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Hoop op goed weer
tijdens Braderie en Zomerfeesten
In Vorden hoopt men dat het de tweede helft van deze week een beetje meezit met de weersomstan-
digheden. Immers dan staan de zomerfeesten, kermis en braderie op het programma. In samen-
werking met de plaatselijke ondernemersvereniging staat er bijvoorbeeld voor donderdag 16 juli
een aantal interessante attrakties op het programma.
In de Dorpsstraat wordt een groots
opge/.ette braderie gehouden. Niet
alleen presenteren een aantal mid-
denstanders hun waren, ook de
plaatselijke verenigingen worden in
de gelegenheid gesteld via akties of
spelletjes te trachten wat centjes voor
hun clubkas te vergaren,
lussen cie kramen door zal het dweil-
orkest „Les Mie/erables" uit Weerse-
lo door het dorp paraderen orn het
publiek muzikaal te vermaken. Op de
parkeerplaats bij Hotel Bakker /al de
„Berkelkapel" uit Haarlo onvervalste

Egerlander muziek ten gehore bren-
gen. Op het podium bij de Dorps-
straat en de Burgemeester Gallée-
straat is een optreden van „Bennie's
Band", een band die een beetje soul
en swing/al brengen. De toneelvere-
niging „Krato" verzorgt een toneel-
optreden met het stuk Kr aio op
scherp!.
Rond het grasveld voor de NH Kerk
is vrijdagavond 17 jul i de traditionele
Kinderbraderie, waanoor de kinde-
ren /ich bij het WV-kantoor kunnen
opgeven. Uiteraard zal de plaatselij-

ke horeca op de Zomerfeesten inspe-
len. Bij ,,de Herberg" speeld donder-
dag 16 ju l i de band ,,Sound Selek-
tion", vrijdagavond in het café de
formatie „Limousine". Voor zater-
dag 18 juli vindt het grote zaal / tuin-
feest in ,,de Herberg" plaats met o.a.
een optreden van Arie Ribbens en
,,'1'ramband". In 't Pan t off el t je speelt
donderdagavond 16 j u l i het trio ,,As-
sorti" en zaterdag 18 ju l i het topor-
kest,, Reflex".
Op het Marktplein gedurende die
dagen KERMIS.

• Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ. 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.

^TIJDELIJKE
VERKEERD

MAATREGELEN
In verband met de braderie op l O j u l i
aanstaande hebben burgemeesteren
wethouders besloten om op die dag
van l 1.00 tot 03.00 uur ( 1 7 j u l i ) de
volgende (onderdelen van) wegen.at
te sluiten voor bestuurders:

— een gedeelte van de Zutphense-
weg/Dorpsstraat vanaf de Deca-
nijeweg tot aan de Horsterkamp;

— een gedeelte van de Raadhuis-
straat vanaf de Burgemeester
Vunderinkhof tot aan de Dorps-
straat;

— een gedeelte van de Zutphcnse-
weg vanaf de Ronclweg tot aan de
Strodijk;

— de Strodijk vanaf de Rondweg tot
aan de Zutphenseweg;

— de Burgemeester Galleestraat
vanaf het kruispunt Molenweg/
het Jebbink tot aan de Dorps-
straat.

Tevens geldt op bovengenoemde da-
tum en tijden een parkeerverbod
voor beide /ijden van de Horster-
kamp vanaf de rotonde tot aan de
Vordensebosweg.
In verband met aktiviteiten in de
Burgemeester Galleestraat op zater-
dag 18 ju l i aanstaande, is op die dag
tussen 12.00 uur en 18.00 uur het
gedeelte van de Burgemeester Gal-
leestraat gelegen tussen de Kerk-
straat en het jebbink/Molenweg in
beide richtingen afgesloten voor be-
stuurders.

ERGUNNINGENf
Op 7 ju l i jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

— de heer }. Lieitink, Ruurloseweg

l Of) te Vorden, voor het verbou-
wen van een kantoorgebouw tot
woning met berg- ambachtsruim-
ten en het bouwen van een gara-
ge, op het perceel Ruurloseweg
106 te Vorden;

— de heer B.H.A. Mullink, Ganzen-
steeg 7 te Vorden, voor het uit-
breiden van een varkensschuur
op het perceel Ganzensteeg 7 te
Vorden.

- de Stichting l let Geldersch Land-
schap, Zijpendaalseweg46 te Arn-
hem, voor het kappen van een es-
doorn op het terrein van Kasteel
Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
teren wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

jj

j> VERVOLG-ACCEPT-
GIRO

GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN 1992

Kind april is de aanslag gemeentelij-
ke belastingen 1992verzonden.
Deze aanslag kan worden betaald in
drie termijnen van ieder twee maan-
den. Betaling dient plaats te vinden
voor of oj) de vervaldag.

De eerste vervaldag is: 30- 6-1992
De tweede vervaldag is: 31- 8-1992
De derde vervaldag, tevens de laa ts te ,
is: 31-10-1992

Het gebruik van een acceptgiro
maakt betaling gemakkelijk.
Door gebruik te maken van de ac-
ceptgiro kunt u eenvoudig en snel
betalen. U vu l t in welk bedrag u de/e
keer wilt betalen en het nummer van
uw girorekening of bankrekening.'
Daarna plaatst u uw handtekening
en /endt het naar uw girokantoor of
bankkantoor.

Eerste vervaldag 30- 6-1992 is
inmiddels verstreken!
Hoe nu verder?

K r / i j n 4 s i tuat ies mogelijk:
1. U heeft de eerste termijn voor 30

juni voldaan, en de tweede en der-
de termijn wilt u ook gespreid be-
talen.
Dan ontvangt u binnenkort voor
de nog openstaande schuld een
vervolg-acceptgiro. De/e acceptgi-
ro kunt u gebruiken voorde beta-
ling van de tweede t e r m i j n . Na be-
taling van de tweede termijn, dus
voor 31-8-1992, ontvangt u in sep-
tember een vervolg-acceptgiro
voor de betaling van de derde ter-

• mijn.

2. L' heeft de eerste termijn na
3()-f)-1992 betaald, en daarom
geen vervolg-acceptgiro ontvan-
gen. Toch wilt u gespreid gaan be-
talen.
U kunt de tweede termijn voklqen
via eer^Bferen bank- of giro-op-
dracht.^^
Schrijf het bedrag over op bank-
rekeningnummer 28.50.37.986
t.n.v. de Gemeente Vorden onder
vermelding van het belastingjaar
en het ^fclagnummer! Het giro-
numme^^m de NV Bank Neder-
landse Gemeenten te 's Gravenha-
geis 1081.
Betaalt u voor 31 -8-1992, dan ont-
vangt u in september automatisch
ren vervolg-acceptgiro voorde be-
talingvan de derde termijn.

3. U heeft nog niets betaald van het
bedrag op de aanslag.
Als u nog geen enkele betaling op
de aanslag heeft gedaan, ontvangt
u geen vervolg-acceptgiro. U kunt
voor betaling van de belasting de
acceptgirokaart gebruiken die ge-
hecht is aan de aanslag. Indien u
een gedeelte overmaakt voor
81-08-92 dan ontvangt u in sep-
tember een vervolg-acceptgiro.

4. U wilt in één keer betalen.
Het is mogelijk om de belastings-
chuld in één keer te voldoen. I let
totale verschuldigde bedrag moet
dan wel op de laastste vervaldag
31-10-1992/ijn voldaan.

Nadere informatie
Voor vragen over de aanslag kunt u
contact opnemen met de afdeling Fi-
nanciën, te le fonisch bereikbaar t i j -
dens kantooruren onder nummer
05752-7429 (döorkiesnummer).

ao
; MOOI MEEGENOMEN

Eind-middag K.B.O.
'Soos Kranenburg'
Om ca. 2 uur kon de voor/. Mevr.
/ents-Willcmsen 45 leden welkom
heten. Na de koffie met zwanehals
kon een ieder deelnemen aan diverse
spelen: sjoelen, kikvorsspel, ballero,
trekbiljard en kegelen in de zaal en
het spel Jeu-de-Boules op het daar-
voor bestemde terrein buiten.

Na de kampioenschappen van 'Ra t t i '
( > \ , de K.K. in /weden, de Tennis-
kampioenschappen op Wimbledon,
houden wij de/e middag de 'Olympi-
sche Spelen voor Senioren' op 't
Medler met de/e woorden opende
Pastoor van /eelst de diverse spelen.

Na teksten uitleg van Mevr. ten Have
en the standby van Pastoor van
Zeelst, rolden de /.ware boules van
700 a 800 gram ca. 400 keer over het
terrein. De vrouwelijke jury, de da-
mes Zents en Gal hadden voor de/e
middag weer fraaie prijzen voor de
win n aai s aangekocht.

Voor de eerste prijs van de diverse
spelen viel een fraaie fruitmand van
groente-vakman Huitink te verdie-
nen, voor de 2e en 3e prijs pakken
koff ie en jus d'orange. Als troostprij-
zen na loting plakken chocolade.
De v l o t t e seiveersters /orgden op tijd
vooreen koele drank, ook op het ter-
rein buiten en voor de hapjes tussen-
door. Tot slot werd men allen getrak-
teerd op een heerlijke salade.

Mevr. Zents dankte tot slot allen voor
de komst naar 't Medler c j f e > o i de
deelname aan de spelen.

Geslaagd
Arjan Wilgenhof uit Vord^felaagde

cn^Oplei-aan de AGRON (Agrarisc
dingen Oost-Nederland),
Doetinchem.

lokatie

Opbrengst collecte
In Vierakker-Wichmond heeft de col-
lecte voor de epilepsiebestrijding van
het Nationale Kpilepsiefonds 'De
Macht van het Kleine' het mooie be-
dragvan i l .702.50 opgebracht.

De collecte voor het Nationaal Epi-
lepsie Fonds — De Macht van het
Kleine, die van 29 juni tot en met 4
juli 1992 gehouden werd, heeft in
Vorden f 5.882,05 opgebracht.

Dank/ij de/e collectie kan veel ge-
daan worden aan wetenschappelijk
ondcr/oek. v o o r l i c h t i n g e n act ivi tei-
ten voor mensen met epilepsie. Alle
gevers en collectanten hartelijk dank.

Geslaagden
Geslaagd voor de Middenstandscui-
sus (IMO): mevr. G.F.B, van Beek-
Nengerman; dhr. K.H.J. Kruitbosch;
dhr. E.R. Looren de Jong; dhr. R.E.P.
Schreuder; mevr. A.E. ten Ti je-Poot;
dhr. M. Schenk.

Met 2 kandidaten wordt het examen
voortgezet

Kranenburgse verenigingen
voor dorpshuis met sportzaal
In april j.1. kwamen alle Kranenburgse verenigingen bij elkaar om
te praten over de problemen die ontstaan zijn door de interne
veranderingen bij gasterij Schoenaker.
Door de/e veranderingen / i j n veel
a k t i v i t e i t e n n ie t meer mogelijk en
/ijn enkele verenigingen op straat
komen te staan. Het bestuur van Kra-
nenlmrgs Belang kreeg de opdracht
mee diverse mogelijkheden te bekij-
ken om te komen tot een ge/amenlij-
ke oplossing voor alle verenigingen.
De afgelopen maanden / i j n benut
om in andere buurtschappen te k i j -
ken naar de aanwe/ige accommoda-
ties en in Kranenburg te /oeken naar
een geschikt onderkomen.
()p l:') j u l i j . l . kwamen alle verenigin-

gen weer bij elkaar in /aal F.ijkelkamp
en werden de eventuele mogelijkhe-
den door Kranenburgs Belang voor-
gelegd. Ken grote meerderheid van
de verenigingen sprak de voorkeur
uit voor een dorpshuis met een
sport/aal, welkt- zodanig is van op/et
dat het gebouw past in de landeli jke
omgeving van Kranenburg. Het be-
s t u u r van Kranenburgs Belang zal de
komende t i j d dv benodigde contac-
ten gaan leggen met de aangewe/.en
i n s t a n t i e s om die plannen \oor te
leggen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

^ervormde Gemeente
Zondag 19 juli 10.00 uur ds. H. Westerink.

Kapel de Wildenborch
Zondag 19 juli Evangelisatiedienst 10.00 uur ds.
Vos.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 19 juli 9.30 uur ds. P.W. Dekker, Viering
H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, Viering H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 18 juli 18.30 uur Eucharistieviering.

R K Kerk Vorden
Zondag 19 juli 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 juli Pastor J.
van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 18-19 juli dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15" uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 18 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink/Noord-

•kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 18-19 juli F.A. Kuijl, Lochem, tel.
05730-51870.
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 klachtenspreek-
uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje/u// mevr. Van de Berg, tel. 6875
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

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.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 juli 10.00 uur ds. A. Veldstra, em.
pred. te Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 18 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 19 juli 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 juli Pastor
van Zeelst, tel. 05752-1735.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks 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 gn 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- 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.

V'/r/T.' de Achtkostelenrijders:

Jaarlijks uitstapje
In het kader van de jaarplanning van
de V. R.T.C!, stonden er afgelopen we-
ken twee hoogtepunten op de agen-
da en wel het j aa r l i jkse u i t s t a p j e en
afgelopen week het bekende rondje
I Jsselmeer, ca. 320 km.
Het jaarl i jkse u i t s t a p j e was nu eens
niet naar de voor wielrenner bekend
terrein in /u id-Limburg of het
Sauerland in Duits land maar naar
liet vlakke Friese en Groninger wad
met als overnacht ingsplaats Kau-
wersoog, ru im 20 deelnemers gingen
per fiets naar Lauwersoog.

Vrijdag kwamen daar nog een aan t a l
bij /odat zaterdag een tocht weid ge-
maakt naai Pieterhuren en naar het
meest noordelijke cafë-restaurant
van Nederland in Noordpolder/ijl
met u i t / i c h t over het natuurgebied
het C ironingerwad.
Men kan bij de V.R.T.G. terug /.ien
op twee /.eer geslaagde evenemen-
ten. Op /omlag 2(> j u l i v ind t de zo-
mcrtocht weer plaats over een a f -
stand van 10 km een typische gezins-
tocht mei als s tar tplaats in Vorden
(ai r - res t . De Herberg en ook in
Ruurlo kan worden gestart bij café-
rest. Ras. De gehele tocht is u i tges t ip-
peld en gaal in de i k h t i n g Varssel
Veldhoek.



schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7 9 . 7251 BA Vorden. tel.: 05752-1567

Tijdens de vakantie is onze verf- en behangwinkel H
NORMAAL GEOPEND.

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7 9 , 7251 BA Vordan. tel.: 05752 -1S67

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

fashion

Met een van de week
geïnstalleerd vernieuwd
airco-systeem is het nog
prettiger feestvieren
in"tPantoffeltje'.

Zeker als het zo warm is
als de afgelopen tijd.

bodena

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

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

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

GRATIS AF TE HALEN:

20 m3

OPHOOGZAND
zeergeschikt voor straatwerk en zandbak

Vanaf 16 juli, 20.00 uur, na het
strandvolleybal op het voormalige
Gems-terrein. Inlichtingen 3815.
(Advertentie aangeboden door drukkerij Weevers b. v.)

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

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

PAELLA
LEKKER EN MAKKELIJK

en snel op tafel te zetten

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 m 8,95
Grove verse worst 1 kio 9,90
Slavinken per stuk 1,00
MARKTAANBIEDING

NIEUW NIEUW

Paella
1 kilo 8,75

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 kno 8,95
Rundergehakti küo 12,50

Roomschnitzels perstuk 1,00
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Pampa-
schijven
5 haien 4 betalen

Gebraden Gehakt
100 gram 1,28

Zure Zult
100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 100 gram i,öb

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

Gepaneerde Schnitzels 100 gram 1,49
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE! WIJ ZORGEN ERVOOR

groenten en fruit
' aas en noten GR&ENT

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

AANBIEDINGEN:
geldig do. - vr. - zat. 16 -17-18 juli

UIT DE NOTENBAR:

VORDENSE
NOTENMIX

250 gram 1,95
b e t e r c o m p l e t e r

maandag 20 juli

PANKLARE

ZOMER-
WITTE KOOL

500 gram 1,50

dinsdag 21 juli

PANKLARE

ANDIJVIE
500 gram

1,50

woensdag 22 juli

PANKLARE

CHINESE KOOL
500 gram

1,50

RK3L
I.v.m. de kermis is de markt verplaatst
naar de parkeerplaats
van Hotel Bakker.

De marktcommissie.

Volop
Tuinplanten

Preiplanten en
Boerenkoolplanten

3 bos Bloemen naar keuze 9,95



Dolblij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en broertje van
Bas.

Wij noemen hem

Rik

Hij is geboren op 8 juli 1992.

Jos en Ria Schroër

De Boonk 29
7251 BT Vorden

Ook mede dank zij U kunnen
wij met veel plezier terugden-
ken aan ons 25-jarig huwe-
lijksfeest. Hartelijk dank voor
de vele felicitaties, bloemen,
kaarten en kado's.

Jan en Gerrie Wolters

juli 1992
Heidepolweg 2
7251 HT Vorden

Heel veel dank aan allen die
op welke wijze dan ook, 30 juni
tot een onvergetelijke, fijne
dag hebben gemaakt. Het was
fantastisch!

Gerrit en Jansje
Ruiterkamp

Kerkplein 2, Bathmen

Voor de vele blijken van be-
langstelling ondervonden tij-
dens de ziekte en na het over-
lijden van onze lieve vader en
opa

Johan ter Huerne

danken wij U hartelijk.

Uit aller naam:
fam. ter Huerne

juli 1992
Zutphenseweg 6
7251 DK Vorden

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

FNRS
MANEGE

A "•} Peppelenboschv
f Ben & Eefke

Wagenvoort

Larenseweg 3

Vorden

Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen

* Bosrijke omgeving

* Verlichte buitenbakken

* Weidegang

* Grote stallen

* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

Huur

en reinig zalf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Schoolboeken
bestellen ?

LOGA bellen.
Tel. 05752-3100

_̂ :;„;;;„£_£„£„;î ^

1932 1992

Op donderdag 23 juli a.s. hopen onze
ouders en grootouders

II A.J. Lettink
en

\: J. A. Lettink-Florijn

hun 60-jarig huwelijk te vieren.

Zij houden receptie van 19.30-21.30
uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

juli 1992
Pastorieweg 9,7251 AK Vorden

Alstublieft geen bloemen of cadeaus,
in welke vorm dan ook.

%r%r%r%r%3^^

RECTIFICATIE

Onze lieve vader en huisgenoot heeft eindelijk
het eindpunt bereikt waar hij al lang naar verlang-
de.
Zijn moeder zei over hem: 'Het is mijn kind met
het grootste hart'. Iedereen die hem heeft ge-
kend, heeft dat ervaren.

Alexander Carel Bernhard
Pfaltzer

WEDUWNAAR VAN S.M. BIRNIE

* 12-9-1900 t 2-7-1992

Ruurlo : HildeenHuut
Vorden : Oekie

7251 XT Vorden, 2 juli 1992
Het Hoge 15

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Algemene kennisgeving

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij U mede, dat van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader en fijne opa

Johan Norde

* 2-10-10 t 11 -7-92

Vorden : W.A. Norde-Grotenhuijs
Vorden : J.A. Norde

A. Norde-Oortgiesen
LinetteenRonald
Hans

7251 AJ Vorden, 11 juli 1992
,,de Wehme", Nieuwstad 32, K141

De rouwdienst zal plaatsvinden op donderdag 16
juli 1992 om 11.00 uur in de Hervormde Kerk te
Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om
plm. 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in het Dorpscentrum te Vorden.

In alle rust is op 81-jarige leeftijd van ons heen-
gegaan onze lieve broer en zwager

Johan Norde
ECHTGENOOT VAN W.A. GROTENHUYS

A. Grendel-Norde
G.Vreeman-Norde
J. Meijerman-Norde
G. Norde-Norde
R. Grotenhuys-Boers

Vorden, 11 juli 1992

,, Mijn ziel is immers stil tot God" Ps. 62

Met diepe droefheid geven wij u kennis, dat na
een liefdevolle verzorging in ,,de Wehme" van
ons is heengegaan, mijn lieve zuster, schoon-
zuster, onze tante en oud-tante

Garritje Loman

op de leeftijd van 80 jaar.

Vorden : H. Loman
A.H. Loman-Bargeman
neven en nichten

Vorden, 12 juli 1992
,,de Wehme"
Nieuwstad 32

Correspondentie-adres:
Overweg 15,7251 JS Vorden

De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum ,,Monuta", Het Jebbink4a te Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 17
juli a.s. om 11.00 uur in bovengenoemd uitvaart-
centrum, waarna om 12.00 uur de teraardebe-
stelling zal plaatshebben op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in het uitvaartcentrum ,,Monuta" te Vorden.
Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 10.45 uur
gelegenheid tot afscheid nemen.

Muziekvereniging

'CONCORDIA'
.s. donderdag 16 juli
met een 'Dart spel' op de

kBRADERIE
Niet langs lopen,
maar meedoen!

Win één van de prijzen!

Wijziging telefoonnummer
Het telefoonnummer van:

Schildersbedrijf

PETERS
Vorden

is gewijzigd van 6565 in:

05752-3999

Vakantie-
werk(st)er

Leeftijd: ca. 18 jaar.

Ingang: 27-7-\992.
Werk: pompbediende.

Tijd: ca. 4 weken.
Sollicitatie: telefonisch.

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Tel. 05752-1794

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
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.

• In de Wildenborch haalt
s.v. Ratti (de man met de blau-
we aanhanger) i.p.v. 18 nu 25
juli papier op!

• TE KOOP: eiken bar met
kastjes en 7 krukken, i.z.g.st,
2.60 m lang en vouwwagen
zonder voortent. Hamsveldse-
weg 8. Tel. 05752-6890.

• Wereldwinkel Vorden a.s.
vrijdag op de markt met o.a.
ananas uit Vietnam, t.g.v. we-
deropbouw van dit land.

• VERHUISD: D.J. ten Broe-
ke, Het Hoge 29, Vorden
naar: Bleekstraat 5, 7255 XZ
Hengelo Gld., tel. 05753-
1814 (fam. Veenhuis).

• TE KOOP: driedeurs mas-
sief eiken 'bergmeubel met
zes ingelegde wapenschilden.
Prijs f 475,-. Tel. 05752-3308.

• TE KOOP: houten trek-
schuifladder, 2x15 sp.
I.z.g.st., f 150,-. Tel. 2280.
Vorden.

• GEVRAAGD: woonruimte
voor 2 personen en paarde-
stalling met weiland. Kopen of
eventueel huren voor langere
termijn. Brieven onder nr.
1-5-2. Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP: bossen dah-
lia's. Spiekerweg 3, Vorden.
Tel. 05752-1997.

• TE KOOP: bruine, verse
scharreleieren kunnen evt.
ook bezorgd worden. Tel.
05752-6604.

• TE KOOP: div. meubels en
kleingoed wegens verbou-
wing. Ruurloseweg 106, Vor-

|den.Tel.6517.

• TE KOOP: eiken salonkast
+ 3-2-1 bankstel.
Tel. 05752-6612.

• TE KOOP: opklapbed in
Ikast, wit, z.g.a.n. wegens ver-
muizing. Tel. 05752-3817.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

GDNTAGT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

KEURSLAGER

Met de fiets er op
uit: Lekker beleg-
de broodjes mee..!

Voor picknickmand of lunchpakket, de Keurslager
biedt ruime keus uit makkelijk mee te nemen worst-
soorten en salades! Chorizo bijvoorbeeld of een Kar

toffelsalade...mmmmmm!

SPAANSE
FILETLAPJES

895•
KARTOFFEL-
SALADE

395•
vleeswarenspecial

CHORIZO

275
•

L,W>h
SPECIAL

KIPFILET
TOURMALET

100 gram

1.95
Kipfilet gevuld met

gekruid gehakt,
ontbijtspek en

paprika.
Ruim 10 minuten
zachtjes bakken.

donderdag

NASI en BAMI
Bij aankoop van 1 kilo

500 GRAM GRATIS.

Aanbiedingen geldig van 16/7 t/m 18/7

Zie dagreclames in de winkel.

Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

9229

WEEKENDAANBIEDING

GOED GEVULDE

APPEL-SPIJSTAARTJES
gevuld met verse appels,
en 1'00% amandelspijs

Gewoon Geweldig Lekker!

DIT WEEKEND: voor

't winkeltje in vers brood en banket

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

Tijdens de Bouwvakvakantie GEOPEND!
Dagelijks van 9.00-17.30 uur
's Zaterdags van 9.00-13.00 uur.

Compleet TUINTIMMERHOUT programma zoals: schuttingen, palen, regels, borders, pergola's, bruggen,
vijvers, bielzen, paviljoen's, tuinhuisjes, etc.
Levering BOUWHOUT zoals: balken, regels, planken, schroten en grenen vloerdelen.
CHILEENS GRENEN: fijn bezaagd groen gewolmaniseerd. 18x150 mm; lengte's 3,60 - 4,00 m è f 2,30 p/m
GRENEN fijnbezaagd: groen geïmpregneerd. 19x150 mm; lengte 4,00 m è f 2,75 p/m

Leestenseweg 10
_ _Hs». Houthandel - Zagerij mi EA zutPheD

i Bouw en Houtbedrijf fa. Heiiink Tel <05750>21796

Fax (05750) 28878



Onder Leidingvan Ir a Wunnekink en Hans Pastoor:

Zomerorkest Nederland 1992
...méér dan alleen een vakantie vol blaasmuziek...
Zowel voor deelnemers als voor luisteraars is het Zomerorkest
Nederland een prima mogelijkheid om kennis te nemen van een
andere kijk op blaasmuziek. In 1987 werd door de Stichting Melo-
maan voor het eerst het Zomerorkest Nederland, kortweg het
ZON, samengesteld uit getalenteerde muzikanten in de leeftijd
tussen 16 en 23 jaar, amateurs en conservatoriumstudenten.

genten, /.ijn afkomstig uit heel Ne-
derland en hebben voor dit project
ingeschreven. Zij betalen een deel-
nemersbijdrage en de rest komt uit
de concertopbrengsten. De St ich t ing
Melomaan wordt helaas niet gesubsi-
dieerd, sponsoring door bedrijven is
hierbij een praktische oplossing om
de financiële drempel voor deelne-
mers en de plaatselijke concertorga-
nisaties /.o laag mogelijk te houden.
Om voor deelname in aanmerking te
komen is een minimale kennis/vaar-
digheid vereist op het niveau van het
C-diploma, en omdat iedereen in het
orkest dat heeft zijn de uitvoeringen
van een hoog gehalte.
De 'orkestdiscipline' is gebaseerd op
spontanitei t , zodat er tijdens de con-
certen van alles kan gebeuren wat
niet geprogrammeerd is.
Bij het ZON is het muziek maken /elf
het belangrijkste. Aan de (geünifor-
meerde) aankleding van de muzikan-
ten wordt door de Stichting Melo-
maan geen aandacht besteed; en pak
/ou de aandacht van de toehoorders
alleen maar kunnen afleiden.
Omdat in een kort tijdsbestek een
groot repertoire moet worden inge-
studeerd heeft het ZON niet één,
maar twee dirigenten. Zij studeren
aan het conservatorium voor het vak
HAFA-directie en zijn voor deze
tournee geselecteerd door een pro-
fessionele selectiecommissie.

Tijdens haai jaarlijkse korte bestaan
van slechts tien dagen wordt een po-
ging gedaan om de belangste l l ing
voor de amateur-blaasmuziek te be-
vorderen. Omdat het ZON in alle op-
zichten een uniek orkest is heeft het
nogal wat goodwill kunnen kweken
tegenover de algemene misvatting
over de blaasmuziek. Dat zelfs in zo'n
korte tijd het steeds weer mogelijk is
daar in te slagen dankt het ZON aan
de specifieke samenstelling van het
orkest en repertoire en de, ten op-
zichte van de algemeen bekende ver-
richtingen van de amateur-orkesten,
andere wijze van presentatie naar het
publiek toe.
Ontdaan van alle franje, zoals unifor-
men, vlaggen en vaandels en ont-
spannen van sfeer, omdat er geen
concurrentiestrijd met andere orkes-
ten achter zit, worden in tien dagen
tijd vijftien concerten van twee uur in
de buitenlucht afgewerkt.
De meeste concerten worden in de
buitenlucht gegeven, op plaatsen
waar veel mensen uit zichzelf al bij-
een zijn, zoals op braderieën, cam-
pings, bij jachthavens, in parken, op
een terras of midden in een winkel-
straat. Eén van de concerten, het
(iala-concert, is een binnenconcert.
Dit jaar is dat in Veere, in de Grote
Kerk.
Het repertoire is een afspiegeling
van wat een gemiddeld harmonieor-
kest zou kunnen spelen. Maar het is
zo samengesteld dat het naast aan-
trekkelijk om te spelen ook aantrek-
kelijk om te beluisteren is.
Kr is geput uit zowel het standaard
repertoire als uit niet zo bekende
werken met als voornaamste crite-
rium de kwaliteit. De mu/.iekstijlen
lopen nogal uiteen, van 'barok' tot
'rock' zeg maar, en de programme-
ring is schijnbaar willekeurig, zodat
je wel blijft luisteren.
In drie repetitie-weekenden, in mei,
j u n i en ju l i en twee dagen vooraf-
gaand aan de tournee, wordt het re-
pertoire ingestudeerd en proeven de
deelnemers aan wat ze tijdens de
tournee kunnen verwachten. Na tien
dagen toeren door Nederland (de
reis gaat per touringcar en de over-
nachtingen vinden plaats in kaïn-
peerboerderijen en jeugdherber-
gen) wordt het orkest ontbonden en
gaat iedereen weer naar huis.

En het verschil met een
'gewoon' harmonieorkest?
De 57 deelnemers, inclusief de diri-

WaaromhetZON?
Voor de luisteraar is het ZON een
vrijblijvende een onvergetelijke ken-
nismaking met een ongedwongen
beoefening van de blaasmuziek.
Voor de lokale organisatie is een
ZON-concert een welkome aanvul-
ling in hun zomerprogi anima. Over-
al waar het ZON heeft gespeeld zij n
lovende recencies geschreven. Voor
de Stichting Melomaan is het ZON
één van de mogelijkheden om de
blaasmuziek te promoten.
Voorde deelnemers, zowel muzikan-
ten als dirigenten, is het ZON een
onvergetelijke vakantie, gecombi-
neerd met het kunnen werken in en
met een goed orkest. Bovendien is
het een ideale gelegenheid om in
korte tijd veel praktijk ervaring op te
doen, veel te leren en nieuwe contac-
ten te leggen.
Men treedt in Vorden op 30 juli
a.s. 's avonds op het Marktplein.
Meer informatie St. Melomaan, }'• st-
bus 2 K) l, f)8()2 CD Arnhem of tele-
fonisch O l 184-13552 of 085-818724.

RTV
De renners van de RTV V'ierakker-
YVichmond hebben het afgelopen
weekend in de wedstrijden in Nijver-
dal, Markelo en Borculo goed ge-
presteerd.
In de Ronde van Borculo, die geteis-
terd werd door hevige regenval, ont-
snapten verschillende groepjes uit
het peloton. De j u n i o r Kdwin Maal-
derink, die deel ui tmaakte van de
derde groep, werd 10e. Hun Hekkel-
man, eveneens junior, werd 18e.
Na deze juniorenwedstrijd s t a r t t en
de Amateurs A en Amateurs B. Al vrij
snel ontsnapten er in de/e gecombi-
neerde koerst (i man, die de hele wed-
strijd hun voorsprong behielden. Pe-
ter M a k k i n k werd in deze ronde (ie,
Jan Wul l ink f in i sh te als 7e. B-Ama-
teur Ben Peteswerd 12e.
In de Ronde van Markelo, die afgelo-
pen zaterdag plaatsvond, stonden
veel top-amateurs aan de streep.
Freddy VVols ink uit Enschede won
deze /ware ronde. Mano Lubbers,
A-Amateur van d < - R'l V Vierakker-
VVichmond werd Ie. Peter Makkink,
die in de tweede groep achter de vier
koplopers reed eindigde als l 3e.
In de Ronde van Nijverdal, die ook
afgelopen zaterdag werd verreden,
passeerde de A-Amateur \V'im Bos-
man als veertiende de f in i sh .

De Graafschaprijders
Motorcl i ib ,,de (iraalse hapi i jelers"
organiseerde zaterdagmiddag op
haai' eigen c i r c u i t . .Delclen" een
twee-uurs cross. De/c wedst r i jd werd
verreden niet twee- rijders die geza-

menlijk moesten proberen zoveel
moge-l i jk ronden in die 2 uren af' te
leggen. Na een spannende s t r i jd
kwam de combinatie Marcel Bulten
(Vorden) en Hennie Wul l ink (Harf-
sen) tot l Of) ronden, op de voet ge-
volgd door het duo Rudy Peters en
(ierben Vruggink (beiden uil Vor-
den). Zij kwamen tot 104. Derde
werd Johan van Kempen (Vorden)
en Max Arenclsen (Hengelo) met 97
ronden.

LR en PC
de Graafschap
Bij het op zondag l 2 j u l i gehouden
(ioncours Hippique in (iroenlo be-
haalde Jorien Heuvelink met Elfriede
c U' Ie pri js in de L2-dressuur mei 130
punten. In de klasse 1.1-dressuur be-
haalde Reinoud Maalderink met
Brienta de 5e prijs met 123 punten.
In de klasse B-dressuur behaald
eHerman Maalderink met Desi-M de
3e prijs met l 27 p u n t e n .

Touwtrekken

Spanning in strijd
om NK titel ten top!
Met nog één wedstrijddag voor de
boeg heeft de spanning in de strijd
om de nationale titel touwtrekken in
de 640 kg klasse en de 720 kg klasse
een hoogtepunt bereikt.
In de ()40 kg klasse wist Vios Bison in
Roosendaal wederom beslag te leg-
gen op de dagtitel en nam daarmee l
punt voorsprong op Okia (57$ uit
l lol len. Monnic kendam (52) en Ei-
bergen ( 5 1 ) moesten zondag in de
stromende regen weer pun ten inle-
veren.
De Vordense touwtrekkers leverden

/.ondageen slechte strijd. Met slechts
( > pun ten belandden ze op een zeven-
de plaats. In het totaal-klassement
staat Vorden (32) weliswaar nog v i j f -
de, maar de adem van Watergang
(31) en Heure (30) voelen ze in de
nek.
Bij de zwaarste mannen (720 kg klas-
se) pakte Koopmanboys de dagzege
en bracht daarmee de achters tand op
de B u f f e l s terug tot l punt . De Heen-
wegladies z i j n een dag voor het eind
van de NK al kampioen. Hun over-
macht was voor de ploegen Teenis,
l lalfweggirls en ook D I O A orden te
groot.
In de ()8() kg klasse- moest Bckveld
haar vierde plaats na zondag gaan
delen met Vechtlust en Herwijnen.
Zondag werd Bekveld zevende. De
beslissingen in de str i jd om de natio-
nale titels zullen zondag val len. Dan
wordt de laatste keer het touw opge-
pakt in I i l l i g t e (Ov.). Omdat in drie
klassen nog van alles mogelijk is be-
loof t het zeer spannend te worden.
De touwtrekken en hun coaches /.ui-
len tot het uiterste gaan om een zo
goed mogelijke klassering te krijgen
in dit kampioenschap.

JULI:

15 VVV', Lezing Wientjesvoort
15 WV, Verhalen bij Lindese Molen
l ( i VVV, Bezichtiging Kasteel

Vorden
l 7 SVVOV, ()pen Tafel de Wehiiie
1 G t/m 18 Kermis
20 VVV', de Wiersse, ( )pcnsle l l ing
20 VVV, Kasteel Vorden,

Bezichtiging
2 l SVVOV, ( >pen Tafel de Wehme
21 VVV, Bezichtiging Pinetum,

bedrij f sbez.u h t i g ing 'de
Vijfspfong'

22 VVV. Folklore-avond
22 VVV, Verhalen onderde Lindese

Molen
22 Welfare, werk uitdelen ,,de

Wehme"
23 VVV, Bezicht ig ing Kasteel

Vorden en viswecls t r i jd
24 S\V( )V, ()pen Tafel de Wchme
2(i VVV, Zomei f i e t s t o c h t
27 WV, Ka^'l Vorden,

Bezichtigingen avondwandeling
28 VVV, Bez ich t ig ing P i n e t u m en

boerderijbezichtigihg
28 SVV( )V, Open Tafel de Wehme

2(.) VVV, Lezing Wientjesvoort en
verhalen onderde Lindese Molen

30 VVV, Staring-avond
30 VVV, B e / i c h t i g i n g Kasteel

Vorden, viswedstrijd en concert
31 SWOV, Open Tafel de Wehme

AUGUSTUS:
l Plattelandsvrouwen, Agrarische

f ie t s toch t voor mannen en
vrouwen
J o n g C -eire, d'n Oostenrit
V VA', bezicht ig ing kasteel en
avondwandeling
VVV. be/ic h t i n g P ine tum
SWOV, Open Tafel de Wehme
VVV, l .indese molen - verhalen
Staringavond, \Vildenborch
VVV, bezicht iging kasteel en
avondwandeling
SVVOV, Open Tafel de VYc-lune
B e a c h - P a r t v , HAM Party
DWK Natuurwandeling
In de Reep'n, Koetsendag
HSV de Snoekbaars,
seniorenv isweelstr i jd
VVV. bezichtiging Kasteel Vorden
Lezing natuurmonumenten
SWOV, Open l alel de Wehme
VVV, bed i ' i j f sbe / . i c h t i g i n g e l e
V i j f s p r o n g c n P ine tum
WV, folklore avond
Knupduukskes
VVV, Lindese molen -verhalen
VVV, bezicht iging kasteel en
avondwandeling
WV, viswedstri jd
SWOV, Open Tafel de Wehme
VVV. Kuns tmark t Marktple in
Medler tol , f i e t s e n iëntei ingsr i t
WIST, Natuurwandeling de
Wilden borch
WV, bezichtiging kasteel en
avondwandel ing
t/m 20 Jong (.eire
avondf ie lsv ierclaugse
VVV. bezicht iging P ine tum
SWOV, Open Tafel de Wehme
11SV de Snoekbaars,
jeugdwedstrijd
Lindese molen, verhalen
VVV. bezichtiging kasteel Vorden
SWOV, Open Tafel de Wehme
VVV, de Knupduukskes -
folkloristische f ie t s tocht

-23 Wie hmond. vogelschieten en
fietstocht
VVV, bezichtiging kasteel Vorden
SWOV, Open Tafel de Wehme
Hackfort . lezing
Natuurmonumenten
t/m 2(J Volksfeest Wichmond,
optocht , kermis, wielerronde
Touwtrektoemooi Medler
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KEMA-i VERZOEK:

Televisies in wachtstand
geven geen extra veiligheids-
risico
Naar aanleiding van berichten in de pers van mei dit jaar heeft
KEMA onderzoek gedaan naar zelfontbranding van TV's. Doel
van het onderzoek: een antwoord vinden op de vraag of televisies,
die in de wachtstand staan ('stand-by' zijn) hierdoor spontaan
kunnen ontbranden. Dit onderzoek is nu afgerond.

Het KEMA-onderzoek heeft het ver-
moeden, dat stand-by brandgevaar
oplevert , NIKT bevestigd. Daarom
kunt u aannemen dat TV's vei l ig in
de w a c h t s t a n d mogen staan. In ieder
geval lopen de toestellen niet meer
risico dan andere elektrische appara-
ten.

Energiebesparing
Toch laadt K K M A u aan om de TV
's n a c h t s niet op stand-by te laten
staan, maar gewoon uit te doen. Uit
het onderzoek is name l i j k gebleken
dal de stand-by functie' behoorlijk
veel stroom verbruikt .
Per jaar kunt u, door het toestel
's nachts uit 'e doen, zo'n v i j fen twin-
tig gulden op uw electriciteitsreke-
ning besparen. F. n dat scheelt -als we
dat a l lemaal doen - heel veel . Dus is
dat gunstig voor het milieu en uw
portemónnaie.

TV's zijn niet gevaarlijk, maar u
moet er wel veilig mee omgaan. In
het algemeen is de 'IA' een veilig ap-
paraat, maar zoals met a l l e - toestel-
len, dient u er zorgvuldig mee om te
gaan.

Hierb i j wat tips om ongelukken te
vermijden.
— Als uw televisie vreemd doet (en

dat l ig t niet aan de uitzending):
loestel u i t z e t t e n en een goed re-
paratiebedri jf of uw leverancier
waarschuwen. Vooral niet op het
toestel slaan; dat maakt alk-en
maar meer kapot!
Als u lang weg bent (bijvoorbeeld
v a k a n t i e ) haal t u clan de stekker
uit het stopcontact in ve lband
met gevaar voor blikseminslag.

Dooide stekker eruit te halen, kan
in sommige gevallen de i n s t e l l i ng
van de programma's \ erstoord ra-
ken. Raadpleeg hiervoor de hand-
leiding of vraag het uw leveran-
cier.

— De ventilatie-openingen van uw
TV niet afdekken, (ioecle v e n t i l a -
tie is van groot belangom ovciA'er-
h i t t i n g in het toestel te voorko-
men. Bij inbouw erop let ten dat
de warmte goed afgevoerd kan
worden.

— Door de venti lal ie-openingen
komt in uw TV stof en aanslag
(bijvoorbeeld rook) binnen. Af-
hankel i jk van de situatie waarin de
TV staat , kan het geen kwaad uw
loestel regelmatig door een repa-
ra t eu r te laten checken en
schoonmaken.

— /et of hang geen planten of bloe-
men op of boven het toestel. Bij
het water geven kan ei water in het
toestel komen (en de vaas kan om-
va l l en ) . Dit is /eer slecht en kan
ernstige gevolgen hebben, /et
daarom ook geen brandende
kaarsen op cleTV.

- l ' w toestel is heel gevoelig voor
vocht. Laat de IA' daarom 's win-
ters niet in de boot of c a r a v a n ,
maar geef het t h u i s een droog
plaatsje.

— Sluit uw televisie nooit aan op een
'gedimd' stopcontact. Dat is rond-
uit s l ech t . Gebruik voor de aan-
s l u i t i n g v a n uw TV een behoorlijk
(verleng) snoer met een goede
stekker.

— Kn als u maar even denkt dal er
ie ts niet klopt (uw te lev is ie is u i t -
e indeli jk e,(Jn kostbaar a p p a r a a t ) :
schakel een goed reparatiebedrijf
in, of waarschuw uw leverancier.
Vooral niet zel f aan klussen.

2(i Welfare, handwei ken de VVehine
2() Lindese molen, verhalen
27 Bejaardenkring, Dorpscentrum
27 VVV, bez i ch t ig ing kasteel Vorden
28 SWOV, Open Tafel de Wehme
29 W Vorden, voel bal toernooi
'M) Clubhuis Medler.

touwtrektoei nooi
:i() H SV c Ie Snoekbaars,

viswedstrijden senioren
'M) RK Kerk Kranenburg,

tentoonstelling l 25 jaar Kerkelijk
Leven
WV, be/ic h t i n g kasteel Vorden

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Grote buitenlandse deelname
Nationale Taptoe Breda 1992
Dit jaar wordt in Breda al weer voor de 17e keer de Nationale
Taptoe gehouden. De Chassékazerne in Breda biedt van 19 tot en
met 29 augustus het decor voor de mooiste en muzikaal beste
Taptoe van Europa.
Aan de Nationale Taptoe Breda
doen drie buitenlandse groepen
mee. Dat z i j n de Kvzones uit Athene,
de Ustredni Hudba uit Praag en het
Heeresmusikkorps 80. Het gezel-
schap uit Griekenland bestaat uit
v i j f t i e n muzikanten , die op histori-
sche instrumenten spelen en uit
tw in t i g dansers. Zij dragen de- kle-
ding van de voormalige Koninklijke
Garde.
De, tweede groep komt uit hetTsjech-
oslowaakse Praag en wordt door-
gaans aangeduid als de Central Army
Band. Dit korps telt zeventig muzi-
kanten. Het Heeresmusikkorps 80
komt uit het voorheen Oostduitse
Neubrandenburg. De Duitsers ko-
men met ruim zestig man.
De Nationale Taptoe Breda 1 < ) < ) 2
kent elf voorstellingen, een meer dan
de laatste jaren de gewoonte was. Het
bestuur heeft dit besloten omdat de
tien voorstellingen van 19'U al voor
de premiere uitverkocht waren. De
Nationale Taptoe Breda begint op
woensdag 19 augustus en duur t tot
en met zaterdag 29 augustus. Alleen
op zondag 2.H augustus is er geen
voorstelling. Op zaterdag de 22e is er
ook een matinee.
Het thema van de komende Taptoe is
gebaseerd op het wegvallen van de
Europese binnengrenzen. Dat zal in

de diverse programma-onderdelen
op een muzikale- wi j / e onderstreept
worden. Tot de deelnemers uit eigen
land behoren de Koninkli jke Militai-
re Kapel met een groep vendel-
zwaaiers uit Boxmeer, de Johan Wil-
lem Frisokapel en de kapel van de
Koninklijke Lucht m a c h t .
Verder doen er twee fanfare-orkesten
en zes tamboeikorpsen van Neder-
landse dienstplichtige militairen
mee. Uit de burgersector zijn het
Tamboer- en Trompetterkorps Kuro-
band en de Rijnmondband uit Schie-
dam van de partij.
De algehele leidingvan de Nationale
Taptoe ligt in handen van de inspec-
teur militaire muziek van de krijgs-
macht, luitenant-kolonel J. van Os-
senbruggen. Hij volgt per l april a.s.
kapitein-luitenant ter zee J. Koops
op, die dan met functioneel leeftijds-
ontslag gaat.
De F.vangelische Omroep zal van de
Nationale l a p t e n - 1992 een tv-regi-
stratie uitzenden. Ook dit jaar zal een
c e l worden uitgebracht met muzikale
hoogtepunten van de Taptoe.
De kaartverkoop van de N a t i o n a l e '
Taptoe loopt via de VW Breda en de
VW-bespreekburo's in den lande.
De kaartverkoop is in Breda op
maandag 29 juni en landelijk op
woensdag l j u l i begonnen.

Bolletjes-armband voorkomt
reisziekte
Met acupunctuur is reisziekte uitstekend te behandelen. Hele-
maal pijnloos en nóg makkelijker gaat dat met acupressuur, met
een klein kunststof bolletje dat lichte druk uitoefent op het zoge-
heten Nei-Kuan punt.

l l e - t Ne i -Kuan p u n t l ig t pree ies drie
vingers vanal 'de eerste polsplooi aan
de b i n n e n k a n t van de- arm. tussen de
twee buigspieren in. Iedereen kan
dat p u n t zelf v i n d e n .
De armhandjes worden omgedaan
/odra men in auto, bus. boot of vlieg-
t u i g s tapt . ( ) m e - l k e - pols één. /e wer-

ken onmiddellijk, zonder b i jwerk in -
gen, zonder chemie, jaar in jaar u i t ,
bij ruwe zee, slingerende wegen of
t u r b u l e n t i e bij hel vliegen.

Sinds vorige- wee-k / i j n de- bandjes ook
in ons land verkrijgbaar, onder de
naam Trip-Assist . Bij de- drogist.

Vleeswaren, lekker in een
zomerse maaltijd
Variatie en veelzijdigheid. Dat gaat zeker op voor vleeswaren.
Vooral 's zomers zijn ze bij uitstek geschikt in frisse salades, op de
barbecue en als onderdeel van de warme maaltijd. Maar ook voor
een lekkere sandwich of als borrelhapje zijn ze prima te gebrui-
ken. En, er zijn talloos veel soorten waaruit u kunt kiezen.
Vleeswaren vinden hun eigenlijke
oorsprong op de boerderij. Slachtte
men vroeger een varken, dan werd
naar middelen gezocht om het vlees
gedurende een langere periode te
bewaren. Door het ontbreken van
een diepvries werd het vlees 'geweckt'
ter conservering, of gezouten, ge-
droogd en eventueel gerookt. Op
deze wijze kon men vlees verduurza-
men, met als resultaat: gezouten
speken 'droge' ham.
Deze methode werd behalve op de
boerderij ook door de slager toege-
past. Hij beperkte zich daarbij niet
tot uitsluitend varkensvlees. Rund-,
kalfs-, paarde- en orgaanvlees wer-
den eveneens gebruikt bij de am-
bachtelijke bereiding van smakelijke
vleeswaren. Bijvoorbeeld rauwe ham,
'kookham', runder- of paarderook-
vlees, gebraden rosbief, kalfsrollade,
gekookte (osse)tong, pekelvlees en
gekookt ontbijtspek. Een bereiding
die nu nog steeds plaatsvindt, niet al-
leen bij de ambachtelijke slager maar
ook in de vleeswarenindustrie.

Vleeswaren en worst
Veel mensen denken dat worst ook
een vleeswaar is. Toch is er wel dege-
lijk een verschil in de wijze van sa-
menstelling. Terwijl vleeswaren zijn
gemaakt van stukken vlees, bestaat
worst uit klein gemalen vlees.
Beide zijn echter heel goed te verwer-
ken in tal van zomerse gerechten en

laten zich pima met elkaar combine-
ren. Er is een breed assortiment ver-
krijgbaar in verschillende prijsklas-
sen.

Vele mogelijkheden
Iedereen weet dat vleeswaren lekker
zijn op de boterham, beschuit of
knackebröd. Steeds meer mensen
ontdekken dat vleeswaren en wordt
ook heel smakelijk zijn als hartig tus-
sendoortje of als borrelhapje. Maar
er zijn nog veel meer mogelijkheden
om ervan te genieten. Bijvoorbeeld
in een zomerse salade, waarin knak-
worst, cervelaat, rosbief of rookvlees
heel goed kunnen worden gecombi-
neerd met rauwkost en verse vruch-
ten. Of vleeswaren in de pasta, in een
hartige taart of op de pizza.
Even lekker en fantasievol kunt u
vleeswaren gebruiken als 'koud vlees'
bij de maaltijd. Bijvoorbeeld een dik-
kere plak gebraden vleeswaar in com-
binatie met salade of saus, brood of
aardappels. Maar ook rosbief, frican-
ceau en rollade zijn koud den prima
ingrediënt voor een snelgemaakte
maaltijd. En op de barbecue kunt u
diverse soorten vleeswaren heerlijk
grillen.
Er is met andere woorden keus ge-
noeg.
Zeker als u op een warme zomerdag
een lekkere, luchtige maaltijd op ta-
fel wilt zetten, dan zijn vleeswaren
daar bij uitstek voor geschikt!
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Demonstratiewedstrij den
strandvolleybal
Tijdens de Braderie/Zomerfeest op donderdag 16 juli zullen te-
gen de avond door een aantal dames en heren van de eerste teams
van volleybalvereniging Dash/Sorbo een tweetal wedstrijden
strandvolleybal worden gespeeld.
Strandvolleybal is ook in Nederland
een snel in populariteit groeiende
sport, welke zowel op de Noordzee-
stranden als op speciaal daartoe in-
gerichte terreinen landinwaarts
wordt beoefend. Zelfs sporthallen
worden soms van een dikke laag
/and, palmbomen en terrasjes voor-
/ien om daar 'in tropische sfeer' te
volleyballen. In Vorden gaat het ech-
ter, op i n i t i a t i e f ' van t ra iner Louis
Bosman, om een tweetal demonstra-
tiewedstrijden op het voormalige
(.emstei rein aan de /utphenseweg.

Nadat projektburo de Kant toe-
stemming had verleend om het ter-
rein te gebruiken, bleek de firma
Hostal snel bereid om het speelveld
gratis in te richten. Na de wedstrijden
is het ophoog/and (ca. 20 m"•) gratis
af te halen (/.ie advertentie).

Als nu het weer nog enigszins mee-
werkt, /ui len vollev bal l iefhebbers en
braderiebe/oekers kunnen genieten
van anderhalfuur speciaal vol leybal ,
waarbij op een veld van 7x14 meter
met 3 tegen 3 spelers wordt gespeeld.

Zwemclub „Vorden '64"
tevreden over Pretty Markt
Toen de leden van zwem- en poloclub Vorden '64 zaterdagmorgen
begonnen met het opbouwen van de Pretty markt begon het te
regenen. Toen echter om 10.00 uur het publiek de gelegenheid
kreeg allerhande spullen te kopen was het droog.
„Voor ons verder die dag een perl'ekt
temperatuurt je en gelukkig geen 35
graden, want dan komen de mensen
toch nie t . Nu hebben naar schatting
toch /o'n dui/end man een bezoek
aan de Pretty Markt gebracht. Als be-
s t u u r y.ijn we dan ook dik tevreden
over het e indresu l taa t " , aldus Arjen
Mengerink, de voor/.itter van de
/wem-en poloclub.

Voor de kinderen was er de/e y.ater-
dag gelegenheid om op de rug van
een e/el een rondje rondom de kerk
te r i jden. Kn dat vond de jeugd uiter-

aard prachtig. De oliebollen brach-
ten ook een f l i n k e duit in het /akje.
De gehele dag werd de 'bakkers' geen
moment rust gegund.
Met de' opbrengst van deze Pretty
Markt kan de /wemclub de komende
wintermaanden weer een gedeelte
van de kosten van de wintertraining
betalen. Daarnaast ontvangt cle vere-
niging een gemeentelijke subsidie.
Maar om helemaal qu i t t e te draaien
/u i l en er aan het eind van het jaar
nog heel wat ijstaarten verkocht moe-
ten worden. Want dat is de volgende
'klus' voorde leden van Vorden T>4.

SPORT- nieuws

P. V. Vorden
PontSt Maxence
Op zaterdag werden om 09.00 uur
op een a f s t a n d van 103 kilometer
200 duiven van de leden van de- l'.V.
Vorden gelost in Poul Si. Maxence.
Om 14.02 uur was jos F.ulink de ge-

lukkige door de eerste duif te consta-
teren. De combinatie G. en H. Boes-
veld volgt snel met een drietal dui-
ven. Terwijl ook Cor Bruinsma en
Tonnie Jurrienseen vlotte duif weten
te klasseren. Saillant detail is dat we-
derom de oudste dui f van het con-
cours te weten de H-8(> 1)88453 van
(lor Bruinsma zich ui ts tekend weert
ten opzichte van zijn veel jongere' op-
ponenten met een zesde plaats.
De eerste tien klasseringen z i jn als
volgt:

Varkensrollade aan het spit
Varkensrolladen van de lende lenen zich erg goed om aan het spit te
worden geroosterd. Het is een ideaal stuk vlees om boven het gloeiende
houtskool te roosteren, maar ook aan het (draai)spit in de oven levert
het een smakelijk gerecht op.

Reken voor 6 tot 7 personen op een lenderollade van ruim l kilogram.
Laat de rollade vooraf gedurende 6 uur marineren in een mengsel van 3
deciliter gezeefd sinaasappelsap (vers geperst) en 3 ectlepels citroen- of
limoensap. Maak de rollade voordat ze in de marinade wordt gelegd
eerst droog met keukenpapier en wrijf de rollade daarna in met 2 a 3 eet-
lepels fijne Franse mosterd. Keer de rollade elk uur even om.
Maak het vlees vlak voor het roosteren volkomen droog met keukenpa-
pier en bestrijk het met (zonnebloem)olie. Steek het aan het spit en
rooster het, onder voortdurend keren, gedurende 35 tot 40 minuten
waarbij het vlees nog enkele keren met wat olie dient te worden bestre-
ken. Verpak het vlees na het roosteren in folie en laat het een kwartiertje
liggen. Snijd het daarna in vingerdikke plakken en verwijder het touw
waarmee de rollade werd opgebonden.

Geef bij de rollade een warme saus, die u maakt door het restant van de
marinade samen met 2 decil i ter droge witte wijn (of bouillon) en l thee-
lepel rasp van sinaasappelschil aan de kook te brengen en gedurende 5
minuten t e l a t cn doorkoken. Zeef het vocht en los er l eetlepel bruine
suiker in op.
Bind de saus met een mengsel van l!/, theelepel maïzena en l '/, eetlepel
koud water. Laat de saus daarna nog l m i n u u t zachtjes doorkoken. Klop
er vervolgens l klontje ijskoude (ca 30 gram) boteren l eetlepel mosterd
door. Neem direct nadat boter en moste-rd in de saus zijn opgenomen het
pannetje van de warmtebron.
Leg het in plakken gesneden vlees, zoveel mogelijk in het oorspronkelij-
ke model, op een voorverwarmde schaal. Schenk er en deel van de saus
over. Dien de rest apart in een sauskom op.

TIP: geef er drooggekookle r i j s t en een tomatensalade met /warte olij-
ven bij.

Bereidingstijd: 50 minuten
Lnegie per portie: 1414 U (350 kcal) .

J. Ku l ink : l, G. en H. Boesveld: 2, 3,
l, 7 en 10; A.A. Juniens: 5; C.
Bruinsma: ( > , (S en '.).

Nationaal Dax
Menige liefhebber had er al weken
naar toegeleefd en eindelijk was het
weer zover en kon na St. Vincent we-
derom i n ge korf d worden voor een
'grote'vlucht.
Het enthousiasme-voorde grote con-
coursen vertaalt zich ook in het aan-
tal duiven en het aantal ingezette
duiven. De Postduivenvereniging
Vorden die als nationaal inkorfcen-
trum fungeerde mocht een groot
aantal duivenliefhebbers uit de regio
begroeten. In totaal leverde dit in-
korfcentrum 121 d u i v e n van 27 l ief-
hebbers aan de start.
De duiven werden vrijdag om 14.45
uur gelost om zich venolgeiis na het
overbruggen van een afs tand van on-
geveer 1083 kilometer op de zater-
dag te melden in Vorden en omge-
ving.
Om l-i. . 'W uui heeft Ronald Wiekart
de lokale eerde eerste duif te kunnen
constateren. Juist ervoor had hij zich
ervan vergewist of er al duiven terug-
gekeerd waren toen hij als genageld
aan de- grond constateerde dat de ar-
riverende duif ineer dan mooi op t i jd
was. Na veel gebel was duidelijk dat
Ronald Wiekart n ie t alleen menige'
lokale liefhebbers de das om had ge-
daan maar ook op het regionale en
nationale vlak een prestatie1 van for-
maat had geleverd. Het kwam zelfs
/over dat z i jn naam op Teletekst bij
de nationale meldingen werd ver-
meld. In rayonverband is zonder-
meer sprake van een klassering bij de
eerste ach t terwijl nationaal ten op-
zichte van duizenden andere duiven
waarschijnlijk ook een topnotering is
weggelegd.
( )ok de andere1 Vordense liefhebbers
lieten zich van hun goede zijde zien.
( i . J . Oldenhave en /n. en de combi-
natie Bruggeman draaien een mooie
v lo t t e duif^fcuis Bruggeman weet
uiteindelijknRar l i e f s t 6 duiven in de

uitslag t e - draaien en slaagt CM daar-
naast in /ijn favorieten 'de bonte' en
de 'blauwe' vroeg op he-t hok te laten
arriveren.
Van de Hengelose liefhebbers valt
met name de prestatie van good-old
A. Peters op die maar liefst drie dui-
ven bij de eerste tien weet te klasse-
ren.
De eerste tien klasseringen waren als
volgt:
R. Wiekart: 1; J J. Heinhuis: 2: C..J.
Oldenhave en /n.: 3; A. Peters: 4, 7
en 10; Comb. Bruggeman: 5, 8 en (.);
Kranenburg-Kreu/en: (>.

Diest

Kn alsof 'het nog niet voldoende1 was
werd op 12 j u l i ook nog het jonge
duivenconcours vanu i t Diest ven lo-
gen. Om 10.50 uur werden de jon-
gen gelost op een afs tand van 138 ki-
lometer. Reeds om 12.15 uur meldt
de eerste duif zich in Delden bij de
jeugdige Kr ik Oldenhave die hier-
mee de- goede vorm van z i jn duiven
bevestigd ziet. De week ervoor gaf
Erik al zijn visitekaartje aldoor zich
aan de kop v a n de- ui ts lag te nestelen.
De duiven van Tonnie Jurriens heb-
ben het in cle huidige hokaecommo-
datie b l i jkbaa r goed naarde zin, want
hij wist beslag te leggen op de tweede
en derde klassering.
Cor Bruinsma meldde zich ook met
twee duiven in de top tien en M. Olie-
slageren H.A. Kykelkamp en Zn. rea-
liseren ook een fraai resultaat. 'Out-
sider' G. Loman kwam ook goed voor
de dag met een tiende klassering.
De eerste tien klasseringen zi jn als
volgt:
E. Oldenhave: l en 6; A.A. Jurriens:
2, 3 en 9; C. Bruinsma: 4 en 5; M.
Olieslager: 7; H.A. Eykelkamp en zn.:
8; G. Loman: 10.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Veel^Deschouwers bij
diplomazwemmen
Ook het afleggen van zwemdiploma's trekt publiek. Dat bleek
zaterdagmorgen in zwembad „In De Dennen" toen daar 32 jon-
gens en meisjes, onder het toeziend oog van vooral familie (in
totaal ca. 150 personen) de zwemexamens aflegden.
Het badpersoneel had de kandidaten
prima voorbereid want alle 32 slaag-
den. In totaal slaagden 8 jongelui
voor A, l 2 voor B, 4 voor het basisdi-
pHoma, 5 voor zwemvaardigheid l en
3 voor /.we n u aardigheid 2.
Dhr. f.S. Meijer uit Groenlo die na-
mens de NRZ (Nat ionale Raad
/wemdiploma's) aanwe/igwas, sprak
/elfs van een 'uitstekend niveau van
de kandidaten'. Na afloop van het ge-
beuren sprak Ma l t i n VVesteiïk na-
mens de examencommissie van het
zwembad een kort woordje en fel ici-
teerde hij de geslaagden met hun di-
ploma. Dat/elfde deed dhr. 'I', van
Vleuten namens het zwembadbe-
s tuur , waarna dhr. F. Hogenkamp de
diploma's ui treikte.

Het volgende diplomazwemmen
vindt plaats op zaterdag l augustus.
Het proefzwemmen wordt gehou-
den op woensdag 29 juli.

De geslaagden zijn:
Diploma A: Hetty v.d. Berg, Th ijs
Bleumink, Koos Kcmna, Christiaan
Knoef, Wercly Mekkelholdt, Mark
Nijenhuis, Fleur Roelof se en Maar-
ten Teunissen.

Diploma B: Marjan Arfman, Mar i an
Berenpas, Marlou Baanders, Marie-
ke Coppiens, Liesbeth Huiskes, Mai-
kel Lebbink, Marieke v.d. Logt, Jo-
han Loman, ('iondra Manuela, Dan-
ny Querido, Esther Schuurman en
I [anneke Stokkink.

Basisdiploma: Marije Gudde, Kim
Slütter, Nienke te Vaarwerk en Anne-
miek van Vleuten.

Zwemvaardigheid 1: Wouter Gudde,
Irene Hummelink, Rianne Lubbers,
Davy Scheers en Marian van Vleuten.

Zwemvaardigheid 2: Marianne l \
kelkamp, Annika Scholtz en Karlijn
te Vaarwerk.

zorgen
De leden van de biljartvereniging „Kranenburg" kunnen ko-
mend seizoen weer in competitie-verband hun sport beoefenen.
Zoals bekend sloot de huidige exploitant van zaal Schoenaker in
het voorjaar zijn ruimten voor plaatselijke verenigings-activitei-
ten, w.o. het biljarten, een sport die ruim 28 jaar in zaal Schoena-
ker werd bedreven.
J u i s t een jaar tevoren was in het Lin-
dese Proathoes een b i l j a r tve ren ig ing
opger ich t en de/e vereniging heef t
gastvri jheid ver leent aan de leden
van de Kranenburgse vereniging.

Het is nu zo dat de biljartvereniging
Kranenburg t i j d e l i j k op non-ac t i e f
gaat en weer tot leven /.al komen zo-
dra daartoe in Kranenburg weer een
daartoe geschikte r u i m t e - is. dan wel
een nieuwe explo i tan t van zaal
Schoenaker de zaak terugdraait.

De biljartvereniging ,,'t Proathoes"
zal komend seizoen met l i e f s t /es
teams aan de competitie van het di-
s t r i c t IJsselstreek gaan deelnemen.
Dinsdag j . l . hield 't Proathoes verga-
deringen werden definitief bestuurs-
leden gekozen. Voorzitter is dhr.
Wim Eskes, secretaris/wedstrijdlei-
der Harry Roe lv iuken penningmees-
ter Jan Overbeek. Uiteraard z i jn de
leden van de Kranenburgse hun
sportbroeders in het Lindese zeer er-
kentel i jk voor de/c1 sportieve geste.

Loftrompet over Vorden
Luisterend naat een u i t / e i n e l i n i > van Radio Apeldoorn hooiden
we hoe een /ekere Lvert Kroon nogal u i tbund ig de loftrompet
stak over Vorden. Gevolgd door een mooi gedicht in de
streektaal. We hebben de/e man opgespoord en toen bleek dat
hij al 15 jaar /'n vakan t ie en vr i je t i j d doorbreng! op camping
„DeGoldberg". Dhr. Kroon is voor/ittei van een dialed-
werkgroep en s c h r i j f t gedichten in de streektaal . Bovendien is
hij columnist bij het Apeldooi ns Stadsblad en werkt hij mee aan
dialect-programma's voor Radio Apeldoorn en Ziekenomroep
,,l)e /onnegolf'.
Zettelkenjare f raa ie f ie ts tochten uit voor/ 'n inedc-c a tnping-
gasten en is redakteurvan de eigen campingkrant ,,I)e
Goldberg Koerier". Heeft grote bewondering voor het Vbrdens
Mannenkoor (is /elf lid van een mannenkoor in Apeldoorn)
en heelt zelfs het Gelders Volkslied in het dialect vertaald.
Kortom: hij is verslingerd aan Vorden en de Achterhoek.

ONS TWEEDE THUIS

Wie wollen is wal anders, 't thnnszitten zat
een mense bedenk dan van alles zo wat.
Noa veul lienneweer geproat kwam 't d'r van
da 'w besloot'n / / / / 't koop 'n van een karrevan.

Wat een ge f iris t er en getrek met zo 'n ding'k i)i de vekansie
(ïelnkkigzei de vrouwe toen: 'As ik 't zo is au zie,
dan zol 't heter veur ons ween a 'w uie( zo varre goal
en 't ding'k dich in de huur te op een vaste plekke laat.
Wie kunt dan in de vrieje tied heel fijn tul ruste kommen
en loat de l uu die vót wilt maar in jieles samendrommen.

Zo stoat wie onderhand aljoaren bic een hoer in Vorden
en zuut/es a n is d'Achterhoek ons tweede thuus e'worden..
Met niemand iets te maken, wie goat o)is eigen gang,
geniet van de natuur en van 't vogelengezang.
Ie heurt hier nog de koekoek en ok'de nachtegaal,
't Volk datprö't gewoon nog plat, zien eigen moeder's taal.
(ieitioed'li/k hint de mensen hier, eenvoudig en gastvrie
En in 't verenigingsgedoe heurt z 'altied wel dr gen s bic.

Olde gehruuken hold ze met mekaare hier nog knap in eer
en hunt deur noaberplich heel vaake ven r een ander in de weer.
ttie dood en trouwerieje en de konis van d'ooimaar
de noahers zorg.veur hulp e, regelt dat onder mekaar.
7.o geet 't daag'lijks leven hier van joar tut joar vedan,
maar mensen uut de grote stad heb amper weet doaman.
(Hen stoplich o/ parkeenneter kom ie in Vorden tegen
is dat in disse jacht 'ge tied gien ongekende zegen?

(,ewoon nogruumte, rust en vree,
de boel an kant 'um elke stee.
Da 's wat ons doar zo ansprek
da 'w steeds d'r weer op a n trek.

Een hoofstuk uut een spannend hoek
dd's Vorden in de Achterhoek.

K. /<AV7

Cactus volop in de bloemen

Bij de familie Meenink aan de Maandagweg bloeit de cactus vol-
op, er zitten wel 350 tot 400 bloemen aan. Mevr. Meenink is er
maar wat trots op. Zij verzorgt de bloem en met een beetje Pokon
en verdunde koemest en voldoende water tijdens de knopvor-
ming kwam ze tot dit voorbeeldige resultaat.



OVERHEMDEN L + K/Mv.a. 39.-
COSTUUMS v.a. 298.-
KOLBERTS v.a. 75.-
PANTALONS v.a. 59.-
PULLOVERS v.a. 59.-

JACKS v.a. 98.-

JAPONNEN v.a. 69.
BLAZERS v.a. 59.- PAKJES v.a. 89.
MANTELS v.a. 119.- JACKS v.a. 89.

PANTALONS v.a. 39.- ROKKEN v.a. 39.
BLOUSES v.a. 29.

PULLOVERS v.a. 39.- T-SHIRTS UNIE + GEDESS v.a. 19.

10% KORTING OP LINGERIE - BEHA'S + CORSELETS
5.- KORTING BIJ AANKOOP VAN 3 DOOS SLOGGI SLIPS
5.- KORTING BIJ AANKOOP VAN 2 HEREN SLOGGI SLIPS
EXTRA KORTING OP TEN CATE-ONDERGOED

Modecentrum

DEROFA JAPONNEN
2« KEUS T/M MAAT 55

98.-v.a. Dorpsstraat 22 RUURLO Tel. 05735-1438

tijdens

BOUWVAKANTIE
van 18 juli tot 10 augustus 1992

zijn wij geopend voor het
afhalen van materialen
van 09.00 tot 12.00 uur

van maandag t/m vrijdag

Showroombezoek op afspraak
telefoon 05735 - 2000

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V.

Spoorstraat 28 7261 AE Ruurlo

In verband met u i tb re id ing werkzaamheden
vnigen wij een

Schilder
Schildersbedrijf

PETERS
Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting

Behangwerk

Ruurloseweg35
Vorden
Tel. 05752-3999

BEKENDMAKING

Beheersplan IJsseluiterwaarden
Het beheersplan behelst de herziening van het
plan Rammelwaard in combinatie met samen-
voeging van de beheersplannen Hoenwaard,
Wilpse Uiterwaard, Rammelwaard en IJsseluiter-
waarden. Gedeputeerde Staten maken ingevolge
artikel 12, lid l van de Regeling beheersover-
eenkomsten 1988 bekend, dat gedurende de
periode van 15 juli tot en met 25 augustus 1992
het voorontwerp-beheersplan voor het
beheers- en reservaatsgebied in de IJsseluiter-
waarden voor eenieder ter inzage ligt op de
secretarie van:
- De gemeente Angerlo;
'- de gemeente Brummen;
- de gemeente Doesburg;
- de gemeente Epe;
- de gemeente Gorssel;
- de gemeente Hattem;
- de gemeente Hcerde;
- de gemeente Rhedcn;
- de gemeente Steenderen;
- de gemeente Voorst;
- de gemeente Vorden;

Twello;
beek te

provincie

GELDERLAND

- de gemeente Zutphen;
- het Waterschap Oost-Veluwi
- het Waterschap IJsselland-Ba!

Ruurlo;
- het Polderdistrict Rijn en IJssel te Zevenaar;
- het waterschap van de Oude IJssel te Terborg.

Eenieder kan vóór 24 augustus 1992 schriftelijk
bezwaren indienen tegen het voorontwerp-
beheersplan IJsseluiterwaarden bij Gedepu-
teerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem.

Nadere infor matie over het voorontwerp-
beheersplan kunt u verkrijgen bij de onderafde-
ling Landbouw en Landinrichting, mevrouw
Storm, telefoon 085-599566 en bij het Bureau
Beheer Landbouwgronden van het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de
heer Van Eyden, telefoon 085-579348.

Arnhem, 9 juli 1992-
nr. RG92.44367

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
dr. J.C. Ter/ouw - voorzitter
drs. C.P.A.G. Crasborn - griffier

O P R U I M I N G

T-Shirts A
v.a , * 20,-

POlO'Sva 29,-

Overhemden va 25,-
Truien en
Sweaters 59,-
Meindl Schoenen

79,-v.a.

slteJs doeltrtffcnrl!

Zutphenseweg 9 - Vorden

KERKSTRAAT 6, GROENLO, TEL: 05440-61308

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN
20 JULI T/M 8 AUGUSTUS

AÜTOBAHDfH
Slotsteeg 18, Hengelo (G.) Tel. 05753-2779

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Voor al uw

e/ecfra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 20 juli 1992, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afde-
ling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter inzage
ligt de door de gemeenteraad in zijn vergadering van
30 juni 1992 (ongewijzigd) vastgestelde bestem-
mingsplannen 'Vorden Sportpark Overweg 1992' en
'Vorden Kom Bevoorradingsweg 1991'.

Het eerste plan heeft betrekking op de realisering van
een tennispark aan de Overweg.
Het tweede plan voorziet in de realisering van een be-
voorradingsweg ten zuiden van de Dorpsstraat.

Tegen het eerste plan zijn geen bezwaren ingediend
bij de gemeenteraad zodat niemand gerechtigd is om
hiertegen bezwaren in te dienen bij Gedeputeerde
Staten.
Tegen het plan voor de bevoorradingsweg zijn wel be-
zwaren ingediend. Zij die tegen het ontwerp-bestem-
mingsplan bezwaren hebben ingediend kunnen tegen
de vaststelling een bezwaarschrift indienen bij Gede-
puteerde Staten van Gelderland, postbus 9090,
6800 GX Arnhem.

Vorden, 16 juli 1992,
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-TV-video
REPARATIE

Bel Bredeveld;
05752-1000

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben ?
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208



OPDEBRADERIE
EN H ET

GALLEESPEKTAKEL

Kinderkleding „
UITZOEKEN ^ O • "

Handdoeken en
Theedoeken

Damesslips

UITZOEKEN

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.

De prijzen zullen n meevallen.

Gafé-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden-Tel. 6634

****

***
ZAl R DAG 18 J U l

R O TT E Z X X . / V L :

TOPFORMATIE

K E KI IE O l E

SPECIAL ACT
: Al R DAG 25 J U l

TI/AES UP

KABAAL
DISCO VERVOER

BUS 2
21.25 HENGELO (SPORTHAL)

21.28 HENGELO (VEZO-SUPERMARKT)
21.35 KEYENBORG (R.K. KERK)

22.00 HALLE (DE WOAGE)

TERUG OM 02.00 UUR

BUS 4
21.05 HUMMELO (BUSHALTE)
21.15TOLDIJK (DE BREMER)

21.2O STEENDEREN (POSTKANTOOR)
21.25 BAAK (BUSHALTE)

21.3O WICHMOND (CAFÉ KRIJT)
21.4O VELSWIJK (POSTKANTOOR)

21.55 HALLE (DE WOAGE)

TERUG OM O2.OO UUR-

BUS 5
21.30 WARNSVELD (HALTE DEN BOUW)

21.4O VORDEN (N.H. KERK)
21.5O RUURLO (KERKPLEIN)

22.OO VELDHOEK (CAFÉ WENTINK)
22.1O HALLE (DE WOAGE)

TERUG OM 02.20 UUR

VOOR MEER INFO TEL. 08343-1232

SCHOEN REPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE

Onze

VAKANTIE
begint
donderdag 23 juli
13.00 uur.

We staan weer
Raadhuisstraat 18, Vorden, VOOr U klaar

tel. 1849 maandag 10 augustus 8.30 uur.

Schooltasreparatie vóór onze vakantie
gebracht gegarandeerd op tijd klaar!

Wij wensen u een prettige vakantie.

MOOI! Ambachtelijk parket
voor ieder interieur

Gezellig en sfeervol

wonen op een vloer

die schoonheid en

stijl uitstraalt.

De vloer die u zoekt

leveren wij.

Ook in kunststof parket

ruime keus!

Parketplus - Pergo en Solida - laminaatvloeren

* Degalux Zonwering
* HDM Plafond- en wandpanelen

Parketvloer renoveren?
XZ=^N

Bij de Wfpdboy-vAKMAN informeren!
B* 05735-1661HEERO IJL

R U U R L O BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

9

Wie gaat er mee naar de

FLORIADE ?
Elke woensdag van 22 juli t/m 30 september.

Vertrek vanaf het marktplein:
Ruurlo 7.30 uur - Vorden 7.45 uur

Zutphen 8.00 uur- Brummen 8.1 5 uur
Eerbeek 8.20 uur

Kosten f 43,- p.p. (incl. bus en entree).

Voor boekingen:

J. L
Klarenbeekseweg 14 -VOORST

Tel. 05758-1 334

Alleen bij voldoende deelname.

JBF
BB*

Jansen & gal
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis rtc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
-B 05750-22816 -

JLJL

WILINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Official
Prince-dealer

L O C H E M
$& Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

OPRUIMING
FONKELEND MEUBELVOORDEEL«^ /i_ ....

KWALITEITSMEUBELEN VOOR
EXTRA LAGE PRIJZEN
HOEKKOMBINATIE 3 + 2-ZITS
LEVERKLEUR - RUNDLEDER

VAN:̂ 64§r- VOOR: 2750

WANDMEUBEL 2.06 METER BREED
GEHEEL MASSIEF BLANK EIKEN

VAN:.3750:- VOOR: 2995

21/2-ZITS BANK
DRALON VELOURS
VAN:J398r- VOOR:

DIVERSE TOONZAALMODELLEN
MET HOGE KORTING

HELMINK
meubelen

TAPIJTCOUPONNEN
VAN 2.00 METER TOT 13.00 METER
VOOR STUNTPRIJZEN
ZIE ETALAGE

KOOPJES IN WONINGTEXTIEL
* DEKBEDDEN + OVERTREKKEN
* COUPONNEN GORDIJNEN EN

VITRAGES
* KUSSENS ETC.

MATRASSEN: POLYETHER
SCHUIMRUBBER + BINNENVERING
VOOR STUNTPRIJZEN

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

TE KOOP
Buis+hulpstukken

voor uw riool -
aansluiting

Speciale prijs voor buis
0110,125

Vrijblijvend prijsopgaaf
bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 4

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

Wordt gratis thuisbezorgd

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

VLEESBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
w 05739-1202 (fam. Sasse)

AANBIEDING
Plavuizen, grijs, afm. 22x22 cm van f 79,65 p/m2 voor T 40,00

Plavuizen, beige, afm. 32x32 cm van f 43,75 p/m2 voor T «50,00

Wandtegels, afm. 20x25 cm van f 39,50 p/m2 voor T 28,00

Wandtegels, afm. 20x25 cm van f 43,85 p/m2 voor l 30,00

OP = OP
ALLES 1e SOORT

Tijdens de BOUWVAK zijn wij GESLOTEN van

22 juli t/m 8 augustus

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-uofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Als GGF-installateur hebben we veel kennis en ervaring op
het gebied van verwarmingstechniek. Levering en installa-
tie van zuinige HR-ketels met vloerverwarming, gaskachels
en CV installaties in de partikuliere sektor maar ook kom-
plete, energiezuinige verwarmingsinstallaties in kantoren
en bedrijfsgebouwen. Ook het veilig en vakkundig onder-
houd neemt een voorname plaats in.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -17551 Laarstraat 61 ZUTPhEN 05750-18383

• W, Sluyterweg 7 HAARLO 05456 - 1344



Nu aanmelden, na de zomer
voorbereiding op
pleegouderschap?
Veel ^nehsen hebben er de pet niet naar staan, veel mensen zijn
lekkrr druk met het maken van vakantieplannen of zelfs al met het
pakü en van de koffers. Toch vraagt de Centrale Voor Pleegzorg
voor na de vakantieperiode - nu al - om nieuwe pleegadressen.

Terra Nova live in 'de Woage'
NINE-LTVES is een vrij jonge formatie uit Horst, Noord-Lim-
burg. Ongeveer zes jaar geleden stichtten Len en Ger de band
Limit.

Ge w leien dakje
/c ,-oekt u i . adressen die een kind of
een jongere, die in de knel / i l of
dreigt Ie komen, onderdak willen
bie.ien. De aan le id ing varieert per
pleegkind; spanningen t h u i s ten ge-
voige van werkeloosheid, ziekenhuis-
o: Man ie van een ouder, konf l i k t en

sen ouders en kind, e.d. Ken t i jde -
ander t h u i s kan hen door die

i ; , > - e - s t a l U > < h moei l i jke periode heen
h Ipen. Het gaat daarbij nogal eens
QUl kindc-rc-n wier leven niet bepaald
v . i i i een leien dakje is gegaan. Nare
e-, varingen, die- de- t aak van de pleeg-
• luiers er n ie t eenvoudiger op ma-

A - n , maar/eker wel /o/invol.

Ook gedegen voorbereiding
door pleegouders
\ls een goede voorbereiding op hel
plc-egouderse hap biedt de Cent ra le
een ieder, die na de eerste - algemene
- voor l i e l i l ing door wil gaan, een ge-
degen voorbereiding aan.
Daarbij kr i jgt u gedurende een aan-
tal bijeenkomsten n ie t alleen in fo r -
mat ie van de ( ' .entrale, maar ook van
enaren pleegouders. Daarnaast
wordt n ook volop in de gelegenheid
gesteld om /elf aan de slag te gaan
met die i n f o r m a t i e , /o kr i jg t u gaan-
deweg de mogel i jkheid om een welo-
verwogen beslui t te nemen.

Allerlei kanten belicht
De onderwerpen die gedurende de
bijeenkomsten worden behandeld,
/ijn onder meer: Wat betekent het
voor de huisgenoten om het huis
met pleegkinderen te delen? Hoe
reageren de buren en fami l i e op de
komst van een pleegkind? Wat heb-
ben kinderen, die in de ple-egz.org ko-
men, meegemaakt? l loe is de samen-
werking met de ouders en de begelei-
dende instelling?

Nu aanmelden
De Cent ra le vraagt u (gehuwd, sa-
menwonend, met of '/.onder kinderen
of a l leens taand) y.ieh daartoe nu al
aan te melden.
Na de vakan t i e kan men y.ich dan -
vrijblijvend - voor laten l i c h t e n over
het pleegouderschap.

Belangstelling
l'ast het pleegouderschap bij u?
Neem dan nu kon takt op. U kri jgt
dan een informatiepakket toege/on-
den. Flevoland: 03200-10 555, toe-
s te l r>(i/57.
(.elderland met de Stedendriehoek:
085-56363.
Overijssel /onder Stedendriehoek:
05700-1 22-18.

Expositie speelgoed
Zomerexpositie van oud speelgoed in Aaltens museum. Het is de
laatste jaren gewoonte geworden dat er tijdens de zomermaanden
in het museum Frerikshuus te Aalten een bijzondere expositie
wordt gehouden, waarbij dit jaar de keuze is gevallen op een
tentoonstelling van speelgoed uit lang vervlogen tijden.
De expositie is geschikt voor de hele
f a m i l i e - , van grootouders tot kleinkin-
deren, kortom voor'iedereen die van
een v leugje roman t i ek houdt. Veel
/al er t e - genieten /ijn van de- grote- en
uitgebreide- co l l ec t i e - welke er bijeen
is ge-bracht , en ouderen /u i len op-
n i e - u w hun kinderjaren beleven, toen
/ i j /elf nog me-t de step speelden, gin-
gen hoe-pelen, knikkeren of t o u w t j e
springen.
Velen /ui len y.ich hun eerste- f ie t s je
nog'herinneren of hun hobbelpaard
e-n wat werd de teddybeer vertroeteld.
Als opa me-l /ijn klein/oon de exposi-
tie beki jkt zal hij ve r t e l l en over de
sje-es en he-t paard, over het werk op
het land, c-n hoe of'de mensen vroe-
ger leefden.
Oma /al /.eker aan haar k le inkinde-
ren nog e-c-ns wi l len vertellen van
haar fornuis je waarop /e poffertjes
bakte- en pannekoekjes. t i j c l e - n s het
spelen met haar vriendinnetjes. En

vol trots /al /.e wij/.en op haar hand-
wcrkje-s, ge-maakt t i j de -ns handwcrk-
les. Vertederd /al men k i j k e - n naar hc-t
familietafereel, met de- kinderen aan
de- o n t b i j t t a f e l , waar moeder t o e - k i j k t
of ieder kind wel /ijn bordje leegeet.
Kortom, een expositie die bij /eer ve-
len /.eker tot de- verbeelding /.al spie-
ken. Naast dit alles /.uilen snuis ter i j -
en ook betrekking hebbende op he-t
speelgoed de- expositie compleet ma-
ken.
De- expositie commissie- van het mu-
seum is erg b l i j , dal men er in is ge-
slaagd om e-en dergelijke collcrtie
naar Aal ten I e - halen. Kosten nog
moeite /.ijn gespaard om er voor jong
c-n oud e-e-n aantrekkelijke expositie-
v a n t e - maken.
De expositie is zaterdag 27 j u n i geo-
pend e-n duur t tot en met '29 augus-
tus . Gezelse'happen e-n groepen die-
nen vooraf c-e-n afspraak te - maken
met hel museum (051^7-71797).

Sterren stralen in Slagharen
Vanaf 12 juli tot en met 16 augustus zal een reeks bekende Neder-
landse artiesten optreden in het jaarlijkse Zomertheater van Po-
nypark Slagharen. Behalve Vader Abraham, komen dit jaar ook
Hanny, Ria Valk, Maywood en Dennie Christian de gasten verma-
ken. Per dag worden drie shows gegeven en op 12 juli is het spits
afgebeten door Ria 'Rockin' Billy' Valk.
Zij is tot en met 18 juli de publieks-
trekker van een zeer gekend formaat.
Ria Valk, die al bijna dertig jaar in
'het vak' aktief is, staat bekend om
haar bijzonder wervelende optre-
dens, die gepaard gaan met veel hu-
mor en vrolijke gekkigheid, terwijl de
sympathieke zangeres in haar shows
a l t i j d een ongekende energie legt.

Dennie Christian is vanaf 19 jul i da-
gelijks de hoofdgast. Hij is gastheer
in het Zomertheater tot en met de
25e van deze maand. Behalve met het
afwerken van zijn drukbezette agen-
da is Dennie ook i j ve r ig in ele weer
met het organiseren van het 21e
Schlagerfestival dat in de tweede
week van september in de Rodahal te
Kerkrade wordt gehouden.

Na Dennie Christian komt Neêrlands
meest suksesvolle zangeres van elit
moment naar Slagharen: Hanny. Het
spreekt vanzelf dat Hanny het lied
'Hoofdpijn', dat Vader Abraham
voor haar schreef, ten gehore brengt
in het Zomertheater. Hanny weet
zich gesteund door een grote schare
fans en is van 20 j u l i tot en met l
augustus de ster van Slagharen.
Na Hanny komt haar producer, boe-

zemvriend en collega Vader Abra-
ham naar het Zomertheater. Vader
Abraham is sinds jaar en dag een bij-
zonder graag geziene gast in het
pretpark en hij voelt zich dan ook
volledig thuis in de vriendelijke en
ontspannen ambiance van Slagha-

Aansluitend komt Maywood naar
Slagharen. Zij zijn de zomersterren
vanaf 10 augustus tot en met 15
augustus. Geroutineerd, super pro-
fessioneel en perfekt op elkaar inges-
peeld staan de zusjes Alice May en
Carin Wood (Maywood) garant voor
een perfekt optreden, waarbij zij al
hun hits uit de ve)orbije jaren de re-
vue zullen laten passeren.

Resteert zaterdag 16 augustus, de af-
sluiting van een reeks artiesten-op-
tredens zoals in Slagharen zelden
heeft plaatsgevonden. Opnieuw is
het Vader Abraham (Pierre Kartner)
die dan de boventoon voert.

Die laatste dag zal een bij/onder fees-
telijk karakter hebben en het einde
zi jn van maar liefst 108 shows gedu-
rende 36 fantastische dagen in Po-
nypark Slagharen.

Er werd bij Leon in een oude kippe-
schuur geoefend. Limit speelde co-

.'TS van Dire Straits, Fleetwood Mac,
etc. Er werd vanaf het begin serieus
gewerkt en optredens bleven dan ook
niet lang uit. Voornamelijk was deze
band bekend in soosen circuit van
Nex:>rd-Limburg.
Daarnaast namen ze de single 'Sa-
men en toch alleen' op onder leiding
van Jack Jersey. Frank is driejaar ge-
leden bij de groep gekomen als ver-
vanging van de toenmalige toetse-
nist. Fred is sinds een jaar bij de
band. Inmiddels na jaren werken,
staat er een band die gezien mag wor-
den. Dat kunnen de dames zeker be-
amen, daar Nine-Lives overladen
wordt met liefdesaanzoeken en ge-
schenken.
Naast het coveren van goede top 40
werk besteedt de band ook aandacht
aan eigen nummers. Met name Fred
verdient zijn sporen als song- en
tekstschrijver. Sinds kort heeft de
band nauwe contacten met top-pro-
ducer Hans van Hemert, die samen
met de band aan een nieuwe carrière
werkt. Ook hij schrijft muziek voor de
groep.

Naamsverandering
Nu deze formatie in alle bekende /a-
len van de Benelux meedraait, wor-
den zij gedwongen om hun naam te
veranderen. Er is een proces aange-
spannen tegen de leden van Nine-
Lives, daar er al eldes een formatie
bestaat met deze naam.
Dus VANAF HFDFN /uilen wij er
aan moeten wennen, dat Nine-Lives
de naam TERRA NOVA met /ie h
mee brengt.

Terra Nova blijft zo, zoals u het ge-
wend was van Nine-Lives: Leon: gi-
taar, zang; Fred: basgitaar, zang;
Hans: drums, zang; Hanz: keyboards,
zangen Gesuind: leadgitaaren zang.

De ken- ie- die zaal
Deze week staat in de Ken-ie-die zaal
een zomerse drive-in show, met veel
Nederlandstalige en feestmuziek. Dat
het hier weer volop feesten wordt,
staat vast. Graag allen tot ziens op za-
terdag 18 juli a.s.

Geslaagden
IMO
Bedrij seconomische Basiskennis:
mevr. MJ.Janssen-Veenhuis (Deven-
ter), dhr. G. van Aalst en dhr. J.W.
Salarie (Lochem), dhr. H. Lamain
(Vaassen), dhr. E. Jansen (Voorst),
dhr. J.L. Vroegop (Warnsveld) en
dhr. A.C.M. Klee, dhr. P. Roelofs,
mevr. W.H.J. Roelofs, mevr. K.H.
Tan, mevr. J.T.W.M. Wegdam—
Moorman (allen uit Zutphen).
Vakbekwaamheid Parfumerie: mevr.
H.C. Kruiswijk-Schikking (Nieuw-
Heeten).
Vakbekwaamheid Doe het zelf:
H.M.A. Kok (Apeldoorn).

Overgelder College
In het ^fc spreidingsgebied van
„Contact'^raagden: t

Agogisch Werk (semi) residentieel
werk: Jacqueline Hissink (Baak),
Gonnie Roekevisch (Barchem), Per-
ry Boersbroek, Marijejansen en Deb-
bie Kraa)^Md (Vorden) en Wendy
Ketelaar (Vrarnsveld).
Mode en Kleding realisatie met ves-
tiging: Ingrid Ligterink (Ruurlo);
Realisatie zonder vestiging: Ilse
Banda (Ruurlo).
Presentatie zonder vestigingseisen:
Bonnie Hoekjan (Hengele)-G.) en
Linsey Olthof (Wichmond).

Realisatie: Susan Moolenaar (Vor-
den).
Opleiding Verzorging: Jolanda Bor-
gonjen en Ingrid Klein Bramel
(Baak), Natasje Aalderink (Ruurlo)
Henrike Dijkman, Petra Korenr (ier-
die Nijhuis, Esther Oosterink,Jeanet
Temmink (allen uit Vorden) en Ger-
janneRibbers (Warnsveld).
Korte opleiding Verzorging Assis-
tent Civiele Dienst: Marja Maalde-
rink(Toldijk).
Bejaardenhelpende: Yvonne Harte-
mink en Mariska Voskamp (Warns-
veld).
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Energiebesparende tips van het Ministerie van Economische '/aken
en de ANWB

Zuinig de zomer door
In de zomermaanden denkt men niet dagelijks aan energiebespa-
ring. Toch kan zonder veel moeite het energiegebruik in de zomer
met 10 procent omlaag. Het Ministerie van Economische Zaken
heeft samen met de ANWB een tipkaart samengesteld met een
aantal handige en eenvoudige tips om energie te besparen tijdens
de zomervakantie.

Bij vertrek
In j u l i en augus tus gaan miljoenen
Nederlanders op pad voor enkele we-
ken vakan t i e in t en t , v a k a n t i e h u i s j e ,
hotel of c a r a v a n . Voor vertrek s c h a -
kelen / i j n a t u u r l i j k de (A ' -ke te - l , de
geiser en de- boiler u i t . Het y.ou ver-
spil l ing / i j n van energie en geld om
die apparaten aan te la ten staan als
er /o'n 2 a 3 weken ge-en gebruik van
wordt ge-maakt. Overigens k u n n e n
de- waakvlam van de- GV-ketel en de
waterpomp al in het begin van de- / < > -
I I U T worden uitge/.et . Dat scheelt tot
en mei september-maar l iefst /.o'n H( )
gulden energie kosten.
Vlak voor vertrek de koelkast u i t s c ha-
kelen is ook eenvoudig te realiseren.
l let vereis t n a t u u r l i j k wel enige- plan-
ning vooraf om te /orge-n dat a l l e
elensware-n e - ru i t / i j n . Per huishou-
de- i i bespaart men hiermee- niet zo-
veel , hoogui t e-en paar gulde-n, maar
als icde-reen de- koe-lkast uitschakelt
tijdens / i j n v a k a n t i e lopen de- bespa-
ringen al gauw in de- miljoenen.

Op reis
Ook onderweg kan men bewust om-
gaan mei energie. Bijvoorbeeld door
- indien met de- auto wordt gere-isd -
de- kortste rou te - naar de- vakant iebe-
s t emming te nemen; en door op he-t
j u i s t e - moment U- vc i t rc-kken om lile-s
te ve- rmi jden . Dat se 'heel t brandstol
en ergernis, l le - t gebruik van goede.

n i e u w e wegenkaarten voorkomt dat
mc'n onnodig soms vele kilometers
omrijdt.

Verspil geen energie van een
ander
'Doe- ti jdens de- v a k a n t i e - alsof u t h u i s
bent en verspil ge-e-n energie van e-e-n
ander', is een van de t ips . Laat de
lichten in het t o i l e - t of de douche op
de- camping, in het hotel, of in het
v a k a n t i e - h u i s j e - n i e - t onnodig bran-
den. De voordelen hienan voelt men
weliswaar n ie t d i ree t in de- eigen por-
temonnee, maar energiebesparing
gaat ons allen aan of we nu in eigen
land / i j n of in hel b u i t e n l a n d ,
' l o t slot wordt aangeraden tijdens de
v a k a n t i e - on/e eige-n energie maxi-
maal t e - gebruiken, de- a u t o wal vaker
te- l a l e - n s laan c-n te gaan wande le -n .
fietsen of kanovaren.

Wedstrijd
De- kaarten met energiebesparende
t i p s / i j n tot e-n met september ver-
krijgbaar bij alle ANWB kantoren.
Aan de t i pkaa r t is ook e-e-n wedstrijd
verbonden. In/enders van de- beste
c - n e - r g i e v . u i n i g e t ips worden beloond
met een f i e t s ( I e pri js) , één van de
twee ANWB-lie- tsendragers ('Je p r i j s ) ,
of één van de v ijl bat ter i j -opladers op
/onne-eneigie (. ' 'K- p r i j s ) . Men ka:i
de- t ips in/enden tol e-n met .'^1 sep-
tember \W12.

Fietstocht langs agrarisch
Hengelo en omgeving
Per fiets van zeer nabij de land- en tuinbouw in Hengelo-G. en
omgeving leren kennen. Dat kan op zaterdag 25 juli. Op die dag
heeft de Contactgroep Agrarische Vrouwen Hengelo een 27 kilo-
meter lange fietsroute uitgezet langs een keur van agrarische be-
drijven.
Kr kan 's morgens gestart worden bij
l lotel Langeler aan de Spalstraat 5 in
Henge^) en bij 't Lindese Praothuus
aan de Lindeseweg 23 in Vorden.
Daar/ijn ook de routebeschrijvingen
verkrijgbaar.
De tocht voert langs veehouderijbe-
drijven met /oogkoeien, jongvee,
melk- en vleesvee. Bij een varkensfok-
bedrijf worden behalve varkens ook
schapen gehouden. Bij dit bedrijf
wordt ook uitgelegd welk voer de die-
ren krijgen en wat een varkensstam-
boek is. Ken tamelijk nieuwe tak van
de landbouw is het kweken van wor-
men. Hoe dat in / i jn werk gaat, kan

de be/oeker eveneens ervaren. Een
loonwerkbedrijf laat /ien welke werk-
tuigen er op een agrarisch bedri j f
/oal aan ie pas komen. Te /ien /ijn
onder andere /.aaimachines, oogst-
machines en een mestinjecteur. De
laatste wordt gebruikt om op een mi-
lieuvriendelijke wij/.e mest uit te rij-
den. Bij een paardenfokkerijbedrijf
kan de bezoeker y.ich te goed doen
aan koffie, fris en pannekoeken. Hier
worden onder andere demonstraties
moster maken en wanden vlechten
gegeven.
Een harmonicaspeler zorgt voor een
vrolijke noot.

De vrouw in het middelpunt
van het Achterhoeks
boerenleven
Zou u niet ook eens gedurende een dag het boerenleven uit het
begin van deze eeuw willen beleven? Op zaterdag en zondag 18 en
19 juli a.s. bestaat de mogelijkheid om in de authentieke omge-
ving van Erve Kots, het openluchtmuseum met herberg in Lievel-
de, het Achterhoeks boerenleven mee te maken. De organisato-
ren, de VW Lichtenvoorde, het Staringinstituut en de Bernard
Weeninkstichting hebben gekozen voor een thematische aanpak.
Voor dit jaar luidt het thema 'vrouwleuwark'.
l i e t interessante van een thema t i -
sche aanpak \oor hel pub l i ek is dat
het boerenleven elke keer v a n u i t een
andere1 hoek wordt b e l i c h t , waardoor
er meer a f w i s s e l i n g geboden wordt,
l let t h e m a 'vrouwleuwark' is geko/en
omdat de \ rou \v een c e n t r a l e p laa t s
i nnam bij de- werkzaamheden op de
bc > e i d e r i j in het begin van de/e eeuw.
/ij was n ie t alleen verantwoordelijk
voor het vele h u i s h o u d e l i j k e werk.
maar ook behulp /aam bij andere ac-
t i v i t e i t e n om en op de boerderi j . ( ie-
durende de twee dagen is o.a. te / ien
hoe de vrouw het eigen brood bakt in
stenen ovens, melk karnt om boter te
maken. wast . bleekt en droogt om hel
l innen venolgens keurig in de kast
op te bergen.
Daarnaast brengt / i j de- kleding van
het ge/in in orde. Ook behoort de
Verzorging van het vee. tot haar taak,
schuur t / i j de klompen en helpt / i j
b i j het hooien.
Volgens de toenmalige o p v a t t i n g
moest dan ook 'een v romvlcuhand
en een pacrdetand' steeds in bewe-
ging blijven.
N i e t a l leen voor volwassenen maar
ook voor kinderen / i j n de/e dagen
/cker de moeite waard. De kinder-
dansgroepen uit Rekken en Markclo
voeren dansen op en demonstreren
verschil lende spel le t jes van vroeger.
Be/oekers /ui len regelmatig worden
ui tgenod igd deel te nemen. Daar-

naast is de klederdracht uit die t i j d ie
bewonderen. Dal deel van het pro-
gramma wordt ver/orgel door de
groep '\Vat voorbi j geel en wat bl i f
u i t (ieestercn.
l i e t Achle i hoeks boerenleven /a l
worden opgefleurd door mu/ i ek en
dans uit die t i j d . Misschien komt u
t i jdens uw tocht door hel verleden
ook de marskramer nog legen, de
rondtrekkende w i n k e l i e r met / i jn
maise. l k u n t / i e h voorstel len dat
een vrouu. die dag en nach t gekluis-
terd was aan h u i s en haard, u i tkeek
naar hel bezoek van de/e man. die
levens de l aa t s t e n i e u w t j e s ui t de w i j -
de omgeving wist te ver te l len .
Ind ien u na een be/oek honger of
dorst hebt gekregen dan is in de her-
berg van Kivc Kots al les van uw ga-
ding te verkr i jgen . Misschien kiest u
dan wel vooreen echte Achtci hoekse
pannekoek met een f l i n k s luk spek,
/.odal u meteen weel hoc1 /oiels vroe-
ger werd maar ook nu nog wordt ge-
bakken. Ook bij s l e c h t weer is hel
toch mogelijk een be/ock aan f rve
Kots Ie brengen, aange/ien de mees-
te demonst ra t ies overdekt k u n n e n
p laa t sv inden . Voor jongen oud is het
een leer/aam en o n t s p a n n e n d eve-
nement .
Verdere i n f o r m a t i e verleent de- VVV
Lichtenvoorde, Mark t l la , t e l . '
( ) . " ) • ! I .S-7f>77r>, alsmede de meeste
Ac h te i hoekse-VYY's.

Expositie Kant en
Handwerken
Het jaar 1992 is uitgeroepen tot het jaar van het kant, en ruim
veertig musea uit heel Nederland haken daarop in, waaronder het
Aaltens Museum. Vanaf heden tot eind september zal in het Fre-
rikshuus handgekloste of naaldkant tentoongesteld worden. Er is
een speciale ruimte daarvoor ingericht.
De l iefhebber kunnen hier even weg-
dromen bi j he - t zien van de1 k n i p m u t -
sen ine- l de- mooie- handgekloste R i j -
se- lsc- k a n t , maar ook bij de1 prae h t i ge
/warte stola van Chan l i l ly kant, rag-
fi jn e-n vooral mooi. Beljes. k le-edjcs
c-n kan t jes , n i e - t meer van de/e t i j d ,
maar j u i s t daarom zo de moeite van
het / ien waard.
De- grootste- c ollee t i c - kant komt uit de-
do/en e-n laden van hc't museum
waar het zolang re-eds /orgvuldig is
bewaard. Het kan gebeme-n, . dat
mensen achteloos kostbaar kant in
c-e- i i lade- stoppen c-n afdanken, of
nog ei ge-r soms we-ggooicn, ma. ir
mevrouw A. van de- Hrandeler ui t
l lengelo ( 1. spee l a l i s l e op het gebied
van wandk lcde -n kwam z u l k kan t in
handen en maakte- e-r ee-n /e-e-r f raa i
\ \andkleed v a n . he-t r e su l t aa t is op de
e x p o s i t i e - ie / ien. Ook in deze l i j d
wordt nog veel kan t geklost, v e e l a l
om hc'l ple/ier en als vrijetijdsbeste-
ding.
Onlangs kwam he- t m n s e - i i m in he-t
bezit van e-en mooie- col lect ie hand-
werken gemaakt in hc- t e-e-rs te- kwart
van de/e- c-enw. Ken se h e n k i n g uit de
n a l a t e - n s c h a p van mevrouw l)c Vries,
en bestaat uil examenstukken die- / i j
gemaakt heeft voor de- a c t e - f r a a i e -
l landwerken. S tuk voor s t u k / i j n di t
k u n s t w e r k e n . F.en bij zondere vermel-

ding verdient wel de- t e c h n i e k ; f i jn
Spaans borduurwerk e-n de- ' J a n i n a
techn iek ' . Kenners /u i len dit /eker
naar waarde' we-tcn t e 1 se b a t t e n . De
g e b r u i k t e - handwerktechnieken zijn
vaak ve-le- , ve le eeuwen oud c-n wor-
den nog ste-c-ds beoefend. In e-en
a p a r t e - v i t r i n e - zijn c u i s u s r e - s u l l a l e - n
uit de vierde- kwart van deze eeuw te
/ien.
Naast de- kant exposi t ie- is e-r ook ee-n
gedeelte ingei ie h te met p rach t ige -
geborduurde kleding c-n ge-bruiks-
voonsc-rpe-n ui t hc - t begin van deve
e-euw die- hc't museum in haar bcvit
heeft.
Al me! al c-e-n e - x p o s i t i e - d ie - een be-
/oe-k aan he- t muse-um meer dan
waard is. Indien men de- expositie in
groepsverband wil bezoeken e-n men
ui t l eg wenst dan ge l i eve - men v i j l da-
gen van te voren te le fon isch ee-n af-
spraak t e - maken me-t he-t museum
( t e - l . ( > r > l . S 7 - 7 1 7 < ) 7 ) .
Tijdens de- komende' Aallcndagen zal
e-r op de- donderdagen -3 j u l i c-n (i
augus tus zowe-l 's middags als 's
avonds spee'iale a a n d a c h t aan hel
kant ge-schonken worden, door hel
geven van dcmonstratie 's , van kant-
klossen. l i n n e n rolle-n evn mulsen
plooie-n. Bovengenoemde e-xposi t ie
is Ie be / i ch t ige -n t i j d e n s de openings-
ure-n v a n hc't museum.
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extra bijlage CONTACT

Straattheater
/.oud 's middags als 's avonds wordt er op hel /omerleest straat-
theateropgevoerd. FRANS CUSTERS treedt in diverse personages
op, o.a. ( l l o w n , M iep, etc.

Frans Custers als het cloiwitjc „Miep"

ABSURD THEATER ver/orgt ook enkele komische optredens.
Men /egt: „Alleen een rund lacht er niet om", dus men kan niet
achterblijven!

VoRDENSE

ONDERNEMERS

VERENIGING

VERENIGING
VOOR

VREEMDELINGENVERKEER
VORDEN

16 JULI: BRADERIE/ZOMERFEEST

Zomeraktiviteiten
De VOV heeft in nauwe samenwerking met het VVV de zomerbraderie een nieuwe lift gege-
ven. Omdat het begrip ,,Braderie" op vele plaatsen een afgezaagd karakter begint te krijgen,
heeft de aktiviteitencommissie een begrip toegevoegd, n.l.,,Zomerfeest".
Het doel is tevens een stukje Vorden-promotie. Verenigingen kunnen zich naar het publiek toe
presenteren. Men hoop ook met het,,Zomerfeest" de sfeer in het dorp te verhogen.

Wat gaat er gebeuren ?
Op donderdag 16 juli vindt de Braderie/Zomerfeest plaats in de Dorpsstraat en het centrum
met mogelijk een uitbreiding naar de Zutphenseweg. De kramen worden langs de weg ge-
plaatst en in het centrum komen diverse podia te staan, waarop de gehele dag en avond
aktiviteiten en demonstraties te zien en te beluisteren zijn.

ile verenigingen van Vorden zijn afgeschreven om deel te nemen aan deze dag. Via een
geluidsinstallatie over de gehele DonRstraat en het centrum, zal iedereen van de aktiviteiten

op de hoogte zijn.

ijk in dit speciale nummer, waarm u veel over het programme en diverse aktiviteiten
unt lezen.

Absurd Theater

IN VORDEN
GAAT
T WEER
WAT
WORDEN

Op vrijdag 17 juli is er van 17.00-19.00 uur weer de tradi-
tionele Kinderbraderie rond het grasveld van de kerk. De
deelname is gratis. Opgaven hiervoor kunnen worden ge-
daan op het WV-kantoor.



MERFEEST BRADERIE
lójuliVorden

extra bijlage CONTACT

VWen VOV
Aan allen, die nog niet weten

waar ze DONDERDAG 16 JULI
naar toe willen!

Wij hebben in ieder geval een heel goed advies.
Vorden bruist op die dag van aktiviteiten, die in het kader van het
VYV-programma en in samenwerking met de Vordense Ondernemers
Veren i ging worden georganiseerd.
Zowel het VW als de VOV hebben niets aan het toeval overgelaten
om de braderie/zomerfeesten tot een groots en gezellig evenement te
maken.

VeJe kramen, muziekgroepen, straattheater, kermis vormen met
elkaar een enorme happening in ons mooie dorp Vorden. Vanaf
's middags tot 's avonds laat zult u zich geen moment vervelen.

Kn wat niet onvernoemd mag blijven, is, dat u Vorden nog steeds met
de auto kunt bereiken. Ook de trein en bus willen u graag naar
Vorden brengen. En niet te vergeten de fiets natuurlijk.
Wanneer de weergoden ons goedgezind zijn, en daar hopen wij
natuurlijk allemaal op, dan kan het niet uitblijven, of Vorden zal weer
vele bezoekers trekken.

VANDAAR, HOUD DONDERDAG 16 JULI VRIJ VOOR EEN
BEZOEK AAN VORDEN!

Vord. Oud. Ver. en VW

Les Miezerables Dweüorkest Les Mie/erables uit
het Twentse Weerselo zal vanaf
ca. 17.00 uur de s temming op
het Zomerfeest verhogen, door
haar optredens tussen het pu-
bliek door.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

PODIUM,, HOTEL BAKKER'

Egerlander muziek

De Berkelkapt'l

De Berkelkapel uit Haarlo toont 's avonds haar kunnen op het podium bij Hotel Hakker. De/e uit ca.
20 personen bestaande kapel brengt deonvcnalstc Egerlander muziek ten gehore.

Tussen de diverse optredens door zullen meerdere verenigingen en bedrijven zich op de verschil-
lende podia presenteren.

Op vrijdag 17 juli is er van 17.00-19.00 uur weer de tradi-
tionele Kin^rbraderie rond het grasveld van de kerk. De
deelname is gratis. Opgaven hiervoor kunnen worden ge-
daan op het VW-kantoor.

PODIUM HOEK GALLEESTRAA T-DORPSSTRAA T

Muziek - Haarmode - Toneel

BENNIE'S BAND

Op diverse plaatsen in het dorp vinden optredens plaats, /o /.al op het podium bij de- Dorpsstraat
Huig. ( ial léestraat 's avonds o.a. optreden: BENNIE'S BAND. Bennie's Band bestaat u i t : Bennie
A h u l u h e l u w ( / ang) , Henk B u i t i n g ( toe t sen) , I.eander B u i t i n g (g i t aa r ) , Ronald B u i t i n g (d rums) en
l leuk Seeboldl (bas), s tukvoor s tuk jongens die een ruime ervaring in de mu/ iek hebben.

Voor hen is Bennie's Band een manier om lekker met mu/ iek te spelen, / i j wil len het pub l iek een
leuke avond geven en tege l i jk /.elf ple/ier hebben. I let repertoire van Bennie's Band loopt van de
Beatles tot Bi l l i e Jean en van Motown tot Mother 's Kines t .

Mu/iek met soul en swing, twee elementen die- /.anger Bennie in oveivloed heelt!

Deze optredens worden afgewisseld met optredens door een rap-groep.

( )m 20.00 uur /al er op dit podium het JIM HEERSINK HAARMODE-spektakel worden gebi ac h t .

De Kranenburgse toneelvereniging KRATO draagt kul turee l haar steentje bij aan het /omei feest, / i j
voeren om 2 l .00 uur het tonee l s tuk Knilo o{> ,sY//rr/;op. l let is een door eigen leden geschreven s tuk.



OPRUIMING
FONKELEND MEUBELVOORDEEL

KWALITEITSMEUBELEN VOOR
EXTRA LAGE PRIJZEN

Rustiek eiken zitmeubel met een
romantisch tintje.

DIVERSE TOONZAALMODELLEN
MET HOGE KORTING

Als 3+2 zits 2995.-

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN /TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

Hééééééérlijke

Oliebollen
11 voor O,UU

EN

Appelbeignets
3 voor

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

®]

ZOMERFEEST/ELIJKE
AANBIEDING

Streep t-shjgt
25,0029.95

2 voor maar 39,95

CORNER
Zutphenseweg 8 7251 DK Vorden Tel. 2426

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

WILINK
17 SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

t*
i

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie '92.

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

DRUKKERIJ
WEEVERS

AGENTSCHAP WARNSVELD: AGENTSCHAP HENGELO (G):

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

M22.AMQS"

AGENTSCHAP RUURLO:

BOEKHANDEL

HOYTINK

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

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRUK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Drogisten] Parfumene - Schoonheidssalon

maplanne
Felix Takkenkamp

Ruwloseweg 5 Hengelo (OIO ) - lel 2062

AGENTSCHAP STEENOEREN:

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

Tijdens de braderie op donderdag 16 juli
kunnen de kinderen zich GRATIS LATEN
SCHMINKEN bij de stand van de firma
Barendsen aan de Kerkstraat.

Dit ter gelegenheid van het 190-jarig
bestaan van onze zaak.

Verder hebben we leuke snuisterijen en kadoartikelen in
onze stand.

DE MOEITE
WAARD DUS
OM EVEN TE
KOMEN
SNUFFELEN!

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 -\forden -Telefoon 05752 -1742

Bekijk dan in ieder geval de collectie huwelijkskaarten
van Kennemer Happy Cards. Daar zit vast een ontwerp bij dat u aanspreekt.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - P O S T ^ > 2 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1 01 OWELEFAX 05752-1086

Voor.

de beste verf

het juiste
advies

het grootste assortiment

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden. tel.: 05752-1567

Zomerfeest
in 't Pantoffeltje

DONDERDAG
Op de Braderie als vanouds:

Grolsch pilsje voor 'n
piekie!

In de zaal GEZELLIG!!

Trio „ASSORTI"
Aanvang 20.30 uur GRATIS ENTREE

ZATERDAG Big Party
met toporkest

„REFLEX"!!
Dit mag u niet missen!

Aanvang 20.30 uur ENTREE F 7,50

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

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

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

slagerij jan
rodenburg

G Til l WOrSt3 SOORTEN per stuk

Voor een broodje of iets uit de pan
moet u wezen aan de kroam bij Jan

SPECIALE BRADERIE AANBIEDING :

Bart ging met Rinie op 11 juni in de boot
daarom verkopen ze nu Hamburgers met Wittebrood

Tussen 20.00 en 21.00 uur:

Hamburger op Wittebrood voor f 2 ,—
Bediening Bart en Rini Pardij s



BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN WITGOED

"Witgoed kiest u
beter bij Bredeveld"

Wasautomaten, centrifuges, trommel-
drogers,koelkasten, diepvrieskasten en
fornuizen, in één woord 'witgoed'.

Bredeveld heeft een uitgele-
zen assortiment voor
u in huis. Met mer-
ken als: Miele, AEG,
Marynen en Atag.
Kwaliteitsapparatuur
voor een prima prijs.
Met het beste
advies: Bij Bredeveld
in Vorden vertellen
ze u er graag meer over

Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon 05752-1 000

* Eigen technische dienst

Y KCbUM

Zutphenseweg 31
7251 DG Vorden

Telefoon 05752-1531

Postbus 46
7250 AA Vorden

makelaars- o.g. en assurantiekantoor

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoop onroerend goed
Taxaties
Hypotheken
En alle verzekeringen
met deskundig advies ca

Vakantie?
Regel nu buitenlands geld

en reisverzekering.

Bij uw Rabobank regelt u alles in één keer:
• Buitenlands geld
• Reisverzekering
• Europas met pin-code (Eurocheques)
• Rabocard
• Topcard
• Reischeques
• Safeloket
• Hulpverlening in het buitenland

Kom tijdig langs, dan gaat u goed voorbereid op reis.

Rabobank O

(Prettige \
, vakantie!}

raadhuisstraat 22. vorden. tel. 3100

SLA UW
SLAG
EN
PROFITEER

Ook tijdens het ZOMERFEEST hebben wij
diverse AANBIEDINGEN en STUNTPRIJZEN in
onze WINKEL en KRAAM.

SPORTSOKKEN
3 paar van 10,-voor

DAMESSCHOENEN vanaf 39.-

7.50

IE.5EH
H2SI1MEI31 DORPSSTRAAT 4

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

^WEHL-VORDEN
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

Tijdens de braderie een spel om te
lachen:

BEANBALL
VAN 29,95 VOOR

Je eigen T-
versieren?

Dat kan!
Demonstratie op de

BRADERIE.

R 19,951
T-shirt l l
ren? ^

PDVSL^ aanbiedingen:
ALLE CD's VAN 9,95 NU

3 VOOR 25,00
EN NOG VEEL MEER LEUKE AANBIEDINGEN

BIJ ONS OP DE BRADERIE!

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

^

B/oembindenj Kweken} Vorden\
Zutphenseweg 64 7251 DL Vorden

•s 05752 1508 Fax 3070

Aktief op alle fronten.

Ook
tijdens hét Zomerfeest

Net even anders ..

BRADERIE

Wat 'n kroam ... wat 'n kroam!
Mo-j noar Dik goan, doar smikt ut altied!

* Broodje warme ham * Portie saté

l •• 1 w * broodje
Slagerij VlOgman Hamburger

Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

7 ZOMERFEESTEN IN ^

JeBerberg"
Dorpsstraat 1 O - Vorden

ENTREE F 8,

DONDERDAG

16
JULI

IN DE ZAAL vanaf 20.00 uur:

SOUND
SELECTION
IN H ET CAFÉ vanaf 20.00 uur: LIMOUSINE

IN HET CAFÉ vanaf 21.00 uur:

VRIJDAG

17 LIMOUSINE
JULI ENTREE GRATIS

ZATERDAG

18
IN DE ZAAL vanaf 20.30 uur: TRAIN BAN D

OPTREDEN VAN

JULI

IN HET CAFÉ
v. a. 20.30 uu r:

LIMOUSINEARIE
RIBBENS
IN DE TUIN RODEO, BUITENBAR
en BARBECUE ENTREE F 15,

VOOR MODE MET
BIJPASSENDE

SIERADEN
BIJ

DEMI-
BIJOU
Zutphenseweg 8

VORDEN

Tel. 3785

- brillen - oogmeting
- contactlensaanpassing

- alle contactlens-benodigdheden en
vloeistoffen.

qe> juwelier
siemerjnk

A • • ••<x> opticien
ZUTPHENSEWEG? VORDEN

's Maandags de gehele dag gesloten.
's Woensdagmiddags geopend.

ABN«AMRO£tebank

De bank voor betalen
De bank voor sparen

De bank voor lenen
De bank voor beleggen.
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