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Komende dagen kermis,
braderie en bakfietsenrace

Tijdens deze braderie is er in zaal De
Herberg een optreden van de formatie
'Mannheim' en in het café liet Hanska
Duo. Voor vrijdagavond 19 juli staat er
een kinderbraderie op het program-

De komende dagen staat Vorden in het teken van de braderie,
kermis en een bakfietsenrace. De braderie wordt donderdag 18
juli in de Dorpsstraat gehouden en begint in de loop van de
middag. Zo'n 55 standhouders zullen dan trachten hun waar aan
de man te brengen. Veelal plaatselijke middenstanders maar ook
charitatieve instellingen en een aantal verenigingen zullen trachten een graantje mee te pikken.

De plaatselijke VW plaatst rondom
het grasveld nabij de Ned. Hervormde
Kerk een 20-tal kramen waar de Vordense jeugd mag proberen een zakcentje middels verkoop e.d. te verkrijgen.

:QEMEENTE BULLETIN BORDEN
S
• Telefoon gei,ieente: 05752-7474.
M Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
& 00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

•v

*• LIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
In verband met de door het V.V.V.Vorden georganiseerde festiviteiten op
donderdag 18 t/m zaterdag 20 juli
1991 hebben burgemeester en wethouders besloten de volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen te treffen:
— het afsluiten voor alle verkeer behalve voetgangers van: een gedeelte
van de Zutphenseweg/Dorpssiniat
vanaf de Decanijeweg lot aan de
Horsterkamp, een gedeelte van de
Raadhuisstraat vanaf Het Hoge tot
aan de Dorpsstraat en een gedeelte
van de Burgemeester Galleestraat
vanaf het kruispunt Molenweg/het
Jebbink tot aan de Dorpsstraat, op:

:• GEEN
KOSTWINNERSEIS
MEER IN DE WET
WERKLOOSHEIDSVOORZIENING
Nog recht op een WWV-uitkering?
Vraag die dan aan voor l januari 1992.
Sinds kort is de nieuwe wet gelijke behandeling Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) van kracht. De belangrijkste verandering hierin is dat getrouwde
vrouwen niet langer aan de kostwinnerseis hoeven te voldoen. In het verleden was dat wel het geval. Daardoor
kunnen vrouwen, die in het verleden
om deze reden geen WWV-uitkering
kregen, nu toch nog recht hebben op
WWV. Gaat er een belletje rinkelen?
Bent u een gehuwde vrouw die voor 23
december 1984 een WWV-uitkering
weid geweigerd vanwege deze kostwinnerseis? Of heeft u geen aanVraag ingediend omdat u toen niet aan de kostwinnerseis voldeed? Dan kunt u (opnieuw) een aanvraag indienen bij de
afdeling Welzijn op het gemeentehuis
(boerderij).
Overigens geldt de/e regeling voor iedereen die meent — om welke reden
dan ook— nog recht te hebben op een
WWV-uitkering. U moei dat wel doen
voor l januari 1992.

met uw werkloosheid te maken heeft
en dat mee te nemen: uw arbeidsovereenkomst, ontslagbrief, loonstrookjes,
correspondentie met de bedrijfsvereniging enz. Twijfelt u of u in aanmerking
komt voor de uitkering? Neem dan
voor alle zekerheid toch contact op met
de afdeling Welzijn.
Aanvragen voor l januari 1992
De aanvraag moet worden ingediend
voor l januari 1992. Daarna is het te
laat. Deze aanvraagtermijn is ook belangrijk voor mensen die tijdens een
lopende WWV-uitkering als zelfstandige zijn gaan werken en daarna geen
uitkering meer kregen. Als zij opnieuw
werkloos worden, kunnen zij nog recht
hebben op dat gedeelte van de WWV
dat nog niet is uitgekeerd. Ook zij moeten voor l^^iuari 1992 een aanvraag
indienen ^B
Wilt u meer informatie? Het Ministerie
v a n Sociale Zaken en Werkgelegenheid
heefteen brochure over de veranderingen in de Wet.Werkloosheidsvoorziening: 'Geen kostwinnerseis meer in de
WWV' uit^^pven. Ze is verkrijgbaar
ter gemee^resecretarie, afdeling Welzijn (boerderij) of bij het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling Informatie: telefoon:
070-3334455.

.- RICHTLIJNEN

RECLAMEGelijke behandeling mannen en
vrouwen
AANDUIDINGEN
Hoe zit de vork in de steel? In het verleden kende de Wet WerkloosheidsvoorBurgemeester en wethouders hebben
de 'Richtlijnen reclame-aanduidingen'
ziening een kostwinnerseis. Gehuwde
voor de gemeente Vorden vastgesteld.
vrouwen die volgens de regels van de
In de praktijk bleek dat er een wildWWV geen kostwinster waren, kregen
geen WWV-uitkering. Er werd een ver- groei ging ontstaan; niet alleen door
het plaatsen van permanente maar ook
gelijking gemaakt tussen het inkomen
— donderdag 18 juli 1991 van
van tijdelijke reclame-aanduidingen.
van de vrouw en dat van haar echtge11.00-03.00 uur (19-7-1991);
De richtlijnen zullen worden gehannoot. Een vrouw was pas kostwinster als
teerd om te beoordelen of vergunning
- /aterdag 20 juli 1991 van 11.00 haar inkomsten minstens een bepaald
kan worden verleend voor het plaatsen
percentage van het inkomen van de
tot 22.30 uur;
en/of veranderen van permanente reman bedroeg.
clame-aanduidingen. Voor het plaat— het afsluiten voor alle verkeer beDeze kostwinnerseis werd alleen maai
sen van tijdelijke reclame-aanduidingesteld aan getrouwde vrouwen. Dat
halve voetgangers van de Kerkstraat
gen moet kennisgeving worden gedaan
was niet in overeenstemming met de
op:
aan burgemeester en wethouders. Men
- vrijdag 19 j u l i 1991 van 17.00 tot regels van de Europese Gemeenschap.
mag niet overgaan tot plaatsing van de
Want mannen en vrouwen moeten op
21.00 uur.
reclame-aanduidingen voordat burgegelijke wijze behandeld worden. Een
regeling die voor een man geldt, geldt
meester en wethouders vergunning
hebben verleend respectievelijk voorook voor een vrouw. En omgekeerd. De
dat bericht is ontvangen op welke lokawet werd aangepast. Vanaf 23 decemties en vanaf wanneer de tijdelijke reber 1984 werd de kostwinnerseis niet
clame-aanduidingen mogen worden
langer aan getrouwde vrouwen gesteld.
VERGUNNINGEN
Maar de vrouwen die voor die datum
geplaatst
werkloos waren geworden, hadden nog Van de thans aanwezige permanente
Op 9 juli j.l. hebben burgemeester en
reclame-aanduidingen is een inventasteeds geen recht op een WWV-uitkewethouders bouwvergunning verleend
risatie gemaakt. Deze lijst ligt vanaf 22
ring. Ook dat is nu veranderd. Volgens
de nieuwe wet kunnen vrouwen die juli tot en met 31 augustus 1991 voor
voor 23 december 1984 geen WWV
een ieder ter inzage ter gemeentesecre— de heer B.A.M. Horsting, Staringtarie, afdeling Algemene Zaken. Bestraat 4 te Vorden, voor het bouwen
kregen door de kostwinnerseis, nu toch
van een woning op het perceel de
drijven, instellingen en/of particulienog voor een WWV-uitkering in aanVoornekamp 57 te Vorden;
ren worden in de gelegenheid gesteld
merking komen. Zij moeten dan wel
om, indien niet op de lijst vermeld en
voldoen aan de normale voorwaarden
er wel, zonder vergunning van burge—» de heer RJ.M. te Vaarwerk, Brinkervoor een WWV-uitkering, bijvoorbeeld
meester en wethouders, reclame-aanhof 27 te Vorden, voor het bouwen
werkloos zijn en beschikbaar zijn voor
duidingen zijn aangebracht, een vervan een woning op het perceel de
de arbeidsmarkt.
zoek in te dienen om alsnog op de lijst
Voornekamp 59 te Vorden;
te worden geplaatst. Dit geldt uitsluiAanvragen bij de afdeling Welzijn
tend voor reclame-aanduidingen die
Voor het aanvragen van een WWV-uitde heer (i.B. Hagelstein, Brinkerhof
kering kunt u terecht ter gemeentese- voor 22 januari 1991 zijn aangebracht;
72 te Vorden, voor het verbouwen
hiervoor geldt, mits de verkeersveiligvan een garage/berging, op het
cretarie, afdeling Welzijn (boerderij).
heid niet in het geding is, een generaal
De/e onderzoekt of u daarvoor in aanperceel Brinkerhof 72 te Vorden.
merking komt. Dat is geen gemakkelijk
pardon, dat wil zeggen dat daarvoor
geen vergunning meer behoeft te worIngevolge het bepaalde in de Wet Adonderzoek, want het gaat om /aken die
den aangevraagd. Voor reclame-aanministratieve rechtspraak overheidsbezich langgeleden hebben afgespeeld.
duidingen die na 22 januari 1991 /onschikkingen kan binnen dertig dagen
Niet al het bewijsmateriaal zal nog te
der vergunning zijn geplaatst moet alsna het verlenen van de vergunning bij
vinden zijn. Veel instanties bewaren alnog vergunning worden aangevraagd.
lerlei documenten niet langer dan 5
het college van burgemeester en wetDeze verzoeken zullen worden beoorhouders een bezwaarschrift worden in- jaar. U kunt het onderzoek vergemakdeeld volgens de nieuwe richtlijnen.
kelijken door zelf alles op te sporen wat
gediend.

port betaald

Bakfietsenrace
Zaterdagavond 20 juli organiseert de
bakfïetsclub L.M.B, uit Vorden samen
met de VW een bakfietsenrace. Onder
meer staat een wedstrijd op het programma welke wordt verreden volgens
het reglement van de A.B.O. (Achterhoekse Bakfietsoi ganisatie).
Deze wedstrijd telt mee voor de competitie en is de vierde uit de rij van zeven.
Aan de kop van de ranglijst gaat het
bijzonder spannend toe. Het team van
de Zelhemse Zwoegers staat eerste met
57 punten, op de voet gevolgd door
LMB Vorden met 54 punten.
Voor de Vordense ploeg bestaande uit
Erik Pelgrum, Henk Heuvelink, Bram
Mombarg en Wim Bielderman is er
vanzelfsprekend veel aan gelegen om
voor eigen publiek de koppositie van
fle Zelhemse Zwoegers over te nemen.
Er worden drie series verreden. Daarna
volgt de finale.
Ook vindt er zaterdagavond een wedstrijd in de zgn. 'Originele Klasse'
plaats. Dat wil zeggen deelnemers op
ouderwetse bakfietsen die onder meer
een ronde achteruitrijden op het programma hebben staan.
Op het Marktplein is er de komende
dagen kermis, terwijl het publiek ook
zaterdagavond in de plaatselijke horeca weer volop aan haar trekken kan komen.
In het Pantoffeltje is er bal met medewerking van het orkest 'Reflex'. In De
Herberg vindt het traditionele openlucht- en /.aalfestijn plaats met onder
meer een barbecue, rodeo op een
mechanische stier; de Omega Showband en het Hanska Duo met Jan Manschot.
Het klapstuk van de avond i^üngetwijfeld het optreden van Gerar^Bhng.

Huis Bingerden
Het historische park van Huis Bingerden in Angerlo (Gelderlai^^opgengesteld voor het publiek.
Dit prachtige 200 jaar oude park met
siertuinen en moestuin wordt op het
weekeinde van zaterdag 20 juli en zondag 21 juli a.s. voor de tweede en laatste maal dit jaar opengesteld.
Bingerden ligt aan de weg van Westervoort naar Doesburg, op de kruising
met de weg van Zevenaar naar Doesburg. Gratis parkeergelegenheid is
aanwezig.
Openbaar vervoer: station Arnhem,
bus 26 van de Gelderse Streekvervoer
Maatschappij.

Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 21 juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
dienst van Schrift en Tafel.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 21 juli 9.30 uur ds. J.R. Zijlstra, Amsterdam; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra, Amsterdam.

R. K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 20 juli 18.30 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Zondag 21 juli 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 juli Pastor
Grondhuis, tel. 05759-4221.
Huisarts 20 en 21 juli dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18.
Apotheek
«
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit
haar. Tel. 05754-1351.
Dierenartsen van zaterdag 20 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 20 en 21 juli H.F. van Dam, Lochem,
tel. 05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Staringavonden
Of) donderdag 25 juli en donderdag l
augustus 's avonds worden erin de Wildenborch weer de bekende Staringavonden gehouden, georganiseerd
door de Kapelcommissie, in de Wildenborchse Kapel.
Het programma omvat een wandeling
door de tuinen van kasteel Wildenborch, een diapresentatie over landelijk Vorden en een voordracht over de
dichter Staring door mevr. Dinie Hiddink uit Lochem.

Dialezing kasteel
Hackfort
De Vereniging voor Natuurmonumenten organiseert donderdagavond 18
juli in de Westei holt/aal van kasteel
Hackfort een diale/ing. Deze is getiteld
'Hackfort historie en planten- en dierenwereld van een interessant landgoed'. Kaarten zijn bij de VW verkrijgbaar.
Woensdagavond 17 j u l i kan het biologisch-dynamisch bedrijf 'De V i j f sprong' aan de Reeoordweg 2 bezichtigd worden.
In de salon van camping de Wientjesvoort begint woensdagavond 17 juli
een lezing over de Vordense natuur en
zijn wild. Dit wordt verzorgd door de
heer J. Brinkman.

'De Graafschaprijders'
/aterdag hield de VAMC 'De Graafschaprijders' op het Delden-circuit een
onderlinge crosswedstrijd welke werd
gewonnen door Marcel Bulten uit Vorden: 2. Peter Lenselink, Eefde; 3. Gerben Vruggink, Vorden.

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.0012.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-fbejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje juli mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór half 9.
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256.
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag
13.30-17.30
uur,
vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 juli 10.00 uur ds. H. Zunneberg,
em. pred. te Warnsveld.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 21 juli 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 juli Pastor
Grondhuis, tel. 05759-4221.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag
en
nacht
bereikbaar,
tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.

Nationale Collecte
Epilepsiebestrijding
De collecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds 'De Macht van het Kleine' die
van 30 juni tot en met () j u l i gehouden
werd, heeft in de gemeente Vorden
f 5.420,35 opgebracht.
Dank/ij deze collecte kan veel gedaan
worden aan wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en activiteiten voor
mensen met epilepsie.
Alle gevers en medewerkers hartelijk
dank!

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

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

Zomerfietstocht
Op zondag 21 j u l i a.s. organiseert de
V.R.T.C;, de A(•htkastclcni ijdcrs uit
Vorden haar jaarlijkse Zomerlïclstoertocht overeen afstand van ca. 40 km.
's Morgens start de/e gezinstoertocht
o.a. in: Vorden, Cafe-Restaurant de
Herberg; Hengelo (Gld.), Café Wolbrink; Ruurlo, ( i a f é - R e s t a u i a n t Ras.
Elke deelnemer ontvangt een herinnering. De tocht is minder geschikt voor
deelnemers met een racefiets want hij
voert over verharde en onverharde
fietspaden.

Gevraagd:
MEDEWERKER

BIEFSTUKWEEKEND

op varkensfokbedrijf 2 è 3 dagen
per week; enige
ervaring gewenst.

een malse Bief stuk
voor een malse Prijs

CHR. WASSINK

WOENSDAGGEHAKTDAG

MAANDAG+ DINSDAG

Rha (gem. Steenderen)
Tel. 05755-2244

Fijne verse worst 1 KNO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Roomschnitzels perstuk 1,-

Voor reparaties
van

H.o.h. Gehakt 1 KHO 7,95
Rundergehakt 1 kiio 11,50
Borstlapjes uno 13,90
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKT AANBIEDING

Gebraden Varkensrollade

Bami of Nasi 1 yo 6,25

100 gram

Babi Pangang
500 gram

Schouderham

6,25

pljI^V

SPECIALITEITEN

Lams Schouder

1,69

150 gram 1,95
BIEFSTUKWEEKEND

frTnrroMrnrg

GEWONE

1 kilo 16,90

Biefstuk

Hamburgers
4 betalen

ongewoon lekker 250 gram 0,75

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

EXTRA VOORDELIG:

Haas/Ribkarbonade 1 KNO 10,45
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBEQUE, WIJ ZORGEN ERVOOR

VOORUIT IN BEELD EN GELUID
Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

VORDEN / TEL: 05752-1514

HELMINK

ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

meubelen

Knap geknipt ?

groenten en fruit
kaas en noten

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

AANBIEDINGEN:

J I M//H E E R S I N K
H

A

A

R

M

O
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geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 18 -19 - 20 juli

GEZELLIG DINEREN in ons restaurant

E

ZUTPHENSEWEG 21. VORDPN
TEL. 0 5 7 5 2 - 1 2 1 5

Scheggertdijk I0-Almen (bij Zutphen)

Autoverzekering
vanaf f 7,50

per maand

Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zalen, zelfs tot p/m. 600 personen.
TELEFOON 05751-1296

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Modecentrum

op ondergoed - beha's,
korselets en
nachtkleding

Ruurlo

Tel. 05735-1438

Hinderwet openbare kennisgeving verzoek om
vergunning
Op de secretarie van de gemeente Vorden, afdeling
Ruimtelijke Ordening (koetshuis), ligt vanaf 19 juli
1991 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur ter i
een verzoek met bijlagen van:
1. dhr. H.G. Dijkman, Kapelweg 10, 7251 KM Vorden,
adres inrichting Kapelweg 1 0 te Vorden;
2. dhr. J.F.T. Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22,
7233 SC Vierakker, adres inrichting Vierakkersestraatweg 22 te Vierakker;
3. dhr. P. Vaartjes, Broekweg 15a, 7234 SW Wichmond, adres inrichting Broekweg 15ate Wichmond
en
4. dhr. M. E. Dijkman, Kapelweg 8a, 7251 KM Vorden,
adres inrichting Kapelweg 8a te Vorden.

UIT DE NOTENBAR:

Gedroogde Pruimen
beter completer

Alle aanvragen hebben betrekking op een (nieuwe, de
gehele inrichting omvattende) vergunning voor een
agrarisch bedrijf.
Aangezien voorshands wordt aangenomen, dat er
geen behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te
brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijkertijd met het verzoek om vergunning ter
inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen
door een ieder gedurende een maand na datum van
de terinzagelegging SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter visie gelegd. Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde
MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden voor 2 augustus 1991. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden ingediend bij het gemeentebestuur.
Vorden, 5 juli 1991.

maandag 22, dinsdag 23
en woensdag 24 juli:

500 gram

Panklare Spitskoohoo,^ 1,95

Tijdens de braderie
EXTRA AANBIEDINGEN
Haal Uw brood bij de bakker die zelf
alles maakt, zoals:
ELFZADENBROOD
ZESGRANENBROOD
VITASON
GELDERSE TARWE
VOLKOREN enz. enz.
Zo uit de oven in de winkel,
verser kan niet.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,

de burgemeester,

X WARME BAKKER

Mr. A.H.B, van Vleuten.

E.J.C. Kamerling.

OPLAAT

tA? *^

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Bloemsierkunst

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

SPECIALITEIT: Vordense mik en Vordense kruidkoek

AUTO en MOTOR

* behalve snijbloemen.

•£• 05752-1436

Geen kadobcnnen op kortings art.

Burg. Galleestraat 5-7 7251 EA VORDEN

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

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

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon
Op zondag 21 juli 1991 hoop ik

Sjoerd Adriaan
We noemen hem

Sjoerd
Arie en
Francien Meijerink
9 juli 1991
Hoetinkhof88
7251 WEVorden
Wij zijn heel verdrietig dat jij
niets van onze wereld hebt
kunnen zien.
Onze zoon,

Chiel Jon
Roei en Nelleke Langius

SOjaar
te worden.
Graag wil ik dit vieren samen met mijn
man, kinderen en klein- en
achterkleinkinderen op maandag 22
juli a.s.
Gelegenheid tot feliciteren, 's avonds
vanaf 19.30-22.00 uur in zaal 'de
Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

J.G. ten Bokkel- Wissels

G

VAKANTIE
SLUITING
Vanaf maandag 22 juli tot en
met maandag 5 augustus

'T IS WEER GENIETEN

VAN DE
ZOMER
4 VORSTELIJKE
HEERLIJKHEDEN OP EEN RIJ:

MAANDAG:

SPEKLAPPEN

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

Banketbakkerij
J. WIEKART

alle KARBONADE-soorten

500 gram

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

VERSE WORST

Barbecue-worstjes
4 betalen

Wilhelminalaan 15

500 gram

Henk en Hanna Bosch
Ouweleen 17
7255 WB Hengelo Gld.

500 gram

Jezus uw verzoenend sterven
blijft het rustpunt van ons hart

Verdrietig, maar dankbaar dat hij zo lang bij ons
mocht zijn, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn man, onze vader, grootvader en overgrootvader

Gert Klein Ikkink
EERDER WEDUWNAAR VAN JENNEKEN HENDRIKA HEITINK

* 24 mei 1896

t 10juli1991

Velp :

VERHUISD NAAR:

Dalfsen :

Lekkebekje 4
7251 JN Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen (1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij. eventuele fouten
• niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

Wetering :

A. Klein Ikkink-Mulder
Jan en Riek Klein Ikkinkde Goeijen

• TE KOOP:
spoorbiels v.a. f 13,- per
stuk, op maat zagen mogelijk;
grindtegels 60x40 f 3,95
(inruil betontegels mogelijk);
siersmeedhekwerk verzinkt
v.a. f 99,50 per m.
Alle onderdelen ook los
leverbaar. Nostalgische
gegoten
lantaarnpalen en armen met
koperen kap.
Oortgiesen, Buitenvelderweg
1 te Ruurio. Tel. 05736-1577.
• TE KOOP:
grote campingtafel +
opblaasboot.
Tel. 2932.
• VERMIST:
langharige zwarte poes.
Tel. 05754-1208.
• TE HUUR:
caravans, 4 a 5 pers. in 'Eifel'gebergte bij Monschau.
G. Roenhorst, Karspel 32,
Hengelo (Gld.).
Tel. 05753-1745.
• ATTENTIE:
Kinderbraderie niet op
zaterdag 20 juli a.s., maar
vrijdag 19 juli van 17.00 tot
19.30 uur.
• WEGENS
OVERKOMPLEET
TE KOOP:
z.g.a.n. moderne 2-zits IQbank met wiss. bekl. f 700,-.
Na 18.00 uur. Tel. 1939.

De marktkraam van de
Wereldwinkel staat
donderdag 18 juli
OP DE BRADERIE
i.p.v. vrijdag 19 juli
op de markt.

Video-en
tv-reparatie
DE KLERK

EHBO-cursus

RUNDERGEHAKT
500 gram

SPECIAL

AANVANG EERSTE CURSUS
14 OKTOBER 1991
U kunt zich opgeven of voor informatie:
B. Stokkink, Julianalaan 10
A. Gotink, Hoetinkhof 95
E. Jansen-Aubel, v. Bramerenstraat 4

tel. 2694
tel, 3564
tel. 2653

Gert en Ans Klein IkkinkSmink

'CONCORDIA'

Zoetermeer :

Gretha en Chris WijtsmaKlein Ikkink

A.s. donderdag 18 juli

Lies van der MolenGroninger
Kleinkinderenen
achterkleinkinderen

Velp(Gld.)

met een 'Dart spel' op de

BRADERIE
Niet langs lopen,
maar meedoen!
Win één van de prijzen i

Correspondentieadres: 7721 BTDalfsen
A.J. Klein Ikkink, Mulertlaan 20
De teraardebestelling heeft 15 juli jl. op de gemeentelijke begraafplaats te Vorden plaatsgevonden.

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

5,98

VLOGMAN

MUIDERSLOTJES
1 00 GRAM
95
2

Zutphenseweg 16-Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Biefstuk met verrassende vulling.

Zoetermeer :

Sietse en Alie van der MolenTjoelker

4,98

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

Muziekvereniging

Haren :

500 gram

EHBOEENHEIDSDIPLOMA

Jetty en Ber van GelderKlein Ikkink

Drachten :

GEHAKT h.o.h.

De EHBO afdeling Vorden geeft weer een cursus voor
de opleiding tot het

Enschede :

Opheffings-uitverkoop
Alle damesschoenen MAXIMAAL 493 —
Kinderschoenen ALLE MERKEN
maten 20 t/m 30

£. *7 j"~

31 t/m 40

495~

Portefeuilles en portemonnaies
Tijdens de bouwvak zijn wij
open van 22 juli t/m 27 juli.

HALVE PRIJS
Sport- en trimschoenen ALLES

29,—

OPENINGSTIJDEN:

t/m maat 35

ma t/m do van 9.30 uur tot 16.30 uur

Wullink Vorden

vr van 9.30 uur tot 20.30 uur

za van 9.30 uur tot 16.00 uur

l O,"""

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

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

qe> juwelier

siemerink

oo opticien

Zutphenseweg 5
VORDEN
Telefoon 1505

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

BENNIE WENTING

gesloten vanaf
maandag 22 juli t/m
zaterdag 10 augustus.
Maandagmiddag 12 augustus
staan wij weer voor u klaar!

interieuradviseur
mt**

WEEK' END AANBIEDING!!
ZOMER-KORSELET
maten 80-95 in B-C-D-cup
wit en huid

(HENGELOGId.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tef. 05753-1256

vakantie

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld
Telefoon 05750-26132

muller-vorden bv
BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

Wij zijn
wegens

REPARATIEBEDRIJF
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

U

Henk en Dan Klein IkkinkGroustra

Beukenweg 58

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

5,98

WOENSDAG:

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

A.B.M. Bleumink/
L.A.M. Bleumink
Kerkhoflaan 13

4,98

HAMLAPPEN

TIP VOOR DE BOTERHAM:
4 juli 1991
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Al uw reakties ter gelegenheid
van ons 40-jarig huwelijksfeest
op 14 juni jl. hebben deze dag
voor ons onvergetelijk gemaakt.
Daarvoor willen wij iedereen
hartelijk danken.

3,98

DINSDAG:

5 halen

Burg. Galleestraat 6 — Tel. 1750

7251 EN Vorden

KEURSIAGER

Oude
Zutphenseweg 7,
Vorden.
Voor info:
Tel. 057521203

NIEUW IN VORDEN
Op het terrein van het openluchtrecreatiebad 'IN DE DENNEN'

18 holes mini-midgetgolfbaan
Openstellingstijden zijn dezelfde als
die van het bad en volgens afspraak.
Entreeprijzen voor de midgetgolfbaan:
- Voor jongeren t/m 17 jaar
f 1.50
-Voor 18-jarigen en ouder
f2.50
Bespelen van de midgetgolfbaan staat los van het
gebruik van het zwembad.
Voor het zwembad gelden de normale tarieven.

NU

Modecentrum

49.

Ruurio

Tel. 05735-1438

HOLTSLAG BOUWMATERIALEN Ruurio
Tijdens de bouwvakvakantie

van ma. t/m vr.

GEOPEND
van 9.00 tot 12.00 uur

Showroom-Keukens en Rolluiken
kunnen wij U warm aanbevelen
Spoorstraat 28 — Tel. 05735-2000

VAN HARTE WELKOM
OP ONS GRANDIOZE

Opel Kadett
4-drs. 1400inj.
bordeaux rood
16.000 km, 4-90

Honda Civic
3-drs. 1.5 Sport
rood, excK auto
bouwjaar 1983

FEESTPRUS

FEESTPRUS

23.900-

>

Opel Kadett
3-drs. 1300NLS
blauw met.
52.000 km, 6-87
met trekhaak

Opel Corsa
3-drs. 1.3GL
beige met.
83.000 km, 3-87
veel accessoires

Opel Kadett
5-drs. 12S
wit, 112.000 km
juni 1986
incl. LPG

FEESTPRUS

Opel Ascona
4-drs. 1600S
grijs met.
bouwjaar 1985
incl. LPG

FEESTPRUS

FEESTPRUS

FEESTPRUS

13.400-

15.950,-

11.700,-

12.250,-

Nissan Cherry
3-drs. 1.7 diesel
goud met.
bouwjaar 3-84
compl. m. trekh.
152.000 km
FEESTPRUS

6.950,-

Opel Kadett
3-drs. 13SLS,
75 pk, LPG
d.rood, 5-86
103.000 km,

Opel Kadett
4-drs. LS 1300N
1e eig., rood
april 1989
55.000 km.
'•m. velgen

FEESTPRUS

FEESTPRUS

7.450,-

LIVE MUZIEK AANWEZIG

a
Opel Kadett
5-drs. 1.3 LS
stationcar
66.000 km, 7-88
1eeig. + trekh.
goud met.

Opel Omega
4-drs. 2000i GL
rood met., 9-88
160.000 km
incl. LPG +
hoofdst.

VWGolf
3-drs. 1600GLS
zilvergrijs
77.000 km
juni 1987
FEESTPRUS

Toyota Corolla
3-drs. 1800 D
groen met.
95.000 km, 5-87
1eeig. -f
trekhaak

Opel Omega
4-drs. 2000i GL
autom. -f LPG
beige met.
144.000 km
juli 1987

FEESTPRUS

FEESTPRUS

FEESTPRUS

FEESTPRUS

FEESTPRUS

19.500,-

18.750,-

18.250,-

14.750,-

18.900,-

Opel Kadett
-drs. 1300LS
goud met.
1e eig.
60.000 km
1988

3

GRAf IS HAPJES + DR/INKJES

a

-O-

Opel Kadett
3-drs. 1300 Club
bouwjaar 1988
80.000 km
1e eig., wit

Fiat Ritmo 70S
5-drs., blauw
71.000 km, 8-86
incl. radio, open
dak, get. glas,
electr. ramen

FEESTPRUS

FEESTPRUS

18.250,-

l i 9.250,-J *

V,

Opel Kadett
3-drs. 1300LS
36.000 km, 1988
grijs met.
1eeig. +
accessoires

^^>

—

Opel Kadett
3-drs. 1800S
d.grijs
85.000 km, 9-87
1eeig. + LPG
+ veel extra's

Peugeot 309
5-drs. 1300 Luxe
grijs met.
110.000 km,'88
1eeig. + LPG
+ 5-bak

Opel Ascona
4-drs. 1600S
blauw met.
135.000 km,
5-85
LPG + get. glas

Opel Kadett
1200S, 3-drs.
wit, 78.000 km
maart 1984
radio/cass.,
trekh., Hella-gr

FEESTPRUS

FEESTPRUS

FEESTPRUS

FEESTPRUS

18.750,-

14.800-

^12.350,-

8.200-

-—

"-—

FEESTPRUS

Opel Rekord
4-drs. 2300 D
blauw met
150.000 km,
4-82
'Corsa'-uitv.
FEESTPRUS

9.750,-

Opel Corsa
3-drs., 1300
'Swing'
blauw met.
29.000 km, 3-89
1e eig.
FEESTPRUS

16.250,^

FEESTPRUS

13.950,-

DIT M AG U NIET MISSEN

OUDERWETS GEZELLIG

Nissan Stanza
3-drs. 1600S
90 pk, rood,
1985
LPG + trekhaak

Opel Corsa
5-drs. 1200SGL
beige met.
52.000 km, 4-87

Opel Kadett
4-drs. 1300
grijs met.
86.000 km, 1988
LPG f radio

Opel Ascona
4-drs. 1800S
Traveller
blauw met., 3-88
'60.000 km
1e eig.

FEESTPRUS

FEESTPRUS

^17.950,^**^*^
—

19.250,-

Opel Kadett
3-drs. 1200S
blauw met.
79.000 km, 3-85
vele extra's
FEESTPRUS

9.800,-

ALLE AUTO'S
WORDEN
AFGELEVERD
METAPK +
3 MAANDEN
100% GARANTIE

BlJ IEDERE AANKOOP KEUZE UIT GRATIS: TREKHAAK OF VOLGENDE GROTE BEURT OF OPEN ÜAK OF ALLESDRAGER

Uw gastheren op dit feest zijn:
GA. Boonk
H. Rouhof- W. J. v. d. Kooi

DE OPEL-DEALER.
ZEKERHEID VOOR ALLES.

FINANCIERING
KLAAR
TERWIJL U WACHT

Openingstijden:
vrijdag 19 juli: 17.00-21.00 uur
zaterdag 20 juli: 10.00-17.00 uur

Z

der
Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem

05730-5 25 55.

ï

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 18 juli 1991
53e jaargang nr. 16

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Vorden is een golfbaan rijk!

Optraitutt Friendship Voideu tien jaar

Deze week weer aantal
jongeren naar Amerika
Dinsdag 16 juli is er voor de zesde keer een groep Vordense jongens en meisjes naar Amerika vertrokken, waar zij in het kader
van Operation Friendship een drietal weken in de Verenigde Staten zullen doorbrengen. Operation Friendship heeft als doel
vriendschappen tussen jongeren uit verschillende landen te bevorderen. De jongelui gaan naar Sturbridge waar zij de drie weken in een gastgezin zullen verblijven om zodoende de gewoontes
van een ander land te leren kennen. Het plaatselijk bestuur in
Sturbridge organiseert ter plekke een programma met culturele
en sociale onderwerpen.
Voorafgaande aan het vertrek vanuit
Voixlen vond er een zgn. 'Good Flight
Party' plaats, waarbij de laatste /.aken
werden besproken en waarbij ouders
en vrienden in de gelegenheid werden
gesteld de Amerika-gangers een goede
reis toe te wensen. •

Het is er dan toch van gekomen: Vorden heeft een golfbaan! Wat
minder omvangrijk dan de oorspronkelijke ambitieuze golfbaanTweede lustrum
plannen. In het zwembad 'In de Dennen' is onlangs een midgetgolfbaan aangelegd en in gebruik genomen. De bouwer heeft ver- De/er dagen is het tevens tien jaar geleden dat Operation Friendship in Vorzekerd dat hij niet zo gauw banen kan aanwijzen die zo mooi den met een afdeling startte. Dit gegelegen zijn als die bij 'In de Dennen'. Degenen die al een balletje beurde op initiatief van Jan Rigterink,
geslagen hebben (zoals de beide wethouders bij de officiële ope- de landelijk voor/itter en woonachtig
in Vorden.
ning) , kunnen deze zienswijze volledig beamen.
Toevalligerwij/e ging de eerste groep
Als men niet direct van plan is te /wemmen, kan men ook alleen voor golfen
terecht. Neem toch voor alle /ekcrheid
zwemspullen mee. Kenmaal in het
/wem bad is de verleiding voor het nemen van een frisse d u i k moeilijk te
weerstaan, y.eker als de- /.on toch nog
onvenvacht blijkt door te breken, /.o is
de eivaring van het /wembadbestuur.
Ken /wemkaartje is /o gekocht of het
/wemabonnement /.o getrokken!
Speelt men met 4 personen? Het
/wembad tracteert de winnaar dit sei/oen op een gratis kaartje voor de volgende keer golfen. Oefening baart
kunst, is een veelbetekenend ge/egde.
Wie wordt kampioen van het (wellicht
nog dit jaar te houden) open Vordens
m idget golfbaan-toernooi?
Misschien komt hel wel tol de oprichting-van een vereniging. I let /.wembad-

bestuur is bereid alle medewerking te
verlenen. De bestuursleden /ijn via de
badmeester bereikbaar.
Vorden heeft er een fantastische attractie bij. Men /ou hè haast vergeten: het
/wembad is ook een voor/iening die er
in alle opzichten we/en mag. Veel gemeenten beschikken al niet meer over
een buitenbad. Vorden (nog) wel.
Zwemliefhebbers hebben de troef in
handen om liet /wembad te behouden.
De entreekosten /uilen de pret beslist
niet drukken.
Het /wembad leent /ich ook uitstekend
voor een ge/cllig avondje (uit) in
groepsverband,
bijvoorbeeld een
avondje uit met de personeelsvereniging of in (sport-)clubverband: /wemmen in combinatie met golfen en een
barbecue. I n f o r m a t i e bij de badmeesler.

Zwem- en poloclub dik
over Pretty M
De zwem- en poloclub 'Vorden '64' was zaterdag eindelijk eens
tevreden over het verloop en niet te vergeten de verkoop van de
Pretty Markt.
De- afgelopt^taaren was er altijd wel
wat, het enc^^r kontinu regen en het
andere jaar een t e m p e r a t u u r waarbij
de mussen dood van liet dak vielen, Zaterdag prima weer voor het bezoeken
van de Prctty Markt.

Oranjefeest VierakkerWichmond
Vierakker-Wichmond bereidt zich voor op het Oranjefeest dat dit
jaar wordt gehouden van 24 t/m 31 augustus, een volle week lang.
/aterdag 24 a u g u s t u s wordt het feest
geopend met het traditionele vogels c h i e t e n . Zondagmiddag 2f> augustus
wordt weerde- ge/.ellige oriënteringsrit
voor wielrijders verre-den dooi' de bosr i j k e omgeving van W i c h m o n d en Vorden.
Dinsdagavond 27 augustus groot motorspektakel in samenwerking met
VAMC 'De Graafschaprijders' uit Vorden. Kr /al de/e avond bij/onder s t u n t wei k worden verricht.
De woensdagavond 28 augustus /al
weer ver/orgd worden door de R'IV
Wielerclub.
Donderdagavond 2 ( .) augustus is er een

Vordense jongens en meisjes ook toen
naar Sturbridge met als advisor Henk
C.raaskamp. Nu tien jaar later is /oon
André als advisor aan de groep verbonden.
Het tienjarig bestaan van de afdeling
Vorden is niet onopgemerkt voorbij
gegaan. Er werd nabij het meer van
(ii aaskamp een grote barbecue gehouden waarbij een groot aantal van de
120 jongeren die de afgelopen jaren

ge/ellige avond voor de bejaarden die
kerkelijk gebonden /ijn aan VierakkerWichmond in het Ludgerusgebouw.
Vrijdag .CW augustus: volksspelen voor
jongen oud.
/aterdag ,'i l augustus optocht met
praalwagens en waar nog meer werk
van gemaakt wordt, en nog meerdere
wagens als vorig jaar, waar nu de verschillende straten en buurtschappen
dan ook weer druk be/ig /ijn.
/ondag l september Oranjeloop en
a a n s l u i t e n d de jeugdsportdag. Ook /al
het dorp tijdens de fëestweek er weer
feestelijk u i t / i e n , met al de verlichte
tuinen.

bij de uitwisselingen betrokken waren,
aanwe/igwaren.
Ook was een groot aantal ouders op
de/e reunie aanwe/ig.
Operation Friendship Nederland telt
.in totaal /es afdelingen te weten Vorden, Zutphen, Soest, Zeist, Amersfoort
en Veenendaal. Men houdt /ich niet alleen be/ig met uitwisselingen naar en
vanuit Amerika.
Ook worden met andere landen /oals
b.v. Schotland, Zweden e.d. uitwisselingen georganiseerd. Vorigjaar had Vorden een primeur toen een groep jongens en meisjes uit de voormalige DDR
hier te gast was.
Volgende maand /uilen een aantal jongens en meisjes uit Vorden met als advisor Aline Koerselman een tegenbe/oek aan de Duitsers brengen.
Momenteel is Operation Friendship
landelijk ook be/ig om uitwisselingen
te organiseren met jongelui uit de
Oostbloklanden. Dit staat echter nog
in de kinderschoenen.
Naar het /ich laat aan/.ien /al het nog
wel een paar jaar duren alvorens de/e
uitwisselingen daadwerkelijk gestalte
krijgen.

'Je kon het gelijk merken aan het be/.oekersaantal, niet alleen kwamen vele
Vordenaren een kijkje nemen maar bovenal veel vakantiegangers. Opmerkel i j k veel verkoop in die artikelen die
met stroom hebben te maken, /oals mixers, T.V.-toestellen, radio's etc.
Voorde kinderen hadden wij attraklies
/oals ponyrijden en de /weefmolen.
Wij konden daarbij uitstekend /.aken
doen, de kinderen werden be/ig gehouden en intussen konden wij pa en

ma de centen uit de /ak kloppogkalclus
een hoogst tevreden v o o r /tV>
itArjan
Mengerink.
Jaap l larmsen deed de/e dag eveneens
een flinke duit in het /.akje. Hij presteerde het om als speaker /o'n vijf uur
langde verschillende waren aan te p r i j zen.
Het resultaat van de Pretty Markt is dat
de clubkas van de /wem- en poloclub
met enkele dui/enden guldens gespekt
kon worden.
Het geld /.al besteed worden om daar
de komende winter de badhuur in het
overdekte zwembad te Fefde van te betalen.
'Wij gaan de winter dan ook /onder financiële yorgen tegemoet', aldus Arjan Mengerink.

Circus Bavaria
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gedurende 12 tot 15 minuten zachtjes
gaar bakken. Keer de karbonaden tijdens
het bakken nog enkele malen. Neem het
vlees uit de pan. Bak de appelpartjes, boven een niet al te hoog afgestelde warmtebron, in de bakboter. Reken daarvoor
op niet veel meer dan 3 minuten. Neem
de partjes uit de pan en leg ze bij het
vlees. Voeg 1.5 deciliter water bij de bakboter en roer alles krachtig door. Laat er
even de kook over komen. Schenk hét
mengsel door een zeefje in een pan. Roer
de slagroom (op kamertemperatuur) er
door en laat alles zolang zachtjes doorkoken tot een licht gebonden saus is verkregen. Voeg eventueel wat zout en peper
en wellicht l theelepeltje bruine basterdsuiker naar smaak toe.
Tip: De saus krijgt een heel bijzondere
smaak als u er 2 ragfijn gehakte gemberbolletjes en l a 2 eetlepels gembersiroop
door roert.
Bereidingstijd: ca. 35 minuten - Energie
per portie: ca. i945 kJ (465 kcal).

Een dezer dagen komt het gezellige Circus Bavaria in Vorden.
Deze Belgisch-Nederlandse circusfamilie trekt nu al weer voor het
vierde seizoen rond door de Benelux.
De familie bestaande uit vader, moedei, vier /oons. drie dochters, twee
schoon/onen en een schoondochter
ver/.orgen het complete programma
maar dragen ook /org voor de opbouw
van de t e n t , de reclame en het transport van de ruim twintig wagens.
In een vlotte en wervelende show /.ien
we een breed scala aan traditionele cir(uselementen.
Naast vaste circusnummers /oals paardendressuur, jongleurs en mu/ikale
c l o w n e r i e /ien we dit jaar o.a. de komis c h e capriolen van een onwillige e/el
met /.ijn Mexicaanse- baas Senor Paco,
akrobatiek van b ij/oudere klasse met
Riff i Lopcv Cardoo en MissTertia met

een slangentableau in oriëntaalse
sfeer.
Dwergpinchers en een straathondje
worden gepresenteerd door Malika, in
de nok van de circustent vertoont Miss
Fanny haar kunsten, dolle pret ook met
Francesco de jonglerende ober en
Gunther Havana doet ons verba/en
met /.ijn goocheltricks en Miss Suleika
vertedert met haar geitjes.
En n a t u u r l i j k nog veel meer, kortom
veel spanning en sensatie maar ook
een voorstelling boordevol pret en ple/ier. Kortom twee uur lang echt eire usvermaak voor jong en oud. Dus, gaat
dat /ien!
C i r c u s Havaria staat vrijdagavond 20
juli op het Wiemelink.

VWAgenda
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Juli
Do
Do
Do
Do
Vr
Vr
Za
Za
Za
Zo

18
18
18
18
19
19
20
20
20
21

Ma
Ma
Di
VVo
Do
Do
Vr

22
22
23
24
25
25
26

Vr
Za
Za
Za
/o
Zo
Ma
Ma
Di
Di
Wo
Wo

2(i
27
27
277
28
28
29
29
30
30
31
31

HetWiemelink
Marktplein
Lindese molen
D'nOIde Kriel

VW: Avondwandeling
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Bezichtiging P i n e t u m
WV: Ach t kastelen fietstocht
VW: Be/ic h t i g i n g kasteel
Kapelcommissie: Staringavond
In de Dennen: Midsummernightswimming
Circus Bavaria: ( iircusvoorstelling
Landbouworg.: Bedrij ven fietstocht
Linde: Verhalen onderde molen
Wichmond /Vierakker: Koetsenril

De Wiersse
De Wiersse
Kasteel Vorden
De Belten
Mennink
Wicntjesvoort
Marktplein

Wiersse: Openstelling tuinen
Wiersse: Openstelling t u i n e n
VW: Be/ichtiging kasteel
VW: Be/ichtiging P i n e t u m
VW: Be/ichting boerderij
VW: Le/ing met dia's
VW: Achtkastelenfietstocht

Augustus
Do
1
Do
1
Do
1
Za
3
Zo
4
Ma
5
Di
6
Di
6
VVo
7
Do
8
Do
8
Za
10
Za
10

Kasteel Vorden
Wildenborch
Marktplein
Lindese molen
' SchoenakerKast cel Vorden
De Belten
Bouwmeester
Marktplein
Kasteel Vorden
Den Bramel
(iraaskamp
Marktplein

Hackfbrt
Kasteel Vorden
Marktplein
De I lerberg
Marktplein
De 1 lerberg
Marktplein
De 1 lei berg
Lindese molen
De Herbergen
café Ras, Ruurlo
Marktplein
Kasteel Vorden
De Belten
Marktplein
Kasteel Vorden
Wildenbon h
Zwembad

Natuurmonumenten: Le/ing
VW: Be/ic htiging kasteel
WV: Braderieen kermis
Herberg: Live mii/iek
VW: Kermis
Herberg: Drive-in showen live m u / i c k
WV: Kindei bradet ie en kermis
Herberg: Openlucht- en /aalfestijn
Linde: Verhalen onderde molen
VRTC: /omei f i e t s t o c h t

VW: Be/ic htiging kasteel
Kapelcommissie: Staringavond
VW:Viswedstrijd
Linde: Verhalen onderde molen
JongGelre: D'n Oost'n rit
VW: Be/ichtiging kasteel
VW: Be/.ichtiging P i n e t u m
VW: Bezichtiging boerderij
VW: Achtkastelenfietstoc hl
VW: Be/.ichtiging kasteel
VW: Avondwandeling
HAM-party: Beac hparty
VW/Knupduukskes: Folkloristische

fietstocht
Za
Za
/o
Zo

K)
107
11
11

Lindese molen
Schoenaker

Linde: Verhalen onderde molen
VAMC: Tweedaagse toertocht

Vorden c1. o.

Ma
Ma
Di
Di 13
vr!6
Wo
VVo
Do
Do
Za
Za

12
12
13
t/m

Marktplein
Kasteel Vorden
De Belten
Dorpscentrum

IndeReep'n: Kastelen rit met
historische rijtuigen
VW: Avondwandeling
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Be/ichtiging Pinetum
JongGelre: Avondfïetsvierdaagse

14
14
15
15
17
17

De Vijf sprong
Marktplein
Den Bramel
Kasteel Vorden
Marktplein
Marktplein

Zo
Ma
Wo
Do
Za

18
19
21
22
24

Fykelkamp
Kasteel Vorden
Marktplein
Kasteel Vorden
Feestterrein

Za24 en
Zo 25
Zo
25
Zo
25

Wichmond

Ma
Di

2(i
27

Kasteel Vorden
Wichmond

Wo
Wo
Do
Vr

28
28
29
30

Wichmond
Marktplein
K.tsteel Vorden
Wichmond

Za

31

Wichmond

Za

31

Sportpark

September
Zo
1
Zo
1
Ma
2
Vrf)/ /o 8
Ma
9
Za
11

Varkenskarbonade met appel
Dit recept is een vereenvoudigde versie
van varkenskarbonade op Normandische wijze. Een Italiaanse pasta (schelpjes of hoorntjes) past er goed bij. Schud
de pasta vlak voor het opdienen even om
met een klontje boter.
Reken voor 4 personen op 4 rib- of haaskarbonades, elk ca. 140 gram. Verder
heeft u nodig: 2 a 3 zachtzure appels, bijv.
goudreinetten, citroen- of limoensap, l/
8 liter slagroom.
Maak het vlees droog met keukenpapier
en snijd de vetranden van het vlees op regelmatige afstanden in om het omkrullen tijdens het bakken te voorkomen.
Wrijf het in met wat i.out, peper en eventueel een snufje kerriepoeder. Schil de
appelen, snijd ze in partjes en neem de
klokhuisdelen weg. Sprenkel er een
beetje citroen- of limoensap over. Verhit 75 a 80 gram boter in een koekepan.
Wacht tot het schuim op de boter is weggetrokken en bak de karbonaden er snel
aan weerszijden lichtbruin in. Temper de
warmtebron en laat het vlees daarna nog

g|

Wildenborch
Wichmond

De Herberg
Schoenaker
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Linde

TTV: Touwtrekken bekertoei nooi
Wichmond/Vierakker: Oranjeloop
VW: Be/ichtiging kasteel
VAMC: Tiende 40 treffen
VW: Be/.ichtiging kasteel
Gemeente/Oud Vorden: Open
monumentendag
VRTC: Herfstfiets tocht
VAMC: Herfst rit
VW: Be/ic htiging kasteel
WV: Be/ichtiging kasteel
Lindese Buurtver.: Lindes Volksfeest

Kasteel Vorden
Kasteel Vorden

Trimclub: Kastelenloop
VW: Be/ic htiging kasteel

Oktober
Za
12
Zo
13
Za
19
Zo
20

Dorpse entrum
Fykelkamp
Schoenaker
De Wiersse

DWK: Kastelen wandel ing
VAMC:Wildrit
VAMC: Oost-Gelderlandril
De Wiersse: Openstelling van de
tuinen

November
Za
9

Dorpsstraat

In de Reep'n: Slipjacht

December
Zo
8
Zo
15
Za
28

Sportpark
Schoenaker
Sportpark

VRTC:Veldtoerto(ht
VAMC: Pannekoekrit
VRTC: Oudcjaarsc rossloop

Zo
Zo
Ma
Ma
Vr
/.a
Za
Ma

15
15
16
23
27Z
28
28
30

Clubhuis Medler
Socii
Kasteel Vorden
Schoenaker
Kasteel Vorden
Vorden

VW: Bedri j fsbe/ic htiging
WV: Achtkastelenfietstoc hl
• VW: Avondwandeling
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Kunstmarkt
VW/Knupduukskes: Folkloristische
fietstocht
Medler: Fietspu/./eltocht
VW: Be/ic htiging kasteel
WV: Achtkastelenfietstocht
VW: Be/ichting kasteel
Wichmond/Vierakker: Begin
feeslweekvogelsc hieten
Wichmond/Vierakker: Openstelling
fuchsiatuin
WNF: Excursie over het landgoed
Wichmond/Vierakker: ( )riëntatierit
per liets
VW: Be/ichting kasteel
Wichmond/Vierakker: Stratem TOSS
met motoren
Wichmond/Vierakker: Wielen onde
VW: Achtkastelenfietstoc ht
VW: Bezichtiging kasteel
Wichmond/Vierakker; Kinderspelen
en kennis
Wichmond/Vierakker:
Praalwagcnoptocht en kei-mis
w Vorden: Pupillen toernooi

GEMEENTE
VORDEN

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend voornemens te zijn, om met toepassing van de
vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 18 A
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel
21 lid g en i van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen aan het volgende
bouwplan:
— het bouwen van een schutting en een pergola op
het perceel Zutphenseweg 53; verzoek: J.W. Bloemendaal.

Trouwen in Vorden betekent romantiek
van de bovenste plank, o,a, kasteel als
gemeentehuis, prachtige natuur etc,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden maken bekend dat vanaf 22 juli tot en met 31
augustus 1991, ter gemeente-secretarie, afdeling Algemene Zaken, ter inzage liggen de 'Richtlijnen reclame-aanduidingen' en een inventarisatielijst van de
thans aanwezige permanente reclame-aanduidingen
in de gemeente Vorden.
Bedrijven, instellingen en/of particulieren worden in de
gelegenheid gesteld om, indien niet op de lijst geplaatst en er, zonder vergunning van burgemeester
en wethouders, reclame-aanduidingen zijn aangebracht, verzoeken om alsnog op bovengenoemde lijst
te worden geplaatst.

De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen t/m 2 augustus 1991 voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie.
Eventuele bezwaren kunnen tot en met die datum
schriftelijk aan hun college worden kenbaar gemaakt.

Vorden, 18 juli 1991.
Burgemeester en wethouders van Vorden,

Vorden, 18 juli 1991.
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. A.H.B. van Vleuten.

E.J.C. Kamerling.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. A.H.B, van Vleuten.

E.J.C.Kamerling.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Parketvloer renoveren?
Bi] de v^odboy-VAKMAN informeren!

HEGTRO

JSB»

UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

RUURLOBV Garvelinkplein20

Over de hele wereld worden miljoenen dieren met de dood bedreigd. Oorzaak: de lichtzinnige
manier waarop we met onze natuur omgaan. We mogen de dieren en onze kinderen niet het
slachtoffer laten worden van onze "welvaartshonger". Doet u dus mee met die
340.000 andere Nederlanders? Doet u mee om onze aarde weer leefbaar

ff

te maken? Leefbaar voor onze dieren. Leefbaar voor onze kinderen...
G^asteri[Schoenaker op de Kranenburg
kan het nog romantischer maken.
Voor jonge bruidsparen beschikt men over
een rnooie witte trouwkoets, getrokken
door 2 paarden.
Men kan hier op de dag van de bruiloft
gratis* gebruik van maken.
Voor oudere bruidsparen hebben we ook
een leuKe verrassing.

Wij verzorgen verder in romantische sferen:
- warme/koude buffetten
- recepties
- Gelderse koffietafels
- diners (eenvoudig tot uitgebreid)
- boerenmaaltijden
(ook eventueel tijdens de bruiloft)
Kom eens geheel vrijblijvend uw plannen
voor uw bruiloft of feest met ons
bespreken.

Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kroner^urg)
Tel. 05752-6614
Zalen vanaf 40 - 400 personen. 'Men kan ook kiezen voor een kado of bruidstaart.

Als de stroom plotseling
uitvalt moet er bij u een lichtje
gaan branden
INSTALLATIEBEDRIJF

GEEF OM DE TOEKOMST.

WWF

GIRO 3O. ZEIST

Periodieken

WINEENMIUOEN
Tofèr/j DOORGOEDTEDOEN!

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

f 50,- jaarsponsorlot

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

U koopt een jaar-sponsorlot voor ƒ 50,—(dat
is f 4,- per maand) zonder geld-terug mogelijkheid. U speelt dan een heel jaar iedere
maand mee om de maandprijzen van ƒ 10,—
tot ƒ 10.000,-. TEVENS heeft u in dat jaar
één kans op de jaarhoofdprijs van 1 MILJOEN GULDEN.Dit is absoluut DE GOEDKOOPSTE KANS VAN JE LEVEN op een
ECHT GROTE PRIJS!

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

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

JA, ik wil ook wel eens een miljoen winnen. U kunt
éénmalig / 50,-- afschrijven van mijn giro/bankrekening

CO

oo

naam:

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Willink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

00

adres:

pi : >:
postcode:
Ik ontvang van u een Jaarsponsorlot waarmee ik een jaar lang elke maand (12x) kans maak op prijzen van
ƒ 10,-- tot / 10.000,-- en waarmee ik ook meeding naar de
Jaarhoofdprijs van 1 MILJOEN GULDEN, door mee te doen steun ik een goed doel.
handtekening:

Vergeet s.v.p. niet uw
handtekening te plaatsen.

L

GJ.OLDEMHAVE

; u

>iii|ftr;inkeerde envelop zenden aan: Sponsorloterij, Antwoordnummer 7460, 3000 VZ Rotterdam.

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

FIJNE BANK ZOEKT LEUK STEL
'Zoek bij OTTEN en
u zult vinden!"

/. v. m. de kermis is de markt verplaatst naar
de parkeerplaats van Hotel Bakker.
De groentespecialist op
de markt te
Vorden

25 Perssinaasappelen 6,95
Verse Doperwten

U wilt een nieuw bankstel kopen, maar u
kunt nog niet vinden wat u zoekt. Dan
bent u vast nog niet bij OTTEN geweest.
Want het is bijna ondenkbaar dat u bij
OTTEN niet slaagt! In de verkoophal (die
naast de fabriek ligt) staat een uitgebreid
assortiment bankstellen. Te kust en te
keur! U kunt kiezen uit vele modellen en
verschillende soorten bekleding, of u nu
leer wilt of stof. De keus is helemaal aan
u! Trouwens, OTTEN heeft niet alleen
bankstellen. U kunt bij hem ook terecht
voor een prachtige, bij uw nieuwe bankstel passende salontafel. Maar ook voor een losse fauteuil of een televisiestoel . Of een
televisiemeubel of een kleine of grote kast. Ook komplete eethoeken vindt u bij OTTEN in veel soorten. Alle meubels hebben één ding
gemeen: ze zijn allemaal heel degelijk en mooi! Kom maar eens kijken en laat u adviseren.

Doré van de klei

Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw eigen bankstel of fauteuils versleten zijn. Dat is niet alleen erg
praktisch, maar ook economisch! Ook daarbij kunt u zelf de bekleding bepalen. Praat er eens over met OTTEN, hij adviseert u graag
en goed.

KOLDENHOF's Versmarkt

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Dat is uw eerste winst. Mooi meegenomen!

per kilo

BLOEMIEN

3,95

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur. Van
harte welkom!

Normaal geopend tijdens de bouwvak!
2 BEGONIA'S

8,95

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

Meubelfabriek Otten b.v.

OCCASION
SHOP
voor:
* AUDIO
* VIDEO e.d.
VOLOP KEUZE
ZIE ONZE ETALAGE
Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)
VOOR INLICHTINGEN:

VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID
Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

GEVRAAGD:

VAKANTIEWERKERS
voor de maand
augustus op
tuinbouwbedrijf.
F.T. VAN AMERONGEN
Schuttestraat 12
Vorden
Tel. 05752-6408

Hinderwet terinzagelegging beschikking

(art. 31, lid 2, Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd. ROKoetshuis) ligt vanaf 19 juli 1991 op werkdagen van
09.00 tot 12.00 uur en op de woensdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur (NB Ivm vakantie is het DC gesloten tussen 15-7
en 10-8-1991) ter inzage de beschikking op het verzoek van:
1. dhr. H.J. Wuestenenk, Strodijk 19, 7251 RS Vorden;
2. dhr. E.J. Lettink, Lieferinkweg 1, 7251 NV Vorden;
3. dhr. J.W. Loman, Galgengoorweg 5, 7251 JC Vorden;
4. dhr. H.J. Bannink, Schuttestraat 34, 7251 MZ Vorden;
5. mw. J.R. Fokkink-Wensink, Rommelderdijk 2, 7251
MB Vorden;
6. dhr. W.A.J. Lichtenberg, Lindeseweg 9, 7251 NG
Vorden;
7. dhr. B.H. Tiessink, Deldensebroekweg 5, 7251 PL
Vorden en
8. dhr. R. Wesselink, Baakseweg 5, 7251 RH Vorden.

$**•

Vorden, 5 juli 1991.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. A.H.B, van Vleuten.

E.J.C. Kamerling.
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GEMEENTE
VORDEN

Oorpssttaal 79. 7251 BA Vorden, tel. 057521567

Tijdens de bouwi/akvakantie
is onze winkel geopend.

TE KOOP:
AARDBEIEN
NIEUWE
AARDAPPELEN

en
WITLOF

TUINDERIJ BANNINK
Hulshofweg 4, Ruurlo,
tel. 05736-1311

Schoolboeken
bestellen?

LOGA
bellen.
tel. 05752-3100
Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Profiteer Nu

30% tot 50%
korting
op onze tassen

HAARBANDEN
van 14.95 voor 9.95
van 9.95 voor 7.95

DEMI-BYOU
Dorpsstraat 17 - Vorden
's maandags gesloten

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

HINDERWET terinzagelegging
ontwerp-beschikking (art. 24, lid 2, Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden afdeling
Ruimtelijke Ordening (koetshuis) ligt vanaf 19-7-1991
op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op de
woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur ter inzage een
ontwerp-beschikking met bijlagen van:
1. Schildersbedrijf van der Wal BV, Het Hoge 5, 7251
XT Vorden om een vergunning tot het oprichten of
in werking hebben van een schildersbedrijf, adres
inrichting Het Hoge 5 te Vorden;
2. Meubelfabriek Meek BV, Ruurloseweg 12, 7251 LK
Vorden om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een meubelfabriek (verkoop
en opslag), adres inrichting Ruurloseweg 8-12 te
Vorden;
3. dhr. W. Zeevalkink, Dorpsstraat 20, 7234 SN Wichmond om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een herstelinrichting voor
motorvoertuigen en tweewielers, adres inrichting
Dorpsstraat 20 te Wichmond;
4. Fa J. Huls, Giezenkampweg 4, 7251 KS Vorden om
een vergunning tot het oprichten of in werking hebben van een loonwerk— en akkerbouwbedrijf,
adres inrichting Giezenkampweg 4 te Vorden;
5. Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30a, 7251 AH
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
de bestaande drukkerij met een lichtreclame van
normale lichtsterkte, adres inrichting Nieuwstad
30a te Vorden.
De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met de
in het gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend voor 2 augustus a.s. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die een
bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.
Vorden, 5 juli 1991.

NOG SLECHTS
ENKELE DAGEN!

GINKGO
meubelen

lubbers

de burgemeester,

Mr. A.H.B, van Vleuten.

E.J.C. Kamerling.

telefoon 05753-1286

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

Erkend
Uneto
Beveiligingsinstallateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties
— beveiligingen
:— telefooninstallaties

C

SLAGMAN b.v.

Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

OPRUIMING
De laatste BONTE JASJES en JACKS

1

NU /2 prijs
CHILY-TIME ZOMERMODE
Modecentrum

NU

1

/2 prijs

Ruurlo

Tel. 05735-1438

OPRUIMING!
met l O tot 50%

korting
Jacht k led ing Schoenen
Truien & Sweaters
Regenkleding enz. enz.
Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!
Zutphenseweg, Vorden, tel. 05752-1272

Jansen & gal
autoschadebedrijf
Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
•s 05750-22816

HET GAAT ER TENSLOTTE OM
DAT U MEER AAN HAAR OVERHOUDT.
De feiterTen cijfers bewijzen dat de Hendrix' klant
een beter saldo per koe behaalt. De Hendrix' klant
verdient meer dan het landelijke gemiddelde. Hij melkt
zijn quotum efficiënter vol. En hij verkrijgt meer melk
per koe. Met het gewenste vetgehalte en een hoger
percentage eiwit. Daarbij gebruikt de Hendrix' klant
minder krachtvoer per 100 kg melk
Dat is het resultaat van een
juiste balans tussen ruwvoer
en sturend krachtvoer
gekoppeld aan heldere bedrijfsadviezen. Daarom is de
conclusie heel simpel: als u
meer wilt verdienen gaat u met
Hendrix in zee.
WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,

tot

rtingenv»" ~

Technisch Installatiebedrijf

BOERSTOE1 BV

Eethoeken,

30

Alle aanvragen hebben betrekking op een (revisie)vergunning voor een agrarisch bedrijf.
De strekking van de beschikkingen luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder.
BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren
hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de beschikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van genoemde afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

BIJ aankoop van tenminste t 50 . een altijd
vliegende vlieger, haspel en touw,
winkfilwaarde t 6.95 nu voor

Voor het grijpen

GEMEENTE
VORDEN

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

Bel vrijblijvend:

H, Vlogman,
Vorden
tel. 05752-2959

90

Nederlandse Kampioenschappen Touwtrekken
De Beltrumse touwtrekvereniging Vios Bison is de nieuwe kampioen in de 640 kg klasse geworden. Daarmee hebben ze Eibergen
na jarenlang touwtrekken eindelijk naar een tweede plaats weten
te verwijzen.
Eibcrgeu wist /omlag de achterstand
die ze in Vorden had opgelopen niet
weer in te halen, en moest daarom liet
kampioenschap uit handen geven.
Heure uit Borculo werd derde met 7
punten voorsprong op de Vordense
touwtrekkers.
Vorden werd op de laatste dag om het
Nederlands kampioenschap derde,
maar de achterstand door twee slechte
dagen was niet meer in te halen.
In de ()80 kg klasse werd Koapmanhoys
uit Tilligte overtuigend kampioen.
Bekveld uit Hengelo werd tweede, direct gevolgd door Poppenwier uit
Friesland.
Heure uit Borculo was in dejeugdklas-

se heer en meester. Met slechts twee
verliespunten lieten xe de concurrenten Nibbik uit Groningen (2e) en Vios
Bison (8e) achter zich.
De Heenwegladies mogen /ich vanaf
/omlag Nederlands kampioen damestouwtrekken noemen. Zij waren te
sterk voor de Halfweggirls en Teerns
die tweede en derde werden.
Het laatste toernooi om het Nederlands kampioenschap werd getrokken
in Maasland. De nog jonge vereniging
(iroene Oase zorgde door een goede
organisatie voor een prima verloop van
de wedstrijden.
Het veld was /acht maar wel droog; een
prima veld voor lange wedstrijden.

IMO-geslaagden

L.R. en P.C. 'De
Graafschap'

Geslaagd voor management Parfumerie:
E. ten Brinke, Deventer; H. Hekkert,
Deventer; B. Damman, Diepenveen;
H. Meutstege, Laren; G. Platerink,
Raalte; B. Veldhuis, Terwolde; M. Damman, Warnsveld; P. Stok, Wenum-Wiesel; W. Streppel, Wilp.
Geslaagd voor management Doe-hetZelf:
H. van Herwijnen, Apeldoorn; R. Ruiter, Lochem;J. Zonneveld, Lochem; W.
Bal, Ruurlo.

Jong Gelre
Agenda
4augustus— D'nOos'nRit. Pu/y.eltocht
door het oosten van Nederland voor
auto en fiets. Men kan een keuze maken uit vier verschillende routes.
13-16 augustus — Fietsvierdaagse. Net
als voorgaande jaren organiseert Jong
Gelre ook dit jaar weer een fietsvierdaagse. De met zorg uitgekozen routes
leiden de deelnemers langs de mooiste
plekjes van Vorden en aangrenzende
gemeenten.
7 september — Klootschiettoernooi. Voor
bedrijven, buurten, families enz. bestaat er weer de mogelijkheid om de
kloot zo succesvol mogelijk te schieten.
Inzet is het Kampioenschap van Vorden.

SPORT- nieuws
Dammen
Uitwisseling Vorden - Kiev
DCV heeft deze week een 9-tal spelers
en officials uit Kiew (Sovjet-Unie) op
bezoek. Naast een 3-tal damwedstrijden tegen een DCV-vijftal worden er
toeristische aktiviteiten gehouden.
De eerste ronde is op maandag 15 juli
gehouden en is geëindigd in een 7-3
overwinning voor DCV.
De skore werd geopend door Mike Voskamp, die tegen de President van de
Sowjet-Russische Damfederatie, Roman Klimashev, speelde. Deze trachtte
een overvolle vleugel te ontwikkelen
door naar het kerkholveld te gaan,
maar na een dubbele ruil van Voskamp
stond hij aan twee kanten vast.
In tijdnood kon hij de goede voortzettingen niet meer vinden en verloor
kansloos.
Wie-gei Wesselink hield Rotislav Letsjinski, vorig jaar nog winnaar van het
Achtkastelentoemooi in bedwang.
Jan Masselink speelde tegen O l ga
Fmeljanowa. /ijn klassieke drukstand
sloeg niet door, waarna er ee-n afwikkeling volgde met gelijk spel. Na de tijdkontrole werd tot remise besloten.
(icrrit Wassink opende- al vroeg de aanval op de vesting van Tatiana Teterina
met een dubbele voorpost. In spannende stand ontglipte haar een blunder, waarna Wassink met een damzet de
p a r t i j besliste-.
He-uk Hoekman remiseerde met N i n a
Jankovskaja.
De- tvvee-cle en derde ronde worden op
woensdag resp. vrijdagmiddag gehouden in d'Olde Smidse.
Wesselink - Letsjinski 1-1 2; HoekmanJankovskaja 1-1 5; Wassink - Teterina
2-0 1; Masselink - Fmeljanowa 1-1 3;
Voskamp - Klimashew 2-0 l .

Op 14 juli was er een springwedstrijd
in Geesteren en een paar ruiters en
amazones van de vereniging zijn er
heen geweest.
Wim Lenselink met Grando behaalde
de Ie prijs bij het klassieke springparcours in de klasse M en werd 2e bij
Speel Uw Spel klasse M.
Saskia Vreman met Ricardo was 3c bij
het klassieke parcours L springen en
4e bij het ja( Inspringen klasse L.

Een dagje uit? Maak dan eens kennis met de rijke historie van
Gelre en bezoek een kasteel.
De provincie Gelderland telt een groot aantal kastelen en historische landhuizen. Gelegen op prachtige lokaties in de provincie,
bepalen zij op vele plaatsen het gezicht van het Gelders Rivierengebied, de Achterhoek en de Veluwe. Liefhebbers van historie,
cultuur en natuur kunnen hier hun hart ophalen.
De Stichting Vrienden der (leldersche
Kasteelen, een particuliere organisatie
die zich inzet voor het beheer en behoud van 22 kastelen, historische landhuizen en ruïnes in de provincie Gelderland, heeft zeven van haar mooiste
bezittingen ingericht eu ter be/ic huging opengesteld voor het publiek.

Op 7 juli werd door de leden van de
P.V. Vorden met 190 duiven deelgenomen aan de competitie-vlucht vanuit
Orleans. De duiven moesten een afstand van 561 km overbruggen om terug te keren op hun hok.
De lossing in Orleans, die oorspronkelijk gepland was in Rufïec, vond plaats
op zondag 7 juli om 17.00 uur. De duiven bevonden zich vanaf woensdag 3
juli in de mand maar verkeerden dankzij de verzorging van de convoyeurs in
een goede conditie.
Op maandagochtend om 08.45 uur
bereikte een duif van G. en H. Boesveld
zijn hok met een gemiddelde snelheid
van 59 kilometer per uur. Binnen vijftien minuten arriveerde nummer 2 van
de succesvolle combinatie aan de Strodijk zodat de overwinning nog zoeter
smaakte.
Binnen 91 minuten arriveerde 25%
van de 190 duiven zodat om 10.25 uur
de uitslag bepaald was.
De eerste tien klasseringen waren als
volgt:
G. en H. Boesveld - l, 2, 7 en 9; A.
Lutteken - 3 en 6; A. en A. Winkels - 4;
R. Wesselink - 5; Maria Olieslager - 8;
D. de Beus & Zn. - 10.

Nefit-Turbo. Stoken^
met Schone Winst! \ j
Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
; ij een milieu- maatregel nemen die u
| geld oplevert. Stap eens bij ons
y
binnen. We vertellen
u er graag meer over! NEFIT
Alles onder een dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

sleutels 5 stuks aanhanger slot; trouwring, geëigend, inscriptie Nico
17-07-'88.
Gevonden: 2 kleine sleuteltjes aan 2
sleutelhangers; sleutel met groen label;
damesfiets, merk Rivel, type Colorado,
fr.nr.445.H8.
Weggelopen dieren: groene zeekakkelobbes; /.warte poes.

doen;

Gaar
liet probleem bij barbecuen van vlees
is dat vlees vaak niet door en door gaar
wordt gemaakt. Het binnenste- van het
vlees moet voldoende worden verhit
om de bacteriën te doden.
Ften van niet-gaar kippevlees is vragen
om een voedselvergiftiging. Ook gemalen vlees (gehakt, hamburgers, tartaar)
levert risico op: de bacteriën zitten
daar niet alleen aan de oppeivlakte,
maar door het hele produkt heen.
Door verhitten boven de 8()°(! (koken,
bakken, braden, grilleren) worden
de/e gedood.

Burg.
GalleestraatSO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Feu tweede, veel voorkomende oorzaak van voedselvergiftiging is kruisbesmetting. Op alle oppervlakken ( t a fels, borden, messen, maar ook handen) die in aanraking zijn geweest met
rauw vlees, zitten vanzelfsprekend bacteriën.
Komt het geroosterde vlees of ander
bereid voedsel daarmee in aanraking,
dan wordt het (opnieuw) besmet.
Feu voedselvergiftiging door het eten
van besmet vlees wordt vaak niet als zodanig herkend. De klachten worden afgedaan als een 'buikgriepje'.
Het verband met de barbecue wordt
niet gelegd omdat de- voedselvergiftiging pas later optreedt.
De tijd die verloopt tussen hel eten van
voedsel dat besmet is, bijvoorbeeld met
de Salmonella-bacterie, en de- eerste
ziekteverschijnselen ligt meestal tussen
8 u u r e n enkele- dagen.

Tips om veilig te genieten van
de barbecue
— gebruik vers vlees;

Braks opent Nationaal
Sla^rij- en VleesmuseunAi
Flevohof

— in de winkel liggen steeds meer al
gaar gemaakte vleesgerechten voor
de- barbecue. Dit is een prima altern a t i e f , maar ook deze produkten
moeten goed verhit worden;
- koop vlees op het laatste moment
als u meer boodschappen moet

Op 15 ju^a.s. opende Ir. G J.M. Braks, voorzitter van he^üorn
van Aanl^eling, het Nationaal Slagerij- en VleesmusecHr in het
Vleespaviljoen van de Flevohof te Biddinghuizen. Door het
strooien van zaagsel op de vloer van een slagerijwinkel anno 1990
verklaart hij het museum voor geopend.

JULI:
17 Welfare VVehme werk indelen
19 Open Tafel SWOV
21 Zomertocht VRTC, de Herberg en
Ras

21 Wadlopen Jong Gelre Warnsveld
23 Open Tafel SWOV
20 Midsummernightswimming'In de
Dennen'
20 Open Tafel SWOV
30 Open Tafel SW( )V

GROEP VORDEN

We hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het zover: het is
weer barbecuetijd! Het is een gezellige manier om met elkaar te
eten, makkelijk en niet zo formeel. Het is daarom jammer dat
menig barbecue-avondje een minder prettige afloop heeft: ziek
door voedselbesmetting. Ter illustratie: elk jaar worden veel mensen ziek na het eten van (half) rauw vlees of van vlees dat na het
roosteren door hygiënefouten alsnog wordt besmet.

Kruisbesmetting

Het strooien van zaagsel op de vloer
achter de toonbank van de slagerij was
vroeger heel gebruikelijk, maar wordt
tegenwoordig niet meer toegepast. Bezoekers van het Nationaal Slagerij- en
Op 13 juli werden de jonge duiven van Vleesmuseum zullen bemerken, dat er
de leden van de P.V. Vorden om 08.45 nog meer veranderd is in de slagerij in
uur gelost in Heverlee. Van de 424 jon- de achter ons liggende jaren.
ge duiven wist de eerstgetekende duif In het museum is een winkel en werkvan Jos Eulink ook als eerste het thuis- plaats uit het begin van deze eeuw nafront te bereiken.
gebouwd. Daarin zijn antieke voorwerNa deze eerste melding om 10.35 uur pen en machines uit de slagerij tenvolgde de rest in hoog tempo zodat om toongesteld.
10.49 uur de uitslag bepaald was.
In t Ie slagerswinkel staat een toonbank
in neo Renaissance-stijl. Fraaie zwijnsDe eerste tien klasseringen waren als koppen versieren het geheel. Het
volgt:
hangwerk in Jugendstil achter de toonJ. Eulink- 1; G. Bruinsma - 2; H.A. Ey- bank is handgesmeed en dateert uit
kelkamp Sc Zn. - 3; T. Wesselink - 4; G. 1910.
en H. Boesveld - 5 en 6; A. en A. Win- In de winkel is een unieke tegelwand
kels - 7 en 8; A. Lutteken - 9; W. Olden- opgenomen met een typisch oud-Holhaveen zn. - 10.
lands landschap. Het vermoeden bestaat, dat schilders van de Haagsche
Daarnaast werden om 08.10 uur op 13 School hieraan hebben meegewerkt.
juli de oude duiven gelost in Pont St. Een andere blikvanger is de koelkast,
Maxence. De P.V. Vorden nam deel die nog gekoeld wordt met staven ijs.
aan de/e vlucht met 195 duiven.
De werkplaats bestaat uit een worstmaTonnie Jurriens mocht als eerste een
van zijn gevederde vrienden begroeten
bij het hok. Om precies 12.40.33 uur,
na ongeveer vierenenhalf uur in het
luchtruim vertoeft te hebben, bereikte
zijn vierde getekende duif het hok.
Binnen 20 minuten arriveerde 20%
van de deelnemende duiven zodat om
13.00 uur de uitslag bepaald was.
De eerste tien klasseringen waren als
volgt:
A.A. Jurriens - l en 5; (i. en H. Boesveld - 2, O en 8; H. Stokkink - 3; R. Wiekart - t en 10; Maria Olieslager - 7; W.
Oldenhave en zn. - 9.

geeft de indruk alsof de/e bewoners nel
even weg zijn.
De poorten zijn open tot l november,
voor inlichtingen, openingstijden e.d.:
Kasteel Hemen, Dorpsstraat •((>, Hemen,
tel. 08873-1976.
kasict'i Hosendael, Rosmdael l, Rozendaal (CM.), tel. M5-6-/-/6-/5.
Kasteel Ammersoyen, Kasteellaan 7, Ammerzoden, tel. 04199-1270. .
Kasteel Cannenburch, M. van Rossumplrin 4, Vaassen, tel, 05788-1292.
Huis Venuolde, J. Emilelaan 4, Laren
(Cld.), tel. 05738-1825.
Kasteel Doorwerth, Fontein allee 2, Dootwerth, tel 085-332532.
Kasteel Zypendaal, Zypendaalseweg 44,
Arnhem, tel. 085-420944.

Onder leiding van een vriendelijke gids
neemt men o.m. een kijkje in de imposante ridderzalen, de keukenvertrekken met alle potten en pannen, de eetkamers met de gedekte tafels, de slaapvertrekken, de salons. Kortom men
maakt kennis met de geschiedenis van
het kasteel, de interieurs en de voormalige bewoners. De bewoonde sfeer

P. V. Vorden

rolitievaria
Verloren: sleutelbos met ong. 8 sleutels in /warte etui; handdoek
WWF,kleur: licht en donkerblauw;
fiets, heren-, rood/bruin, oud; meerdere sleutels in rood etui; huissleutels
aan wit bandje; bankpas Euro; portemonnee, kleur : bruin, inhoud f 120,-;

Kastelen zetten poorten open Ziek van de barbecue?

AUGUSTUS:
2 Open Tafel SWOV
4 D'Oost'n rit, [ong Gelre Vorden

O Open Tafel SWOV
9 Open Tafel SWOV
l l Seniorenvvedstrijd 'De Snoekbaars'
l l Kranenburgs Belang Klootschieten
l l In de Reep'n Kastelein it met
Historische rijtuigen
13-10 Fietsvierdaagse Jong (ielre
Vorden
13 Open Tafel SWOV

kerij en slachtplaats. De gebruiksvoorwerpen voorde slacht, of de produktic
van worst dateren wederom uit begin
1900.
Voor de winkel staat een oude transportfiets, waarmee slagersjongens
vroeger bestellingen bezorgden bij vaste klanten.
Het museum is met ingang van heden
dagelijks toegankelijk tijdens de reguliere openingstijden van de Flevohof.
De Flevohof is dit jaar tot 20 oktober
a.s. geopend.
De middelen voor de realisatie van dit
museum zijn bijeengebracht dooi slagers en organisaties uit de vleessektor,
met als oogmerk antieke slagersvoorwerpen te behouden voor de toekomst
en bezoekers te informeren over ontwikkelingen in de slagerij.
Het Nationaal Slagerij- en Vleesmuseum is een initiatief van het Bedrijfschap Slagersbedrijf, de Stichting Federatie van Nederlandse Slagershonden, het Produktschap voor Vee en
Vlees, SVO Opleiding voor de Vleessektor en het Voorlichtingsbureau
Vlees.

bewaar vlees na aankoop zo koel
mogelijk en leg hel t h u i s meteen in
de- koelkast;
— marineren doodt de- bacteriën niet.
/et vlees in de- marinade in de- koelkast;
— kook sauzen waarin marinadc is verwerkt goed door;
- maak geen spiezen met produkten
die een ongelijke bercidingstijd
hebben;
kook dikke- stukken vlees zoals kippepoten van te voren gaar. l let barbecuen is dan veiliger en gaat sneller;
zei niet Ie veel klaar bij de- barbecue,
bewaar wat niet direct gebruikt
wordt in de- koelkast;
werk zo min mogelijk met de- handen en was ze grondig na contact
met rauwe- kipe-n rauw vlees;
- was al het keukenmatei iaal zoals
snijplankcn (liever geen h o u t e n ) ,
borden e-u bestek al met he-e-t sop;
geef vlees de- t i j d om gaar te- worden
e-n keer he-t geregeld;
leg lie-l vlees niet te- die hl boven he't
vuur;
wees niet bang om kip, varkensvlees
en v is dat nie-t gaar is te- weigeren.
Be-denk dat e-e-n voedselvergiftiging
pas écht venelend is;
— le-g geen rauwe kip en varkensvlees
op hc-t bord waar u ook van eet;
bedenk dat vorken, messen, tangen
e-n handen die- met het rauwe 1 produkt in aanraking zijn geweest, ook
z i j n besmet;
— bewaar geen resten vlees, groente,
salade- of sausen die- een poosje- buile-n hebben ge-sla.in.
Voor vragen over voeding kan men op
werkdagen 's middags terecht bij de- telefonische informatiediensl van he-t
Voorlichtingsbureau voor de- Voeding,
06-8212272.
De Warenklachtenlijn van de- Inspectie
Gezondheidsbescherming (voorheen
Keuringsdie-nst van Ware-u) is zeven dagen pe-r week '24 uur per dag bereikbaar. Vermoedt u dat een gekocht produkt bedorven of nie-t in orde- is, be-1
Oan gratis: 06-0488.

Het is nauwelijks
voorstelbaar,
dat in Nederland maar
zo weinig herinnert aan
de 102.000 joodse
landgenoten, die in de
Duitse concentratie- en
vern ietig ingska mpen
werden vermoord.
Voor de/e 102.000 omgekomenen wil een aantal overlevenden op de appèlplaats van het
voormalig kampterrein een
erevelcl inrichten. Naamloos

kwamen zij om.
Hven/ovele naamlo/e stenen
zullen een blijvende herinne-

ring vormen aan elk der
slachtoffers.

IJ kunt één of meer stenen a ƒ 2S,00 per stuk laten plaatsen ter
nagedachtenis van dierbare of onbekende landgenoten.

Open Tafel SW( )V
Open Tafel SWOV
Floralia blóemschikcursus
Open Tafel SWOV
t/m 31 Feestweek VierakkerWichmond
27 Open Tafel SWOV
28 Floralia blóemschikcursus
28 Welfare Wehme Handwerken
29 Bejaardenavond VierafckerWichmond
30 Open Tafel SWOV
31 Dropping Kranenburgs Belang
31 Optocht met praalwagens in
Wichmond

SEPTEMBER:
l
l
4
">
7

9
12
15
17
19
19

'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd
Oranjeloop in Wichmond
Floralia Blóemschikcursus
Bejaardenkring Dorpscentrum
Klootschiéttoernooi Jong (ielre
Vorden
Floralia Blóemschikcursus
Floralia Blóemschikcursus
'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd
NCVBds. Klaassens 'NewAge'
NCVB Fietstocht + bezoek
drukkerij Weevers
Bejaardenkring Dorpscentmm

li ontvangt een certificaat niet vermelding van het aantal stenen waarvoor u
ƒ 25,00 per stuk heeft voldaan.
Bank: NMB Bank Nijmegen nr. (>«.!•). "-t. -»08. (iiro: N M B Bank Nijmegen
nr. 82.63.19. niet vermelding van Westerbork 102.000 Actie Kamp Wersterbork
Voor meer informatie:
Werkgroep Wesierbork 102.000. Postbus 131. >»30 AC Cuijk.

••§<•

Ja,

ik doe mee,
ik plaats

stenen a ƒ 25,00

Naam
Adres
Postcode

Wcxmplaats

Ik betaal per

Bank (iiro Cheque*

Datum:

Handtekening:

totaal/.

'Doorhalen wat niet van toepassing is.
/onder post/egel in envelop /enden aan: Werkgroep Westerbork 102.000,
Antwoordnummer 102. ^oo VR Cuijk.

