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Oranjefeest Medlertol
heeft voor het eerst een Koningin

Vrijdagavond werd in de feestelijk versierde hal een aanvang genomen met het toneelstuk "Mee is zo
wies" door "Steeds beter" uit Ruurlo. A
Na de opening van voorzitter G. Hendriksen konden de feestelijkheden beginnen. In de historie van het
voor de 62e keer gehouden feest heeft Medler een koningin. Bij het koningschieten was het na+250 keer
raak door mevr. M. Meijerink, die daarmee de titel behaalde.

Het eerste schot werd gelost door de
koning van 1986 B. Fokkink.
Samen met de muziekvereniging
"Concordia" was de heer V. Til uit
Vorden voor de vijftigste keer actief
op het Medlerfeest. Hij kreeg een at-
tentie van de voorzitter.
De kinderen vonden hun vermaak
door allerlei spelletjes onder leiding
van Erik Knoef.

De uitslagen:
Vogelschieten: koningin M. Meijerink,
kop B. Bos, rechtervleugel G. Tol-
kamp, linkervleugel E. Gotink, staart
G. Hummelink.
Ringgooirn: l .D ina Klein Wassink,
2. Janny Klein Geltink, 3. Derkje Go-
tink.

Belschieten: 1. Dick Brummelman,
2. Bert Fokkink, 3. Guus Humme-
link.
Schijfschieten: 1. H. Meijerink, 2. J.
Dostal, 3. H. Fokkink.
Doeltrappen: 1. R. Dostal, 2. Paul Eij-
kelkamp, 3. Teun Brummelman.

Ballerospel Dames: 1. Ivonne Nijen-
huis, 2. mevr. Fokkink-Zoeverink,
3. Jannie Klein Geltink.
Korfbal gooien Dames en H eren: \. dhr.
A. Horstman, 2. Mevr. J. Hulstein,
3. Ab Knoef.
Pijltjes gooien Dames:1. Mimie Meije-
rink, 2. Janny Klein Geltink, 3. Gerda
Kamperman.
Dogcarrijden: 1. Linie Hendriksen,

2. Hema^ Dekker, 3. mevr. Brum-
melmaiP
Flessentent: 1. Rob Eijkelkamp,
2. Gerrit Norde, 3. Jan Fokkink.

Spelletjes
Groep l + 2: Slingershangen: 1. Peter
Groot Nuelend, 2. Ruben Stapel-
broek, 3. Marloes Aalbers.
Groep 3 + 4: Puzzel leggen: 1. Remco
Berendsen, 2. Suzan Frogen, 3. Bas-
tiaan Meijerink.

Groep 5 + 6: Kranten bezorgen: 1. G ijs
Korten, 2. Thomas Stapelbroek,
3. Kizzy Roelvink.
Groep 7 + 8: Kranten + bal bezorgen:
l .Nancy Rutgers, 2. Jasper Stapel-
broek, 3. Suzanne Nijenhuis.

P.V. "de Blauwkras" Geslaagd
Wedvlucht St. Quentin d.d. 27-6:
JJ. van Gijssel l, 2,4; H. ter Beek 3,9;
DJ. Swarthoff 5; D. de Beus 6; J.A.
Eulink 7; J.W. Bosvelt 8.

Wedvlucht Chateauxroux d.d. 28-6:
J.A. Eulink l, 2,3,8; DJ. Swarthoff4;
H. ter Beek 5; H. Nijhuis 6,7,9; D. de
Beus 10.
Jeugdcompetitie:
Ronny de Beus l, 2,4,6, 7; Annegeer
Hilferink 3, 8,9,10; Marcel Nijhuis 5.

Onze plaatsgenoot MJ. van Dijk
slaagde op de streekschool te Zwolle
als Grafisch technicus.

Feestelyke
Ouderavond
school "Het Hoge"
Donderdag 25 juni j.l. bezorgden de
39 leerlingen van de achtste groep een
geheel gevulde zaal van het Dorps-

centrum een plezierige avond.
Na opening door de voorzitter van het
schoolbestuur, dhr. W. Chr. Wichers,
werden o.l.v. meester Te Winkel enke-
le liedjes ten gehore gebracht.
Voor de pauze werd het toneelstuk
"Het goud van de zwarte ridder" ge-
speeld.
Karel, Joanne en Liesbeth openden
het tweede gedeelte van de avond met
muziek.
De musical "Geen idee" vormde een
waar hoogtepunt van deze avond. Er
werd besloten met het samen zingen
van een danklied.

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.30 tot J 2.30 uur -
op woensdag ook van
J 3.30 tot J 7.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken:
donderdagmorgen
(op afspraak)
Wethouder M r. M A.V.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

(afspraken kunnen te-
lefonisch worden ge-
maakt bij de receptie
van het
gemeentehuis. Tel.
05752-2323).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel
bezwaar in te dienen tegen besluiten
van de overheid en.wel bij het orgaan
dat de betreffende beschikking heeft
genomen. Hieronder vallen ook de
door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van
de verleende bouwvergunningen treft
u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels ge-
bonden. Voor nadere inlichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
l ter secretarie. Belangrijk is evenwel

dat een bezwaarschrift in principe
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden ingediend,
de onderstaande bouwvergunningen
zijn op 30 juni 1987 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan P. Hoeksma, Geurkenweg 2,

voor het gedeeltelijk veranderen
van de varkensschuur.

2. Aan R. Douwenga, Burg. Gallee-
straat 36, voor het verbouwen van
een winkel/kantoor/woonhuis al-
daar.

3. AanA.H. van der Logt, Het Heyink
5, voor het bouwen van een beging/
volière.

4. Aan F.A.H. Lebbink, de Banen-
kamp l, voor het bouwen van een
berging.

5. Aan H J. Fleming, de Banenkamp
3, voor de bouw van een berging.

6. Aan Th. van Dorsten, Molenweg 6,
voor het verbouwen en uitbreiden
van de woning.

2. Plaatsing van panden op de gemeen-
teli jke monumentenlijst .
Conform het verzoek van de eigena-
ren hebben burgemeester en wethou-
ders besloten om de panden: Elders-
maat 1; Riethuisweg 2 en Ruurlose-
weg 62 op de gemeentelijke monu-
mentenlijst te plaatsen.

Bert Regelink
Schutterskoning
buurtfeest Delden
De buurtvereniging Delden heeft za-
terdagmiddag onder zomerse om-
standigheden haar jaarlijkse buurt-
feest gehouden, waarbij muzikale me-
dewerking werd verleend door de mu-
ziekvereniging "Sursum Corda". De
traditionele volksspelen vonden
plaats op het terrein van de familie
Bannink aan de Spiekerweg. Daar was
tevens een grote feesttent neergezet
waar zowel vrijdag- als zaterdagavond
het toneelstuk "Apart Volk" werd op-
gevoerd.
Een toneelstuk, waarbij de medespe-
lenden allen uit het buurtschap Del-
den afkomstig waren. Het was bij de
familie Zeurstra inderdaad een apart
volkje. Oma deed alle mogelijke moei-
te om haar beide kleindochters Mar-
gie en Wiebertje aan de man te bren-
gen. Dat gelukte haar uiteraard, maar
dan wel dankzij allerhande verwikke-
lingen.
Onder regie van Henk Rouwenhorst
werd er een leuk toneelstuk op de
planken gezet. Medespelenden wa-
ren: Rinus Pelgrum, Elsbeth Rege-
link, Wilma Rossel, Henk Broekgaar-
den, Hermien Tiessink, Frieda Pel-
grum, Wim Bannink, Harrie Flamma,
Gerard Scheffer. Grime: Ina Regelink
en InaEskes. Souffleur: Gerrit Rossel.

De uitslagen bij de verschillende
volksspelen waren:
Vogelschieten: 1. en sq^^.erskoning
Bert Regelink, 2. H. Wbekgaarden
(kop),3. D.Besselink(l.vle\igel),4. B.

jerink (r. vleugel), 5. W. Bannink
(staart).
Vogelgooien: 1. Doortje Oostendarp
(romp), 2. Anja Hum^Mnk (kop),
3. Frieda Pelgrum (1. vlef^el), 4. Anja
Hummelink (r. vleugel).
Dogkarrijden: 1. Elsbeth Regelink,
2. Elsbeth Groot Enzerink, 3. Anny
Eggink.
Stoelendans: 1. Bernadet Wunderink,
2. M. Dijkman, 3. Harry Flamma.
Kegelen: 1. mevr. Hummelink,
2. Henri Eggink, 3. Peter Humme-
link.
Schieten vaste baan: 1. D. Besselink,
2. G. Rossel, 2. M. Eggink.
Schieten vrije baan: 1. R. Pelgrum,
2. H. Broekgaarden, 3. H. Humme-
link.
Jongens/meisjes 7 t/m 14jaar: 1. Hen-
ri Eggink, 2. Evelien Groot Roessink,
3. Remco Rozeboom.
Zaterdagavond was er na afloop van
de toneelvoorstelling gelegenheid
voor het maken van een dansje. Voor
de muziek zorgde het dansorkest
'The Woodpeckers".

O.W.M. Vorden
restitueert 15%
Tydens de Algemene Vergadering van
de Onderlinge Waarborg My. Vorden
op 24 juni j.l. is door de leden het be-
stuursvoorstel tot 15% premie-restitu-
tie goedgekeurd (198510% restitutie en
5% beschrijving ledenkapitaal).
De restitutie wordt verrekend met de
jaarnota over 1988.
De Onderlinge, die als brand- en
stormverzekeraar werkt in de ge-
meenten Hengelo, Vorden en Warns-
veld, heeft een goed jaar 1986 achter
de rug.
Het premie-inkomen steeg met 3% en
hoewel het aantal schade-gevallen
met 12 steeg, bleef de eigen behoud
schade nagenoeg gelijk aan 1985.

De normale kosten stegen evenredig
met het premie-inkomen. De totale
kosten waren in 1986 echter belangrijk
hoger door de kosten van het 50-jarig
jubileum. Ook werd geen restitutie
van de herverzekeraar ontvangen.
Gezien de goede solvabiliteit heeft
het bestuur besloten het ledenkapi-
taal in 5 jaar terug te betalen.
De heren H. Pelgrum en H.J. Pardijs
werden opnieuw in het bestuur geko-
zen.
In verband met de beëindiging van
zijn dienstverband met Sterpolis Ver-
zekeringen is de heer J.A. Norde niet
meer beschikbaar als buitendienstme-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

dewerker van de Onderlinge Vorden.
De heer A. Florijn neemt deze taak
voor de regio Vorden over.

Dankzij de nauwe samenwerking met
Sterpolis Verzekeringen kan de On-
derling Vorden terugzien op een goed
boekjaar 1986 en ziet zij de toekomst
met vertrouwen tegemoet.

Geslaagden D-niveau
Lhno Vorden
Een aantal leerlingen van de Chr.
Lhno "'t Beeckland" te Vorden heb-
ben de afgelopen maand in enkele
vakken examen gedaan op D-niveau
(het hoogste Mavo-niveau).
Alle leerlingen die dit probeerden,
slaagden erin bij minstens één vak dit
niveau te halen, en zo hun diploma
nog meer waarde te geven.
De geslaagden zijn:
J. Addink, Warnsveld; E. Biljardt,Zut-
phen; A.E.D. van den Berg, Hengelo
Gld.; I.G.M. Geurts, Hengelo Gld.;
D.H. Groot Roessink, Hengelo Gld.;
A. Groot Tjooitink, Baak; ThJ.M. van
der Kolk, Warnsveld; R.M. Meijerink,
Hengelo Gld.

Afscheidsavond
Prinses Julianaschool
Voor de afscheidsavond van de leer-
lingen die de Prinses Julianaschool in
het buurtschap Wildenborch gaan
verlaten, waren vrijdagavond zo'n 100
personen naar de Kapel gekomen.
Tijdens deze feestelijke bijeenkomst
voerden de groepen 6-8 de musical
"Geen Idee" op. Ook de groepen 1-5
maakten hun opwachting op het to-
neel. Zij brachten enkele toneelstu-
kjes, afgewisseld door zang.
Mevr. G. Kistemaker heeft het gehele
schoolgebeuren vanaf 1982 op de film
vastgelegd. De door haar vertoonde
film over de Oranjefeesten, sport-
wedstrijden e.d. werd met veel aan-
dacht door de aanwezigen bekeken.

Ondertrouwd: H. Vlogman en G.M.
Rouwenhorst; T.J.M. Wiegerink en

' W. Stegeman.
Gehuwd: J.A. Gravendeel en L.M. van
Amersvoort; G. Nijenhuis en E.W.L.
Ouwehand.
Overleden: H.A. Plag, oud 72 jaar;
T. Duisterhof-Boonstra, oud 76 jaar.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 12 juli 10.00 uurDs.K.H.W. Klaas-
sens.

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 juli 10.00 uur Openluchtkerk-
dienst, uitgaande van de evangelisatie-
commissie herv./geref.

Geref. Kerk Vorden
10.00 uur Dhr. N. Esmeijer v. Hoenderlo;
19.00 uur Ds. J.G. Marseille v. Lochem

Weekenddienst huisarts
11-12 jul i dr. Vaneker. Tel. 2452.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 11 juli 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Warringa, tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst tandarts
11-12 juli H.F. van Dam, Lochem. Tel.
05730-1684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van ,8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafelde Dekje
Maand juli: Men. v.d. Berg. Tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

Stichting voor maat schap pc l ij k r
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N .H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



UITSLAG PRIJSVRAAG

Enige weken geleden stond dit Vignet in het Contact:

De meeste inzendingen gaven als antwoord dat dit het vignet i.v.m.
het nieuwe kantoor van Drukkerij Weevers BV zou zijn.
Dit antwoord was niet goed.
Het gaat om de nieuwe naam van Administratiekantoor Vorden BV:

DEREGT BLOEMENDAAL 2> WIEGERINCK
Administratie - Ac ;countsncy - Automati; -,f-T-ing -

financieel- FisaCRal- Juridisch Adviseur .̂

Ruurloseweg 21 "7251 LA Vorden

Tel.05752-1405/2086

Uit de goede inzendingen werden de volgende winnaars getrokken:

1 e prijs f 50,-: De heer E.J. Wentink
van Heeckerenstraat 8
7251 XJ Vorden

2e prijs f 25,-: Mevrouw H.J. Kapper-Wenneker
Wilmerinkweg 3
7251 HJ Vorden

3e prijst 10,-: Hanneke Nijenhuis
Insulindelaan 14
7251 EK Vorden

De prijzen kunnen op ons kantoor aan de Ruurloseweg worden
afgehaald.

NIEUW!!
TER KENNISMAKING

WILLS O k.
" Q-Bij aankoop van een

een nagellak ter waarde van f 3,95 CADEAU.

barendsen Zutphenseweg 15

VORDEN

Martens
Uteds dotltTtffendl

Zutphenseweg 9, Vorden
Tel. 1292.

TENNISSHORTS
vanaf 9,9O

TENNISRACKETS
vanaf 1 2,50

TRAININGSPAKKEN
vanaf l 9,—

VOETBALSCHOENEN
vanaf 9,95

OPRUIMING
Hier enkele van de koopjes:

VOETBALSHIRTS
nu 1 2,50

SLAAPZAKKEN v a 39,

POLOSHIRTS
enSTRANDSHORTS
10% Korting
KATOENEN TRUIEN
vanaf 49,—

STUNTAANBIEDING!
GEEN VERGISSING!

ERRES
DV468

HO videorecorder
inkl. afstandsbediening KV 5609
VPS voorbereid
voorprogrammering van 3 progr
toe 31 dagen vooruit
35 voorkeurzenders

nd beeld
beeldscherpte-instelling
tracking BRUTO
assembling ink| BTW
ITK-toet s

ERRES PORTABLE TV

RS 140402

ERRES STEREO RADIO-
RECORDER TR 0885
3 Golfbereiken: MC, LC en FM.
Uitgangsvermogen 2 x 2 Watt

37 cm. Kleurentelevisie
Keuzemogelijkheid van 12 voor
keurzenders. Aangepast voor
video-recorderweergave.
Van

NU VOOR

AKKERMANSSTRAAT 9

VELSWIJK/ZELHEM

TELEFOON 08344-301

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen geldig do, vrij, zat 9-10-11 juli

VRIJDAG
MARKT

AANBIEDING

2 dozen
a ca. 500 g

Aardbeien
3,95

MAANDAG
13 juli

PANKLARE
ANDIJVIE

500 g 1,50

DINSDAG
14 juli

VERS GESCHR.

WORTELTJES

500 g 1,25

WOENSDAG
15 juli

PANKLARE
ZOMER R. KOOL

500 g 95

± 10 SOORTEN RAUWKOST UIT VOORRAAD
LEVERBAAR ̂ ^—^^—————

Lekker en Vers Brood
koop je bij de
Warme Bakker
Alles heeft z'n prijs
Lekker en
Vers Brood ook!
AANBIEDING:

Zeeuwse koek
Bolussen
Krente bollen e \

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

\NIND/MOIENB/1KKERS

van 3,50 voor O/~™

van 4,50 voor ^F/"~

n 5 betalen

BAKT HET VOOR U

Een
geslaagde

barbecue
WIJ zorgen

er voor

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram

V
ARKENSVUES

OORDELIG
ERS

ERASSENO LEKKER

BARBECUE WORST
100 gram 1,25

div. soorten SAUSEN
per 100 gram 1 ,—

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
150 gram 1,25

Cervelaat
100 gram 1,25

Haas Rib
karbonades

1 kilo

9,45
MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi
1 kilo

6,25

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

Weekend specialiteit:

Entrecote
100 gram 2,25

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijn 1 kilo 6,95
grof 1 kilo 9,90

Schouderkarbonades

1 kilo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H, gehakt

1 kilo 6,95
Rundergehakt

1 kilo 9,90
Hamburgers

per stuk 1,—

De tuinen van
"de Wiersse"

Vorden
opengesteld op zo. 12
juli van 10.00-18.00
uur. Entree f 4,- p.p.

Parkeren gratis.

Wij hebben voor U,
karnemelk, boerenkaas,
gezonde zuivelprodukten,
kwark, yoghurt.
BOTER- EN KAASBOERDERIJ
IBINK, Arfmansteeg 1, Ruurlo.
Tel. 05735-1796, aan de weg
Ruurlo-Lichtenvoorde.
Ook op de weekmarkt te Ruur-
lo.

ZOMERVOORDEEL
Gero pannenset

f 149,-
Gero cassette's

zeer goedkoop
Tuinmeubelen

speciale prijs
BK pannen

in de opruiming
Slaapzakken

voor'n zachte prijs
OPRUIMING IN

Schemerlampen

JANSEN
Bleekstraat 1
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1360

Strapless B.H.
met beugel

nu vanaf 9,95

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Als je voor een toprncrk kiest
verlang je ook de beste service..

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

Wij zijn van vrijdagmiddag 10 juli
t/m maandag 13 juli

GESLOTEN
Wilt U hier rekening mee houden

i.v.m. het ophalen van Uw bestellingen?
B.V.D.

'de Knots" - Ruurloseweg 45 - Hengelo Gld.
tel. 05753-2616 J



Blij en dankbaar zijn wij met de
geboorte van ons zoontje en
broertje

Ferdi
Yvonne, Jan, Saskia, Annelies
Wassink-Koers

7006 CM Doetinchem,
Nonnenmate 21,
4 juli 1987

Door uw felicitaties, bloemen,
kaarten, cadeau's, etc. is de
1 7e voor ons een onvergetelij-
ke dag geworden.
Hartelijk bedankt.

Nico en Tine van Goethem
en kinderen

Vorden, juli 1987.

VERHUISD: M. Bargeman
Hoetinkhof 271 naar
Dorpsstraat 87 7025ACHalle
Tel. 08343-1158.

TE KOOP: Alle soorten kool
en preiplanten, selderie, pe-
terselie, sla, knolraap, kool
rabie en ijsbergsla planten.
Jonge konijntjes Kleur-
dwergjes. D. Klein Geltink,
Schuttestr. 1, Vorden. Tel.
05752-1498.

TE KOOP: nieuwe aardappe-
len H. Scheffer, Delden. Tel.
05752-1333.

TE KOOP: Walker bungalow-
tent 6 pers. f 200,- Tel.
05754-532. Beeklaan 28,
Wichmond.

TE KOOP: Maxinette Dames-
fiets Gazelle.
Te bezichtigen bij Kuypers,
Dorpsstraat 12, Vorden.

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

TE KOOP: Opel Rekord 2300
diesel Bj. 1980. APK-gekeurd
tot jan. '88. Te bevr. na 17.00
u. E. Dostal.Tel. 05752-2665.

TE KOOP: nieuwe aardappe-
len. Steenblik, Nieuwenhuis-
weg4. Tel. 05753-1770.

TE KOOP: Surfplank com-
pleet, f 450,-. Tel. 05752-
2274.

TE KOOP: VOUWBED op
wieltjes (z.g.a.n.) compleet
met matras en matrasdek.
Tel. 05752-3308

TE KOOP: nieuwe aardappe-
len, alle soorten koolplanten,
knolraap, sla, andijvie, rode
biet, prei en peterselie planten.
Afrikanen en asterplanten bij
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

TE KOOP: BANKSTEL 1-1-2
zits, eiken met leer, niet pom-
peus; achthoekige EETTAFEL
met 4 stoelen, apart model. Al-
les in nieuwstaat.
Tel. 05752-3231.

TE KOOP: Kippen broed '87.
Twents Hoen. H. Jansen. Zel-
hemseweg 4, Hengelo G ld. tel.
2411.

TE KOOP: V.W. kever bj. '73.
Geheel gerest. APK tot 20-5-
'88. f 2000.-. Baron v.d.
Heijdenlaan 9, Wichmond.
Na 5 uur.

Elke dag vers geplukte aard-
beien voor consumptie en diep-
vries. Kwekerij Hendriks, Uile-
neststr. 1 5, Keijenborg.
Tel. 05753-1395.

TE KOOP: Vouwcaravan 6
persoons: zeer mooi en zeer
voordelig. Eventueel ook TE
HUUR vanaf 1 augustus.
Te bevragen bij: H J. v.d. Berg,
Haarweg 1, 7261 LE Ruurlo.
Tel. 05735-2576

De biljartsport is een echte
sport, natuurlijk ook voor de
jeugd. Zie voor informatie de
advertentie elders in dit blad.

met
Televisie

reparaties
- direc*

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
We<j naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorder Tel. 05752-1000

IN PLAATS VAN KAARTEN

18 juli 1987 zijn wij

G.Janssen
en

J. Janssen-Lebbink
40 jaar getrouwd.

U wordt hierbij uitgenodigd om een bor-
rel te komen drinken op onze receptie in
zaal "De Herbert"/Dorpsstr. 10
tussen 15.30 en 16.30 uur.
Tot dan.

Gerrit en J o

Vorden, Raadhuisstr. 8.

In plaats van kaarten

Donderdag 16 juli hopen wij
met onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen
ons 50-jarig huwelijk te herdenken

G. Kreunen
DJ. Kreunen^Janssen

Gelegenheid tot feliciteren
van 20.00 tot 22.00 uur
in zaal "Schoenaker", Ruurloseweg 64,
Kranenburg- Vorden

7251 KT Vorden, juli 1987
Mossel se weg 2

„De Heer is mijn Herder"

Voor ons veel te vroeg, is heden toch nog onverwacht
van ons heengegaan onze lieve zorgzame man, vader,
opa en zoon

JAN JANSEN
ECHTGENOOT VAN E.M. ROOZENBOOM

op de leeftijd van 54 jaar.

Vorden: E.M. Jansen-Roozenboom
R ia en Sjoerd
Gerrie en Gerrit
Jan en Silvia
H.L. Jansen-Heuvink
en kleinkinderen

7251 DJ Vorden, 3 juli 1987
Zutphenseweg 79

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Enige en Algemene kennisgeving

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft
betekend, geven wij U kennis van het overlijden van
onze broer, zwager en oom

JOCHEM BRANDENBARG

in de ouderdom van 92 jaar.

Vorden: B. Brandenbarg
H. Brandenbarg
R. Brandenbarg-Geltink
neven en nichten

7251 BC Vorden, 29 juni 1987
Kerkstraat 5

Op verzoek van de overledene,
heeft de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden.

m^^Jm r ^j^&^

Special

Deense
goulash
100 gram

1,65
Kippebouten

p. kg 5,98

Weekendrecept

Tip voor de boterham:

LEVERKAAS 150 gram 1,49

SALAMI 150 gram 2,98

maandag: SPEKLAPPEN P kg 6,98

dinsdag: VERSE WORST 500g 4,98

woensdag: GEHAKT (h.o.h.) 500 g 4,98

KEURSLAGER VLOGMAN
Zutphenseweg 16, Vorden. Tel. 1321.

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

u

IN PLAATS VAN KAARTEN

Op 11 juni en 16 juli zijn

Annie
en

Gerrit Hiddink
65 jaar.

Zij hopen dat te herdenken
op Vrijdag 1 7 juli.

Receptie van 20.00-22.00 uur in
Café-Rest. "De Herberg",
Dorpsstr. 10, Vorden.

7251 PN Vorden, Juli 1987
Deldenseweg 1

De praktijk is gesloten
tot en met dinsdag 28 juli.

Spoedgevallen: Patiënten met achternaam A tot
en met H voor tandarts Edens, Dorpsstraat 5, Vor-
den, tel. 1453; Patiënten met achternaam l tot en
met Z voor de twee kollega's in het Stations-
gebouw Vorden. Tandarts Haccou, tel. 1908 of
tandarts de Kruyf, tel. 3372.

WA. Houtman
Addinkhof 1, Vorden LOGA Raadhuisstraat 22, tel. 05752-3100.

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,

Kin etc. etc. Op de boter en
asboerderij

„'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
JanZoeteman J r.

Heden overleed na een langdurige ziekte onze lieve,
dappere moeder, schoon-, groot- en overgrootmoeder

GERRITJE KREUNEN-WANSINK
weduwe van Johannes Egbertus Kreunen

op de leeftijd van 86 jaar.

Winterswijk: J.G. Grevink- Kreunen
G.J. Grevink

Vorden: WA. Kreunen

Vorden: HansHulleman
Marianne Hulleman-De G reef
Jeroen en Marije

Vorden: let Annevelink-Hulleman
Henk Annevelink
Peter en Susan

Zutphen: Annet Hulleman
B art van Bregt

7251 AG Vorden, 7 juli 1987
Nieuwstad 63

Liever geen bezoek aan huis.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen vrijdag
10 juli van 19.30 tot 20.00 uur in het uitvaartcentrum
"Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 11 juli
om 12.00 uur in de N.H. Kerk te Vorden, waarna aan-
sluitend om 13.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

N a de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condo-
leen in genoemd uitvaartcentrum.

Nu:

Gratis 13X13 of
13X18 Vergroting

Bij inlevering van uw
volle kleurenfilm

Geldig JULI en-AUGUSTUS

VAKFOTOGRAFIE

Spalstraat 10,
7255 AC Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2386
Vakfotograaf B.F.N, lid:
Colour Art Photo Internationaal

Fleurige Francs,
schitterende Schillingen,

degelijke O-Marken,
prachtigePesetas:

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

GROOT VOORDEEL in in-
maakglazen. Veder weck-ke-
tels voor gas en elektra, beu-
gels, ringen en thermometers.
fa. JANSEN, Bleekstraat 1,
Hengelo Gld. 05753-1360.

•»,
' •

Te koop:

nieuwe aardappels
W. A. Eskes
Kapelweg 14
Vierakker
tel.: 05754-434

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Buitenlands geld Eurocheques
Travellercheques Reisverzekeringen
U sluit er een goede en voordelige reisverzekering af. En huurt er
voor weinig geld een kluis voor uw sieraden en waardepapieren.
Want die gaan niet op vakantie. U wel. De bank met de S wenst u
gelukkige weken. En levert graag een bijdrage aan de voorpret.

Buitenlands geid van de bank met de S.
Dat is geld dat gelukkig maakt.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J.Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.



PROGRAMMA HENGELOSE KERMIS 1987 Bij Bruin Café, Discotheek

"De Zwaan"

n

WOENSDAG 8 juli ^
starten wij met 't trio "Assorti" in ons Bruine Café *ir

VRIJDAG 10 juli 4
wederom een daverend gezellige avond met
't trio "Assorti"

Zaterdag 11 en zondag 12 juli
G randioos tuinfeest met Barbeque ^S
m.m.v. de succesvolle formatie NET EFFE GEZELLIGER
'Take it easy" BRUIN CAFÉ

BRUISENDE "ROYAL GARDEN" FLITSENDE DISKOTHEEK

Zondagmiddag 12 juli
in onzeTropical Garden een sublieme

Tropical Drive-in show.
Wij wensen een ieder veel kermisplezier.

Zondag 19 juli
presenteren wij in onze discotheek Marcha

(Marga Bult)
(deelneemster Eurovisie Songfestival)

300 kaarten in voorverkoop, dus op = op, want VOL = VOL
Graag Tot Ziens bij Café Discotheek "D£ ZWAAN ", S palstraat 3, HENGEL O

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor groter
licht doorlaat en helder gezichtsveld inde
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marten
Zutphenseweg 9, Vorden.

6
Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansen
erkend gas- en water-technisch
installateur —- Installatie en

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

Bouwvakvakantie 1987
Als u nog wat te bestellen hebt, of er
moet nog verf klaar gemaakt worden
voor binnen of buiten of er moet nog
behang besteld worden, wilt u dan zo
goed zijn dit vroegtijdig aan ons door
te geven, want er is nu erg veel te
doen.
De bestellingen kunnen nu al opgege-
ven worden tot 15 juli 1987

Hartelijk dank voor uw medewerking.

schildersbedrijf

Uiterweerd B.V.
Ruurloseweg 35, Vorden. Tel. 1523

meesterschilder

Wij kochten de gehele voorraad (± 10.000 stuks) Uitzoeken, ongeacht
kleur of maat!

Per

Merk:

5 kleuren: marine
grijs
khaki
lichtblauw
en raf

Am.mt. 28-42

Winkelprijs fl.

1e Keus

stuks

555»
«0* *°

Bij bovenstaande transactie bedongen wij
een groot aantal

evenals bovenstaande broeken van de beste kwaliteit
die wij voor een ZÉÉR SCHERPE PRIJS kunnen aanbieden

per stuk 45.- per 2 stuks 75.- per 3 stuks 100.-
DE NIEUWSTE fï\ II nCMQ

U U LU t IN O
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdagvan 9.00-12.30/13.30-18.00 uur;
Zaterdags 9.00- 16 .00 uur; Vrijdags koopavond; Maandags gesloten

Dorpsstraat 29

Ruurlo



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 9 juli 1987

49e jaargang n r. 14

Warme weer speelde Pretty Markt parten

Het is in Nederland ook altijd wat an-
ders. Hebben we eindelijk warm zo-
mers weer dan is het ook weer niet
goed. Althans niet voor de Vordense
zwem- en poloclub "Vorden '64" die
afgelopen zaterdag haar jaarlijkse
Pretty Markt hield.

Gedurende het gehele jaar zijn leden
van de club in touw geweestom overal
"spullen" te verzamelen die zaterdag
verkocht zouden worden.

En dan plotsklaps een weertje dat echt
niet geschikt is om een markt te be-
zoeken.

Zaterdagmorgen hadden de organisa-
toren niet over belangstelling te kla-
gen en werd er nog wel het één en an-
der verkocht, 's Middags was het
"knudde met een rietje". Toen uitein-
delijk de balans werd opgemaakt
bleek dat de omzet enkele duizenden
guldens beneden de raming was ge-
bleven.
De Pretty Markt is voor de Vordense
zwemclub zo'n beetje de levensader.
De markt is nl. noodzakelijk om de ve-
reniging financieel in stand te houden.
Huur zwembaden, training e.d. wor-
den uit de opbrengst van de markt be-
taald.

Het bestuur van "Vorden '64" gaat
echter niet bij de pakken neerzitten en
zal zich dezer dagen gaan beraden
welke volgende akties gehouden kun-
nen worden.

In elk geval is men deze zomer nog
van de partij tijdens de braderie, waar
getracht zal worden de "schade" van
zaterdag te herstellen. Het lijkt te-
genstrijdig, maar bij de braderie die in
de avoi^uren wordt gehouden, hoopt
men flV vanzelfsprekend wél op
mooi weer!

IVN-cursussen
in najaar 1987
U woont in Hengelo G, Keijenborg,
Vorden, Steenderen, Linde of omlig-
gend plaatsen.
U zou wel wat meer willen weten over
het ontstaan van de Achterhoek, over
landschap en bossen, paddestoelen en
andere herfstverschijnselen? U vraagt
zich af wat milieu nu eigenlijk is, of
hoe dieren de winter doorkomen?
Dan biedt IVN-afd. Lochem precies
wat u zoekt.
In september starten er - bij voldoen-
de deelname - twee "groencursussen"
waar die onderwerpen behandeld
worden. Eén voor de regio Hengelo
G. en één voor de omgeving van La-
ren. 6 lessen en 5 excursies, ongeveer
om de 14 dagen.
In Hengelo op dinsdagavond en de
opvolgende zaterdagmorgen. Voorde
feestdagen in december zijn de cur-
sussen afgelopen.
Hebt u belangstelling? Meld u dan bij:
Mevr. C. B rouwer, N ieuwstad 23, Vor-
den, tel. 05752-1060
of bij Dhr. R. Versteegen, Prunus-
straat 18, Hengelo G. Tel. 05753-2976.

Fietscrosswedstrijden
"De Graafschap-
rijders"
Ter gelegenheid van het feit dat de
fietscrossbaan van "De Graafschaprij-
ders" de afgelopen weken een drasti-
sche "beurt" heeft gehad (de baan
werd op verschillende plaatsen verbe-
terd) werden er zaterdag door het be-
stuur wedstrijden georganiseerd
waaraan door vele jongelui uit de re-
gio werd deelgenomen. Ook de zoge-
naamde "vrije rijders" konden hun
hart ophalen.
De uitslagen waren als volgt:
Junioren
6 jaar: 1. Emiel Plekel, 2. Erwin Ge-
luk^. BjornterHotst; 7j aar: 1. Arjan
Nijland, 2. Johan van Gelderen,
3. Harold Janssen; 8 jaar: l.Jarno
Sneller, 2. Robin v.d. Kop, 3. Ronald
van Arkel; 9 jaar: 1. Bjorn Nijland,
2. Mark'Havinga, 3. Freddy Ploeg; 10
jaar: 1. Arjan Ribbers, 2. Andrew
Mc.Gillinoy; 11 jaar: 1. R. ten Hoo-
pen; 12 jaar: 1. Edward Sneller,
2. Evin v.d. Kamp, 2. Henri Remmer-
ta; 13 jaar: 1. Mario Reus, 2. Andre

Plakke; 14jaar:\. MartinHein,2. Mi-
chel Thomassen; 75 jaar: Ramond
van Zadelhof, 2. Vincent Hendriks,
3. William Remmerta; 16jaar: 1. Mi-
chael te Boome, 2. Henk Jan Plakke,
3. Matthieu Roerdink.

Experts
8jaar: 1. JarnoDriessen; 9jaar:Mar-
greet Geluk; W jaar: 1. Jeroen Nagel;
IJ jaar: 1. Johan Kurten; 12 jaar:
1. Davy Ploeg, 2. Arno Linnenbank;
13jaar: 1. JanjaSimon, 2. Marcel Pol-
kamp; 14jaar: 1. MarkWenink, 2. Ri-
chard van Zomeren, 3. Bertjan Ree-
rink; 15 jaar: 1. Andre Roerdink,
2. Rudi Wijkamp.

Cruisers
14/15 jaar: 1. Vincent Hendriks,
2. Martin Heis, 3. Michael Thomas-
sen; meisjes 7jaar: 1. Gerda Wentink;
meisjes 8-9 jaar: 1. Nancy Keyzer;
meisjes 10-11 jaar: 1. Bianka ter Wiel,
2. Miranda Linnebank, 3. Diane
Rens; meisjes 12-13 jaar: l .J. van
Lith, 2. Janine Weykamp; 14-15jaar:
1. Gerdy Scholten.

Recreanten
Meisjes 10-11 jaar: 1. Marina Pijpers;
6 jaar en jonger: 1. Madik Plekel,
2. DennyHijstek,3. AnnekeBeerten;

' 7 jaar jongens: 1. Wolter Rattink; //
jaar: 1. Rene Huntink, 2. Gauder
Bultman, 3. Peter Holland; 13 jaar:
l .Dirk Rattink; 14 jaar: 1. Dynand
Bolster.

Open klasse
7jaar: 1. Arjan Nijland, 2. Emiel Ple-
kel, 3. Johan van Gelderen; 8-9 jaar:
1. Marcel Geluk, 2. Patrick v.d. Broek,
3. MarkHavinga; 10-11 jaar: \. Johan
Kuster, 2. Reinold ten Hoopen, 3. Je-
roen Nagel; 12-13 jaar: 1. JanSimon,
2. Marcel Polkamp, 3. Andre Plakke;
14-15 jaar: 1. Mark Wentink, 2. Bert
Jan Reerink, 3. Rudi Weykamp; 16
jaar: 1. R. te Boome.

Barbecue avond
"Jong Gelre"
De afdeling Vorden van "Jong Gelre"
houdt vrijdagavond 10 juli haar jaar-
lijkse barbecue-avond. Deze vindt
plaats bij de familie Abbink aan de
Kruisdijk 9 te Vorden.
De leden van "Jong Gelre" mogen
voor deze gelegenheid gerust een
vriend, vriendin, broer of zus mee-
brengen.

CluV
kampioenschappen
Treffer '80
Ter afsluiting van het seizoen hield de
Vordense tafeltennisvereniging -Vor-
den '64" de clubkampioenschappen.

Bij de jeugd werd Chr. Wichers kam-
pioen^. Ronald Rouwenhorst, 3. Ed-
win Bouwhuis.

B ij de meisjes ging de titel naar Joanne
Wichers, 2. Ingrid Oostenenk, 3. El-
len Dieters.

Bij de senioren eiste RolphGasper de-
titel voor zich op, 2. Frans Hoven-
kamp, 3. Gerard Weevers.

Tijdens de afgelopen kompetitie wist
Rolp Gasper in het persoonlijk klasse-
ment de eerste plaats te behalen.

De start voor het nieuwe seizoen van
'Treffers '80" is op 27 augustus. Er zul-
len twee senioren- en één jeugdteam
aan de competitie gaan deelnemen.

Uniek watercircus
overstroomt Nederland

Wie na het gereedkomen van de pijlcrdam voorgoed verlost dacht te zyn van onvoorspelbare watermas-
sa's, komt bedrogen uit. In 1987 wordt Nederland namelijk overspoeld metEuropa's grootste reizende wa-
tershow: het Aqua Circus. Gelukkig beschikt Aqua Circus over voldoende technische know-how om het
water binnen de perken, oftewel binnen de stalen wanden van het bassin te houden.

Iedereen weet wat circus is. En bijna
iedereen vindt circus wel leuk. Veel
gehoorde klacht is echter dat een cir-
cus altijd hetzelfde is: de ene circus-
voorstelling is vrijwel q^|merkt in-
wisselbaar voor de andew^rijwel ie-
dereen ook houdt van shows met dan-
send water. Alleen kun je met klate-
rende fonteinen geen urenlang pro-
gramma vullen.

Daarom combineert Aqua Circus de
leukste dingen van het circus met de
meest spectaculaire zaken van de wa-
tershows tot spetterend topamuse-
ment voor het hele gezin.

Aqua Circus is een van oorsprong En-
gelse productie die in 1987 met een
grote tent zo'n 150 Nederlandse ge-
meenten bezoekt. Centraal in de
show staat en omvangrijk bassin met
maar liefst 100.000 liter water. In dat
bassin spuiten metershoge fonteinen
tot vlak onder het tentdak. Fonteinen
die dankzij een computergestuurde

Achtkastelenfïetstocht
Aan de woensdagmiddag gehouden
Achtkastelenfietstocht werd door 35
personen deelgenomen. De heer de
Roode fungeerde dit keer als gids.

pompinstallatie kunnen dansen op de
maat van de muziek en dankzij een
uitgekiende onderwaterbelichting op
verrassende wijze van kleur kunnen
veranderen. Ook een overrompelen-
de waterval zal het publiek ervan over-
tuigen dat het in een echt watercircus
te gast is.

Het water in Aqua Circus is een show
op zich. Maar daarnaast ziet de toe-
schouwer nog een groot aantal men-
selijke en dierlijke artiesten in, boven
en op het water en op een 40 vierkante
meter groot podium. Aqua Circus kan
uit tal van nummers een keus maken.
Zeeleeuwen en pinguïns in een kod-
dig optreden, zeemeeuwen, een to-
verfee met tientallen witgevederde
duiven, lachwekkende en muzikale
clowns, vertederende poedels en een
nummer met twintig verschillende
diersoorten zoals katten, vossen,
apen, geiten, ara's en een neusbeer.
Kwaliteit bieden uiteraard de arties-

ten die via het Tsjechische Staatscir-
cus gecontracteerd zijn met attracties
die uitblinken door acrobatische en
evenwichtskunstige hoogstandjes.
Voor spanning en sensatie zorgt een
trapeze-act zonder vangnet boven het
water.
Aqua Circus overspoelt Nederland
met een unieke show vol onverwachte
wervelingen. Een show die bij het pu-
bliek stellig aan zal slaan, omdat er
nog nimmer een dergelijk waterspek-
takel in ons toch zo waterrijke land te
aanschouwen was.

In ons verspreidingsgebied treden zij
op te:
VORDEN, "Het Wiemelink"
op woensdagmiddag en -avond 15 juli.
Voorverkoop: VVV, Decanijeweg.
Tel. 3222
RUURLO, Willem-Alexanderlaan
(Everwenninkhoek) op donderdag-
middag- en -avond 16 juli. Voorver-
koop: Sigarenmagazijn Tante Pietje,
Dorpsstraat 17a. Tel. 1343.

Politievaria

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Kip Tempo Doeloe
Benodigdheden voor 4 personen: 4 hele kippebouten, l flinke uit, l
teen knoflook, l laurierblaadje, 2 theelepels laos, l theelepel ketoem-
bar, l theelepel sambal oelek trassi, l blikje tomatenpuree, l theelepel
gemalen sereh, l kopje kokosmelk (van gemalen kokos met warm wa-
ter en dan uitpersen), l lepeltje bruine suiker, l eetlepel olie.

Bereidingswijze: Snij de kippebouten in tweeën en laat ze in de olie
lichtbruin bakken. Doe de kip uit de pan. Laat in de rest van het vet de
gesnipperde ui lichtgeel bakken en voeg de kruiden toe en de puree.
Pers de knoflook er boven uit. De sereh en de kokosmelk als laatste!
Doe dan de kipstukken er weer bij en laat een half uur gaar pruttelen.
Dien op met witte drooggekookte rijst, komkommer, seroendeng,
kroepoek en sambal.
N.B.: deze schotel is niet heet.

Op l juli werd op de Smidstraat een personenauto aangereden. De dader reed
na de botsing door zonder zich te melden. Een getuige had echter het kenteken
van de verdachte auto opgenomen en aan de hand daarvan kon de dader, een in-
woner uit Vorden, worden achterhaald en kon proces-verbaal worden opge-
maakt.

Door onbekenden is een legger van de loopbrug over de Veengoot gedeeltelijk
doorgezaagd. Dit gebeurde op een zodanige wijze dat de zaagsnede niet opviel
en dat bij de minste aanraking de plank van de brug zou vallen. Gelukkig zijn er
geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Eventuele getuigen die iets verdachts
hebben waargenomen op of in de nabijheid van de brug worden verzocht zich te
melden.

In een woning aan de Maandagweg brak op 4 juli schoorsteenbrand uit. De
brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen.

Op zondag 5 juli vond op de kruising Rondweg/Het Hoge opnieuw een aanrij-
ding plaats. Een inwoner uit Warnsveld reed met zijn personenauto vanaf de
Baakseweg de kruising op en verleende geen voorrang aan een inwoner uit Die-
penveen die over de Rondweg in de richting Hengelo reed. Er waren geen per-
soonlijke ongelukken, maar beide voertuigen werden zodanig beschadigd dat
ze moesten worden afgesleept.

VERKEERSOVERTREDINGEN
De afgelopen week zijn nogal wat verkeersdeelnemers bekeurd terzake diverse
overtredingen, onder andere: opgevoerde bromfietsen, ongeldig deel III, een
vrachtauto welke niet APK was gekeurd en flink overbeladen, een defecte rem-
inrichting van een aanhangwagen achter een personenauto, een niet verze-
kerde en niet APK gekeurde personenauto, defecte verlichting, geen buiten-
spiegels en niet juist gekoppelde rempedalen van een landbouwtrekker, snel-
heidsovertreding met een motorfiets op de Baakseweg en het niet dragen van
autogordels plus niet voldoen aan een bijzondere voorwaarde in het rijbewijs.



Zaterdag 18 juü "Beach Party"
bij Graaskamp aan het meer
Stichting "Ham Party"
verwacht veel publiek
Het Caribische strandfeest dat de Stichtimg "Ham Party" zaterdag-
avond 18 juli aan het meer van de familie Graaskamp organiseert be-
looft een enorme happening te worden.
Hans Wagenvoort en André Schröer, de initiatiefnemers voor dit eve-
nement, /ijn er heilig van overtuigd dat er een kleine duizend man pu-
bliek op af zal komen.

Vanwaar deze optimistische gedach-
e?

André en Hans behoeven over deze
vraag niet lang na te denken. "Zeven
jaar geleden zijn wij begonnen met
het geven van een fuif. Dat deden we
met z'n drieën. André Schröer, Mar-
cel Scholtz en ik. Deze fuif werd al
spoedig bekend. De ene vriend nam
weer een andere vriend mee, kortom
binnen enkele jaren kwamen er hon-
derden op af. Echt gezellig", zo zegt
Hans Wagenvoort.

Stichting
"Op gegeven moment ga je verder kij-
ken. Hans en ik besloten toen om er
een Stichting van te maken (Stichting
"HAM Party"), hetgeen wil zeggen
dat wij bij het organiseren van bijvoor-
beeld een evenement als dit strand-
feest, samen het risico dragen", zo vult
André Schröer aan.
Overigens maakt Marcel Scholtz sinds
een paar jaar geen deel meer uit van
de organisatie. Wel hebben beide
vrienden intussen veel hulp van Geert
Wolsing, de specialist op het gebied
van verlichting.

Muziek en show
Het programma dat de Stichting
"Ham Party" volgende week zaterdag
brengt liegt er niet om. Het woord
"Caribean" strandfeest duidt al op
veel muziek en show.
Zo treedt b.v. de Steel-Show Combo
'The Tropical Vibes" op. Een zeven-
mans sterke formatie. "Sancocho", 12
mannen en vrouwen die een aantal
swingende Braziliaanse dansen zullen
opvoeren. Dansen waaraan het pu-
bliek zich letterlijk en figuurlijk kan
warmen.
De Limbo-show van 'The Super Fox"
(drie man) laat zien dat je voor het
Limbo dansen enorm lenig moet zijn.
"Yazila", de buikdanseres, zal onge-
twijfeld menig mannenhart sneller
doen kloppen!
'The Mini Trinidad", eveneens een
groep die felle opzwepende Brazi-
liaanse dansen zal presenteren. De
drie mansband "Trionga" zal het pro-
gramma kompleteren.

MAITAI
André en Hans hebben deze avond
bovendien voor het publiek nog een
paar verrassingen in petto. In Vorden
circuleren hardnekkige geruchten dat
de drie mooie meiden, de formatie
"Mai Tai" vormende, hun opwachting
op het strandfeest zullen maken. Al-
leen maar geruchten?
André en Hans doen er het zwijgen
toe. "Eerlijk we kunnen er niets over
zeggen, wij weten het niet", aldus bei-
de organisatoren, terwijl ze elkaar
glimlachend aankijken!
Bij het meer van Graaskamp worden
twee grote circustenten neergezet. Bij
mooi weer gaan ze aan de zijkanten
open. Voor de artiesten is een groot
podium gebouwd met daarvoor een
grote dansvloer.

Veel hulp
De Stichting "Ham Party" laat niets
aan het toeval over. Gedurende de ge-
hele avond hebben André en Hans de
medewerking van veel jongelui die er-
voor zullen zorgen dat het feest ver-
loopt zoals de organisatoren zich dat

wensen. De plaatselijke EHBO bete-
kent in dit verband een onmisbare
steun. Ook is men bijzonder te spre-
ken over de medewerking van de poli-
tie, brandweer, gemeente en niet te
vergeten de familie Graaskamp die
spontaan het terrein voor dit strand-
feest beschikbaar stelt.
André en Hans wijzen er nadrukkelijk
op dat dit strandfeest een feest is voor
jong en oud. Iedereen is welkom. Tot
en met vrijdagavond 17 juli kan men
in de voorverkoop voor een tientje
een kaartje kopen. De voorverkoop-
adressen zijn: VW Vorden, café "De
Herberg" Vorden, café "Schoenaker"
Kranenburg, café "'t Slöfke" in Lich-
tenvoorde, VW Lochem, Bar "In den
olden Keyzer" Lochem, platenshop
"Black & White" Lochem en café
"Heezen" in Steenderen.

Quitte spelen
De Stichting "Ham Party" heeft circa
900 man publiek nodig om quitte te
spelen. De kosten voor het gehele
feest bedragen tussen de 15.000 en
20.000 gulden. "Voor een financieel
fiasco zijn we niet bang. Ook niet wan-
neer het zou regenen. De afgelopen
jaren is duidelijk gebleken dat onze
avonden aanslaan", zo zeggen André
en Hans. Hoewel er voldoende par-
keerruimte is, adviseren zij met name
de plaatselijke bevolking de fiets te
pakken.
Gedurende het strandfeest kan het
publiek de inwendige mens ook laten
genieten. Drank en eten (in Caribi-
sche stijl) is voldoende aanwezig.
Waarvan akte!

Geitenkeuring
Vereniging
"De Dageraad"
Almen E.O.
Zaterdag 27 juni j.l. werd op het ter-
rein van Café "De Uitrusting" te Eef-
de de jaarlijkse vereniging keuring ge-
houden.
Uitslagen:
Bokken:Kampioen: Delius van dhr. J.
Gosselink, Toldijk; 2e Emiel van dhr.
W.G.B. Hulleman, Almen; 3e Xippe-
demus van Vereniging De Dageraad,
Almen.
Beste uier: Janneke 5 (Toggenburger)
van Agnes Wijnbergen, Warnsveld.
Kampioenen:
Witte geiten: Sonja van Freriks, Bree-
devoort; Res. Lientje van H J. Stok-
kink, Warnsveld.
Toggenburger: Janneke 5 van Agnes
Wijnbergen, Warnsveld; Res. Femke
l van J.A. Valk, Aalten.
Bonte geiten: Jolanda 2 van J. Gosse-
link, Toldijk; Res. Klazina van Vati
Galen, Warnsveld.
Witte Lammeren: Ingrid vanR.W. Su-
selbeek, Warnsveld; Res. Angelique
van Annie Stokkink, Warnsveld.
Toggenburger lammeren: Heidie 3
van J .A. Valk, Aalten; Res. Marike van
Spieker, Brummen.
Bonte lam: Floortje 2 van Kinder-
boerderij Zutphen.

Op zaterdag 15 augustus 1987 is er
Provinciale keuring in Lochem in ma-
nege "De Luchte" aan de Koedijk.

HAMOVE volop bezig
met de voorbereiding van
de motorraces om het
kampioenschap van
Nederland.
In het kader van haar 50-jarig bestaan
organiseert de Hengelose Auto- en
Motorvereniging HAMOVE op zon-
dag 12 juli a.s. de 4e ronde om het
Kampioenschap van Nederland mo-
torraces in de diverse klassen.
Van de 6 races die meetellen voor het
kampioenschap van Nederland zijn er
drie verreden, n.l. te Heeswijk,Eems-
haven en Assen. Zo geleidelijk komt
er wat tekening in de strijd om de ti-
tels, maar echte kanshebbers zijn er
nog niet wat de zaak in Hengelo des te
spannender maakt.

HAMOVE is met de voorbereiding
voor de races op zondag 12 juli op cir-
cuit de "Varssel-Ring" in volle gang.
Besprekingen met grondeigenaren,
gemeente, politie, brandweer, EHBO
en KNMV zijn gestart en binnenkort
wordt begonnen met de opbouw van
het circuit.

Deze wedstrijd is het tweede grote
evenement van HAMOVE dit jaar op
wegrace-gebied. Na de prima verlo-
pen Paasraces is er weer veel werk aan
de winkel.

Er zal op 12 juli veel te genieten zijn
want er komen liefst 9 klassen aan
start, w.o. de zijspannen met de we-
reldkampioenen Egbert Streuer en
Bernard Schnieders.
Het belang van de wedstrijd blijkt uit
het feit dat de televisie opnamen komt
maken, welke op een later tijdstip
worden uitgezonden.
Zoals voorheen komen er tribunes bij
start en finish, evenals sta-tribunes in
de spectaculaire Molenbocht, waar zo
menig duel werd beslist.

In Frerikshuus te Aalten:

Tegels uit vyf eeuwen
Vanaf zaterdag 27 juni a.s. is er in mu-
seum Frerikshuus een tentoonstelling
ingericht van wandtegels. Deze tegels
zijn verzameld door de heer A. van
Ginkel uit Oud-Maarsseveen en de
collectie omvat een periode van niet
minder dan vijf eeuwen. De oudste te-
gels dateren reeds uit de zestiende
eeuw; daarvan zijn er een aantal te
zien. Van grotere omvang is de verza-
meling uit de beide daaropvolgende
eeuwen, de zeventiende en achttien-
de eeuw. En tenslotte is ook de vorige
en deze eeuw op de expositie verte-
genwoordigd.

De heer Van Ginkel, die nu enige tijd
van een pensioen geniet, heeft in zijn
leven gewerkt als aannemer en als ver-
tegenwoordiger bij een handel in
bouwmaterialen. In beide functies
kwam hij veel in aanraking met men-
sen, die zich voor wandtegels interes-
seerden. Zodoende wist hij een in-
drukwekkende verzameling bijeen te
brengen, afkomstig uit alle delen van
Nederland.
Tegels v/jjten in de loop van de eeu-
wen me^Rerlei voorstellingen ver-
sierd, ook in verschillende kleuren. Er
zijn tegels met landschappen, am-
bachten, kinderspelen, dieren, bijbel-
se voorstellingen, maar ook met
bloempojfcn, vazen en ornamenten.

Men spreekt verder van vierpastegels,
randtegels, kwadraattegels en ta-
bleaus. Wie zich met dit onderwerp
bezig houdt zal een veelheid van va-
riaties kunnen ontdekken.

De tentoonstelling is gedurende ze-
ven weken te bezichtigen, dat is der-
halve op zaterdag 15 augustus voor
het laatst. Openingstijden van het mu-
seum zijn van maandag tot en met za-
terdag van 14.00 tot 17.00 uur. En van
dinsdag tot en met vrijdag bovendien
van 10.00 tot 12.00 uur.

HOU ZS APMT!

AGENDA

JULI:

10 Barbecue avond "Jong Gelre"
bij fam. Abbink.

19 Zomertocht 40 km. V.R.T.C.
"de Achtkastelenrijders".

AUGUSTUS:
2 d'n Oost'n rit "Jong Gelre"

bij Café "Schoenaker".
11-12-13-14 Fietsvierdaagse

"Jong Gelre".
16 "Jong Gelre" dagje uit.

VORDENSE MARKTLOTEN
verkrijgbaar bij: HJ. Koning
Wilhelminalaan 22

Voor uw opleidingen naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

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

ROLLUIKEN Holtslag
Ruurlp
Uw specialist op
rolluikengebied
Wegens groot succes in april, in de maanden
juli en augustus wederom super aanbiedingen die U niet
mag missen, als U toch al het plan had om Rolluiken aan
te schaffen.

Bel nu voor een vrijblijvende offerte 05735-2000

HOLTSLAG Bouwmaterialen B.V. - Ruurlo
Spoorstraat 28.

LEGO
BAZAR SUETERS

VORDENSE MARKTLOTEN
verkrijgbaar bij: HJ. Koning
Wilhelminalaan 22

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch

Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

DrVALEWEIDE'

20Rozen 4,75
5 Cynia's 4,00

5 Hanggeraniums 9,75

Kipschnitsels gevuld met
champignons p. stuk 1,60
Borrelhapjes P kg 4,50
Braadkuikens
p. kg. 5,25

POELIER HOFFMAN

Donderdagavond 23 JULI
tijdens de BRADERIE Buiten optreden van

Nederlands
jongste orkest

MET 'N DRUMMER VAN 11 JAAR!

En... traditie getrouw op de braderie

PILSJE VOOR 'N PIEKIE
Donderdag in de ZAAL (airconditioned!) het
bekende duo \Alhgglo

uit Enschede
AANVANG 21.00 uur VRIJ ENTREE

Zaterdagavond 25 JULI
Een gezellige dansavond met

Trio "Assorti"
AANVANG 21.00 uur VRIJ ENTREE

bod<

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

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

DCK.C!

U 'nUn

RECTIFICATIE

De Openbare
Bibliotheek

is wegens vakantie

GESLOTEN
van 13 t/m 24 juli.
Vooraf kan men extra boeken

meenemen.
Tevens is verlenging vooraf

mogelijk.

WYZONOL voor binnen en
buiten. Alles voorradig.

Natuurlijk bij

Uiterweerd
meesterschilder

P.S. de winkel is achterom.

ner. U

Stomerij
W. Piepers
B reegraven 24 - Warnsveld
Telefoon 05750-23877

Dekens
per stuk

Wist U dat wij gratis halen en brengen in Vorden.



Specialist in Japonnen en Grote maten

DAMESMODE

MISTERSTRAAT 78 - 7101 EZ WINTERSWIJK -
TEL 05430-13980

KNAL OPRUIMING!
vanaf 13 juli onze laatste restanten van de ZOMERKOLLEKTIE

voor fantastisch lage prijzen
Zie onze etalage en kom binnen kijken! ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Parkeren voor de deur.

Biljartvereniging
K.OT. VORDEN

heeft nog plaats voor jeugdle-
den. Heb je interesse in biljarten,
bij ons bestaat de mogelijkheid
les te krijgen. Natuurlijk spelen
we ook in de jeugdkompetitie in
het distrikt Doetinchem van de
K.N.B.B.
Leeftijd tot 18 jaar.
Natuurlijk zijn seniorenleden bij
ons ook van harte welkom.

Heb je interesse, bel dan
Andre de Bruijn

tel. 05752-3353.
b.g.g. kun je ook bellen

Amold Schut
tel. 05752-1363.

KERMIS IN VORDEN V

Herberg'T
kaarten in voorverkoop:

donderdag 23 juli:

SPRING EN MARIBELLE
zaterdag 25 juli:

Openlucht- en zaalfestijn:
- barbeque
- Hanska duo
- 7-mans Showorkest

NEVER MIND
- ca. 24.00 uur

DEMIS ROUSSOS
VOL = VOL
Voorverkoop kaarten alleen voor 25 juli:
rest. Stegeman - Laren
rest. de Luifel - Ruurio
café Meezen - Steenderen
rest. de Herberg en VW-kantoor - Vorden
Music All In - Zutphen
rest. Concordia - Hengelo

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

i
maar dan wel kwaliteit vis,

omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

FOTOHOME
KLEURENFOTO'S

Kleurenfoto's van absolute topkwaliteit, formaten 9x9,
9x11,5 en 9x13 cm afhankelijk van uw film, voor slechts
49 et. per afdruk. Dat is nog eens goed nieuws voor
fotograferend Nederland.

30% grotere kleurenfoto's, formaten 10x10, 10x13 en
10x15 cm afhankelijk van uw film, slechts 59 et. per afdruk.

Het ontwikkelen kost maar 4,50 en nabestellingen levert
Fotohome vanaf 85 et. per afdruk. Profiteer ook van
onze ontwikkelservice en breng uw filmpje snel
naar uw Fotohome dealer.

Formaten 11x11, 11x14 en

GROTERE __
O KLEURENFOTO'S AOff

11x16,5 cm per stuk voor slechts %^ ̂ r W ••

UW FOTOHOME DEALER:

Slg. SpeC. Braam, Burg.Galleestraat 10a, Vorden

Sig. Mag. Tante Pietje, Dorpsstraat 1 ia

Jansen & gal
auto-schadebedrijf

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen l
van't Medler :

§
Ruurloseweg 114 $
Vorden - Tel. 6634

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

HARMSEN
Burg. Galleestraat 52, Vorden. Tel. 05752-1486

Bouwvakvakantie 1987
Tijdens de bouwvakvakantie is

onze winkel

de eerste week open
Daarna zijn we veertien dagen gesloten.
Noteert u het even!

schildersbedrijf

Uiterweerd B.V.
meesterschilder

Ruurloseweg 35, Vorden, tel. 05752-1523
P.S. de winkel is achterom.

AAN DE VERZEKERDEN

ZIEKENFONDS OGZO

ZIEKENFONDS EN SPECIALISTEN
Tussen de overkoepelende organen van de medische specialisten en de
ziekenfondsen is een konflikt gerezen..
Hierdoor hebben een aantal specialisten hun overeenkomst met het ziekenfonds
opgezegd. De mogelijkheid bestaat, dat u van deze specialisten nu zelf de
rekening krijgt gepresenteerd.

In dat geval dient u als volgt te handelen:

- Legitimeert u zich bij ieder bezoek aan de specialist nadrukkelijk als
ziekenfondsverzekerde;

- U hoeft de specialist niet kontant te betalen. U hoeft niets te ondertekenen.
Wij raden u dat zelfs ten sterkste af. Vraag de specialist om een rekening.

- Stuur de originele nota van de specialist door naar het ziekenfonds. Vermeld
op de nota duidelijk uw naam, adres, bank- of gironummer en
verzekeringsnummer.
U dient de van de huisarts te ontvangen verwijskaart met de nota mee te
sturen. (Bij herhalingsbezoek is een verwijskaart niet nodig). Het ziekenfonds
zal de nota na ontvangst zo spoedig mogelijk aan u vergoeden. Er vindt geen
kontante uitbetaling plaats.

- U dient zelf een kopie van de rekening achter te houden.

Er zijn ook specialisten die hun overeenkomst met het ziekenfonds niet hebben
opgezegd. Bij deze specialisten blijft alles gewoon bij het oude. Van hen zult u dus
ook geen rekening ontvangen.

Wilt u meer informatie?

Ons ziekenfondskantoor is elke werkdag kontinu bereikbaar van acht uur
's ochtends tot vijf uur 's middags.
Een speciaal informatieteam zit klaar om uw vragen te beantwoorden. Tot nader
bericht gelden bovengenoemde openingstijden ook voor OGZO's
informatiekantoor in het Streekziekenhuis te Winterswijk. De Ziekenfondswinkel
rijdt de gebruikelijke route.

Ons telefoonnummer: 05470-84444

REGIONAAL ZIEKENFONDS OGZO
GROTESTRAAT 92 - POSTBUS 19
7470 AA GOOR



BUICK DECKER
TUINGEREEDSCHAP

SmiMM». HECGf SCHAAR. OF VBWUTKRMACHME % BUGK&BÜCKER

KSdflBR
Smederij -

huishoudelijke artikelen
gereedschap

BI en D HEGGESCHAAR
GC 400
van 199,- voor

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET ter inzagelegging ontwerp-beschik
king (art. 24, lid 2, Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 10-
7-'87 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur, met dien verstande dat het Dorpscentrum van 13
juli tot en met 3 augustus a.s. wegens vakantie is geslo-
ten (voor inzage buiten de werkuren kunt u desgewenst
een afspraak maken ter gemeentesecretarie), ter inzage
het ontwerp van de beschikking op het verzoek van Be-
stuur Stichting Dorpscentrum Vorden, het Wiemelink
18, 7251 CZ Vorden om vergunning tot het oprichten
of in werking hebben van een Horecabedrijf met zaal,
kadastraal bekend gemeente Vorden sectie K, 2079,
plaatselijk bekend Raadhuisstraat 4 en 6. Datum ver-
zoek: 9 maart 1987.
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 toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is mede op basis
van een verricht akoestisch onderzoek een ontwerp-
vergunning opgesteld met voorschriften, waarbij is
voorzien in het aanbrengen van diverse voorzieningen
aan het gebouw van de jeugdsoos, enwel ter voorko-
ming of beperking van gevaar, schade of hinder voor de
omgeving.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mon-
deling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tij-
dig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 24 juli 1987.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 9 juli 1987
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
De secretaris.
Mr. A.H.B, van Vleuten

De burgemeester,
J.F. Geerken, loco.

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestel 42.

GEMEENTE
VORDEN

VOORBEREIDINGSBESLUIT
De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat de ge-
meenteraad van Vorden in zijn openbare vergadering
van 30 juni 1987 onder nr. 18 heeft besloten dat voor
het perceel Hengeloseweg 13 te Vorden een herzie-
ning van het bestemmingsplan wordt voorbereid.
Het vanaf 10 juli 1987 vigerende voorbereidingsbe-
sluit en de daarbij behorende kaart liggen vanaf vrijdag
10 juli 1987 voor een ieder ter gemeentesecretarie ter
inzage.

Datum: 9 juli 1987
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Ljevevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Jubileum Aanbieding
Juli

BI en D STRIMMER
D 609
van 79,- voor

BflRENDSE
Zutphenseweg 15

Vorden

tel. 05752-1261

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet, mede-
werking te verlenen aan de heer G .H. Ruesink, H engelo-
seweg 13, te Vorden voor de nieuwbouw van de boer-
derij op het perceel Hengeloseweg 13.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekeningen liggen vanaf 10 juli 1987, gedurende
één maand voor een ieder ter inzage ter gemeente-se-
cretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening (Koetshuis).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder te-
gen genoemd voornemen schriftelijk bezwaren indie-
nen bij hun college.

Datum: 9 juli 1987
Burgemeester en wethou(
de secretaris.
Mr. A.H.B, van Vleuten

voornoemd,
de burgemeester.
Mr. M. Vunderink

Heden i Voorraad:

Gebroken
puin 0-40

voor vele doeleinden geschikt.

A.T.V. Industrieweg 4, 7251 JT Vorden. Tel. 2665

H.H. Landbouwers
Wilt U de

hoogste prijs
voor uw

koeien en
nuchtere kalveren,
ook voor schapen,

dan naar
H. Waenink
05752-1082

KUN JE een leuk balletje
stoten? Kom eens kijken bij
K.O.T.! Zie de advertentie
elders in dit blad.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

interieuradviseur

jpieterse
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

DE LAATSTE 3DACEN

en dit zijn onze spelregels:

Donderdag: kwartfinale!
Alles-
uitzoeken
voor 20.-„15.

Vrijdag: halve finale!
Alles
uitzoeken
voor 15.-,10.
Alles*
uitzoeken
voor en

RUURLO
(ACHTER DE KERK)

Adverteren kost geld...

niet adverteren kost meer

Modecentrum

RUIMT OP
Ruurlo

10-50% Korting
Zonnejurkjes nog div. maten. Jacks en korte jasjes Kolberts v.a. 49,-
nu v.a. 25,- tot maat 52 v.a. 69,- Pantalons v.a. 59,-
Japonnen "/m v.a. 98,- Blouses v.a. 29,- Jacks 98,- + 129,-
B lazers nu 75,- + 98,- Rokken v.a. 39,- Overhemden

25,- + 39,- + 19,-

Kinderbroeken v.a. 10,-
Polo's -- sweatshirts en T.shirts nu 20,- - 29,- + 10,-

Kindershorts v.a. 10,- Jacks NU voor 1/2 prijzen en nog minder
Koopjes in hand- en theedoeken, lakens en slopen

Op alle lingerie - beha's - corselets en ondergoed 10% KORTING
Opruiming van restanten beha's + ondergoed


