station Vorden is ± 14.45 uur.

Filmtheater Luxor
Een regelrechte thriller brengt men van
donderdag 13 tot en met maandag 17
juli. Het is 'Blue Velvet' van de Ameri-
kaanse regisseur David Lynch, die in
1980 bekend werd door zijn film 'The
Elephant Man', waarmee hij acht Aca-
demy Awards verwierf. Voor 'Blue Vel-
vet', zijn vierde film in totaliteit kreeg
hij een Oscar-nominatie voor de beste
regie. De thriller volgt de jonge Jeffirey,
die een afgesneden oor vindt. Hij gaat
ermee naar de plaatselijke politiechef en
wordt prompt verliefd op diens dochter
Sandy. Deze vertelt hem dat het oor
misschien met een geheimzinnige
nachtclubzangeres te maken heeft. Jef-
frey gaat op onderzoek uit en komt via
het appartement van zangeres Dorothy
Vallens terecht in een wereld van agres-
sie, moord en perversiteit.

RTV
5e Braderie Ronde op
woensdag 19 juli
Op woensdag 19 juli organiseert de RTV
Vierakker-Wichmond weer de traditio-
nele wielerronde van Vorden op het
parcours rond de Burg. Galleestraat. Als
eerste zullen starten voor een wedstrijd
over ± 40 km. de zg. recranten, dat zijn
renners die geen licentie hebben. Veel
van deze renners hebben vroeger wel
gereden als amateur maar willen nu be-
wust wat rustiger aan doen. Ook Harry
Eggink zal namens de RTV proberen
om op het erepodium te komen, of hem
dat lukt tussen mannen als Rijks, Viebe-
rink, Möhlman etc. is afwachten.
Daarna is het de beurt aan de junioren
voor een koers over 60 km. Veel van
deze jongeren maken deel uit van de
diverse distriktsselecties zodat hier een
open strijd staat te wachten voor de
RTV zullen Manno Lubbers, Ton
Schut, Ralf Vos en Eddy Heuvelink pro-
beren een greep naar de macht te doen.
Lubbers lijkt de beste papieren te heb-
ben. Hij maakt deel uit van de Gelderse
selectie en heeft al diverse overwinnin-
gen geboekt.
We besluiten deze wieleravond met een
wedstrijd voor liefhebbers, veteranen.
In deze categorie is het helemaal moei-
lijk een winnaar aan te wijzen, want
deze categorie is in de breedte wel zo
sterk dat er zo'n 30 man voor de bloe-
men in aanmerking kunnen komen. Dat
de RTV-ers in deze cat. nie^ansloos
zijn moge duidelijk zijn in ̂ P goede
presteren van de renners in de afgelo-
pen weken. Jan Wullink, Gebr. Peters,
Vordenaar Peter Makkink en Mark
Holtslag evenals Erik de Greef rijden bij
de liefhebbers en Jan PietersAn Aard
van Leenignen zijn de veteWren na-
mens de RTV.
Alle bewoners langs het parcours zijn
door middel van een stencil op de hoog-
te gebracht van de afzetting. En bij het
station zal een oversteek komen.

Wolkbreuk beheerste de ronde
van Winterswijk
Dat in het wielrennen veel mogelijk is
werd afgelopen zondag duidelijk tijdens
de ronde van Winterswijk rond het Hil-
belinkpad. Terwijl de renners nog hun
wedstrijd moesten beëindigen pompte
aan de andere kant van het parcours de
brandweer kelders leeg en putten. Dat
deerde Rudi Peters niet, en ook zijn 7
koplopers niet in een ronde voor lief-
hebbers. Behoedzaam stuurden ze over
het parcours. Peters won de sprint van
dit waterballet. Peter Makkink werd 4e
en Bennie Peters 6e.

Zaterdag in Haaften werd Rudi Peters
6e in een kermiskoers. Hij moest daar
wel clubgenoot Jan Wullink voor laten
gaan, die hier 4e werd. Wullink kende

toch een prima weekend, want zondag
pakte hij in het Overijsselse Geesteren
rond de manege van de bekende Jan
Maathun een 2e plaats.
De Waterschapsronde in het Zuidhol-
landse Zoetermeer. Voor junioren
draaide het uit op een massasprint. De
oorzaak van die massasprint lag hem in
het feit dat er geen wind stond in het
polderlandschap tussen Zoetermeer en
Zevenhuizen. Manno Lubbers kwam
goed uit de sprint want hij werd keurig
4e. En zo komt de ticket voor de Gel-
derse selectie naar Canada steeds dich-
ter bij. Lubbers maakt deel uit van die
selectie.

LR en PC De
Graafschap
Op zondag 9 juli werden op het con-
cours in Brummen ondanks de regen 3
prijzen behaald. Jorien Heuvelink be-
haalde met Sarah de 2e prijs in het
B-springen. Elke Oldenhave behaalde
met Smokey de 4e prijs in de B-dres-
suur. Janet Zomer werd met Kelly 4e in
de L2-dressuur.

De Graafschaprijders
organiseert
internationale
veteranencross
De VAMC 'de Graafschaprijders' orga-
niseert voor het eerst in haar geschiede-
nis een veteranen motorcross welke za-
terdag 15 juli op het 'Deldencircuit' zal
worden gehouden. De wedstrijden wor-
den verreden met motoren van voor
1971. Oude tijden herleven dus op dit
'rustige en ouderwetse circuit'. Momen-
teel zijn er al zo'n 30 inschrijvingen bin-
nen, waaronder een viertal Engelsen en
een Belg, zodat dit evenement een in-
ternationaal tintje krijgt. Bekende deel-
nemers zijn onder andere : Stef van der
Sluis (hij berijdt een zeer fraaie BSA).
Uit Hengelo GLD geeft de bekende
Roei Kreunen acte de présence. Ook hij
rijdt op een BSA.

In de klasse 125 CC rijdt het beroemde
Eysink-team mee. Dit team bestaat uit 4
rijders, allen rijdende op de bekende 125
CC Eysink's. 'De Graafschaprijders'
wordt vertegenwoordigt in de persoon
van Jan Oosterink, een man die in het
verleden zeer vele successen, waaron-
der nationale kampioenschappen, wist
te behalen. Voor meer informatie of in-
schrijving kan men zich eveneens tot
deze Jan Oosterink wenden, tel. 2945.

Motorcross 'De
Graafschaprij ders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseerde zaterdagmiddag op het 'Del-
den-circuit' een motorcross, welke ge-
wonnen werd door Hans Berendsen op
Honda; 2. Erik Berendsen, Honda; 3.
Frank Arendsen, Honda.

Postduiven-
vereniging 'Vorden'
Leden van de postduivenvereniging
Vorden hebben deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Ruffec. De prijzen wer-
den gewonnen door G. en H. Boesveld
1,6 en 11; J. Eulink 2,10; F. Hummelink
3; A.A. Winkels 4; H.J. Stokkink 5,9; A.
Lutteken 7; M.J. Bruggeman 8

Agenda
JULI:
14 SWO Vorden, Open Tafel
16 SWO Vorden, Open Tafel
17 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De Gold-
berg'

18 SWO Vorden, Open Tafel
18 ANBO Vorden: Fietstocht vanaf het

Marktplein, Vorden
20 ANBO Vorden: deelname aan de

'Braderie'
21 SWO Vorden, Open Tafel
23 SWO Vorden, Open Tafel
24 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De Gold-
berg'

25 SWO Vorden, Open Tafel
28 SWO Vorden, Open Tafel
30 SWO Vorden, Open Tafel
30 Jong Gelre: dagje uit
31 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De Gold-
berg'

AUGUSTUS:
l SWO Vorden, Open Tafel
4 SWO Vorden, Open Tafel

5 + 6 Landdagen Jong Gelre, Tweespan,
Vorden

6 SWO Vorden, Open Tafel
6 Jong Gelre Vorden, d'n Oosten Rit
7 Kerkegebed, de Voorde, Vorden
7 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De Gold-
berg'

8 SWO Vorden, Open Tafel
11 SWO Vorden, Open Tafel
13 SWO Vorden, Open Tafel
14 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De Gold-
berg'

15 SWO Vorden, Open Tafel
17 ANBO Vorden: Fietstocht vanaf het

Marktplein, Vorden
18 SWO Vorden, Open Tafel
19 Beach Party, Stichting Ham-party
20 SWO Vorden, Open Tafel
21 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping *De Gold-
berg'

22 SWO Vorden, Open Tafel
25 SWO Vorden, Open Tafel
27 Onderlinge competitie 'De Snoek-

baars'
27 SWO Vorden, Open Tafel
28 t/m 31 Avondfietsvierdaagse Jong

Gelre Vorden
28 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De Gold-
berg'

29 SWO Vorden, Open Tafel

u wordt óók schoon
in een oude teil

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

f m 7251

f ons Jansenee -
erkend gas- en watertechnisch

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

EEN GOEDE NACHTRUST
VOOR WAKKERE PRIJZEN

7000 rrv Meubel- en
Tapijt-toonzalen

Erkende
binnenhuisarchitectuur

Woningtextiel

VORDEN
fl ^4 TH 05 /52 1514

HELMINK
meubelen

EIBERGEN
J W Hacjcmanstraat 3 7

154 74190
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