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Gerrit Welmers voor het laatst
>p de Vordense markt

De wekelijkse bezoekers aan de vrijdagmarkt te Vorden zullen vanaf volgende week de aardappelen,
groenten en fruit niet meer aan de kraam van Zutphenaar Gerrit Welmers kunnen kopen. De 59-
jarige marktkoopman maakte nl. gebruik van de saneringsuitkering.
Met het verdwijnen van Gerrit Welmers verdwijnt eveneens een traditie, want de naam Welmers is al
ruim 85 jaar lang een bekende naam onder het kopend publiek in Vorden.
Frederik Herman Welmers, de vader
van de huidige marktkoopman begon
voor de Eerste Wereldoorlog in Vorden
met de verkoop van voornamelijk turf.
Later schakelde hij over op aardappe-
len, groente en fruit.
Gerrit Welmers nam de zaak 37 jaar ge-
leden op 22-jarige leeftijd van /ijn va-
der over. Hij werd toen iedere vrijdag-
morgen een vaste verschijning op de

Vordense markt, 's Middags en ook op
zaterdag ventte hij eveneens in Vorden
zijn produkten.

Op maandag is Gerrit Welmers op de
markt in Apeldoorn, dinsdag in Eer-
beek, woensdag in Dieren, terwijl hij
op donderdag tracht om zijn waren in
Wichmond/Vierakker aan de man te
brengen.

'Ik heb in Vorden altijd goed mijn bo-
terham kunnen verdienen', aldus Wel-
mers die vrijdag 29 juni voor het laatst
zijn produkten in Vorden zal aanprij-
zen. Een week later, op vrijdag 5 juli
moet hij op verzoek van de Marktvere-
niging in Vorden, nog even terugko-
men.
'Ze willen dan geloof ik nog iets doen',
zo merkt Gerrit Welmers laconiek op.

Wethouder Voortman:
6Geen ruimte voor nieuw beleid'
Slechts een handjevol ambtenaren en ex-wethouder Geerken brachten de moed op om dinsdag een
deel van de raadsvergadering bij te wonen over het onderwerp begroting. De thuisblijvers hadden
het ditmaal helemaal bij het rechte eind, want het was een saaie boel. Drie uur had de raad nodig,
alvorens de lijvige begroting werd vastgesteld.
Uiteraard — zoals een oppositiepartij
betaamt — nam de WD bij monde van
woordvoerder Brandenbarg de begro-

ting kritisch onder de loupe. Hij sprak
van 'gegoochel met cijfers', waarna hij
het college maande goed aan de bur-

gers over te brengen dat het passen en
meten wordt de komende jaren.
'Voor velen zal het anders onbegrijpe-
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mTelefoon gemeente: 05752-2323.
UHet 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.

BurgemeesterE.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.

VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING
VAN VRIJSTELLING^

BEVOEGDHEID
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om medewerking te verle-
nen aan de bouwplannen van de heer
B. Hekkelman, Schoolstraat 8 te Vor-
den, voor het bouwen van een dieren-
nachtverblijf op het perceel School-
straat H te Vorden, middels gebruikma-
king van de vrijistellingsbevoegdheid
toegekend in artikel 18A van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening. De betref-
fende plannen liggen tot en met 13 j u l i
aanstaande op de afdeling Ruimtelijke
Ordening (koetshuis) voor eenieder
ter in/age.

Eventuele bezwaren kunt u
binnen deze termijn schriftelijk ken-
baar maken aan het college van burge-
meester en wethouders

APVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
op 19 juni 1990 vergunning verleend
aan de heer F.H. Peters, Brinkerhof 38
te Vorden, voor het kappen van een
lijsterbes.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
sc hikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

ƒ • VirALlTElTS-
ONDERZOEK

KASTANJES
Donderdag 28 juni a.s. begint het on-
derzoek na de vitaliteit van de 2 kastan-
jes voor de Ned. Herv. Kerk. Na ver-
wachting zal dit onderzoek 2 dagen in
beslag nemen.

lijk zijn, dat zij op aanzienlijke lasten-
verzwaringen moeten rekenen.' Wet-
houder Voortman stelde dat het alle-
maal best nog wel meevalt. 'Alleen voor
nieuw beleid, daarvoor is geen geld be-
schikbaar'.

Ten aanzien van het veelbesproken on-
derwerp 'fietspad Ruurloseweg' deelde
wethouder Voortman mee, dat de ge-
meente Vorden een brief wil sturen
naar minister May-Weggen van Ver-
keer en Waterstaat. Vorden wil daarin
bij de minister aandringen op een snel-
le afwikkeling van de plannen, die al
sinds 1986 klaar liggen.

Inhoudelijk gezien was de mededeling
inzake de brief aan de minister een van
de weinige nieuwtjes voor de geïnteres-
seerde Vordenaar, die op de publieke
tribune overigens in het geheel ont-
brak.

Steekproef
Het college wil de opinie van de bevol-
king over het onderwerp gemeentelijke
voorlichting peilen door middel van
een telefonische steekproef. Branden-
barg gaf in overweging te denken aan
een schriftelijke enquête, die zou kun-
nen worden uitgevoerd door bijvoor-
beeld stagiares van een HEAO.

Een tip, die overigens niet door het col-
lege werd overgenomen. 'Het aardige
van een telefonische enquête', aldus
burgemeester Kamerling, 'is dat je
mensen naast negatieve /.aken ook po-
sitieve kanten kunt laten belichten'.

Over het nut van een dergelijke evalua-
tie waren alle fracties het overigens
eens. 'Je hoort in het dorp nog wel
eens, dat er bij de gemeente dingen ge-
beuren die niet door de beugel kun-
nen. Misschien valt het allemaal nog
wel mee als we daar eens echt naar vra-
gen', sprak Brandenbarg hoopvol.

Wildenborchseweg
Niet alleen het fietspad langs de voor
fietsers levensgevaarlijke Ruurloseweg
kwam ter sprake, ook het fietspad langs
de Wildenborchseweg is weer in beeld.
Het college blijft zich inzetten voor de
aanleg daarvan.

'Temeer omdat het toerisme een be-
langrijke groeisector is', aldus de bur-
gemeester. CDA-fractievoorzitter
Boers vulde daarop aan, dat ook het
aantal schoolkinderen dat gebruik
maakt van de Wildenborchseweg niet
onderschat moet worden. De WD
vindt het fietspad minder urgent. De
fractie wees erop, dat een bestaand
zandpad — mogelijk met enige aan-
passing— voor hetzelfde doel kan wor-
den aangewend.

Milieu
Met betrekking tot het onderwerp mi-
lieu werd van de zijde van het CDA be-
zwaar aangetekend tegen het college-
voorstel om 65.000 gulden uit te trek-
ken voor een extra depot voor klein
chemisch afval. Ook heeft het CDA —
uit kostenoogpunt — moeite met het
aanbrengen van een beveiligingssys-
teem voor de sporthal en gemeente-
werf. De liberale fractie deed de mi-
lieusuggestie om in overleg met de be-
sturen van de basisscholen jaarlijks een
schoonmaakdag te organiseren.

Veel hemelwater
bij Zwemvierdaagse
Vorden '64 organisator van de Vorden-
se zwemvierdaagse heeft dit jaar niet
veel geluk gehad met de weersomstan-
digheden. Vrijwel alle avonden regen,
hetgeen ook duidelijk merkbaar was
aan het deelnemersveld. In totaal 131,
beduidend minder dan vorigjaar.
Ook tijdens de slotavond, maakte de re-
gen snel een eind aan het gebeuren.

Na afloop sotnd er nl. een optreden
van boerenkapel 'De Achtkaitelendar-
pers' op het programma. Na een klein
half uurtje spelen stuurde Pluvius de
muzikanten huiswaarts. Tijdens deze
slotavond reikte Arjan Mengerink,
voorzitter van 'Vorden' de medailles
uit.
Voor de oudste deelneemster mevr.
Schimmel (60) en de jongste Lonneke
Wentink (6) was er een attentie, terwijl
de dames die alle jaren hebben meege-
daan een roos in ontvangst mochten
nemen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden
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WEEKENDDIENSTEN
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Hervormde gemeente
Zondag 1 juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
gezinsdienst m.m.v. Interchrist.

Geref. kerk Vorden
Zondag 1 juli 9.30 uur drs. P.W. Dekker; 19.00
uur drs. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 1 juli 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zaterdag 30 juni 17.30 uur Woord- en Commu-
niedienst.
Zondag 1 juli 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend- Wacht-Pastores: 1-2 juli Past. E.
Lammers, Hengelo. Tel. 05753-1275.

Hulsarts zaterdag 30 juni en zondag 1 juli dr.
Haas, tel. 1678. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringen-
de konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wït-
haar. Tel. 05754-351.

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

Dierenartsen van zaterdag 30 juni 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 30 juni en 1 juli N.J. Edens, Vorden,
tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Adviescommissie woningtoewijzing houdt zit-
ting in het Dorpscentrum de eerste maandag
van de maand van 19.00-20.00.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-

dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-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. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige 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. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
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 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 1 juli 10.00 uur ds. J. Monteban, em.
pred. Zelhem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 30 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 1 juli 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 juli Pastor
van Zanten, tel. 05753-1314.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spirtaal
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 iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
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; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Rode Kruis collecte
De jaarlijkse Rode Kruis collecte heeft
te Vorden het mooie resultaat opgele-
verd van f9.764,95 (1989: f9.392,65).
De bedrijvencollecte is in dit resultaat
niet begrepen, omdat deze actie nog
loopt.

Geslaagd
Te Amsterdam slaagde mej. Agnes
Wij n bergen voor het Ondernemers-
diploma A.G.F. (Aardappelen, Groen-
te en Fruit). Een driejarige opleiding
voor de groente en fruitbranche te
Zwolle. Zij is werkzaam bij Groentevak-
man tam. J. Huitink.

Gezinsdienst
'Samen verder' is het thema van de ge-
zinsdienst op l j u l i . In de Gerefor-
meerde Kerk is het tevens een doop-
dienst en werkt het R.K. Kinderkoor
mee. In de N.H. Kerk nemen de oudste
kinderen van de zondagsschool af-
scheid en zingt Interchrist.
Voorgangers zijn Ds. Dekker en Ds.
Klaassens, terwijl ook een aantal ge-
meenteleden medewerking verlenen.
Hopenlijk worden het feestelijke dien-
sten.



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 contact1'
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Vrijdag toneeluitvoering
Buurtver. 'Delden'. Ook voor
U. 20.00 uur Dorpscentrum.

• TE KOOP:
nieuwe aardappelen, alle
soorten koolplanten, sla, pre!
en rode bietplanten.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

• Laat uw meubelen op-
nieuw bekleden.
Tel. 05753-3110.
(na 18.00 uur)

• TE KOOP:
aardbeien, aardappelen en
witlof.
Tuinderij Bannink, Hulshofweg
4, Ruurlo.

• TE KOOP:
motor grasmaaimachine Re-
form, dubbele messenbalk,
br. 1.35 m, i.z.g.st., speciaal
geschikt voor grotere terrei-
nen.
B. Bargeman, Wilmerinkweg
1, Vorden. Tel. 1558.

• TE KOOP:
nieuwe aardappelen, Amazo-
ne, zeer fijn van smaak.
A. Schouten, Zutphenseweg
89, Vorden, tel. 1504.

• Rustdag WK voetbal?
Kom dan 29 juni naar de to-
neeluitvoering van Buurtver.
'Delden'. 20.00 uur Dorpscen-
trum.

• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding m.i.v.
15 juli of 1 augustus, 4 mor-
gens per week.
Brieven onder nr. 13-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

A.S. ZONDAG
1 JULI

GROTE
BINGO
met vele geldprijzen
aanvang 19.30 uur

Café d'n Olde Kriet
WICHMOND

Tel. 05754-285

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-3136.

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 een elektrische
bediening d.m.v. Romfy 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

ieterse

Rijksstraatweg 39,'
Warnsveld. Tel..05750-261 32

Trainingsstal "BAAK"
GEDIPLOMEERD INSTRUKTRICE DEURNE W.A. BARNSTIJN

HET ADRES VOOR
* AFRICHTEN
* CORRIGEREN
* RIJLESSEN

op elk niveau. PAARD/PONY aanwezig
* PENSIONSTALLING

eventueel met weidegang
* PONYKAMPEN/INSTRUKTIEWEKEN e.p.

voor kinderen in de vakanties.
GEZELLIG EN LEERZAAM!

Ook maken wij uw
Merrie of Hengst keuringsklaar

en stellen wij ter dekking
de 3-jarige 1 e premie Welsh-B-hengst:
- Home 'T' Ranch Yves Picasso -

Trainingsstal - Dekstation "BAAK"
R. OOSTERINK W.A. BARNSTIJN
Langendijk 3 - BAAK - Telefoon 05754-803

OPRUIMING
m

JACHT- en
SPORTKLEDING
met kortingen van

10-50%
WAPEN- en SPORTHANDEL

Martens
dofltrcffendi

Zutphenseweg 9 - Vorden

VAKANTIEWERKER
GEZOCHT

PERIODE: juli + augustus 1990

'klein onderhoud /
schilderwerk /
terrein-werkzaamheden enz...

Contact opnemen met: Johan Mensink.

Kgptein
Motorbrandstoffen en smeermiddelen
Nijverheidsweg 2 - Postbus 7 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1736

Barchem Muziekfestival
1990
vrijdagavond 13 juli

zaterdagavond 14 juli

zondag 15 juli

Barchpourri

Anny Schilder, George
Baker, Piet Veerman
m.m.v. Melody Band

Toldijk, gefeliciteerd met
het uitverkochte
Frühschoppen
11.00 uur: Frühschoppen
Bargkapel met Normaal
nog enkele plaatsen vrij

zondagavond 15 juli

NORMAAL
Voorverkoop:

bondsspaarbank
Lochem - Barchem - Ruurlo

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Roomboter-Appelflappen
goed gevuld met verse appels en kaneel

Gewoon Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:

4 halen en de 5e

't winkeltje in vers brood en banket

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

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzageleggingontwerp-beschikking
(art24,lid2,WetABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
29-06-1990 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur (behalve de vrijdagmiddag),
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een
ontwerp-beschikking met bijlagen van:
1. dhr B. Siebelink, Hoetinkhof 281, 7251 WN Vorden

om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een was— en textielverzorgings-
bedrijf, adres inrichting Industrieweg 3 te Vorden;

2. dhr H. Bouwmeester, Schuttestraat 26, 7251 MZ
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Schuttestraat 26 te Vorden en

3. Maatschap Boerkamp-Arends, Vierakkersestraat-
weg 32, 7233 SG Vierakker om een nieuwe, de ge-
hele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf, adres inrichting Vierakkerse-
straatweg 32 te Vierakker.

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 verwach-
ten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting en gelezen
de ingekomen reakties zijn de verzoeken gehono-
reerd, omdat het belang van het voorkomen of beper-
ken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting
zich daartegen niet verzet.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het ver-
zoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwij-
ze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschrif-
ten moeten bij het gemeentebestuur worden inge-
diend voor 14 juli 1990. Indien men dat wenst worden
de persoonlijke gegevens van degene die een be-
zwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het ver-
zoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het be-
zwaarschrift bij het gemeentebestuur worden inge-
diend.

Datum: 26 juni 1990.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 29 juni 1990,gedurende 14 dagen, ter ge-
meente-secretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a.
(Koetshuis) ter inzage liggen de voorontwerp-bestem-
mingsplannen 'Kranenburg 1990, no. 1' en 'Industrie-
terrein Vorden 1990'
Eerstgenoemd plan betreft de wijziging van de be-
stemming 'sportterrein' achter de woningen Eikenlaan
18 en 20 in 'achtererf met beperkte bebouwing'.
Laatstgenoemd plan heeft betrekking op de voorge-
nomen uitbreiding van het industrieterrein (percelen
Kerkhoflaan 13 en Oude Zutphenseweg 6)
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.
Zij die de wens daartoe te kennen geven zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 28 juni 1990.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.
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GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 2 juli 1990, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan 'het Lekkebekje 1990'
Dit plan voorziet in de mogelijkheid van vervangende
nieuwbouw aan het Lekkebekje (kadastraal bekend
sectie M, no. 129), voor het tengevolge van de voor-
genomen uitbreiding van het industrieterrein door de
gemeente aangekochte perceel met opstallen aan de
Kerkhoflaan 13, alhier.
Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de Gemeenteraad
van Vorden, Postbus 9001,7250 HA Vorden.

Vorden, 28 juni 1990

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

i Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
w 05750-22816

DEZE WEEK

extra voordelig vers

Hollands

LAMSVLEES
van Vordense bodem

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 y0 9,90
Speklapjes 1 m 8,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1 kilo 11,50
H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Borstlapjesi kiio 13,90

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Roomschnitzels
per stuk 1,—

SPECIALITEITEN

LamSDOUt 500 gram 9,50 >

Lamskoteletten soogram 9,50
Lamsgehakt soogram 7,95

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Zure Zult
100 gram 0,85

Snijworst
100 gram 1,40

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

Priklapjes
1 kiio 17,90

Hamburger
speciaal

4 betalen

Fricando
1 kilo 13,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE; WIJ ZORGEN ERVOOR.

groenten en fruit
kaas en noten

s "V /"\. GRVEN'
Fam.J.Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 28 - 29 - 30 juni

UIT DE NOTENBAR:

Vordense
Notenmix

250 gram l j
b e t e r c o m p l e 11 r

maandag 2, dinsdag 3
en woensdag 4 juli: Panklare ANDIJVIE 500 gram 1,50

Weekend Taartje van 7,25 voor 6,50
Gevulde Boterkoek van s-voor 4,50
De enige echte Vordense mik NU 4,50
Olderwetse Toafelkuukskes van 3,50 voor 3,—

Zo vers is het alleen nog maar bij: TELEFOON 1373

WARME BAKKER

OPLAA -«s

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt.'

P.S. Vakantie van 2 t/m 16 juli. Daarom gesloten.

IK 6ING ALTIJD ALLEEN MAAR MET
VAN DIE HELE KLEINE

GLAASJESOM.

KAN JE NOU OOK EENS
GROTEJONGENS

LEKEN KENNEN IN
VEGLASBAK.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

llse Theodora Antonia

We noemen haar

llse

Gerard en
Monique Jansen-

Horstink

24 juni 1990
Koekoekstraat 4
7233PBVierakker

De één had een jongen gedacht,
De ander een meisje verwacht.
Maar aan die wens kon ik mij niet
storen,
Ik ben op 20 juni 1990 als meisje
geboren.

Els

Wimen
Liesbeth Berenpas
Marian en Ineke

Ruurloseweg 71
7251 LBVorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Jeroen
Jos en Joke Borgonjen-

Rietman

19 juni 1990
Zutphenseweg115
7251 DN Vorden

Langs deze weg willen wij U
allen dankzeggen voor de vele
bloemen en cadeaus met ons
50-jarig huwelijk.

Annie en Jan van Ark

Kinderen en kleinkinderen

Molenweg 39
7251 ED Vorden

De vele blijken van medeleven
en belangstelling die wij moch-
ten ondervinden na het overlij-
den van mijn lieve man, onze
vader en opa

Reinier Theodoor
Buunk

zijn ons tot grote steun ge-
weest.

H.W. Buunk-Gotink

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, juni 1990

DANKBETUIGING

Hartelijke dank voor al uw ge-
lukwensen, bloemen, kado's
en kaarten die we op ons zilve-
ren huwelijksfeest mochten
ontvangen. Mede hierdoor
werd het voor ons een onver-
getelijke dag.

Henk en Betsy Schieven

'De Leenhorst'
Walterslagweg 2
7223 KB Baak

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven na het overlij-
den van mijn vrouw, moeder
en oma

Johanna Wilhelmina
Arendsen-Waarlo

Aangezien het ons onmogelijk
s u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u op
deze wijze onze oprechte
dank voor de belangstelling
die wij van u mochten ontvan-
gen.

Uit aller naam:
Goosen Arendsen

Vorden, juni 1990

De overweldigende belang-
telling en deelneming welke u

ons heeft betoond na het over-
lijden van onze lieve moeder
en oma

Theodora Aleida
Besselink-Steenkamp

hebben ons diep getroffen. Wij
zijn u zeer dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u
allen persoonlijk te schrijven,
betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Uit aller naam:
kinderen en kleinkinderen

Besselink en Hartelman

Vorden, juni 1990

Volleybalvereniging

DASH
heeft weer plaats voor

NIEUWE LEDEN

Zowel bij de recreanten als bij
competitie spelende teams.
Info: H. Vlogman, tel. 2959
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ï Wilfred Rondeel

l en

J Henriet Berendsen
ïl', ïl'.•*" 'l*
ïl'- 11',

zullen elkaar het 'ja-woord' geven op don- _£_
derdag 5 juli a.s. om 11.45 uur in het ge- -#-
meentehuiste Hengelo (Gld.).

De kerkelijke bevestiging van ons huwe- .#-
lijk vindt plaats om 13.00 uur in de R.K. -:jc-
kerk St. Jan de Doper te Keijenborg.

*
*$
*$

U bent van harte welkom op onze recep-
tie van 1 5.00 tot 1 6.30 uur.

Ons dagadres is:
Bodega "t Pantoff eitje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Ons adres wordt:
Molenstraat 1 2, 7256 AD Keijenborg

*
*

*•>:'-

-*-
X

*

. In plaats van kaarten

Vrijdag 6 juli is het 121A? jaar geleden, dat
wij in het huwelijk zijn getreden.

G.J. van Zeeburg
A.G. van Zeeburg-Bongers

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 uur
tot 16.30 uur in Bar Bodega "t Pantoffel-
tje'te Vorden.

juni 1990
HetWiemelinkIO
7251 CZ Vorden
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*

l
-*-
*

Op maandag 2 juli word ik

J.M. Hoetink-Klein Winkel

80 jaar.

Deze heugelijke gebeurtenis wordt sa-
men met zijn man, en kinderen, en
kleinkinderen op zaterdag 7 juli gevierd
in zaal 'De Herberg', van 19.30-21.30
uur, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Hoetinkhof 14,7251 XN Vorden

*

*

$
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Op maandag 2 juli hoop ik met mijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen mijn
65e verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in zaal 'De Herberg', Dorps-
straat 10 te Vorden.

Hendrik Jan Arendsen

Insulindelaan62
7251 EK Vorden
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HEERLIJKE

CAKE
met noten, vruchten of chocola

NU van 4,50 voor O jïf O

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

UITVAART- UiTVAARJ-
VERZORGING || VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Dag en nacht bereikbaar

2 Tim. 4 : 7-8

Heden nam de Heere tot Zich mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

Aleida Hendrika
Kruisselbrink-Grijsen

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden : F.W. Kruisselbrink

Vorden : G.J.B. Kruisselbrink
J.B. Kruisselbrink-Debbink

Toldijk : W. Kruisselbrink
Y. Kruisselbrink-Toepoel
en kleinkinderen

21 juni 1990
Schoolhuisweg 4
7251 KH Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
maandag 25 juni op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Een trouw medelid van onze vereniging werd
ons ontnomen:

Mevr. A.H. Kruisselbrink-Grijsen

H.V.G. Vorden-Wildenborch

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
delen wij u vol droefheid mede, dat de Heere na een
langdurige ziekte toch nog onverwacht uit ons midden
heeft weggenomen, mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder en oma

Wilhélmine Liselotte
Kurz-WilmJnk

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden : W. Kurz

Lochem : Wim en Angela
Barny en Yolanda
Angela

Ambt-Delden Walter en Corrie
Richard en Marion
Laura

21 juni 1990
De Steegel 2
7251 CM Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevon-
den.

Dot wordt
heerlijk smullen

Altijd iets aparts, altijd iets lekkers.
U mag het verwachten van uw

Keurslager! Let vooral op de aanbieding
van deze week.

1 i ' i ™V**-.i

Roosterkip
extra waren

Voor de boterham:

Boeren-
metworst

ongerookt

100 GRAM 1 ,98

Ham/Preisalade
100 GRAM 1,85

Gebraden
Varkensrollade
100 GRAM 1,98

Weekendrecept:

Doorregen
Runderlappen
500 GRAM 7,49

SPECIAL
PAMPA-
SCHIJF

100 GRAM

1,85

Maandag:

Speklappen
500GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500GRAM 5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM 4,98

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

K.
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

A T T E N T I E
A.s. maandag 2 juli begint de

VERKOOP
van

ALGEMENE KENNISGEVING

Na een liefdevolle verzorging in 'de Wehme' te Vor-
den, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, oma en opoe

Garritdina Johanna
Hishink-Norde

WEDUWE VAN R. HISHINK

op de leeftijd van 88 jaar.

Ruurlo

Vorden

Hengelo (Gld.)
Neede

Eefde

Enschede

D.W.H. Klein Tiessink-Hishink
H.J. Klein Tiessink
G. Hishink
D. Hishink-Beeftink
R.H.G. Bijenhof-Hishink
G. Ruiterkamp-Hishink
H. Ruiterkamp
R.Wassink-Hishink
W. Wassink
J.W. Hishink
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 26 juni 1990
'de Wehme'

Correspondentie-adres:
G. Hishink, Wiemelink 34,7251 CZ Vorden

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monuta',
Het Jebbink 4a te Vorden.

Een overdenkingsdienst zal worden gehouden maan-
dag 2 juli om 12.15 uur in genoemd uitvaartcentrum,
waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaats-
vinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 12.00 uur ge-
legenheid tot afscheid nemen.

nieuwe
aardappelen

bij

SCHEPPER
DELDEN

Klootschiet-
toernooi

8 juli

Lindese
Proathoes

Vorden
Opgave vóór 6 juli
Tel. 05752-6421

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

Wij zijn wegens vakantie
gesloten van 2 juli t/m 16 juli

Dinsdag 17 juli wordt weer dat
heerlijke brood en banket

gebakken.

Tel. 1373

.*/ WARME BAKKER b?

[OPLAAT^
^̂  Waar je ruiken kan dat ie zei f bokt!

SCHOONHEIDSSALON

„BJOETIE"
Voor een verantwoorde
huidverzorging

Ans Jongbloets
Het Wiemelink 9 - Vorden - Tel. 3560

Wegens vakantie gesloten
van 30 juli t/m 26 augustus
De schoonheidsspecialist.
Je kunt zien datje huid het lekker vindt.

Een vertrouwd adres voor uw laatste groet

Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

BLOEMENSPECIAALZAAK

dijharmon Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1334

onze winkel is van
2 t/m 6 juli
gesloten

bedrijf is normaal
geopend

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Vertrouwde Zweedse kwaliteitsmachi-
ne voor al het dagelijks voorkomend
naaiwerk.
Voor iedere stof de beste steek. Elec-
tronisch gestuurde snelheidsregeling
en krachtige motor voor optimale
naaldkracht.
Automatisch knoopsgat en alle ande-
re bekende Husqvarna voordelen.

Nu tijdelijk extra aantrekkelijk!

(RjHusqvarna
KWALITEIT UIT ZWÉÉÉDEN

NAAIMACHINE-SPECIAALZAAK

Jur en Wil v.d. Garde
Nieuwstad 23 - Zutphen -Tel. 05750-19222

Normaal ƒ 1099,-
InruH 100,-*
Nu,.,../ 999,-



totale
verbouwings

OPRUIMING
DAMES: PULLOVERS v.a. 49,

BLOUSES v.a. 49,
MANTELS v.a. 98,

HEREN: PULLOVERS v.a. 69,
OVERHEMDEN v.a. 35,
JACKS v.a. 79,

Modecentrum

Ruurlo

Witgoed of bruingoed,
bij Oldenhave zit u altijd goed!

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

HIP *?§&*•̂ ;';̂ °516
-JOO*

Volwassenen
Onderwijs
Zutphen

rÜks9eSLJbsidieerd...
en bij u in de buurt!

Inlichtingen en
Inschrijvingen:
maandag t/m donderdag
8.30-12.00, 18.30-21.30 uur

Schooladres:
Leeuweriklaan 17a
(Deventerwegkwartier)

ZUTPHEN - Telefoon: 05750-1 7736

ALLE RIJBEWIJZEN

rijschool
GROENEVELD

BEL NU:
05735-1788

RIJSCHOOL GROENEVELD
O573S-T78a

Tips va rt de tuinman:
— Denk aan het knippen van de hagen en coniferen.

— Laat de tuin niet onbezorgd achter tijdens uw
vakantie.

- Maak tijdig een afspraak met:

Hoveniersbedrijf

NIEUW ADRES: Addinkhof 16 - Vorden
Tel. 05752-2054 b.g.g. 3778

GEVRAAGD:
een leerling kapper/ster

of iemand die een éénjarige
dagopleiding heeft gevolgd

J l M//H E E R S l N K
H A A R M O D E

ZUTPHENSEWEG 21. VORDEN
TEL. 05752-1215

VEERTIEN JOAR „NORMAAL IN TOLDIEK"
H0KEN MET

STICHTING POPBELANG ACHTERHOEK

in en umme de feesttente van

JEUGDSOOS
FLOPHOUSE

TOLDIEK

op

VRIJDAG 29 JUNI
veurprogramma: HANS KA DUO

HURRICANES (olde Rock uut Hengel)

Speciaal he'w uut'enodigd: GERT 6 R HERMIEN

IE KONT TERECHTE VANAF HALF 8.

VEURVERKOOP BIE:
*jeugdsoos FLOPHOUSE, Toldiek *café DE HERBERG, Vorden
* café DE ENGEL, Steendern * café DE PAUW, Warnsveld
* café SESINK, Boak * café T WINKELTJE, Zutphen
* café DE ZWAAN, Hengel * platenshop SUTTERLAND, Doetinchem

ZONDAG 1 JULI

GLANERBRUGGER MUZIKANTEN
NORMAAL
rltKHt lx N UU r w (Topbuutreedner uit Limburg)

AANVANG 11 UUR

Cement bestellen
Harmsen Vorden

bellen
Tel. 05752-1486
35 zakken a 50 kg

f 11,75 per zak

20 zakken f 12,- per zak

per zak f 12,75

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Nu op veel kleding

ECHTE

KORTING WEG
WIEG

Bijna al onze zomerkleding is nu sterk afgeprijsd.

DAMES-, HEREN- en
KINDERCONFECTIE voor SPOTPRIJZEN

Kom profiteren van deze superkortingen.

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

IN MERKTAPIJT
Nu bij ons merktapijt o.a.
Desso, Parade, Tretfort voor zonnige op .-r op
prijsjes, gratis gelegd en met 5 jaar garantie

DESSO
ZUIVER SCHEERWOL
400 breed in 2 kleuren

van 239.-NU VOOR

TRETFORT
ZUIVER SCHEERWOL
geweven tapijt van topkwaliteit

van369-NU VOOR

DESSO TORINO
NYLOIMTAPIJT
woonkamerkwaliteit in 2 kleuren

van 159-NU VOOR

PARADE IMYLONTAPIJT
woonkamerkwaliteit

van 129-NU VOOR

NYLON
SLAAPKAMERTAPIJT
in 3 kleuren: beige - pink - grijs/groen

van 79 - NU VOOR

169.-
LEGGEN GRATIS

279.-
LEGGEN GRATIS

139.-
LEGGEN GRATIS

89.-
LEGGEN GRATIS

59.-
LEGGEN GRATIS

meubelen
Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

Eibergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

Ook bij ons: 70 ROLLEN KAMERBREED
op 400 en 500 breed, uit voorraad leverbaar.

IM U I Meer dan 200 tapijtcouponnen
op 400 en 500 breed

van 1 tot 12 meter, kom snel, meet uw kamer,
gang e.d. want uw maat is er vast bij.



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 28 Juni 1990

52e jaargang nr. 13

,n n.

Geslaagde kindermiddag
SuCoVo '90
Zaterdag 23 juni jl. organiseerde Sursum Corda haar vierde jubi-
leumaktiviteit. Onder de naam SuCoVo presenteert deze muziek-
vereniging in 1990 een aantal aktiviteiten voor jong en oud.

was er een pauze, waarin de kinderen
allemaal wat te drinken aangeboden
kregen. Na deze pauze traden 'De Mar-
telli's' weer op.
Aan het eind van de middag, om kwart
over 4, deelde mevr. Terpstra namens
de jury, de prijzen uit van de gehouden
kleurwedstrijd. De uitslag van die
kleurwedstrijd was als volgt:
4, 5, 6 jaar: lejorg Nijenhuis; 2e Elke
van Druten; 3e Corine Rodenburg.
7, 8jaar: Ie Suzanne Nijenhuis; 2e Kat-
hy van Druten; 3e Manon Peters.
9, 10 jaar: Ie Charlotte Rings; 2e Ber-
nadet Wenneker; 3e Kees Koren.
11 jaar en ouder: Ie Joanne Wichers;
2e Marleen Wichers; 3e Annemarie
Wol brink.

chr. muziekver.

SURSUM
CORDA

930-1990

Afgelopen zaterdag, 23 juni, was de
jongste jeugd aan de beurt. Om 2 uur
begon een optocht, waaraan alle kin-
deren met zelfgemaakte instrumenten
konden deelnemen. Trots paradeer-
den ze achter het muziekkorps aan;
daarna liepen ze naar het Dorpscen-
trum, waar een voorstelling van het
muzikale clownsduo 'De Martelli's'
plaatsvond, voorafgegaan door een
openingswoord van Jur Ooyman.
Na een voorstelling van een half uur,

Na deze prijsuitreiking werd de mid-
dag afgesloten. Iedereen kreeg een
aardigheidje bij de uitgang. Het be-
stuur van de jubileumcommissie kan
terug zien op een geslaagde kinder-
middag.

Primeur voor
Operation Friendship
Als eerste plaats in Nederland van de uitwisselingsorganisatie
'Operation Friendship', zal de afdeling Vorden ook een groep
jongeren uit Oost-Duitsland ontvangen. Na maanden van onze-
kerheid of de jongeren (10 in totaal) nu wel of niet zouden ko-
men, is dezer dagen bekend geworden dat de Oost-Duitsers toch
naar Nederland zullen afreizen. De jongeren komen uit Garlipp
in Oost-Duitsland en zullen drie weken in Vorden te gast zijn en
ondergebracht worden bij gastgezinnen.
Tussen de kerken van Vorden en Gar-
lipp bestaan al sinds enkele jaren kon-
takten en hieruit is de op handen zijn-
de uitwisseling voortgevloeid. De lan-
delijk voorzitter van Operation
Friendship Jan Rigterink heeft zich
persoonlijk ingezet om de uitwisseling
tot stand te brengen. Naast de groep
Oost-Duitsers komt er ook een groep
jongelui uit Amerika.
Er wordt een gezamenlijk programma
opgesteld om de Oost-Duitsers en
Amerikanen kennis te laten maken met
de Nederlandse cultuur en gewoonten.
De Amerikanen verblijven ook bij gast-
gezinnen.
De O.F.jongeren zullen op het ge-
meentehuis ontvangen worden door
burgemeester E. Kamerling. Er staan
vele aktiviteiten op het programma. Zo
zal een bezoek gebracht worden aan
Amsterdam, Den Haag, Volendam en
Marken.

Ook staan er uitstapjes in de omgeving
van Vorden gepland. O.m. wordt 't Loo

in Apeldoorn bezocht, de stad Zut-
phen, terwijl in Vorden aan de Acht-
kastelenfietstocht zal worden deelge-
nomen. Een grote gebeurtenis voor de
Amerikanen, want zij zijn amper in
staat om te fietsen.
Het drieweekse programma vangt aan
met een kampeer-weekend om ieder-
een kennis met elkaar te laten maken
en kunnen de jongelui proberen el-
kaars talen te spreken (Nederlands,
Duits en Engels).
Het zal een interessante uitwisseling
worden, omdat de betrokken mensen
uit de drie landen zeer verschillend zijn
en de tegenstellingen waarschijnlijk
zeer groot.
Het plaatselijk bestuur van O.F. Vor-
den verheugt zich zeer op de komst van
de buitenlanders. Ze zien het als een
grote uitdaging om er een fantastische
drie weken van te maken. In 1991 zal
een groep Nederlanders een tegenbe-
zoek aan Oost-Duitsland brengen. Bo-
vendien vertrekken er ook weer groe-
pen naar de Verenigde Staten.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Zomerse stoofpot met doorregen runderlapjes

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram runderlappen. Verder heeft u nodig
300 gram sperzieboontjes, 200 gram wortelen, 100 a 150 gram doperwten (ge-
dopt), l rode paprika, 6 voorjaarsuitjes (met veel groen) of 2 dunne preitjes,
650 a 750 gram kleine aardappelen (krieltjes), schoongeschrapt.

Snijdt het vlees in dobbelstenen (ca. Itë cm). Leg het vlees in een pan en voeg
' zoveel kokend water toe dat alles royaal onder staat en breng alles opnieuw
aan de kook. Schuim het oppervlak enkele malen zorgvuldig af. Temper de
warmtebron. Voeg wat zout toe en leg er 2 kleine laurierblaadjes bij. Leg het
deksel op de pan en laat alles gedurende 30 minuten zachtjes koken. Maak de
sperziebonen schoon en snijdt ze in stukjes van 3 centimeter. Maak hierna de
worteltjes schoon. Snijdt ze eerst in de lengte en plakken en daarna in reepjes
van 3 centimeter. Was de paprika, verwijder de steelaanzet. Halveer de papri-
ka, neem het zaad en de zaadlijsten weg. Snijdt het vruchtvlees in reepjes van 3
centimeter. Snipper de voorjaarsuitjes of de prei. Leg de aardappelen in een
pan met dike bodem. Voeg de inhoud van de pan met het rundvlees toe. Leg
daarna alle groenten in de pan. Voeg wat zout en peper toe en breng alles aan
de kook. Schep de inhoud van de pan eenmaal goed om. Leg het deksel op de
pan en laat alles gedurende 20 minuten zachtjes doorkeken. Schep hierna alles
nog éénmaal om en verwijder de laurierblaadjes. Dien het gerecht op in voor-
verwarmde schaal.

Tip: geef er lekker knapperig stokbrood bij.

Bereidingstijd: ca. 25 minuten.
Energie per portie: ca. 1.895 kJ (455 kcal)

Pieterpadwandeling
brengt f 10.000,-op
Om eens wat extra ontspanning voor zijn bewoners te kunnen bekostigen
besloot dhr. Van der Vuurst, directeur van de Wehme, de Pieterpadwande-
ling te lopen.
Uiteraard probeerde hij het aantal km., maar liefst 440, niet voor niets te
lopen. Het gelukte hem uiteindelijk via vele sponsors om het mooie bedrag
van f 10.000,- bijeen te wandelen.
De staf en bewoners zijn uiteraard zeer ingenomen met dit bedrag, doch ook
weer blij dat de direkteur weer terug is.

Expositie

In commissie Welzijn:

Alleen bij
'bijzondere' dansgroepen
garantiesubsidie
'Wanneer er dansgroepen uit b.v. Italië of Duitsland naar Vorden
zouden komen dan zou ik tegen een garantiesubsidie zijn', aldus
sprak de heerJ.D. Bouwmeister woensdagavond in de commissie
Welzijn.
Aanleiding hiertoe was het college-
voorstel om de folkloristische dans-
groep 'De Knupduukskes' tb.v. de
deelname van een dansgroep uit Li-
touwen een garantiesubsidie te ver-
strekken van 4000 gulden.

Het folkloristisch festival is inmiddels
al weer achter de rug. Aangezien 'De
Knupduukskes' zonder gemeentesub-
sidie draait, besloot het college toch
(zij het achteraf) garant te staan voor
de kosten van de Litouwse dansgroep.
Wethouder mevr. Aartsen zei binnen-
kort de afrekening van 'De Knup-
duukskes' te verwachten waarbij zij er

vanuit ging dat de Vordense dansgroep
zelf zal blijven trachten om voldoende
financiën te verwerven.
De commissie Welzijn schaarde zich
overigens achter de zienswijze van
Bouwmeister om in de toekomst dit
soort aanvragen geval voor geval te be-
kijken. Wethouder Aartsen deelde de
commissie mede dat de inzamelingsak-
tie van de plaatselijke brandweer in to-
taal 40 oude (voornamelijk) butagas-
flessen heeft opgeleverd.
De commissie had geen problemen
met de gebruikelijke 2 procent trend-
matige verhoging van de tarieven van
de sporthal.

In het Dorpscentrum worden wekelijks lessen gegeven in onder
andere piano, fluit, trompet, elektronisch orgel en viool. Deze
lessen worden verzorgd door leraren van De Muziekschool regio
Zutphen die ook muzieklessen verzorgen in Zutphen, Voorst,
Steenderen, Gorssel en Lochem.
In Vorden bezoeken ook vele Lagere
Schoolkinderen de Schakelklas van de
Muziekschool waar ze leren zingen,
noten lezen en klokkespel spelen.
Het blijkt dat gemiddeld de helft van
de Schakelklassertjes een instrument
gaat bespelen.

Woensdagavond 4 juli is er de jaarlijkse
presentatie van de Schakelklassers en

andere Vordense Muziekschoolleerlin-
gen in het Dorpscentrum. Men kan
dan horen waaraan alle jonge muzi-
kantjes het afgelopen jaar zo hard heb-
ben gewerkt.

Iedereen is welkom. Inlichtingen over
de Muziekschool en de zeer vele aktivi-
teiten kunnen de diverse docenten na
afloop geven.

Nuts blokfluit en
melodicaclub
Onder leiding van Hans Weenk en Gea
van Zuilekom gaf de plaatselijke Nuts
blokfluit en melodicaclub in de grote
zaal van het Dorpscentrum een 'open-
bare les'.
De doelstelling van het Nut, onder an-
dere kinderen op speelse wijze met mu-
ziek leren omgaan kwam zeker in de
jongste blokfluitgroep goed tot uiting.
Tevens dat de blokfluit het aanvangsin-
strument is voor ieder kind dat muziek
wil leren. Men kan daarna alle richtin-
gen uit. Aan de blokfluitgroepen 2 en 3
kon men goed horen hoe snel een re-
sultaat bereikt >kan worden.
Dat de melodica enkele jaren geleden
wegens gebrek aan belangstelling is
vervangen door de keyboard blijkt een
groot succes. Er zijn inmiddels drie
jeugdgroepen keyboard en aangesto-
ken door het enthousiasme van hun
kinderen is er zelfs een groep volwasse-
nen bestaande uit één dame en vier he-
ren.
Aan het eind van de avond kon pl.ver-

vangend voorzitter Kramer dan ook te-
recht spreken van een genoeglijke mu-
zikale avond. Met het aanbieden van
bloemen en een geschenk onder cou-
vert voor Hans en Gea werd de avond
besloten met het zingen van het club-
en slotlied.

Openbare
bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de Open-
bare Bibliotheek
Aldiss, Brian W. — Helliconiazomer;
Bolen, Jean Shinado — Goden in elke
man; Burgers-Drost, Julia — Wolken
van goud; Gramer, Peter — The Nits;
Delbee, Anne — Camille Claudel; Fe-
bruari, M. — De zonen van het uit-
zicht; Geschiedenis van Zutphen; Jelt-
sin, Boris — Getuigenis van een oppo-
sant; Khalid, Farooq - Zwarte spiegels;
Lotterman, Johan en Janny — Zen-
ding is een vak; Ludlum, Robert — Het
Medusa ultimatum; Plain, Belva -
Verstild verlangen; Poenboek 1990;
Schreurs, Wilbert — Geschiedenis van
de reclame in Nederland.

Kees van der Waals exposeert in de
bibliotheek; met schilderijen van:
slipjachten, portretten, dorpsleven en
stillevens.
Tot en met 13 juli is een boeiende ten-
toonstelling te bezichtigen in de open-
bare bibliotheek van diverse onderwer-
pen. Een aantal dorpsbewoners zullen
zich in de schilderijen kunnen herken-
nen want Kees van der Waals heeft ze
geschilderd.
Hij heeft zijn jeugdhobby opgevat te-
gen de tijd van zijn pensionering en
volgde tal van cursussen in figuur- en
portrettekenen en aquarelleren.
Mensen om hem heen beschouwt hij
als gratis modellen, waartoe hij vrijwel
altijd papier en potlood bij de hand
heeft. Zo brengt hij ook tijdens de ex-
positie regelmatig een bezoek aan de
bibliotheek en maakt dan ook schetsen
van bezoekers, al of niet lezend.

Naast potlood, houtskool, pastei en
aquarel hanteert hij ook de rietpen.
Ook op rijstpapier maakt hij zijn aqua-
rellen. Het gebruik van het super-
transparante (mand met pauweveren),
het geaderde (boom in de bergen) als
het non-transparante (chiantifles met
fruit) geven evenzovele toepassingen
van dit'papier'.
De belangstelling voor onderwerpen
uit het dorpsgebeuren zijn een voort-
durende bron van inspiratie. In de te-
keningen komen ze ruimschoots aan
bod. De heer Van der Waals bracht zijn
jeugd door in Zutphen en is kort gele-
den vanuit het Westen verhuisd. De
Achterhoekse mentaliteit spreekt hem
erg aan.

De heer Brunnekreeft in aktie.

Vakan tieweek
ouderen
Een groep ouderen uit Vorden heeft
onder begeleiding een week vakantie
gehouden in Vierhouten. Vandaar uit
werden hele en halve dagtochten geor-
ganiseerd.

Er werd o.a. een bezoek gebracht aan
een kaarsenmakerij en de militaire be-
graafplaats op de Grebbeberg. De
Rijksmunt in Utrecht werd met een be-

zoek vereerd. Persoonlijk kon er een
munt worden geslagen, waar goed ge-
bruik van werd gemaakt. Ook de Ko-
ninklijke Onderscheidingen worden
daar vervaardigd.

Een boottocht door de grachten viel
goed in de smaak. Er is volop genoten
van het natuurschoon op de Veluwe.
Aan het eind van de week keerde het
gezelschap voldaan huiswaarts.

Er gingen veel stemmen op om vol-
gendjaar weer een vakantieweek te or-
ganiseren.

Ingezonden mededeling

Stond erbij en keek ernaar
Op het bruggetje staat een honderdtal
mensen te kijken naar een kind dat in
het water spartelt, terwijl het de zwem-
kunst niet machtig is. Moeder roept:
'Wie red mijn kind!'. Er gebeurt niets,
totdat meneer Jansen in het water
sprint en het kind op het droge trekt.
'Hoe kan ik u ooit bedanken?', vraagt
Moeder. 'Door me de vent aan te wij-
zen, die me er in geduwd heeft!', ant-
woordjansen.

Grappig of niet, het gebeurt. Indien in
een samenleving iedereen zijn mond
houdt over gebeurtenissen die niet
juist zijn, en blijft klagen dat het alle-
maal niet goed gaat, blijft klagen dat de
overheid er niets aan doet, blijft klagen
dat er onvoldoende politie is voor pre-
ventie en opsporing, blijft klagen dat...,
dan gebeurt er niets

Elke burger heeft het recht en wellicht
de plicht eenieder die de samenleving
schade toebrengt erop te wijzen dat
zijn of haar handelen onjuist en onvol-
wassen is. Eenieder die kinderen heeft
opgevoed weet dat.

Door elke keer te zeggen wat men er
van vindt, zal het besef doordringen
'dat het aanrichten van vernielingen
vervelend is voor diegene die de rom-
mel weer op moet ruimen, of het nu
openbare voorzieningen zijn of parti-
culiere doet niet ter zake. Behalve dat
het vervelend is, kost het ook nog veel
geld om de schade te (laten) herstel-
len, wellicht meer dan dat avondje
kroeglopen door de teleurgestelde
voetbalvandalen.

Sociale controle heet dat, en het werkt,
vooral indien men elkaar kent zoals dat
in een dorpje als Vorden al gauw het
geval is.

J. W. Emsbroek
Zutphenseweg l, Vorden.

lolitievaria
Woensdag 20 juni was er op de Dorps-
straat een aanrijding tussen een fietser
en een personenauto. De fietser wilde
de Dorpsstraat oversteken en zag daar-
bij een vanuit de richting Zutphen ko-
mende personenauto over het hoofd.
De fietser raakte bij de aanrijding ge-
wond en werd per ambulance afge-
voerd naar het ziekenhuis.

Donderdag 21 juni werd er aangifte
gedaan van een winkeldiefstal op he-
terdaad. De man werd door het winkel-
personeel aangehouden en overgedra-
gen aan de politie.

Op zondag 24 juni werd er aangifte ge-
daan van diefstal van twee fietsen. De
fietsen werden vanuit een niet afgeslo-
ten schuur gesloten.

In de nacht van zondag 24 op maan-
dag 25 juni werden er langs de Zut-
phenseweg staande bloembakken ge-
deeltelijk vernield en/of omgegooid
door een drietal knapen. Getuigen van
deze vernieling worden verzocht zich te
melden.

's Maandags 25 juni werd er aangifte
gedaan van het lek steken van autoban-
den. Bij een auto die geparkeerd stond
aan de Molenweg werden de rechter
voor- en achterband met een scherp

voorwerp lekgestoken. Ook van deze
vernieling worden getuigen verzocht
zich te melden.

Verloren en gevonden
voorwerpen
Gevonden
Autosleutels Volkswagen; witte tamme
muis; 4 fietssleutels aan rode hanger;
huissleutel; tam konijn (grijs/bruin);
katje met wit bandje (grijs/rood ge-
vlamd); jong abrikoos bruin katje; wit
stuurwiel of zoiets dergelijks.

Verloren
bankpasje Rabo-bank; kinderjas
groen/blauw/rood 'IJland'; huissleu-
tel; herenhorloge met normale wijzer-
plaat; zwarte portemonnee f25,-; 3 a 4
pinken (weggelopen); bruin etui met 2
sleutels en zakmesje; zadeltasje, blauw
nylon, inh. slot en binnenband; gou-
den trouwring 'Jo 3-6-'43'; zwarte por-
temonnee, bankpas, foto's en geld;
briljant uit ring; bruine portemonnee
f 100,-; Gazelle herenfiets, kleur zwart;
armband met plaatje 18 kit. met dia-
mant in plaatje verwerkt; tamme kraai;
zonnebril (overzetmodel) in d. blauw
mapje; bruine portemonnee met druk-
knopen f 25,- en pasjes; groene multo
ringmap.

Het parkeren op het trottoir
Geregeld komen er bij de politie en de
gemeente klachten binnen over de
stoep staande auto's. Dit parkeren
wordt hinderlijker ervaren dan men
denkt.
a. De voetgangerkan moelijker ge-

bruik maken van 'zijn' trottoir. De
voetganger is ook het kind met de
fiets aan de hand, de moeder achter

de kinderwagen, maar wat dacht u
van de hinder voor de visueel gehan-
dicapte met al die obstakels.

b. de veroorzaakte schades aan de on-
derliggende riolering en kolken.
Deze is groter dan u denkt.

c. de vervuiling op de stoep door neer-
vallende olie e.d.

Het toezicht op het parkeren op de
trottoirs wordt verscherpt.
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Meer deelnemers
Avondvierdaagse
De Avondwandelvierdaagse welke de
gymvereniging 'Sparta' deze week or-
ganiseert trekt meer deelnemers dan
voorgaande jaren. Maandagavond gin-
gen er bij de basisschool dorp bijna
600 deelnemers van start. Onder hen
een 25-tal bejaarden van 'De Wehme'
die gezeten in een rolstoel meedoen
aan het trajekt over 5 kilometer per
avond.
Door de organisatie zijn er vier fraaie
routes uitgezet. O.m. wordt gewandeld
in de buurtschappen Warken, Linde,
Galgengoor.
Tijdens de slotavond zal veelal in het
dorp zelf worden gewandeld. De in-
tocht is die avond vanaf de basisschool
Het Hoge. De muziekverenigingen
Sursum Corda en Concordia uit Vor-
den enjubal uit Wichmond zullen me-
dewerking verlenen.

150 Deelnemers
klootschiet-
marathon
De klootschietmarathon, welke de
buurtvereniging 'Delden' zondag or-
ganiseerde is een groot succes gewor-
den. Niet minder dan 150 personen
namen deel aan deze wedstrijd over
een lengte van tien kilometer. De route
was geheel door het buurtschap Del-
den. Start en finish waren bij café 'Het
Zwaantje' aan de Hengeloseweg.

Bij de heren namen 15 teams van elk
vier personen deel. De ploeg van de Ki-
vietstraat uit Neede nam voor de twee-

de keer in successie de wisselbeker mee
naar huis. Datzelfde overkwam het da-
mesteam van Hackfort I uit Vorden. In
totaal kwamen vijf damesteams aan de
start. Bij de gemengde teams (2 dames
en 2 heren) eveneens 15 teams. Na af-
loop reikte de voorzitter van de buurt-
vereniging 'Delden' Dick Regelink de
prijzen uit.
De uitslagen waren als volgt:
Heren: 1. Kievietstraat, Neede 121
schoten en 104 meter; 2. Stegeman,
Ruurlo 129 schoten en 91 meter; 3.
Hackfort I, Vorden 136 schoten en 34
meter.
Dames: 1. Hackfort I, Vorden 175
schoten en 16 meter; 2. Linde I, Vor-
den 212 schoten en 5 meter; 3. Delden
IV, Vorden 220 schoten en 17 meter.
Gemengd: 1. Wessels, Ruurlo 174
schoten en 25 meter; 2. Linde III, Vor-
den 176 schoten en 19 meter; 3. Del-
den I, Vorden 178 schoten en 40 me-
ter. De bekers werden beschikbaar ge-
steld door de fa. Groot Roessink uit
Vorden.
Deze klootschietmarathon is in feite
'de voorloper' van de traditionele
volksfeesten welke zaterdag 30 juni bij
het café Het Zwaantje gehouden zullen
worden. Vrijdagavond 29 juni voert de
toneelvereniging van Delden in het
dorpscentrum het blijspel 'Laura' op.

RTV nieuws
In de ronde van Hattem van 21-6 was
er voor Mano Lubbers een 5e plaats
weggelegd bij de amateurs. Rudi Peters
werd bij de Liefhebbers Veteranen in
de sprint geklopt door de snelle Marco
van Bon uit Apeldoorn. Peters dus 2e.
Vrijdagavond was Schalkhaar het
strijdtoneel van de Liefhebbers Vetera-
nen. Een door regen spekglad gewor-
den parcours eistte zijn tol. Talrijke val-
partijen met en zonder letsel waren de
voornaamste kenmerken van deze ron-
de. Toch gelukte het Peters heelhuids
de streep als 4e te passeren.

Bij de Ronde van Steenderen voor Lief-
hebbers en Veteranen was de klasse-
ring als volgt:
8e Rudi Peters
l Oe Ben Peters
14e Mark Holtslag
19e Aart van Leeningen
Amateurs: 14ejan Weevers
16e Peter Makkink
22e Wim Bosman

De Ronde van Steenderen, een koers
voor amateurs over 80 kilometer, werd
gisteren een prooi voor Freddy Wol-
sink uit Aalten. Wolsink kwam in het
door veel toeschouwers bezochte eve-
nement alleen aan de finish.
Man van de wedstrijd was zonder twijfel
Mano Lubbers van Vierakker/Wich-
mond. Hij was betrokken bij een reeks
van ontsnappingen en scoorde uitein-
delijk een vierde plaats in het eindklas-
sement.
Mano Lubbers, lid van de Giantploeg,
was ook de animator van de eerste kop-
groep. Lubbers kreeg ploegmaat Wol-
sink in het wiel, alsmede Rob Nijdeken,
Ronald Kok uit Loenen en Norbert
Spieker, de nieuwkomer in het peloton
uit Haaksbergen.
De groep zou gaandeweg groter wor-
den, onder anderen doordat Jan We-
vers en Jans Koerts zich met de scher-
mutselingen bemoeiden. Het gevluch-
te groepje had zelfs zo'n haast dat het
peloton al snel uit koers werd geno-
men, terwijl in het spervuur van de-
marrages opnieuw Mano Lubbers zijn
gezicht toonde.
Freddy Wolsink toonde zich de slimste.
Hij ging zeven ronden voor de finish
aan de haal en zag zijn medevluchters
pas terug toen hij de buit al binnen
had.
Uiteindelijk zou Loenenaar Kok de
tweede plaats voor zich opeisen, met
Herman Reesink uit 's Heerenberg als
een sterke derde en Lubbers als vierde.

Wielrenner Peter Makkink heeft zijn
eerste zege behaald bij de amateurs.
Makkink, lid van wielervereniging Vie-

rakker-Wichmond, was de snelste man
in de Ronde van Hengelo. Hij versloeg
in de sprint zijn negen medevluchters.

Er verschenen 54 renners aan de start
in de door WV Vierakker-Wichmond
georganiseerde wedstrijd. De koers
werd gekenmerkt door talloze uitloop-
pogingen. Tot halverwege de wedstrijd
lukte het echter niemand om uit de
greep van het peloton te komen. Wel
zag favoriet Reem Kok uit Doetinchem
zich vroegtijdig uitgeschakeld door
materiaalpech.

Mano Lubbers uit Warnsveld was een
van de meest actieve rijders. Onder im-
puls van Lubbers, ook al lid van Vierak-
ker-Wichmond, ontstond na driekwart
wedstrijd een kopgroep van tien ren-
ners.
De leiders, met onder meer Marcel
Strijker, Marcel Meyer en Matthieu
Krabbenborg, onderhielden een hoog
tempo. In de eindsprint /.ou Peter
Makkink, eerstejaars amateur, echter
iedereen verrassen.

Ook de wedstrijd voor liefhebbers en
veteranen leverde een overwinning op
voor een rijder van Vierakker-Wich-
mond. Rudy Peters uit Wichmond liet
iedereen zijn achterwiel zien in de
eindsprint na een snelle wedstrijd.
De koers moest door een grote valpar-
tij na drie ronden worden geneutrali-
seerd. Later won Peters het van Freddy
Niemeyer uit het Overijsselse Hengelo
en Frans Havenaar uit Zutphen.

Cross 'De
Graafschaprijders'
Hans Berendsen uit Hengelo heeft za-
terdagmiddag de clubcross van de
VAMC 'De Graaf schaprijders' uit Vor-
den op zijn naam geschreven. Hij won
met ruime voorsprong op zijn naaste
concurrenten.

De uitslag was als volgt: 1. Hans Be-
rendsen, Hengelo 40 pt.; 2. Waker
Arendsen, Hengelo 28 pt.; 3. Stephan
Braakhekke, Vorden 28 pt.; 4. Marcel
Bulten, Vorden 28 pt.; 5. Erik Berend-
sen, Zelhem 28 pt.

'De Graafschaprijders' organiseert op
zaterdag 7 juli op het Delden-circuit
een veteranencross voor deelnemers
met motoren van voor het bouwjaar
1970. Tevens is er die dag in het kader
van het 40-jarig bestaan van de club
een cross voor oud-rijders van de
VAMC met deelname van o.a. Jan Oos-
terink, Jan Broekhof, Wim Bielderman
etc.

P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben za-
terdag deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Chateauroux. Aankomst
eerst binnenkomende duif 15.10.41.
Laatstbinnenkomende duif 16.18.3.
De prijzen werden gewonnen door: C.
Bruinsma 1; A.A. Winkels 2,3,5,10;
A.A. Jurriens 5,8; A. Lutteken 6; J.F.
Schaufeli 7; G. Oldenhave 9.

P.K.V. Nieuws
Op de fokkersdag van de Hollander-
club die gehouden werd te Veenendaal
behaalden de volgende leden mooie
resultaten met hun dieren.
Hollander zwart J.G. Derksen 2 x F;
T.H.Janssen l xFen l xZG.

L.R. en
P.C. de Graafschap
Bij het concours van Gorssel-Zutphen
dat het afgelopen weekend in Warns-
veld werd verreden behaalden de rui-
ters en amazones weer diverse prijzen.
Op zaterdag reden de ponies en be-
haalden Nicole Douma met Mixi en
Monique Groot Roessink met Patricia
in de klasse L-springen de 6e en de 8e
prijs.
In de klasse M l-dressuur behaalde Li-
lian Cuppers met Netron de 5e prijs
met 116 punten, in de klasse Ll-dres-
suur Rini Heuvelink met Lucky de 2e
prijs met 125 punten en in de B-dres-
suur Elke Oldenhave met Jappeloup
de 5e prijs met 121 punten.
Op zondag behaalde Heleen Klein
Breteler met Bliksem de 6e prijs in het
B-springen en ook in de L l-dressuur
met 122 punten. Wim Lenselink be-
haalde in de L2-dressuur met Grando
de 4e prijs met 121 punten. In de klas-
se B-dressuur behaalde Marielle
Kamphorst met Ebony de 2e prijs met
127 punten en Martine Rutting met
Erasmus de 5e prijs met 120 punten.

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Voor een gezellige,
vrolijke en IJ
feestelijke

Vierdaagse intocht

Bloemen horen daarbij
Bij ons zeer mooie en aantrekkelijke
Vierdaagse boeketten
voor speciale prijsjes.

dijkfrman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

vrijdag 29 juni

TONEELUITVOERING
Buurtvereniging 'Delden'

met het vrolijke spel

Rolverdeling:
Joost Dijkman
Carien
Hanny
Erik Mulder
Gerard Boekhoud
Willem Pomper
Kornelia Klankenberg
Esther Scheppers
Ari Aalders

"LAURA'
Aanvang 20.00 uur
Dorpscentrum

— Dick Regelink
— Frida Pelgrum
— Karin Krijt
— Harry Flamma
— Gerben Vruggink
— Rinus Pelgrum
— Wilma Rossel

— Absie Bokkers
— Henk Rouwenhorst

Souffleur: Gerrit Rossel
Grimeuse: Ina Wesselink
Regisseur: Henk Rouwenhorst

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL
Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

IN ONZE OPRUIMING

29.-

^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•••^^^^•^^^^^^^^^^•••^•^^^^^^^^^^^••«^^^^^^^^^^•^^MM^^^^^B^^^^^^^M

BLENZO herenmuilen NU 25.—
BLENZO damesmuilen NU 22.—
R O H D E voor dames en heren

de ideale muil NU v a
Heren sandalen

nu heel voordelig geprijsd
Vlotte reistassen NU * v.a. 19.—
WULLINK Vorden
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - VORDEN - Telefoon 1342

Voor goede
^̂ 5̂ AUTO-rijleSSen BMW en Mazda automaat

BOVAG

erkend door de BOVAG Insulmdelaan 76, Vorden, tel. 05752-1098

OPENINGSTIJDEN:
ma. t / in do. v. 4.00-18.00 u u r ; vri | . v. 9.00-21.(H) u u r ;
/.it. v. l>.00-1 h.00 u u r .

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-uofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Opzij, opzij, opzij,
maak plaats,
maak plaats,
maak

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

met
Televisie

reparaties
-direct

i i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

//

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden CORNER

NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

Op vakantie?
Dan nu alles goed regelen

bij de Rabobank

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

Kom tijdig langs, dan gaat u geruster op reis.

Rabobank
Meer bank voor je geld



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

Ar/e Mi n k, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

happy to welcome you at the market

1 grote Natte Keek 5,00
10 gevulde Koeken 5,00
1 pak witte of bruine Bollen 1,25
10 Kokos Rochers 5,00

SPECIALITEITEN: Italiaanse Bollen Super Krentenbollen, Harde Duitse Broodjes

UTOBEDRIJF

ASSINK

Onderhoud en reparaties
van alle merken
Uitlijnen
APK-Keuringsbedrijf- Tectyleren
Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

1 Opel Ascona
1 OpelKadett
1 OpelKadett
1 Opel Kadett
1 OpelKadett
1 Opel Corsa
1 Opel Corsa
1 VW Golf GTS
1 FiatUno

_16S, 4-drs.
_16S, 3-drs.
_16S,4-drs.
_12S,3-drs.

13N, 3-drs.
_12S, 3-drs.
_12S,3-drs.

1600D, 3-drs.
_45S, 3-drs.

1 Nissan Sunny autom _15GL, 3-drs.

1987
1987
1985
1985
1982
1984
1983
1985
1985
1984

BANNINKSTRAAT24
7255KE HENGELO
TELEFOON 05753-1262

een dakgoot vernieuwen
kan iedereen!

G

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

installatiebedrijf Installatie en
— onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer
- aanleg van riolering, gas- en waterleidingen -
ontstoppen van riolen - zinkwerk - onderhoud

van gastoestellen en elektriciteitswerken

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

3 bos Snijbloemen naar keuze (per bos 4,25)

GERANIUMS en
TUINGOEDBegonia 4,-perstuk

2 voor f j1"

De Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland is
een moderne financiële instelling. Het is een bedrijf met
57 kantoren, verspreid over een groot werkgebied en een
balanstotaal van f 1,5 miljard.

Op het kantoor te Vorden kan
een medewerk(st)er geplaatst
worden in de funktie van

baliemedewerker (m/v)
In een periode van ± 2 jaar wordt men opgeleid tot allround
baliemedewerker die in staat moet zijn naast het kasverkeer
op commerciële wijze de kliënten te adviseren over de
spaarprodukten en verzekeringen. Tevens zal men worden
ingezet op projektmatige aktiviteiten.

Voor deze representatieve
funktie is vereist:
-eenMDS/MOS/MEAO-

opleiding (bij voorkeur
kommerciële richting);

- de bereidheid tot het
volgen van kursussen;

- leeftijd ± 20 jaar.

Inlichtingen worden u gaarne
verstrekt door de kantoor-
manager, de heer A. J. W. Rekers
(tel. 05752-1988), waaraan u
tevens uw sollicitatie kunt
richten.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland,
Decanijeweg 3, Postbus 38, 7250 AA Vorden

VOOR UW COMPLETE TENNIS OUTFIT
Ook bespannen wij uw racket op onze
hypermoderne bespanmachine!

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

SCHOONMAAKBEDRIJF

D. HUURNEMAN

Voor schone ramen!!!
En verder
voor alle voorkomende
schoonmaakwerkzaamheden

Frederikseplein 72
7231 KH Warnsveld
Tel. 05750-26505

OPEL SERVICE

K« W. J. SE KOOI
Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. St: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. 1S: 05735-32 95.

W.J. v/d Kooi

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie

leer kan z\

ROMANA
Zo'n fauteuil mag u gerust een relaxzetel noe-
men. Geeft een heerlijke ontspanning na een
dag hard werken. Zitkussen met interieurve-
ring. Leverbaar in diverse trendkleuren of me'
stoffen bekleding. Andere leersoort tegen
meerprijs. Fauteuil 1935f-

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

telefoon 05753-1286

Speciaal
BOEKETTEN

voor de sportieve
WANDELAARS

Bloembinderij Kwekerij Vorden
Zutphenseweg 64 v 05752-1508 - Fax 05752-3070

net even anders

tift
BROOD

Waldkorn Volkoren
gebakken uit tarwe, haver, rogge, gerst, mout,
soja, lijnzaad en zonnepit.

Het beste der natuur verzameld in één brood:

Waldkorn.

't winkeltje in vers brood en banket

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



Laatste nieuws
6Normaal in Toldiek'
'H0ken in Toldiek, wi'j komt d'r weer au. Kearl wat un spul weer, doar k0'j van opan! Want in den Toldiek
goat wi) gruwluk tekeer, Doar zie 'w mekare allejoar weer! Kom op h0kers uut het hele land: op noar Toldiek,
doar is wat an de hand!

Zie daar de jingle welke de Achterhoekse Boerenrockers speciaal voor 'Normaal in Toldiek' op de
band hebben gezet. Natuurlijk op de tonen van Flophouse' lijflied: 'Appleknockers Flophouse'
schalt de jingle al door diverse luidsprekers.
Speciale shirtjes zijn in zeer beperkte oplage (om de eksklusiviteit te waarborgen) gemaakt met de
door zanger Ben Jolink ontworpen tekst' 'H0ken in Toldiek'.
De voorverkoop voor het Normaal-
spektakel op vrijdag 29 juni verloopt
weer gigantisch.
Wat dat betreft zit jeugdsoos Flophou-
se eigenlijk met een luxe-probleem: Er
kunnen haast geen mensen meer bij.
De rek is eruit.
Hopelijk wordt niemand teleurgesteld
omdat het bordje 'uitverkocht' vrijdag
bij de ingang hangt. Hoewel niet erg
waarschijnlijk, zijn in dat geval al de
4000 beschikbare kaarten weg.
Anders ligt het bij het koffieconcert op
zondag l juli.
Belangstellenden daarvoor zullen zich
als de wiedeweerga moeten verzekeren
van een toegangsbewijs.
Voor de voorverkoopadressen zie de
advertentie in dit blad.

Iets speciaals
De (bijna) 4000 bezoekers van vorig
jaar zullen het kunnen beamen: 'Nor-
maal in Toldiek' heeft iets speciaals. Zo
ook dit jaar weer.
De entourage met de vele kraampjes,
grote en kleine tent, rodeostier, kop
van jut, zorgen, ondanks het massale
aantal bezoekers voor een intieme
sfeer.
Het randgebeuren wordt door de t.v.-
camera's geregistreerd. Dit ten behoe-
ve van het programma 'Impact'. De
beelden worden later dit jaar uitgezon-
den.
Als alles mee zit (de platenmaatschap-
pij doet er alles aan om het voor elkaar
te krijgen) zal vrijdag in Toldijk Nor-

maals nieuwe single 'Lucille' worden
gepresenteerd.

Een in de lucht hangende Zeppelin zal
de plek markeren waar Normaal zijn
thuiswedstrijd houdt.

Gert en Hermien
Het aangekondigde optreden van Gert
en Hermien slaat in als een bom. Ook
bij de landelijke media.

Op dit moment wordt er stevig gerepe-
teerd. Speciaal ook op verzoek van een
der organisatoren (wie zou dat toch
zijn) op het nummer: 'Ik heb eerbied
voorjouw grijze haren'. Dat wordt wat!

Gerjan bevindt zich echter op dit mo-
ment in militaire dienst en heeft de
prijs afgestaan aan zijn ouders. Hij
vindt het voor hen ook leuk om er eens
een paar dagen tussenuit te kunnen
zijn.
Op 13 en 14 juli a.s. zullen zij in Ruur-
lo te gast zijn en er wordt zowel door de
4/5 Mei Commissie als door de Stich-
ting Ruurlo Promotie alles in het werk
gesteld om de prijswinnaars 2 fijne da-
gen te bezorgen.
En dan de prijswinnaars van de overige
ballonnen ook van harte gefeliciteerd.
Het zijn:
Christiaan Schoenaker, Garvelinkplein
12; Inge Hetzel, Jan Telkampstraat 15;

Joyce Ribbers, Margrietlaan 24; Dinie
Hogevonder, Verl. Kroezelaan 4; Dan-
ka Winters, Wiersseweg 52; Teun Bek-
kers, Groenloseweg 15; Anouk KI. Gol-
dewijk, De Brink 22; Wendy Schepers,
Morsdijk 9; Marieke Willink, Manpad-
weg 6; Koen KI. Goldewijk, Tellashof 2,
Mariënvelde.
Allen hebben hun prijs reeds thuis ge-
kregen.

Playbackshow
Op zondagmiddag 15 juli is er weer de
traditionele playbackshow. Deelne-
mers voor deze playbackshow kunnen
zich aanmelden bij: R. Tijssen, Vierak-
kersestraat 41, 7233 SH Vierakker, tel.
05754-743.

1000ste Bezoeker bij
Tentoonstelling Annebet Stam

Geslaagd
Voor het diploma costumière is
onlangs in Utrecht geslaagd Carla Bal-
vert-Hartelman. Ze volgde haar oplei-
ding bij Modevakschool Toos Eisink,
de Doeschot l, Vorden.

Geheel verrast was mevr. G.G. Bos, toen zij werd verwelkomd als de 1000ste bezoeker bij de
tentoonstelling van het werk van Annebet Stam. Eigenlijk was zij de 999ste bezoeker, want mevr. MldgetgOlltOerilOOl
Bos bezocht de tentoonstelling voor de tweede maal. Deze keer met haar gasten uit Overijssel.
Mevr. Bos vertelde dat zij al jaren genoot van het werk van Annebet Stam en bijna al haar boeken en
kalenders in bezit heeft. 'Vooral de manier waarop Annebet naar de natuur keek, heeft mij altijd erg
aangetrokken. Daarnaast ook het gevoel voor humor dat uit haar werk spreekt.'
Bij het bekijken van de tentoonstelling
voor de 2e keer vallen weer andere fa-
cetten op van het veelzijdige werk van
Annebet.
De tentoonstelling die een initiatief is
van de werkgroep 'Overtuin' in Warns-
veld en ruim twee weken geleden werd
geopend mag zich verheugen in een
grote belangstelling. Uit alle delen van
het land komen de bezoekers, die, ge-

zien de spontane reacties in het gasten-
boek, de tentoonstelling bijzonder
waarderen.
Naast de vele aquarellen, zijn er olie-
verfschilderijen en pentekeningen te
zien. Ook het keramische werk van An-
nebet Stam heeft een grote plaats op
deze unieke overzichtstentoonstelling
dié te zien is in Huis 'Welgelegen', Mo-
lenstraat 4 te Warnsveld.

Ter gelegenheid van de tentoonstel-
ling is er een boekje over het leven en
werk van Annebet Stam verschenen.

Haar dochter, Lot van den Akker-Win-
dig heeft aan de hand van veel bewaard
gebleven authentiek materiaal deze
uitgave samengesteld en geschreven.
Dit boekje is op de tentoonstelling en
in de boekhandel te koop.

Ratatouille;
zuidelijke charmes van
Hollandse bodem
Nog even en dan breekt voor de meesten de vakantietijd weer aan.
Plannen om die vrije tijd zo goed mogelijk door te brengen staan
misschien al lang op stapel of worden, om de verrassing groot te
houden, op het laatste moment gemaakt. Het is weer de tijd eens
een paar weken wat anders te doen, nieuwe dingen te proberen.
Te genieten van buitenlandse gebruiken en gewoonten en niet te
vergeten, de buitenlandse keuken!
Dat de Hollander die buitenlandse
keuken, en met name die uit Zuid-
Europa, weet te waarderen blijkt wel uit
het feit dat gerechten van Spaanse, Ita-
liaanse en Franse origine razend popu-
lair zij n.
Paella, Tortilla en Ratatouille zijn van
die gerechten die veelvuldig op de me-
nukaarten te vinden zijn en waar men
in eigen land ook de hand niet voor
omdraait. Neem nu een gerecht als Ra-
tatouille!

Ratatouille van oorsprong
Frans, razend populair in
Nederland
Ratatouille is een groentegerecht uit
de Franse regionale keuken (Proven-
ce) dat in verschillende variaties voor-
komt. Dit smulgerecht kan koud die-
nen als voorgerecht; u kunt hem dus
van te voren klaar maken; maar na-
tuurlijk smaakt 'ie ook prima als hoofd-
gerecht.
Ratatouille is een gerecht dat het pri-
ma doet in combinatie met rijst of
brood. Bovendien is Ratatouille een
gezond én kleurrijk gerecht, gemaakt
van verschillende groenten die op dit
moment volop te verkrijgen zijn bij de
groen ten boer.

Hollandse aubergine,
courgette, tomaat en paprika
voor een heerlijke Ratatouille
In de periode maart tot november zijn
de Hollandse aubergine, courgette, to-
maat en paprika te vinden bij de groen-
tenboer. De aanvoer van deze produk-
ten is van mei tot en met september het
grootst. Het is dus nu de tijd een Rata-
touille te bereiden!

De ingrediënten van Ratatouille zijn
van oorsprong allemaal afkomstig uit
zuidelijke gebieden; waaronder Zuid-

Europa. Let u er bij het kopen op dat
de vruchten stevig aanvoelen, de schil
gaaf is en het blad dat nog aan de
vrucht zit niet verschrompeld is.
De produkten dienen uitsluitend ge-
wassen en niet geschild te worden alvo-
rens u ze in het gerecht verwerkt. U
kunt de produkten op een koele plaats
enkele dagen bewaren. Let u erop dat
u de aubergines niet in combinatie met
de tomaten bewaard; de schil van de
aubergine wordt slap en rimpelig als
deze vrucht bij tomaten bewaard
wordt.
Wanneer u aubergines in een gerecht
verwerkt, snijd de aubergines dan korte
tijd voordat u ze verwerkt; dit om vér-
kleuring van het vruchtvlees te voorko-
men.

Heerlijk van smaak en in een
hand-om-draai op tafel
Op een warme zomerse dag heb je
geen zin om uren in de keuken te
staan. Daarom is de Ratatouille zo'n
heerlijk gerecht. In een hand-om-draai
klaar en smullen maar. Voor vier per-
sonen heeft u de volgende ingrediën-
ten nodig:

Ratatouille
Benodigheden: 2 aubergines, 2 cour-
gettes, 4 tomaten, 2 paprika's, 2 uien, l
dl olijfolie, provincaalse kruiden, pe-
peren zout.
Zo gaat u te werk: Snijd de aubergines
en courgettes in stukjes en fruit deze
aan in de olijfolie. Verwijder de zaad-
lijsten van de paprika's en snijd deze
in blokjes. Snipper de uien. Voeg bei-
den toe, alsmede de in partjes gesne-
den tomaten. Bestrooi met de provin-
caalse kruiden.
Laat dit alles met het deksel op de pan
10 minuten sudderen en breng op
smaak met zout en grofgemalen peper.
Eet smakelijk!!!
Groentevakman Huitink geeft gaarne
verdere informatie.

Vrouwenclub
Medler
Een aantal leden van de vrouwenclub
zijn donderdag 14 juni op de
tiets naar Ruurlo gegaan, waar men in
de doolhof is geweest. Na een paar keer
voor een dicht poortje gestaan te heb-
ben, kwam men in het midden aan,
waar gezellig gepraat werd, toen moest
men weer terug naar de uitgang.
Daarna werd bij Heikamp koffie met
gebak genuttigd. Voor men aan de
pannekoeken ging, deden we jeu de
boule, wat de meeste vrouwen nog niet
kenden. Men had veel plezier.
De trouwste leden, te weten: Linie
Hendriksen, Tonny Gr. Jebbink, Aaltje
Fokkink en Jenneke Fokkink kregen
een attentie aangeboden. Daarna ging
men huiswaarts. Het was een geslaagde
middag. De eerstvolgende avond is
weer op 8 oktober.

Evenals voorgaande jaren houdt de
Zwembadstichting, op 10 en 12 juli
1990 een Midgetgolftoernooi te Ruur-
lo. Hieraan kunnen bedrijven, vereni-
gingen en andere groepen deelnemen.
(Een groep bestaat uit 4 personen). De
deelnemers mogen slechts in l groep
uitkomen.
Voor de groepen met het laagst aantal
punten zijn er weer leuke prijzen be-
schikbaar, voor de winnaar is er een
prachtige wisselbeker.
Inschrijven voor dit toumooi op don-
derdag 5 juli a.s. 's avonds in de kanti-
ne van het zwembad; tevens is er dan
gelegenheid om met Uw ploeg gratis te
oefenen.
De spelregels zijn vermeld op de ach-
terzijde van het deelnemerskaartje.
Voor nadere inlichtingen kan men te-
recht bij: W. Faber, Batsdijk 33, Ruur-
lo, tel. 05736-230.

De Snoekbaars
De hengelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' organiseerde voor haar jeugdle-
den de 4e en tevens laatste onderlinge
wedstrijd. De 12 deelnemers vingen 8
vissen. De uitslagen waren: 1. R. Nijen-
huis; 2.J. Helmink; 3. H. Nijenhuis.
Het eindklassement ziet er als volgt uit:
1. J. Korenblek; 2. R. Nijenhuis; 3. H.

Janssen; 4. M.Janssen; 5. D. Visser.

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht Chateauroux d.d. 23-6
C. Goedhart 1; H. ter Beek 2; Comb.
van Gijssel 3,5,10; H.» Modderkolk
4,6,7,9;G.J.Wenneker8.

Wedvlucht Pont St. Max, d. d. 16-6-1990

Volgorde van aankomst:
Mevr. Becks l, 2, 3, 4 en 7; H. Modder-
kolk 5;J.W. Bosvelt 6; R. Hoff 8 en H.
Langenkamp 9 en 10.

V.R.T.C.
Achtkastelenrijders
Een veertien-tal leden van de Vordense
Rijwiel en Toerclub 'De Achtkastelen-
rijders' hebben afgelopen weekend
een bezoek gebracht aan Tecklenburg.
Zaterdag werd daar in de omgeving
een toertocht gefietst met een lengte
van 150 kilometer. De coureurs kon-
den hun hart ophalen op de verschil-
lende heuvels.
Vrijdag op de heenreis naar Tecklen-
burg werd 170 kilometer gefietst, ter-
wijl zondag op de terugtocht naar Vor-
den zo'n 180 kilometer werd afgelegd.
De tochten waren ook dit keer uitste-
kend verzorgd door Henk Arfman,
Harry te Linde en Harry Eggink. De
materiaalwagen werd beschikbaar ge-
steld door de firma Boerstoel.

Hengel sportdag
WV Steenderen en H.V. 'de Brasem'
organiseren voor de tweede keer de re-
gionale hengelsportdag aan de Molen-
kolk tussen Steenderen en Bronkhorst.
De Molenkolk is een uniek stukje na-
tuurgebied dat alom rust uitstraalt.
Het viswater ligt grotendeels midden
tussen de weilanden met de onvermij-
delijk toekijkende koeien. De Molen-
kolk is een uitstekend viswater voor de
karper, maar ook andere vissoorten als
de blankvoorn en brasem komen hier
voor.
Zaterdagmorgen 14 juli a.s. kan er in
wedstrijdverband worden gevist met
inachtneming van het wedstrijdregle-
ment.
Voor meer informatie betreffende het
wedstrijdreglement kan men zich wen-

den tot de heer Hamer (tel.
05755-1883) of de heer Rutten (tel.
05755-1203).

Tot slot:
— Inschrijven kan vanaf 's morgens

op de parkeerplaats van Bronk-
horst.

— Als prijzenpakket is er wederom een
beker en zijn er diverse royale vlees-
pakketten.

— De prijsuitreiking is direkt na af-
loop van de wedstrijd bij café-res-
taurant 'De Engel' te Steenderen.

— Indien de omstandigheden dit met
zich meebrengen, kan worden uit-
geweken naar een andere vislokatie.

De organisatoren hopen dat de regio-
nale hengelsportdag 1990 net zo'n
succes mag worden als die van 1989!

JUNI:
27 Bejaardenmiddag, Vierakker-

Wichmond.
29 Open Tafel, SWOV.
30 Ophaaldag, Prettymarkt Vorden,

Zwemver.

JULI:
1 HSV'de Snoekbaars',

seniorenwedstrijd.
2 ANBO,jeu-de-bouleen

klootschieten op camping 'De
Goldberg'.

3 Soos Kranenburg.
3 Open Tafel SWOV.
6 Open Tafel SWOV.
7 Pretttymarkt Vorden'64.
8 Fietstocht Kranenburg.
9 ANBO, klootschieten 'De

Goldberg'.
l O Open Tafel SWOV.
13 Open Tafel SWOV.
14-15 LudgermarktWichmond.
15 HSV'de Snoekbaars',

senioren wedstrijd.
16 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'.
17 Soos Kranenburg, eindmiddag.
17 Open Tafel SWOV.
19 ANBO, braderie.
20 Tony Turner, disco-show, Goud van

Oud, De Herberg.
20 Open Tafel SWOV.
22 ZomertochtVRTC, start De

Herberg Vorden en Ras Ruurlo.
23 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'.
24 Open Tafel SWOV.
27 Open Tafel SWOV.
28 Voetbalwedstrijd De Graafschap -

FC Twente.
30 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'.
31 Open Tafel SWOV.

Aqua-festijn:
nieuw evenement HAM-party
Water-spektakel in openluchtbad 'In de Dennen' in Vorden! Op zaterdag 7 juli organiseert de
Stichting HAM-party wederom een groot buitenfeest; het 'Aqua-festijn'. Show en spektakel in het
zwembad, W.K.-wedstrijd in de feesttent en live-optredens op het speciaal gebouwde podium van
'Livin' legend', Bert Siebelink, en als klapper de nieuwe Julya Lo'ko Band, 'Lo'ko She-Bang*!

Expositie
Van 14 juli tot en met 25 augustus a.s.
wordt er in het museum Frerikshuus te
Aalten een expositie gehouden die al-
les met de tijd te doen heeft. Zo is er
een grote verscheidenheid aan uurwer-
ken en klokken, zoals een rijtuigenklok
en een gevangenis-prikklok. Ook zijn
er zonnewijzers en zandlopers, waar-
onder een zandloper uit een kerk die
gebruikt wordt om de tijdsduur van
een preek aan te geven.
Het zou te ver voeren alles te beschrij-
ven, maar er is niets na gelaten om een
indrukwekkende expositie samen te
stellen, welke dagelijks is te bezichti-
gen. Maandagmorgen, zaterdagmor-
gen en op zondag is het museum ge-
sloten.

Ballonwedstrijd
Op Bevrijdingsdag 5 mei j.l. — een
stralende, bijna windstille dag — heeft
de 4/5 Mei Commissie een groot aan-
tal ballonnen en de Jenneke-pop het
luchtruim ingestuurd. De ballonnen
gingen wel héél hoogde lucht in, maar
door het ontbreken van de wind, zijn ze
helaas niet erg ver gekomen.

Zij kwamen o.a. terecht in: Leidschen-
dam, Woudsend, Houten, Utrecht,
Axel, maar ook in Vorden en Noordijk.
De Jenneke-pop b.v. werd gevonden
door: Gerjan Rietman uit Vierakker.
Hij is hiermee de prijswinnaar van een
verzorgd weekend in Ruurlo, aangebo-
den door de Stichting Ruurlo Promo-
tie.

Prachtige omgeving
Het openluchtzwembad 'In de Den-
nen' is gelegen aan de Oude Zutphen-
seweg 7, even buiten Vorden. Het bad
is omgeven door een prachtig decor;
uitgestrekte zonne- en speelweiden,
sfeervolle terrassen en een uitstekende
akkomodatie, gelegen in de bosrijke
omgeving aan de rand van het achtkas-
telendorp.

Organisatie
De stichting HAM-Party, die in de loop
der jaren een reputatie heeft opge-
bouwd met het organiseren van bijzon-
dere feesten, was dan ook direkt en-
thousiast toen zij benaderd werden
door het bestuur van 'In de Dennen'
om daar 'eens iets te organiseren'.
De lokatie werd door de HAM-Party
uitermate geschikt bevonden voor het
op poten zetten van een Popfestival,
met daarbij diverse attrakties in- en om
het zwembad.
Belangrijke uitgangspunten van de or-
ganisatie waren: De entreeprijzen
moeten laag zijn; de zwembaden blij-
ven toegankelijk voor publiek; de aan-
kleding moet fantastisch zijn; het pro-
gramma moet afwisselend zijn; W.K.-
liefhebbers mogen niet vergeten wor-
den, en de optredende acts moeten
klasse zijn!

Voorzieningen
De akkomodatie is nagenoeg perfekt;
ruime parkeergelegenheid pal voor de
ingang; voldoende toiletgebouwen,
douches en kleedruimten. Diverse bars
en eetstands zijn aanwezig, er is een
grote feesttent aanwezig, sfeervol aan-
geklede terrassen, een groot podium
met daarvoor voldoende dansruimte
etc. etc.

Zwembaden
De beide zwembaden zijn zowel 's mid-
dags als 's avonds geopend voor het
publiek, zwempak meenemen dus! Het
water wordt verwarmt een tot een aan-
gename temperatuur voor lijf, lief en
leden. In het achterste deel is onderwa-
terverlichting aangebracht, waardoor
een bijzonder effekt ontstaat. Over een
van de baden wordt een grote balk ge-
plaatst waarop het publiek kan dollen
met kussengevechten e.d.

Middagprogramma
Er is een kindermiddag (die ook leuk is
voor de volwassenen!) met diverse kin-
derspelen in- en om de baden. Er is een
groot springkussen en in de feesttent
worden continu tekenfilms gedraaid.
De kussengevechten op de balk zullen
een 'nat' hoogtepunt van de middag
worden!
Abonnementhouders hebben gratis
entree.

Avondprogramma
Het avondprogramma heeft als hoog-
tepunt een sensationeel optreden van
de nieuwe Julya Lo'ko Band: Lo'ko
She-Bang!
In de grote feesttent wordt rechtstreeks
de finale om de derde en vierde plaats
van het Wereld-Kampioenschap uitge-
zonden.
In het zwembad wordt 's avonds een
synchroon-zwemshow vertoond, die
d.m.v. de onderwaterverlichting prach-
tig te volgen is. De zwembaden blijven
's avonds geopend voor publiek. Met
een drankje in de hand en het lichaam
in het bad kan men zich dan in 'Holly-
woodse sferen' wanen!
De omgeving zal zich geleidelijk in een
'Lichtfeest' veranderen door de vele

spots e.d. die het complete terrein af-
bakenen. Tegen die tijd zullen ook de
live-optredens aanvangen.

Podiumprogramma
In het voorprogramma de Vordenaar
Bert Siebelink, die met covers van Neil
Young een aangename sfeer zal creë-
ren. Een heel stuk ruiger gaat het er
aan toe met de formatie 'Livin' le-
gend', de rockband uit Groningen met
de Engelse zanger Quincy Jones. De
band speelt nummers van o.a. Uriah
Heep, UFO, Deep Purple, Bad Com-
pagny, Led Zeppelin en vele anderen.
Geen top-40 achtige benadering, maar
rock & roll recht uit het hart. De leden
van de band hebben veel gemeen; ja-
renlang maakten zij deel uit van suc-
cesvolle rockbands en toerden frek-
went in het live-circuit. Dankzij de 'Bri-
tish voice' van Quincy Jones en het
spetterende gitaarwerk van Jan Poste-
ma klinkt de band dan ook zoals het
hoort: Livin' Legend.

HoofdactLo'Ko She-Bang!
De nieuwe formatie van Julya Lo'ko is
een band om te koesteren. Met een van
de beste zangeressen van Nederland,
zoniet de beste, tezamen met een klasse
band, bestaande uit muzikanten met
jarenlange ervaring in de betere Ne-
derlandse bands, staat deze wereld-
band momenteel volop in de schijn-
werpers.
De verkoop van de vorige week uitge-
brachte CD 'Lo'Ko She-Bang!' loopt
als een trein, en de fantastische single
'Time changes' wordt veelvuldig ge-
draaid.
Het repertoire bestaat voor de helft uit
eigen materiaal, zowel up-tempo als
ballads, funk en rock. Een formatie die
garant staat voor een uitstekend con-
cert. De stichting HAM-Party is er dan
ook trots op dat men deze band heeft
kunnen contracteren!


