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Gevolmachtigde minister Antillen zet restauratie in Linde luister bij Vriend

yf olen koninkrijksmonument
3 Lindese molen is niet langer rijksmonument, maar konink-
ksmonument. Dit is te danken aan de gevolmachtigde minister

van de Nederlandse Antillen Edsel Jesurun, die donderdagmid-
dag een bezoek bracht aan de molen. Hoewel molens niet tot z'n
takenpakket behoren toonde de gevolmachtigde minister, die in
het gezelschap verkeerde van het hoofd culturele zaken van het
Antillenhuis, R. Martina, zich bijzonder geïnteresseerd in de res-
tauratie, waarmee enige tijd geleden een begin is gemaakt. Een
andere genodigde, burgemeester Van Der Heijden van Zand-
voort, overhandigde in zijn hoedanigheid als voorzitter van het
Genootschap Vrienden van de Antillen, een cheque aan Vordens
burgemeester E. Kamerling, die tevens voorzitter is van de com-
missie die de restauratie begeleidt.

Minister Jesurun zocht het wat minder
ver. Hij beschouwde zijn aanwezigheid
als 'een kleine daad van hartelijkheid
en een blijk van waardering voor en
verbondenheid met Nederland'. De
minister vertelde dat de enige molens
die hij goed kent afgebeeld stonden op
grote wandplaten op de school, waar
hij als kind op heeft gezeten.

De restauratie kost ongeveer 220.000
gulden. Het leeuwendeel is op tafel ge-
legd door het rijk, de gemeente Vorden
en de provincie. Ook particulieren
hebben bijgedragen. 'Ons Belang',
zoals de Lindesche molen heet, krijgt
een geheel nieuw binnenwerk, com-
pleet met maalwerk.

Dat het hoog bezoek uitgerekend in
Linde neerstreek, is te danken aan de
in het buurtschap woonachtige prof.
dr. G.P. Hoefnagels. Het Eerste Ka-
merlid, tevens één van de drijvende
krachten van de Stichting Lindesche
Molen, komt al vijfentwintig jaar in de
Antillen en is bevriend met ministerje-
surun.
Hoefnagels zelf probeerde in een

speech aan te tonen dat er ook andere
banden bestaan tussen Linde en de
Antillen. Hij wees erop dat in 1992,
wanneer de restauratie van de molen is
voltooid, de Europese binnengrenzen
wegvallen. De Antillen gaan daarom
automatisch bij Europa horen. Hoef-
nagels betoogde dat dit niet in één keer
kan. Er is een tussenstap voor nodig en
die tussenstap ligt in Nederland.

Hoog bezoek voor 'Ons Belang' in Linde. V. l. n. r. mevrouw Hoefnagels, burgemeester Van
der Heijen, professor Hoefnagels, minister Jesurun, burgemeester Kamerling en hoofd
culturele zaken Martina

Open fuclisiatuin
De jaarlijkse open tuin wordt dit jaar
gehouden van woensdag 18 juli t/m
zondag 22 juli. Er zijn ± 650 verschil-
lende soorten fuchsia's te bewonde-
ren, waaronder 3 nieuwe soorten zelf
gekweekt en in Aalsmeer de goedkeu-
ring gekregen en Getuigschrift van ver-
dienste. Voor de vakantiegangers heeft
men ook nog het weekend 18 en 19
augustus open tuin bij de fam. A. Els-
man, Baron van de Heydenlaan 24,
Wichmond.

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

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

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

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

, IK WORV NA DE GLASBAK
WEER EEN HELE MOOIE
SLANKE FLES.

IK ZIE GROEN VAN
JALOEZIE.

NVALIDENPAR-
KEERPLAATSEN

In navolging op het besluit van de ge-
meenteraad om invalidenparkeer-
plaatsen aan te leggen in de Kerkstraat
(twee op het marktplein) en in de
Raadhuisstraat (één op de parkeer-
plaats voor het politiebureau) heeft
het college van burgemeester en wet-
houders besloten een invalidenpar-
keerplaats aan te leggen bij de sport-
hal. Begin september zal met de werk-
zaamheden voor de invalidenparkeer-
plaatsen in de Kerkstraat en de
Raadhuisstraat worden begonnen; de
invalidenparkeerplaats bij de sporthal
zal nog voor l augustus a.s. worden ge-
realiseerd.
Degene die van een invalidenparkeer-
plaats gebruik wil maken dient in het
bezit te zijn van een landelijke invali-
denparkeerkaart of een plaatselijk gel-
dende ontheffing. Deze kunt u aanvra-
gen op het gemeentehuis.
De vakken zullen aangegeven worden
door geschilderde markeringen op de

verharding en door het plaatsen van
borden volgens het Reglement Ver-
keersregels en Verkeerstekens.

f*TlJDELIJKE VER-
KEERSMAA TREGE-

LEN
In verband met de door de V.V.V. te
organiseren festiviteiten is op donder-
dag 19 juli van 13.00 tot 23.00 uur, vrij-
dag 20juli van 12.00 tot 22.00 uuren
zaterdag 21 juli van 14.00 tot 21.00
uur, een gedeelte van de Zutphense-
weg/Dorpsstraat vanaf de Decanijeweg
tot aan de Horsterkamp; een gedeelte
van de Raadhuisstraat vanaf Het Hoge
tot aan de Dorpsstraat; een gedeelte
van de Burgemeester Galleestraat van-
af het kruispunt Molenweg/het Jeb-
bink tot aan de Dorpsstraat en een ge-
deelte van de Insulindelaan vanaf de
Molenweg tot aan de Dorpsstraat afge-
sloten voor alle verkeer, behalve voet-
gangers.

Avondvierdaagse
Jong Gelre
De afd. Vorden van Jong Gelre organi-
seert vanaf maandag 23 juli t/m don-
derdag 26 juli voor het twaalfde jaar
een Avondfïetsvierdaagse. De afstan-
den die verreden kunnen worden zijn
20 of 35 kilometer per avond. De start
is bij Dorpscentrum. Voor de grootste
groep wordt een fraaie beker beschik-
baar gesteld.

HVG Dorp
De Herv. Vrouwengroep afd. Dorp
houdt op 6 september haar jaarlijkse
fietstocht. Vertrek vanaf de NH Kerk.
Deze houden op 19 september hun
eerste avond van dit seizoen. Spreker
zal dhr. G. Hazewinkel zijn, die een
Achterhoekse avond voor hen zal ver-
zorgen. Op 24 oktober is de maande-
lijkse avond. Dit zal een thema-avond
zijn. Op 21 november heeft men Harry
Kettelerij uitgenodigd. Hij zal komen
vertellen over kamerplanten. Uiteraard
zal hij vragen willen beantwoorden. Op
17 december is de Kerstviering. Men
hoopt op een fijne avond!

Opbrengst collecte
De collecte epilepsiebestrijding Natio-
naal Epilepsiefonds — De Macht van
het Kleine — gehouden van 25 juni-30
juni heeft in Vorden f 4600,— opge-
bracht!

Raad duidelijk in
vakantiestemming
De raad van Vorden was dinsdagavond
duidelijk in vakantiestemming want de
agenda werd in sneltreinvaart afge-
werkt. Nu gaven de onderwerpen ook
vrijwel geen aanleiding tot diepgaande
discussies.
Burgemeester Kamerling had dan ook
een 'makkie' en kon op een enkele uit-
zondering na alles met een hamerslag
afdoen. De gemeentewoning aan de
Zutphenseweg 50 zal, zoals burge-
meester Kamerling formuleerde, 'met
alles erop en eraan' verkocht worden.
Oorspronkelijk was het college van
plan om de loods die naast de woning
is gelegen voor maximaal vijfjaren te
huren, totdat gemeentewerken, die de
loods gebruikt, een andere opslag-
ruimte zou hebben gevonden.
In de commissie voor Algemeen Bes-
tuur adviseerden de heren E. Branden-
barg (WD) en A.H. Boers (CDA) vori-
ge week zo snel mogelijk wat anders te
vinden voor gemeentewerken. Beide
heren waren van mening dat de loods
de verkoopprijs van de woning in nega-
tieve zin zou beïnvloeden. Burgemees-
ter Kamerling deelde de raad mede dat
het college er al in is geslaagd om een
loods op het Medler te huren. Het ge-
bouw heeft een oppervlakte van 10x10
m2 en kost op jaarbasis f30,— per m2

huur. De opzegtermijn bedraagt twee
maanden. De raad was tevreden. Bran-
denbarg en Boers waren echter niet te-
vreden over het feit dat het taxatierap-
port van de woning aan de Zutphense-
weg 50 bij de stukken ontbrak. Burge-
meester Kamerling verontschuldigde
zich maar hield vol dat het rapport wel
terdege op het gemeentehuis aanwezig
is.

Behoefte aan woningbouw
De heer Brandenbarg (WD) adviseer-
de het college om eens bij de Vordense
ondernemers te informeren wat nu
daadwerkelijk de behoefte aan woning-
bouw is in Vorden. 'Wellicht kunnen
we daarmee bij de provincie bepleiten
dat van het streekplan kan worden af-
geweken. Het streekplan biedt nu een-
maal beperkte bouwmogelijkheden
voor Vorden', aldus Brandenbarg.
'Wij blijven bij de provincie hameren
op meer woningen. Maar dat wil eigen-
lijk iedere gemeente', zo sprak burge-
meester Kamerling.
De heer Boers (GDA) was teleurgesteld
dat het college in gebreke was gebleven
inzake de beleidsnota burgerwoningen
buitengebied. 'U had ons beloofd dat
we deze notitie beslist in de maand juli
zouden ontvangen', aldus Boers. Bur-
gemeester Kamerling lief heel voor-
zichtig weten dat het vanwege de va-
kantie niet is gelukt. Hij bond zich niet
aan een termijn en zei tot Boers: 'Ik
denk dat u de notitie 'spoedig' zult ont-
vangen. Wanneer gaat u overigens zelf
met vakantie?', zo informeerde burge-
meester Kamerling bij Boers. Laatstge-
noemde deed er maar het zwijgen toe!

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

D e? p o t v a n N e d . P u b L i k a t i
Antwoordnummer 13018
2501 VC DEN HAAG

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag22juli 10.00 uur ds. J. Veenendaal.

Kapel De Wildenborch
Zondag 22juli 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. kerk Vorden
Zondag 22 juli 9.30 uur ds. J.G.H. Schout, Lo-
chem -19.00 uur drs. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 21 juli 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 22 juli 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zondag 22 juli 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 juli Past. J.
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts zaterdag 21 en zondag 22 juli dr. Dage-
vos. Belt U eerst op om af te spreken, de dokter
kan van huis zijn voor een visite. Bellen graag zo
veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Tel.
2432.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 21 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 21 en 22 juli J.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverle-
ning '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, Hen-
gelo (Gld.).

Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkver-
pleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Beek-
laan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/week-
enddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekjeyu// mevr. Wolters, tel. 1262 b.g.g.
2151. Graag bellen vóór half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en vrij-
dagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag
voorlezen van 14.00-14.30 uur.

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

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

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 juli 10.00 uur ds. C. Bochanen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 21 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 22 juli 10.00 uur Woord- en Commu-
nie Viering.

Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 juli Pastor
Lamers, tel. 05735-1456.

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.

Streekzlekenhuls Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

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

ZomertochtVRTC
Achtkastelenrijders
Zondag 22 juli organiseert de VRTC
'De Achtkastelenrijders' haarjaarlijk.se
zomertocht. De tocht telt een afstand
van 40 kilometer en is bijzonder ge-
schikt voor het gehele gezin.
De route is uitgezet langs de mooiste
plekjes van Vorden en Ruurlo, waarbij
vele binnenwegen in het parcours zijn
opgenomen.
De deelnemers kunnen zowel in Vor-
den als in Ruurlo starten. In Vorden bij
café 'De Herberg' aan de Dorpsstraat

10 en in Ruurlo bij café Ras aan de
Dorpsstraat. De route is geheel met pij-
len aangegeven. Elke deelnemer ont-
vangt na afloop een herinnering aan
deze tocht.

Ondanks de wat ongebruikelijke afkor-
ting in het Hervormd Kerkblad, zal het
iedereen duidelijk zijn: a.s. zondag
gaat onze oud-predikant ds. J. Veenen-
daal voor in de Dorpskerk.
In de Wildenborchse Kapel wordt de
dienst geleid door ds. H. Westerink.



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

• GEVRAAGD:
Zelfstandige hulp in de
huish. voor 2 ochtenden p.w.
Brieven onder nummer 16-2,
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• GEZOCHT:
Dame voor schoonmaak-
werkzaamh. (kantoren e.d.)
Brieven onder nummer 16-1,
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
z.g.o.h. Austin Mini 1000
(Mayfair). Bj. 1987, kleur: licht-
blauw metallic, km stand ca.
18.000. Nieuwprijs f 16.500,-.
Tel. 05750-21400, na 18.00
uur.

• VERMIST sinds 11-7:
Grote rode kater met wit vlek-
je op de neus. Nieuwstad 61,
tel. 3110.

• TE KOOP:
een klein Biljart, compleet
f375,-. Dolphijn, Burg. Gal-
leestr. 49, tel. 1489, Vorden.

• TE KOOP:
Nieuwe aardappelen, Ama-
zone, zeer fijn van smaak en
boerenkoolplanten.
A. Schouten, Zutphenseweg
89, Vorden, tel. 1504.

• WIE WEET of HEEFT voor
ons een woning te huur in
Vorden? Tel. 05752-3645.

• TE KOOP:
Vroege aardappels, Parel. H.
Rietman, Eldersmaat 1, tel.
1655.

• TE KOOP:
Tweepers, ledikant 160x200.
Vaste nachtkastjes met ver-
lichting. Compleet met Auping
spiraalbodems en matrassen:
f400,-. Bel 3308.

• GEVRAAGD:
Jonge vrouw ca. 25-35 jr. 1 x
per week 's ochtends of
's middags, voor huish. werk.
Plan Zuid. Tel. 05752-2108.

• TE KOOP:
Stro. nieuwe oogst. CWV
Medo-Ruurlo 05752-6870,
b.g.g.2181.

• Nog steeds verse aard-
beien te koop, witlof en aard-
appelen.
Bannink Tuinderij, Hulshofweg
4, Ruurlo.
Tel. 05736-1311.

• TE KOOP:
Overjarige swifterdekram.
Tel. 05755-1609.

• TE KOOP:
Yamaha B35 elec. orgel
f 850.-. Tel.: 05754-1814.

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

• TE KOOP:.
g.o.h. Commode (wit) - Box -
Kinderledikantje (grenen) -
Campingbedje (hoog model).
Tevens Orgel (Mark 1600).
Zutphenseweg 5, Vorden, tel.
05752-1334.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat 18, Vorden

Tel. 1849

eerste dag van
onze VAKANTIE

woensdag
25 juli 1990.

We zijn er weer:
maandag

13 augustus
om 8.30 uur.

CAFÉ-RESTAURANT

Lie Herberg"
VORDEN
*^^*~

Gevraagd tijdens Kermisweekend:

SCHOONMAAKHULPEN
voor 's nachts vanaf 02.00 uur.

Tel. 2243

JÜL lege l bed rijf
K H.W. Bulten

vraag, ERVAREN

TEGELZETTER
Hoetinkhof 20 - telefoon 05752-1851 - Vorden

OPRUIMING
m

JACHT- en

SPORTKLEDING
met kortingen van

10-50%
WAPEN- en SPORTHANDEL

Marten
steeds doeltreffend!
Zutphenseweg 9 - Vorden

De totaal installateur biedt de moge-
lijkheid om Uw complete technische
installatie onder te brengen bij één
verantwoordelijk bedrijf.
Voor nieuw- of verbouw, reparatie of
onderhoud, van badkamer tot keu-
ken, van schakelkast tot melkinstalla-
tie, van beregeningspomp tot dak-
goot, van riolering tot verlichting.

Alles onder één dak bij GaHeestraat 60

fr\r\C* ÏOnOAn 7251ECVordenfons Jansen
installatiebedrijf

Telefoon
05752-2637

Aanleg en
onderhoud van electrische installaties,

air-conditioning, melktankinstallaties en
reparatie van huishoudelijke apparaten.

Aanleg en onderhoud van centrale
verwarmingsinstallaties, leveringen installatie

van sanitair, aanleg van gas-, water- en
rioleringsleidingen, ontstoppen van riolering,

zink- en dakwerk en onderhoud van
gasapparaten.

'Eetcofé
Hengeloseweg14

7251PEVorden

Ook uw adres
voor kleine partijtjes

Wij zijn met VAKANTIE
van 20 t/m 23 juli

ZONDAG 22 JUL1 1 990
ORGANISEERT FIETSCLUB

VRTC „DE ACHT-
KASTELENRIJDERS"

V.R.t.C.

TE VORDEN

de jaarlijkse

ZOMERTOCHT
OVER EEN AFSTAND VAN 40 km

Deze FIETS-tocht is volledig uitgepijld en zeer ge-
schikt voor het gehele gezin. U komt langs de mooiste

plekjes van Vorden en Ruurlo!

Starten kunt u
in VORDEN bij: café-rest. 'De Herberg', Dorpsstraat,

in RUURLO bij: café-rest. 'Ras', Julianaplein

STARTTIJD: 10.00 tot 14.00 uur.

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

de Marktvereniging.

3 BOS naar keuze 9,95

1 bos Rozen
1 bos Chrysanten
1 bos Alstroemenia
1 bos Anjers
1 bos Zomerbloemen

per bos

4.25

2 Begonia's 7.50
3 Kaapsviooltjes 3.95
Voor de tuin:

5 Anjers 4.00
Pret- en boerenkool planten

DE VALEWEIDE-bloemen

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

2 kilo Handperen 4,95
SUPERDIKKE PSTZIKOn 10 voor O 5™"•

VERSE DOPERWTEN OF CAPUCIJNERS
NU 4,95 PER KILO

Versmarkt

deze week
extra vóórdelig:

Komkommer salade
uit eigen salade keuken

100 gram 1.49

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 w> 9,90
Roomsnitzels per stuk 1, —

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehaktikiio11,50
H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95

Magere

varkenslapjes 1 k.io 8,95
UIT EIGEN WORSTMAKERU

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Barbecue worst
100 gram 0,98

Hamburger spec.
of Vlindervinken
5 halen 4 betalen

Boterhamworst
100 gram 0,98

Snijworst
100 gram 1,49

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

VOORDEUG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRUS -geldig do. - vrij. - zat.

6 Kippepoten
voor

10,00

Rosbief
aan het stuk

500 gram 9,90

Barbecue
SChJIVCn

per stuk 1,00

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

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN'

Fam.J.Huitink
Burg. GaHeestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617
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We zijn terug van vakantie en kunnen er weer even tegen.
We bakken weer dat heerlijke brood en banket,
zo uit de oven in de winkel.
Verser kan niet en dat proeft u!

A A N B I E D I N G

Weekend Snit van6.25voor 5,75
OntDljtkOek met echte honing NU 2,25

Appelpunten vam sovoor 1,60 pst
Krentebollen 6haien 5 betalen^x

^f^^J
Zo vers is het alleen nog maar bij: TELEFOON 1373

^ WARME BAKKER S? Wl

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Video-en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

IK WOW NA DE GLASBAK
WEER EEN HELE MOOIE
SLANKE FLES.

IK ZIE GROEN VAN
JALOEZIE.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS



Dolgelukkig zijn wij met de ge-
boorte van onze dochter

ESTELITA
Leonella

Maandag 16 juli 1990.
Hoetinkhof231
7251 WN Vorden.
Tel.:05752-2311

Richard en Erna
Martens

Familie, buren en kennissen
die, in welke vorm dan ook, 16
juni tot een onvergetelijke dag
voor ons hebben gemaakt -
waar wij dankbaar op terug
mogen zien - zeggen wij hier-
voor allen heel hartelijk dank.

Joh. Groot Jebbink
A. Groot Jebbink-

Memelink
'Bijvanck'
Linde, juli 1990.

Ons 40-jarig huwelijksfeest is
voor ons een onvergetelijke
daggeworden.
Wij willen u allen hartelijk dan-
ken voor de felicitaties, bloe-
men, kaarten en kado's, die
we mochten ontvangen.

Herman en Lien
Vlogman

juli 1990.
Het Eelmerink 2, Vorden

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve
moeder en oma

Garritdina
Johanna Hishink-

Norde
betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

uit aller naam:
Familie Hishink

Vorden, juli 1990.

Verloskundige
Ria Haggeman-

Withaar
mijn telefoonnummer

is m.i.v. heden:

05754-1351

Scheggertdijk 10, Almen
(bij Zutphen)

voor al uw
partijen van klein
tot 600 personen
TELEFOON 05751-I296

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Boeken bestellen
LOGA bellen

Tel. 3100

Knap geknipt ?

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

ZUTPHENSEWEG 21. VORDEN
TEL. 05752-1215

UNIEK! Steeds voorradig
ca. 300

Keuken- en
eethoekstoelen

tegen bodemprijzen.

Kuijk's
Meubelbeurs

Hulshofstraat 8,
ychtenvoorde.

Tel. 05443-71256.
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Op dinsdag 31 juli a.s. zijn wij:

Joost en Marie
Uenk-Boerstoel

50 jaar getrouwd.

#

We hopen dit te vieren
met kinderen en kleinkinderen.

Om niemand te vergeten
laten we u weten dat we
van 20.00 tot 22.00 uur gelegenheid
geven ons te feliciteren in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

-*-

*ï-#-

*

Burg.GalleestraatS,
7251 EB Vorden

§
-*-
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JOJMG ̂  jongGelre
Vorden

houdt haar 12e

GELRE

Avond f/ete vierdaagse
De start is bij het Dorpscentrum
van 18.30 tot 20.00 uur.

De af standen zij n:
20 en 35 km.

Evenals andere jaren is er een BEKER voor de
grootste groep.

WlJ ZIJN

WEGENS VAKANTIE

-G-E-S-L-O-T-E-N-

VANAF MAANDAG 23 JULI
T/M ZATERDAG 11 AUG.

DAARNA STAAN wij WEER VOOR u
KLAAR.

interieuradviseur
e

RIJKSSTRAATWEG 39, 7231 AB WARNSVELD, TEL. 05750-26132

TOCHT VOOR OUDEREN EN
BEJAARDEN OP WOENSDAG
29 AUGUSTUS 1990

Vertrek om 8.30 uur precies vanaf Marktplein
richting Elburg, waar wij een boottocht maken.
Ca. 10.00 uur koffie met gebak op de boot.
Ca. 12.00 uur lunch op de boot.
Hierna brengen wij een bezoek aan Elburg,
mooi vissersplaatsje.
Vervolgens een bustocht over de Veluwe
richting Wezep, voor de theepauze.
Vandaar langs mooie plekjes richting Vorden,
waar wij in 't Pantoffeltje een diner
aangeboden krijgen om ca. 18.00 uur.

De kosten voor deze mooie bus-bootreis
bedraagt ALLES INBEGREPEN f 62,50 p.p.

OPGAVEADRESSEN:
fa. BRAAM sig. mag.
fa.HELMINK
fa. KLUVERS

Tel. 3260
Tel. 1514
Tel. 1318

Namens het comité:
W. Polman, G.W. Eijerkamp.

N. B.: Natuurlijk geldt dit ook voor Vier akker en
Wichmond.

ZONDAG 22 JULI
zal ter afsluiting van de EUROPA-TOUR 1 990
gaan optreden in Keijenborg en Hengelo-G.:

AMERIKAANS
JEUGDZANGKOOR
INTERNATIONAL YOUTH CHOIR"

KEIJENBORG - St. Jan de Doperkerk
Aanvang 1 1 .30 uur

m.m.v. organiste CARMEN SESSINK
en ensemble „TIME TO GO"

HENGELO-G. - Remigiuskerk
Aanvang 1 9.30 uur

m.m.v. organiste ELS DIJKERMAN

INLICHTINGEN: TEL 05753-1253
Concertcommissie Remigiuskerk

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

IcBerhcra
Dorpsstraat 10 - Vorden

Zakelijke mededeling
Vele verhalen over het zakelijk funktioneren van
'de Herberg' doen weer de ronde. Waar de
verhalen vandaan komen is ons een raadsel.

Wij zullen aan iedereen, zoals sinds 1979 gebeurt,
alle aandacht besteden ten aanzien van het
verzorgen van bruiloften en partijen, restaurant en
café-gebeuren.

Mochten er verder nog vragen zijn betreffende
'de Herberg', dan mag u rustig bellen.
05752-2243.

LET

OP!
20 JULI-21.00 UUR
verzorgt TONI TURNER DRIVE-IN SHOW
een spetterende

GOUWE OUWE DISCO
IN ZAAL 'DE HERBERG'
TEVORDEN
Gast-dj is 'Goud van oud' CORRY TEN BARGE

TOEGANGSPRIJS
F l. 1,50 (lekker ouderwets!)

m.m.v. KAPPER JIM HEERSINK, die u
geheel gratis een gouwe ouwe look
bezorgt!

Dus jongere oudere/oudere jongere,
KOM OP 20 JULI NAAR DEZE DISCO!

DEZE WEEK:

HEERLIJKE
TOMPOUCEN

NU 6 halen 5

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

Wij stoppen met de
afd. Handenarbeid en
Talens-afdeling.

Daarom alles voor

half geld
HOBBYHUIS

PRNNEVDCEL
hengelo(gld) ruurloseweg.2-^Qi

vertrouwd adres voor uw laatste groet

Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en graf kransen

dijke
BLOEMENSPECIAALZAAK

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1334

Een
lomeraanbieding
van klasse!

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

KIPFILET,oo GRAM 1.79
Dit weekend extra
voordelig:

Barbecue
worstjes
100 gram 0,98

Tip voor de boterham:

Bacon ioog 2,45
LeverkaasioogO,98
Natuurlijk staan wij
donderdag 19 juli op de
braderie met o.a.:
broodje WARME HAM
broodje HAMBURGER
broodje ORIËNTAALS

gekruid

Dit moet u beslist
geproefd hebben!

voor barbecue
of koekepan

GRILLSPIESJES

PER STUK 195

Maandag:

Speklappen
500GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5998

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 GRAM 5)98

VLOGMAN
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

I I I I H I I I

Bijsluiters

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AAVo id t
TdL'foon05752-1010

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

VOOR a.s.
STUDENTENfTES):

Stabiele stalen
buro's

(125x75) z.g.a.n.
af 160,-.

Kuijk's
Meubelbeurs

Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.

De openbare
bibliotheek is

GESLOTEN
van 30 juli
t/m 10 augustus.

Afgeschreven boeken worden
vanaf f l,- verkocht
op de braderie van 19 juli.

VOLLEDIGE- EN DEELBEHANDELINGEN / ACNE BEH. /
FEEST- EN BRUIDS MAKE-UP / GEZICHT-, LICHAAMS-
DEELMASSAGE / HUIDVERZORGINGSADVIEZEN /
VOETREFLEXZONE-MASSAGE GRATIS ADVIEZEN

H U I D V E R Z O R G I N G
l

Het Jebbink 36 , 7251 BM Vorden .tel 3025

IJ Dl NS KI ;RM is
•Herberg

DONDERDAG

JULI
(Braderie)
Aanvang 2 1.00 uur

in de zaal TOPORKEST

BIG DEAL
in het café HANSKA DUO

KAARTEN è F 7,50 IN VOORVERKOOP

VRIJDAG

20 JUL,

ENTREE F 1,50

Aanvang 21.00 uur

in de zaa, TONY TURNER

GOUWE OUWE
DRIVE-IN SHOW

in het café HANSKA DUO

ZATERDAG

JULI

ORKEST:

Opentncfit- en zaaCfestijn
m m v HANSKA DUO

RODEO op mechanische stier
BARBECUE

WOODY WISS (7-persoons show-orkest

SPEKTAKULAIR OPTREDEN VAN:

ELKIE DEADMAN
KAARTEN IN VOORVERKOOP (vol is vol! - vorig jaar uitverkocht) è F 12,50

AAN DE ZAAL (indien voorradig) F15,-
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in- en verkoop paarden
africhten/corrigeren

i.b.o.p.-en keuringsklaar
privélessen gediplomeerd Deurne instructeur
Marcel Bosveld, Harfsensesteeg 9, 7217 MD

Harfsen (Gld), tel.: 05751-2100

•••'•'•'l GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad van Vorden in zijn openbare vergade-
ring van 26 juni 1990 heeft besloten om door middel
van het plaatsen van borden 'parkeerplaats invaliden
algemeen' twee invalidenparkeerplaatsen aan te wij-
zen in de Kerkstraat op het marktplein en een invali-
denparkeerplaats in de Raadhuisstraat op de parkeer-
plaats voor het politiebureau.

Binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening
van deze advertentie kan iedere belanghebbende
hiertegen in beroep gaan. Het beroepschrift moet wor-
den gericht aan H.M. de Koningin en worden inge-
diend bij de Commissaris van de Koningin in de pro-
vincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 19 juli 1990.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 23 juli 1990, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan 'Kranenburg 1990, no.1'.

Dit plan voorziet in de wijziging van de bestemming
'sportterrein' achter de woningen Eikenlaan 18 en 20
in 'achtererf met beperkte bebouwing'.

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de Gemeenteraad
van Vorden, Postbus 9001,7250 HA VORDEN.

Vorden, 19 juli 1990.

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

FUIF
Big Summer Party

» op vrijdag 20 juli
m.m.v. live-band

lokatie: Uzerhorst Vierakker (Zutphen)

Is uw drukwerk vakwerk geworden...
dan komt 't van Weevers uit Vorden.

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

BRADERIE-
AANBIEDING

LEVI's T-SHIRT
MET PRINT VAN 49,95 VOOR

29,95

ALO ARIANNE><
Uw specialiste voor: HUIDVERZORGING - MAKE-UP -

MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - SHIATSU enz.

Gezichtsbehahdelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up

erkend Anbos-schoonheidsspecialiste

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

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

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

permis in 't Tantoffettje!
*****

donderdagavond 19 juli
PILSJE EEN PIEK

tijdens de braderie.
s avonds „ASSORTI

GRATIS ENTREE

5 J

*****

Zaterdagavond 21 juli
vanaf 21.00 uur als vanouds

stemming en gezelligheid met
dansorkest „SIMPEL"

GRATIS ENTREE

*****
bodeqa

Ü

DOdega

t ÜMtttaffkttfr
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
't Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

UNIEK in Nederland!

Alles onder een dak:
Meubels voor huis, kantoor en kantine
volop voorradig tegen BODEMPRIJZEN

Kuijk's Meubelbeurs
Hulshof straat 8
Lichtenvoorde
Telefoon: 05443-71256

Oma doet haar
verjaardag de deur uit

Oma is jarig, en dat betekent
een drukte van jewelste. Kin-
deren, kleinkinderen, vrienden
en kennissen... iedereen is van
harte welkom. In onze "Oran-
gerie" of tuinzaal en in de
daaraan grenzende, fraai in-
gerichte tuin, is volop gele-
genheid om oma eens letter-
lijk in het zonnetje te zetten.
Een perfekte ambiance voor
verjaardagen, recepties, huwe-
lijks- of personeelsfeesten,
eventueel met barbeque, buf-
fet, diner of oud-Hollandse
spelen. Natuurlijk op maat
verzorgd, aangepast aan uw
wensen.

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

Het gemak van'n geldautomaat
merk je ook al in het buitenland.

Met een Eurochequepas met pin-
code haal je geld waar en wanneer je maar wilt
Dat is makkelijk als u op vakantie gaat
Met een Eurochequepas plus pincode van de
Rabobank staat u niet meer in de rij bij een
buitenlandse bank, of aan een dichte deur.
Want ook dan kunt u 24 uur per dag
geld opnemen bij 'n geldautomaat, net zo
makkelijk als in Nederland.

In heel Europa staan er nu al
zo'n 17.000. Verdeeld over 10 landen (Span-
je, Frankrijk, België, Luxemburg, Portugal,
Denemarken, Groot Brittannië, Italië,
Oostenrijkja zelfs Andorra). Bij de Rabobank
ligt een boekje klaar waarin staat aangegeven
hoe u die geldautomaten herkent en gebruikt

Heeft u nog geen Eurocheque-
pas met pincode? Ga dan snel naar de
Rabobank. Prettige vakantie alvast

WAAR EN HOE B.V. IN FRANKRIJK

Frankrijk

Bij de geldautomaten van
deze netwerken/banken
kunt u terecht. De auto-
maten zijn deels voorzien
van het blauw-rode Euro-
cheque-vignet.

Herkenbaar aan:
minibanque

/MINIWNQUE
, L*1

Crédit Mutuel

Verlies of diefstal van pas
of cheques melden bij uw
eigen bank of het Rabo-
bank Meldpunt, tel. (incl.
intern, toegangsnummer)

Munteenheid:
Standaardkeuzes:

"Crédit Mutuel".
Zo'n l .000 automaten,
voornamelijk te vinden in
het oosten en noordoos-
ten en in en om Parijs.
Er zijn twee verschillende
automaten in gebruik.

Onderstaand symbool
-i- Eurocheque-vignet

Vrije keuze toets:
- minimum opname-

bedrag
- maximum opname-

bedrag
- in veelvouden van

automaat automaat
minibanque nieuw type

Franse Francs
400 200
600 400

1.000 600
800

1.000
1.200

100

.200
100

100

1.200
100

Bijzonderheden:
In tegenstelling tot de nieuwe automaten vindt u op
de meeste oude géén Eurocheque-vignet. De automa-
ten hebben geen taalkeuze-mogelijkheid, de meeste
instructies verschijnen in het Engels. Het beeldscherm
vindt u linksboven op de automaat: u dient dit op uw
eigen ooghoogte in te stellen.

Voor opnames gebruikt u alleen
deze rij blauwe toetsen.

nieuw type

Sommige opdrachten
moeten met de "Fin
d'ordre"-toets worden
bevestigd. Dit wordt op
het beeldscherm aangege-
ven.

19-3140348000

Alleen als u de vrijekeuze-mogelijkheid gebruikt,
ontvangt u een transactiebon.

De nieuwe automaten hebben wel een taalkeuzemogelijk-
heid (Engels, Frans of Duits) en u bepaalt zelf of u een
transactiebon wilt of niet.

Rabobank IS Meer bank voor je geld
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Afscheid mevr. Tïssing
na 30 jaar onderwijs

Deze zomer is het dertig jaar geleden dat mevr. M.C. Tissing haar
loopbaan in het onderwijs begon. Afgelopen vrijdag nam ze op de
Chr. School voor Lhno "tBeeckland' afscheid.
Vanaf 1960 werkte de docente Kennis
der Natuur eerst op een aantal scholen
in het midden en westen van het land.
Twaalf jaar geleden kwam ze echter
naar Vorden, om op de Lhno aan het
Hoge te gaan lesgeven. Tegelijkertijd
heeft ze in die jaren ook nog op andere
scholen in de regio gewerkt.
'Het leukste van de school in Vorden
vond ik het kleinschalig', vertelt mevr.
Tissing terwijl ze terugkijk. 'Je kende
alle leerlingen. Dat die tijd nu voorbij
is, besefik nog amper'.
Op 13 j u l i jl. namen de leerlingen van
"t Beeckland' afscheid van hun docen-
te. Er werd haar een heel programma
aangeboden, waarbij iedere klas iets
deed, zoals een lied of een sketch. Ver-
volgens werd ze door haar collega's
toegezongen. Namens het bestuur van
de nieuwe Vordense Chr. Scholenge-
meenschap "t Beeckland' (zoals de

school nu heet na de fusie met de La-
gere Agrarische School) waren mevr.
Dijkman en de heer Aartsen aanwezig
bij het afscheid. Mevr. Dijkman sprak
de jubilaresse toe en bood haar na-
mens het bestuur een cadeau aan.

Mevr. L.A. Nijhoff, directrice van "t
Beeckland', vertelde over mevr. Tis-
sing: 'Ze heeft haar vak heel praktisch
ingevuld, zodat het voor de leerlingen
ging leven'. Ze verwees daarbij onder
andere naar de vele bloemstukken die
ze met de leerlingen had gemaakt en
naar haar bijdrage aan de jaarlijkse
Vordense bloemen ten toonstelling
'Floralia' in het Dorpscentrum.

Al heeft ze het onderwijs achter zich
gelaten, haar grote liefde voor planten
en (huis) dieren zal ze ongetwijfeld blij-
ven bewaren.

Volop sport en amusement
tijdens braderie en kermis
De komende dagen is er in de kom van Vorden volop vertier.
Woensdagavond organiseert de RTV Vierakker-Wichmond voor
de twaalfde keer in successie de wielerronde van Vorden. Start en
finish nabij het station aan de Enkweg/Burg. Galleestraat. Er is
een wedstrijd voor rekreaten over 40 kilometer, junioren 60 kilo-
meter en liefhebbers en veteranen 50 kilometer.
Donderdag 19 juli is er op het Markt-
plein kermis en vindt in de kom van
het dorp een braderie plaats. Niet al-
leen doen vele middenstanders aktief
me, ook diverse verenigingen zijn pre-
sent om middels verkoop, spelletjes
etc. de clubkas wat te spekken. De orga-
nisatie is in handen van de plaatselijke
vw.

Stratenmotorcross
De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseert vrijdagavond in samenwerking
met de VVV een spectaculaire straten-
cross welke eveneens in de kom van het
dorp wordt gehouden. De start is te-
genover de Tuunte. Via Bredeveld,
rondom het gazon bij de N H Kerk,
stukje Burg. Galleestraat wordt een
parcours gebouwd. Vele hindernissen
zoals schansen, diepladers en bruggen
zullen veel van de 30 deelnemende
coureurs gaan vergen. Naast rijders
van de VAMC zoals Marcel Bulten
(kampioen van Nederland Enduro);
Walter en Frank Arendsen uit Henge-
lo; Rolf Oosterink (Baak) en Winant
Hoenink uit Vorden komen eveneens
een aantal gastrijders aan de start zoals
Erik en Eddy Loman uit Zelhem; Jeff

Jansen (Eibergen); Henny Wullink
(Harfsen); Henk Scholten (Enter) etc.
De VAMC 'De Graafschaprijders' on-
dervindt bij de organisatie veel mede-
werking van de plaatselijke overheden,
bedrijfsleven EHBO en Brandweer. In
dezelfde omgeving wordt zaterdaga-
vond een bakfïetsenrace gehouden,
welke meetelt voor de regionale com-
petitie.
Zaterdagmorgen is er voor de jeugd
van Vorden volop gelegenheid haar
kreativiteit te tonen. Dan wordt er een
kinderbraderie gehouden. Rondom
het gazon bij de Ned. Herv. Kerk wor-
den een vijftiental kramen geplaatst,
waar de jongens en meisjes hun waren
zullen aanprijzen. Eveneens volop
amusement de komende dagen. Dans-
en stemmingsmuziek in de plaatselijke
horeca.
In 'De Herberg' is er donderdagavond
een optreden van de groep 'Big Deal'.
Vrijdagavond komt in samenwerking
met 'Sursum Corda' de Tony Turner
drive-in-show naar 'De Herberg'. Een
en ander opgevuld met 'Gouwe Ouwe'
platen. Zaterdagavond vindt er in 'De
Herberg' het openlucht- en zaalfestein
plaats m.m.v. het showorkest 'Woody
Wiss', Elkie Deadman en het Hanska
Duo.

In Commissie Welzijn:
Aanpassing minimabeleid
CDA'er J.D. Bouwmeister wees er woensdagavond in de commis-
sie Welzijn op dat het minimabeleid zoals de gemeente Vorden
dat voert op l januari 1991 onbruikbaar dreigt te worden nu het
minimabeleid aan de Onroerendgoed belasting gekoppeld gaat
worden (de normen voor kwijtschelding zullen nl. verhoogd wor-
den).
'Zoals het er naar uitziet komt dan nie-
mafld meer in aanmerking', zo sprak
Bouwmeister. Wethouder mevr. Aart-
sen antwoordde hierop dat het kollege
zich inderdaad zal moeten gaan bera-
den. 'Er dreigen inderdaad mensen
tussen wal en schip te geraken. We zul-
len zeer zeker de normen moeten aan-
passen', aldus mevr. Aartsen. Zij wees
hierbij onder andere op het kontribu-
tiefonds, afvalstoffenheffing etc. Het
college zal t.z.t. met voorstellen ko-
men, waarbij mevr. Aartsen en met
haar de heer Bouwmeister wees op het
grote belang van een goede voorlich-
ting.
Eveneens positieve geluiden in de
commissie vanwege het feit dat ge-
meente en voetbalvereniging 'Vorden'

weer met elkaar aan tafel zitten. De
commissie ging akkoord met het colle-
gevoorstel om 38000 gulden uit te trek-
ken voor het verwijderen van het huidi-
ge hekwerk rondom het voetbalveld
van 'Vorden' en het plaatsen van een
nieuwe.

De voetbalvereniging zal een deel van
de werkzaamheden van de gemeente
gaan overnemen. 'Na het raadsbesluit
gaan we met 'Vorden' om de tafel zit-
ten en zullen we afspraken maken wel-
ke werkzaamheden de voetbalclub zal
uitvoeren en tegen welke vergoeding',
aldus mevr. Aartsen. Bepaalde onder-
delen van de werkzaamheden zullen
dooreen 'gespecialiseerd' bedrijf wor-
den gedaan.

In Dorps kerk:

Prima start 'Kom d'r in'
Afgelopen zondagmiddag was het de eerste keer in dit zomersei-
zoen dat het project 'Gastvrije Kerken Vorden' weer van start
ging. Onder het motto 'Kom d'r in' wordt aan toeristen en ook
belangstellende Vordenaren een uitgebreid programma aange-
boden.
Vorig jaar kwamen enkele mensen op
het idee om op een paar zondagen in
de zomer de Dorpskerk open te stellen
en voorbijkomende toeristen gastvrij
tegemoet te treden. Dat idee bleek zo
aan te slaan, dat er dit jaar een speciale
commissie, bestaande uit leden van alle
drie Vordense kerken, werd ingesteld.
Zondag 15 juli jl. ging het zomerpro-
gramma weer van start. Er was een op-
treden van het RK Kerkkoor 'Cante-
mus Domino' onder leiding van de
heer A. Wissink. En er was een exposi-
tie ingericht van een aantal kunste-
naars uit de regio. Kantkloswerk van
mevr. van Kempen was te zien, naast
gebrandschilderd hout van de heer
Hilhorst en merklapschilderijen van
mevr. Oltvoort uit Geesteren. De mee-
ste waardering ging daarnaast uit naar
de prachtige poppenverzameling van
Mia Gal uit Lichtenvoorde. Deze kuns-
tenares begon zes jaar geleden met het
maken van poppen als hobby.

Deze hobby is nu zover uitgegroeid,
dat ze in verscheidene plaatsen al heeft
geëxposeerd. De perfecte afwerking
van de poppen en de heel bijzondere
uitdrukking van de gezichten ervan wa-
ren alleen al de moeite waarde om de
Open Kerkemiddag te bezoeken. On-
danks het mooie zomerweer besloten
diverse toeristen en vanzelfsprekend
ook dorpsgenoten er een kijkje te gaan
nemen. Sommigen voor tien minuten,
maar er bleven ook tientallen mensen
om de afsluitende vesperviering o.l.v.
de heer Dijkman uit de Wildenborch
bij te wonen.

De volgende twee keer dat de Dorps-
kerk voor deze activiteit weer open-
staat is zondag 5 augustus a.s. (met
o.a. een optreden van de fam. Boer-
stoel) en zondag 26 augustus a.s. (met
o.a. frivolitéwerk). Ook die twee mid-
dagen zullen ongetwijfeld de moeite
waard blijken te zijn.

Tony Turner drive-in-show in
'De Herberg4

Op vrijdag 20 juli a.s. heeft SUCOVO (Sursum Corda, Vorden)
de bekende 'Tony Turner Goud van Oud Drive-in-Show* weten te
contracteren.

hele regio. De entree-prijs is heel laag
gehouden. Kapper Heersink zal belan-
geloos medewerken om er die avond
een heerlijke ouderwetse 'vetkuiven-
show' van te maken.

Deze disco-show staat bekend om z'n
tophits uit de jaren 1960 tot 1980. Als
gast-discjockey zal niemand minder
dan Corrie-himself optreden.
De show wordt gehouden in 'De Her-
berg' en is toegankelijk voor alle jonge
ouderen en oudere jongeren uit de

Dus luitjes, na het 'motorgebeuren' in
'De Herberg'.

Ham-Party stunt op braderie!
De stichting Ham-Party geeft de moed niet op! Na het tegenval-
lende Aqua-festijn, dat zo prachtig was opgezet maar door de
regenval veel te weinig bezoekers trok, slaat de Ham-Party kei-
hard terug met de Beach-Party op 18 en 19 augustus. De 4e editie
van de Beach-Party wordt volgens de organisatie 'beter, groter en
mooier dan ooit!!'

Braderie
Tijdens de braderie op donderdag 19
juli is de stichting Ham-Party uitdruk-
kelijk aanwezig. In samenwerking met
hotel Bakker wordt er op de parkeer-
plaats tegenover het hotel een sfeervol-
le plek gecreëerd. Een caraibisch aan-
doend terras met een grote bar is aan-
wezig, evenals een haringkar. Speciaal
voor de braderie-avond wordt midden
op de parkeerplaats een aparte mu-
ziektent neergezet alwaar een caraibi-
sche steelband alvast een voorproefje
van de Beach-Party zal geven. Plotse-
ling kunnen dan enkele danseressen
(die door de stichting Ham-Party zijn
gecontracteerd) hun zwoele, exotische
dansen vertonen, waarbij het publiek
uiteraard.mag meedansen. Tussen de
optredens door zal continu Zuid-Ame-

rikaanse klinkende muziek de sfeer nog
meer verhogen. De toegang is gratis!

Tijdens de braderie is tevens de start
van de voorverkoop van toegangsbe-
wijzen voor zowel 18 als 19 augustus.
Met name voor de zondagmiddag (met
optredens van o.a. Anita Meyer) is het
aan te raden op tijd in het bezit te ko-
men van entreekaarten. De. grote feest-
tent waarin de optredens plaatsvinden
biedt slechts plaats aan 1200 bezoe-
kers! Tijdens de braderie stunt de
Ham-Party met kaarten; via een 'wer-
velwind-spel' kan men entreekaarten
voor zondag 19 augustus winnen! Kin-
deren kunnen een entreebewijs voor
de zaterdagmiddag (18 aug.) winnen.

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.
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Politievaria
Zondag 15 juli werd er vanuit een
schuur achter een woning, gelegen aan
de B.v. Hackfortweg een damesfiets
ontvreemd. De diefstal heeft vermoe-
delijk plaatsgevonden tussen zaterdag
14 juli omstreeks 20.00 en zondag 15

juli omstreeks 06.00 uur.
In dezelfde nacht werd er aan de P.v.
Vollenhovenlaan het doek van een
zonwering vernield. Getuigen van bo-
venstaande feiten worden verzocht zich
te melden.

Dinsdag 17 juli werd er in een sloot
aan de Ruurloseweg, een stencilmachi-
ne, merk Ideal gevonden. De rechtma-
tige eigenaar is tot dusver nog niet ach-
terhaald.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: een tamme kraai; dames-
fiets, merk Gazelle; een broek, bloem

motief; een portomonee, zwart met
rits; f 75,—; een jack, kleuren oranje/
geel; drie sleutels in zwart etui; een tas,
kleur zwart/groen; een streepjes over-
hemd; fotocamera.

Verloren: herenhorloge, merk Casio,
quarts-anoloog; een pauw; een zwarte
portomonnee inh. f 35,—; rabobank-
pas; grijs kinderschoentje links; een
bruine portomonnee knipmodel inh.
f 25,—; een giropas; een donkerblauw
regenpak in etui;
bankpas nr. 366437429; spaarbank-
boekje Rabobank; donker/grijze por-
tomonnee, langwerpig model met
overslag; twee katers, rode met witte
vlek op neus en een zwarte die erg
schuw is; een witte zwembroek met een
blauwe handdoek; portomonnee, rode
Beneton merktekens; gouden 'Seiko'
horloge; hanghorloge; witte racefiets.

Wederom kunstmarkt in
Vorden
Op zaterdag 28 juli 1990 zal de vijfde achtereenvolgende Kunst-
markt in Vorden worden gehouden. Dit evenement vindt plaats
op het Marktplein in het centrum, bij de Hervormde Kerk.
Het grote succes van de eerdere Kunst-
markten heeft ertoe geleid, dat de
markt dit jaar weer groter is en meer
variatie biedt aan geboden kunstuitin-
gen.
Rond 40 deelnemers zullen de fraaie
door hen gemaakte werken tonen. Het
is reeds een traditie geworden, dat hier
gesproken kan worden van een echte
Kunstmarkt, zonder braderie-achtig
karakter. Slechts kunstenaars, die zelf
hun produkten hebben vervaardigd,
nemen deel, zowel professionele als

amateurs. Het aanbod is weer zeer ge-
varieerd, van schilderwerk en aquarel-
len tot keramiek, sieraden, bloemsier-
kunst en nog veel meer.
De opzet van deze markt is erop ge-
richt, dat het publiek veel van zijn ga-
ding zal vinden en tegen betaalbare
prijzen het een en ander zal kunnen
aanschaffen. Het contact met de kuns-
tenaar zelf wordt door velen op prijs
gesteld. Als nu ook nog het weer mee-
werkt, kan Vorden vol spanning uitkij-
ken naar dit geliefde evenement!



Zes weken lang een
AEG afwasmacnine

gratis op proef!

AEG
afwasmachine

Favorit 465

1269.-

U kunt nu de nieuwe AEG afwasmachine
de Favorit 465, zes weken lang gratis
op proef krijgen. Deze machine beschikt
over de volgende eigenschappen:

• Keuzeschakelaar voor 4 programma's
• Capaciteit voor l 2 standaardcouverts
• Indikatie programmaverloop
• Geschikt voor onderbouw
• Bijzonder rustig
• Rondom beveiligd tegen wateroverlast

Indien u overweegt om een
afwasmachine aan te schaf-
fen, laat Installatiebedrijf
Oldenhave de AEG Favorit
465 eerst even een tijdje
bij u proef draaien.
U betaalt bij plaatsing een
borgsom van Fl. 100.- en u

ondertekent een verklaring dat u het
apparaat in bruikleen heeft. Binnen zes
weken beslist u of u de AEG Favorit 465
wilt behouden. Bij aankoop van de
afwasmachine wordt de borgsom van
het aankoopbedrag afgetrokken.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg l l Wichmond. Tel. 05754 - 755. Laarstraat 61 Zutphen. Tel. 05750 - l 8383

Landlustweg 32 Steenderen. Tel. 05755 - 2071

ZOMER JAPONNEN
Wij kochten een hele nieuwe partij

MERK japonnen & pakjes
normaal: 249,— 298,—

nu v.a,
Modecentrum

Ruurlo

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
V4N||f£| D
DKftWISI»V

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

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

K< W.J. KOOI
Opel/Isuzu-dealer: Tïamstraat 13, Lochem. ®: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. ®: 05735-32 95.

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

BOVAG

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3-7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

FAUTEUIL
Geheel massief eiken, in effen of
gebloemde stof.
PRIMA ZITKOMFORT!
van f 465.-

379.-
ZIE OOK ONZE OPRUIMINGSKRANT

KWALITEITS MATRASSEN
LEVERBAAR IN ALLE MATEN

POLYETHER„
BINNENVERING
SCHUIMRUBBER

vanaf f 189.
vanaf f225.
vanaff398.

WIJ VEGEN DE VLOER AAN
MET DE TAPIJTPRIJZEN!

DESSO 'zuiver scheerwol'
op jute rug. 400 breed l Zft
van 239.- NU VOOR l 6V.-

Nylon Slaapkamer tapijt
in twee kleuren: beige of pink. — **
van 79.- NU VOOR 5V.-

CO U PO N N E N TAPIJT
400 en 500 breed D/ VERSE

van, tot ,2 meter

LEDIKANT 90/200 PARADE nyion tapijt
M.D.F, alpine wit, voorzien woonkamerkwaliteit.

400 breed, beige Ort

van 129.- NU VOOR OT.-

RUIME KOLLEKTIE
FAUTEUILS
UIT VOORRAAD
LEVERBAAR.

van 2 diepe laden
van f 329.-

Pakketprijs

289.-

p.m.

SHAG TAPIJT 'Marokko'
400 breed, kleur beige.
op jute rug.
van 159.- NU VOOR TT.- p.m.

NYLON TAPIJT 'Olympus'
400 breed, op foam.
kleurgrijs/beige. , ,A

NU VOOR l l U.-p.m.

HOEKKOMBINATIE
Echt rundieder, leverbaar in 5 kleuren.
PRIMA ZITKOMFORT!
van f 3485.- 3 + 2 ZITS: 2895.-

DIVERSE
TOONZAALMODELLEN MET

HOGE KORTING

SLAAPBANK
In een moderne uitvoering,
uitklapbaar tot een 2-persoons bed.
van f 695.- _. _ _

voor J / J»™
(BEPERKTE VOORRAAD)

meubelen
Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

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

BURO-
STOEL
In 4 kleuren,
verstelbaar,
van f 97.50
Pakketprijs

79.-

Alle tapijten worden gratis gemeten
en gelegd (uitgezonderd trappen)

H OOGSLAPER 90 x 200 massief vuren.
Met uitschuif baar buro-element
en boekenkast.
incl. ROLBODEM van: f 729.- voor: 598.-

KOOPJES
IN WONINGTEXTIEL:

SPREIEN in alle maten met kortingen
van 25% TOT 75%

COUPONNEN gordijnen en vitrages

DEKBEDOVERTREKKEN
voor stuntprijzen

DEKBEDDEN SYNTHETISCH
4-seizoenen uitvoering (2 lagen)

135x200 149.-

200x200 199.-

240x200 239."



I.V.M. FEESTWEEK:

3 DOLLE DAGEN
DO. VR. ZA.
19 20 21 JULI

ALLE PLANTEN
HALVE PRIJS

Bloemsierkunst
Burg. Galleestraat 5-7
7251 EA Vorden
TT 05752-1436
FAX: 05752-1075

OP KORTINGS ARTIKELEN
GEEN KADOBONNEN

VERBOUWINGS-OPRUIMING

Vele bankstellen, eethoeken en bergmeubelen
voor zeer lage prijzen!

10 tot 3O% KORTING

Verder 10% KORTING op ALLE tapijten, gordijnen,
vitrages, matrassen en kleden welke n iet af geprijsd zij n.

PRNNEVDEEL
MEUBEL- EN UPUTENHUIS.

hengelo(gld)

BIJ VISHANDEL

V.D. GROEP uitSpakenburg

Hollandse nieuwe P.̂  2.25 /s^
l .OU /SvoorZELF SCHOONMAKEN: per stuk

SPECIALITEIT:

Gebakken kibbeling 200 g O . " / 500 g t . ™

WIJ ZIJN MET VAKANTIE VAN 30 JULI T/M 22 AUG.
Wij wensen allen een prettige vakantie.

VISHANDELAAR

V.D. GROEP
Polstraat 18, tel. 03499-81452, SPAKENBURG

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

Het is weer tijd om te maaidorsen.

Door de aanschaf van een andere maaidorser kunnen wij nu
ook uw korrelmaïs dorsen, en het stro kan verhakseld worden.

Verder verzorgen wij al uw voorkomende werkzaamheden, o.a.
zode bemesten met de nieuwe Veenhuis, hakselen, kalkstrooien,
spuiten, sloten maaien, kraanwerk, enz. enz.

Voor al deze werkzaamheden moet u dan
ook zijn bij

Loonbedrijf Jan Gotink
Lansinkweg 7 - Leesten (gemeente Zutphen)
Telefoon: 05750-21480

mode Vorden

Onze zomerkollektie moet nu plaats gaan maken voor de nieuwe najaarsmode 1990-91!

Heerlijk luchtige zomermode van internationale topmerken met kortingen tot maar liefst 70%!

Ook voor tieren is er nog volop keus. De prijzen zijn ongekend laag, met kortingen tot 70%!

mode
Parkeren voor de deur

;. GALLEESTRAAT 9, VORDKN. 05752-1381

GEZELLIG DINEREN in ons restaurant

Scheggertdijk 10-Almen (bij Zutphen)

KEGELEN - BOWLEN (gelijkvloers) en SCH/ETKELDER

TELEFOON 05751-1296

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

MUSLI-KRUIDKOEK
goed gevuld met noten en rozijnen

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND: VOOR 3,50

't winkeltje in vers brood en banket

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

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

met
Televisie

reparaties
_ direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

ICUVISIL VIDEO

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.
De prijzen zullen u meevallen.

Café-Restaurant

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

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Ook voor

Bankstellen,
eethoeken en
wandmeubels

is Kuijk's
Meubelbeurs

HET VOORDELIGSTE
ADRES!

Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.



Moonlight glijden en
zwemmen

Op woensdag 25 juli in de bouwvakvakantie houdt de Zwem- en
Polovereniging 'Roderlo' in samenwerking met de Stichting
Zwembad voor de vijfde keer het jaarlijkse Moonlight glijden.

Er is dan 's avonds gelegenheid om in een sfeervolle omgeving te
zwemmen en te glijden, in het zwembad de Meene te Ruurlo. Waar-
bij in het zwembad ook nog allerlei waterspelen de zogeheten
'aquafit spelen' aanwezig zullen zijn. Het gehele zwembad en de
grote dubbele waterglijbaan zijn dan feestelijk verlicht zowel onder
als boven water. Ook bestaat er de mogelijkheid om te barbecuen
tegen gereduceerde prijzen. Dit geheel zal worden omlijst met vro-
lijke noten door een live bandje van plm. acht personen.

100 j aar café
'Het Zwarte Schoor'

Deze maand is het 100 jaar geleden dat de Rosmulderij aan de Eekstraat
in Drempt/Doesburg werd ingericht als herberg. Velen van ons zullen
daarna dit café kennen als het beroemde etablissement 'Het Zwarte
Schoor'. Een kijke terug in de vorige eeuw maakt het ontstaan van de
herberg voor de hand liggend.

Aan de IJssel wordt de boerderij-her-
berg regelmatig bezocht door passe-
rend schippersvolk. Soms om te laden
ofte lossen bij het schuin oplopend ta-
lud, welke in schipperstermen schoor
wordt genoemd. Vandaar dat de dialect
klinkende naam 'Het Zwarte Schoor'
eigenlijk dejuiste is.

Ook de passanten en boeren met han-
delswaar voor de woensdagmarkt in
Doesburg steken regelmatig aan bij de
uitspanning aan de weg van Steende-
ren naar Doesburg. De kolenhandel
die herbergier Verstegen erop na
houdt wordt met grote ruwe brokken
steenkool bevoorraad door schepen uit
het Ruhrgebied. Daarvan werd de los-
wal nogal zwart...
Zo werd de herberg een trefpunt van
schippersvolk, boeren (die bijv. hun
vee naar de overkant hadden gevaren),
palingvissers en kooplui.

Na het kanaliseren van de IJssel bleef
het schippersvolk weg, maar daar kwa-
men de recreanten, eerst mondjes-
maat, maar later in groten getale, voor
in de plaats.

De nu 'dode' IJsselarm werd ontdekt
als een ideaal watersportgebied. Wie
van ons heeft er niet gezwommen en
een verfrissing genomen bij 'Piet van
't Schoor', die een begrip werd in de
Achterhoek? Het huis is achtereenvol-
gens bewoond door de families Bartels,
Verstegen, Baakman, Reulink, Willem-
sen en Derksen.

Sinds l maart 1988 wordt het cafébe-
drijf met Achterhoekse gastvrijheid op
sympathieke wijze voortgezet door
Joop en Gerda Winkelman. Dit actieve
echtpaar wil het eeuwfeest niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Daarom
wordt het op 20, 21 en 22 juli groot
feest op 'Het Zwarte Schoor'.

Feestprogramma
Vrijdag 20 juli: Super Bingo met veel
bijzondere prijzen. Iedereen is van har-
te welkom. >,
Zaterdag 21 juli: Groot en intiem tuin-
feest met sfeervolle terrassen, barbecue
en live-muziek.
Zondagmiddag 22 juli: Het spektakels-
tuk van het eeuwfeest. Een zestigtal
sterke mannen zullen zich in tien
teams met elkaar op een zestal onder-
delen in krachten meten om de titel
'Het Sterkste Team van het Zwarte
Schoor' mee naar huis te nemen. Voor-
al de finale belooft spectaculair te wor-
den: touwtrekken over de IJssel tot een
team kopje-onder gaat.
In ieder geval doen de volgende teams
mee: Zwarte Schoor, Hendriks trans-
port, Voetbalteam Zwarte Schoor,
't Pumpke Doesburg,JAnsen transport
enjeugdsoos Flophouse.
Speciale attraktie is De Sterkste Man
van België: Waker Astulle, die diverse
demonstraties zal geven.
Dweilorkest Joeps Klamotte Kapelle
zorgt voor de juiste muzikale sfeer.
ALLE DAGEN IS DE ENTREE VRIJ!

SPORT-niettztw

Voetbal
De W Vorden organiseert zaterdag-
avond 28 juli a.s op het Gemeentelijk
Sportpark een vriendschappelijke
voetbalwedstrijd tussen de Graafschap
(Ie Divisie) en FC Twente (Ere Divi-
sie). Beide elftallen zullen met hun
sterkste formatie aantreden, dus ook
met de nieuwe aanwinsten.
Het jeugdbestuur van de W Vorden
heeft van landskampioen Ajax, een
eervolle uitnodiging gekregen om met

het Dl pupillenelftal deel te nemen
aan een pupillent* >ernooi. Dit toernooi
wordt gehouden tijdens de jaarlijkse
open dag van Ajax d.d. 13 augustus a.s.
Tijdens deze open dag wordt de nieu-
we selektie van Ajax onder leiding van
Leo Beenhakker voorgesteld aan de
pers en het publiek. Men verwacht op
deze open dag ca. 25-30.000 toeschou-

Deze eervolle uitnodiging van Ajax aan
Vorden is het gevolg van de zeer goede
kontakten die de W Vorden onder-
houdt met Ajax naar aanleiding van
het jaarlijkse Internationale Sorbo
Jeugdvoetbaltoernooi.

PVVorden
Leden van de PV hebben dit weekend
deelgenomen aan een wedvlucht vanaf
Haverlee. De prijzen werden gewon-
nen door D. Gotink 1-10; G. Mullink 2;
C. Bruinsma 3-6-8-9; F. Hummelink
4-7;J.Eulink5.

Achtkastelenrit 'De
Graafschaprijders4

VAMC 'De Graafschaprijders' organi-
seerde zondagmiddag haar jaarlijkse
'Achtkastelenrit' (orienteringsrit). De
heren B. Regelink en B. Horsting had-
den in de direkte omgeving van Vor-
den een rit uitgezet met een lengte van
48 kilometer. Onder de deelnemers
een aantal vakantiegangers. Start en fi-
nish waren bij café Schoenaker aan de
Ruurloseweg. De uitslagen waren als
volgt:
Auto's A-klasse: l HJ. Cortumme, Tol-
dijk 150 strafpunten; 2 W.D. Wisselink,
Ruurlo 160; 3 G. Versteege, Hengelo
166.
Auto's B-klasse: l PJ. Reinders, Zut-
phen 260 strafpunten; 2 P. Nolten, Nij-
megen 260; 3J. Thalens, Musselkanaal
293.
Toerklasse leden: l G. Mennink, Ruurlo
53 strafpunten; 2 R. Scheffer, Zweeloo
101;W.Memelink,Vorden 127.
Toerklasseniet-leden: IJ. Meyerink, Den
Ham 3 strafpunten; 2 M. Maalderink,
Toldijk 92; 3 M. Bijsterveld, Geldrop
104.

De eerstvolgende rit van 'De Graaf-
schaprijders' wordt gehouden op zon-
dag 14 oktober.

Touwtrek-
kampioenschap
De Touwtrekver. Vorden organiseert
op woensdag 29 augustus de jaarlijkse
touwtrekwedstrijden om het kam-
pioenschap van Vorden, aan de Ruur-
loseweg 110 Medler te Vorden.

Hieraan kunnen deelnemen bedrijven,
verenigingen, straten en buurtvereni-
gingen. Deze moeten allemaal wel eco-
nomisch verbonden of afkomstig zijn
uit de Gemeente Vorden. Een team
bestaat uit 7 personen plus een leider,
er wordt getrokken met zes personen,
er mag gewisseld worden maar alleen
met een nieuwe trekbeurt. Er mogen
geen mensen aan meedoen die op wel-
ke wijze dan ook verbinding hebben
met de NTB of op een andere manier
verbonden zijn met de touwtreksport,
de leider maakt hier van een uitzonde-
ring.

Bij voldoende deelname heeft de touw-
trekver. Vorden gemeend ook het
Kampioenschap touwtrekken van Vor-
den voor Dames en Jeugd te moeten
organiseren. Hier worden dezelfde re-
gels als bij de Heren gehandhaafd, al-
leen een Dames en een Jeugd-team
bestaat uit zes personen plus leider, er
wordt getrokken met vijf personen, er
mag gewisseld worden alleen met een
nieuwe trekbeurt. Er wordt geen in-
schrijfgeld gevraagd. Alleen hierom al
zou men zo snel mogelijk opgeven.
Het bestuur van de organiserende ver-
eniging hoopt dat ook ieder daar zo
veel mogelijk aan mee doet, men kan
op deze manier eens kennis maken met
de touwtreksport, en natuurlijk kan
men de prachtige accomodatie bezich-
tigen. Er is gelegenheid om te trainen
onder een deskundige leiding en dat is
op elke dinsdagavond bij de accomo-
datie Ruurloseweg 110 Medler. Opga-
ve voor 20 juli bij W. Bijenhof, Brinker-
hof 44 te Vorden, tel. 05752-3232.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

VTP
clubkampioenschap
De clubkampioenschappen voor de
Jeugd zijn 8 juli geëindigd. Een veek
lang is er hard gestreden om de eer, het
fanatisme was gelijk aan de leeftijd
'jongen fel'.
Er waren maar liefst 42 inschrijvingen
ontvangen en de Jeugdcommissie van
de VTP had echt enige flexibiliteit no-
dig om iedereen aan zijn trekken te la-
ten komen. Nou dit laatste daar kwam
de jeugd zeker aan toe, want er werd in
poules gespeeld. Dit systeem heeft als
voordeel dat men vaker speelt dan dat
het geval is bij een zgn. afval-systeem.
Het weer was matig maar de wedstrij-
den waren fraai om te zien, er waren
zeer spannende games bij, men speel-
de tot 9 punten, wie het eerst 9 punten
behaalde was de winnaar/winnares.
Dit werd gedaan omwille van de tijd,
doch soms waren de wedstrijden echt
langdurig en leek het erop dat het getal
negen 'ver weg' was. De uitslagen wa-
ren als volgt:
Jongens dubbel t/m 12 jaar met 7-6;

2-6 en 6-1: Ie Arne Koning/Martijn
Bos; 2e Tjarko van Wijk/Willem Hol-
terman.
Mix t/m 12 jaar: l Bregje Jansen van
de Berg/Reinier Molendijk met 6-2 en
6-3; 2 Tjarko van Wijk/Marloes Bran-
den barg.
Meisjes dubbel t/m 17 jaar: l Hanke
Wempe/Pamela Brandenbarg met 2-6;

6-2 en 6-3; 2 Ingrid Oostenenk/Mar-
jan Sterringa.
Jongens dubbel 13 t/m 17 jaar: l Er-
win Bos/Alexander Molendijk met 6-1
en 7-5; 2 Roeland van de Laan/Gerben
Sterringa.
Mix: l Hanke Wempe/Alexander Mo-
lendijk met 6-7; 7-6 en 6-4; 2 Marjan
Sterringa/Gerben Sterringa.

Meisjes dubbel t/m 11 jaar werd op
woensdagjl. gespeeld: l Bregje Jansen
van de Berg/Jolande Dijkman met 5-6;
6-3 en 6-1; 2 Karien Wullink/Ruth
Brinkhorst.
En dan last but not least de jongsten bij
de VTP t.w. de mini's als Ie geëindigd:
Jessica Muller en goede tweede Blijke
van Laake.

Middeleeuwse steekspelen met
enerverende zwaardgevechten

Het land van Ooit/Drunen. Na een lang barre tocht zijn de Franse Ridders weer in Het Land van
Ooit aangekomen. Het toernooiveld is in opdracht van de Gouverneur weer opgebouwd en vanaf
14 juli laten de noeste en oerdappere Franse Ridders hun spierballen rollen, halen zij hun zwaar-
den uit het vet en slijpen hun lansen voor de spannende toernooigevechten.
De Franse Ridders zijn een groep van goed geoefende p aardatleten die gedurende de zomer overal
in Europa de oeroude Riddertoernooien als een groot theaterstuk doen herleven.

Paarden
De oorspronkelijke Ridderpaarden wa-
ren grote en forse koudbloedige Shi-

Paarden die inmiddels in Engeland
'Brouwerijpaarden' worden genoemd,
maar oorspronkelijk dus, vanwege hun
forse bouw de Ridderpaarden waren.

In Het Land van Ooit zijn zes van die
paarden te zien. De bekendste is Kos
met de Snor. De Ridders kozen voor
deze paarden omdat zij soms wel meer
dan vijfentwintig kilo aan ijzeren har-
nas, zwaarden en lansen moesten dra-
gen.

Wapenschilden die door onderzoekers
zijn gewogen, hadden een gewicht van
tien tot dertig kilo!

De Shires droegen dus niet alleen een
Ridder op hun rug, maar ook een
enorm gewicht aan ijzeren wapentuig.

Leren vallen

De Franse Ridders zijn niet alleen erg
goed in lans-, zwaard-, knots-, en stok-
gevechten, zij zijn ook voortreffelijke
ruiters.

Om Ridder te worden en lid te zijn van
de Franse Riddergroep moetje wel elke
dag drie uur gevechtstraining doen en
twee uur paardentraining.

():ii goed van het paard te kunnen val-
len en zelfs samen met je paard te val-
len kost veel trainingsuren.

Zwarte Ridder
Vanaf 14 juli zijn er elke dag twee voor-
stellingen. Eerst wordt door de toer-
nooimeester een jonkvrouwe uit de
aanwezigen gekozen. Om haar hand
wordt gestreden. Aan het toernooi ne-
men de Ridders deel uit Nordas, Wes-
taren Sudeen, ver weg gelegen Middel-
eeuwse landsgebieden die in deze t i jd
zijn verdwenen. Een spannend gevecht
vindt voor de ogen vindt voor de ogen
van de Buitenlanders laats. Wint de
Rode, de Witte of de Blauwe Ridder
deze keer? De gekozen Jonkvrouwe op
het podium wordt er zelfs een beetje
zenuwachtig van. En dan wint er een...
De Jonkvrouwe wil achter op het paard
van de winnende Ridder plaatsnemen
als uit het donkere, naar zwammen
stinkende bos een ingemene, uiterst
felle Zwarte Ridder komt.

Klompenmakerstocht

Een vakantiedagje in onze eigen Achterhoek Dinsdagmiddag 31 juli vindt de 10e klompenmakerstocht
plaats. Afstanden: 7 en 15 kilometer. Startpunt: Party-Restaurant 'De Smid', Kerkstraat 11, Keyenborg, teL
05753-1293.
Deze mooie wandeltocht voert langs landelijke weggetjes in de Gelderse Achterhoek naar de ambachtelijke
klompenmakerij van de gebroeders Willemsen 'Gravelle'.

Deze gastvrije mensen tonen graag het oude ambacht en weten er veel over te vertellen. En wie een duik wil
nemen in de klompengeschiedenis, zal het zeker de moeite waard vinden, een kijkje te nemen in klompenmuseum
'De Klompenmaker' tevens opgenomen in de route.
Het eindpunt is weer bij Party-Restaurant 'De Smid'. Hier kan men heerlijk uitrusten van de wandeling in de
sfeervolle tuin en kruidentuin en er is gelegenheid om te barbecueën.
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Voorbereiding Historisch
Festival volop in gang

Openbare
bibliotheek

Hendrik Pardijs zet de tijd vijftig jaar terug

Wie afgelopen zaterdag over de Ruurloseweg reed, moet hebben
gedacht, dat hij of zij even in de jaren 30/40 was gekomen. Op het
roggeveld van dhr. Flanima was het een drukte van jewelste. Het
geluid van weleer klonk weer over het veld als vanouds. Menige
boer uit Kranenburg was het oude vak van vroeger nog steeds niet
verleerd.
In Kranenburg is men volop bezig met
de voorbereidingen van het festival.
Jong en oud is betrokken bij het tweede
festival, dat zaterdag 28 en zondag 29
juli wordt georganiseerd. Harry Nijen-
huis, die met het idee kwam om al vast
rogge te gaan maaien op het veld van
dhr. Flamma, bleek met dit idee in de
roos te hebben geschoten.
Veel publiek genoot zichtbaar van het
oude tafereel en er werd dan ook heftig
gefotografeerd. Hendrik Pardijs, in-
middels 76 jaar, is één van de vele deel-
nemers. Wie met hem aan de praat
komt over het verleden, zal snel tot de
conclusie komen, dat hij of zij te ma-
ken heeft met een bijzonder markant
dorpsfiguur. 'Hendrik kent het verle-
den als geen ander, een reden waarom
wij hem hebben gevraagd om deel te
nemen aan het festival in de Kranen-
burg', aldus een van de organisatoren,
Harry Nijenhuis.

Dat de inzet van de plaatselijke bevol-
king groot is, mag blijken uit het be-
schikbaar stellen van de roggevelden
van dhr. Flamma, Bertus Waarle en
Hendrik Besselink. Dankzij hen kan de
bevolking in Kranenburgen omgeving
zaterdag 28 en zondag 29 juli het 'olde
boerenleaven' van vrogger weer aan-
schouwen.

Kranenburg vormt twee dagen lang
het decor van een openluchtmuseum.
Donderdagavond, 19 juli zal er aan de
Ruurloseweg op het veld van dhr.
Flamma wederom worden gemaaid om
de voorraad garven, die men nodig
heeft tijdens het festival bij elkaar te
krijgen.

Misschien vormt het decor aan de
Ruurloseweg donderdagavond, wel
één van de mooiste attracties tijdens de
braderie in Vorden.

N D W K
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Geschikte vleessoorten zijn onder andere:
ossehaas, biefstuk, entrecöte, t-bone steak,
hamburger, saucijzen of
verse worst (eerst
wellen), lamsvlees,
lamskoteletten, lever
(eerst wellen),
varkenshaas,
varkenssaté, shaslick.
Voor de kinderen:
spiesjes bestaande uit
gehakt, cocktailworstjes
omwikkeld met
hamreepjes of spek.

Barbecuen is een beetje spelen met vuur. Dat
is geen punt als je het veilig doet. Zorg dat de
barbecue stevig in elkaar zit en stabiel staat.
Gebruik geen benzine, petroleum of spiritus
bij het aansteken, maar stop een paar
aanmaakblokjes tussen de houtskool of
houtskoolbriketten. „
Zet altijd een emmer met water -of liever nog
zand- in de buurt van de barbecue.
Eventuele ongelukken kunnen dan snel
verholpen worden. De barbecue minstens
één uur van te voren aanmaken met
aanmaakblokjes. Gebruik nooit spiritus.
Wacht tot het houtskool grijs is en leg het
rooster erop en laat het heet worden en
borstel deze goed schoon voordat er vlees op
wordt gelegd. Dit geldt ook voor de grill,
deze moet ook goed heet zijn voordat het
vlees er onder, op of tussen gaat. Gebruik

geen olie, dit verbrandt en bakt vast. Vlees
laat vanzelf los, dus draai niet te snel, anders

trekt men het vlees stuk.
•SHHHHHHHHR Houd een plantespuit bij

de hand, zodat je
omhoog schietende
vlammetjes meteen kunt
doven. Geroosterd vlees
heeft een mooi bruin
korstje. Een eventueel
zwart randje moet je eraf
snijden. Leg geroosterd
vlees op een bord of

schone schaal, maar nooit weer op de schaal
of het bord waarop het rauwe vlees gelegen
heeft. Let ook op dat je voor rauw vlees en al
geroosterd vlees verschillend gereedschap
gebruikt om eventuele micro-organismen
geen kans te geven. Zout het vlees achteraf,
kruiden mag wel tevoren.

Vergeet bij een barbecue natuurlijk het
stokbrood, kruidenboters, rauwkostsalades
en diverse sauzen niet.

Tip: orgaanvlees eerst blancheren. Dit geldt
ook voor minder mals vlees, zoals de
schouderkarbonade of de worstjes.
Tip: spiesen van verschillende
vleeswarensoorten zijn de moeite waard om
te maken (speciaal voor kinderen).

Voorbereidingstijd: afhankelijk van
vleessoort

De openbare bibliotheek is wegens va-
kantie gesloten van 30 juli tot en met
10 augustus. In verband hiermee kan
men het dubbele aantal boeken e.d.
meenemen. Gaat men zelf op vakantie
dan kan voorf verlenging gevraagd
worden. Dit jaar worden de afgeschre-
ven boeken e.d. verkocht op de brade-
rie van 19 juli.

Met ingang van 3 september worden
de openingstijden van de bibliotheek
gewijzigd. Op de maandag zal de bi-
bliotheek gesloten zijn, terwijl met in-
gang van 8 september de bibliotheek
voor enkele uren 's morgens geopend
is op zaterdag. Ook door de week zijn
er verschuivingen in de tijden.

RTV-nieuws
Het was deze week kommer en kwel
voor de mannen van de RTV. Toch een
klein lichtpuntje en wel amateurs. Wil-
lem Bosman komt langzaam terug in
vorm, na de vele valpartijen. Zondag
werd de lange coureur 10e in de Ronde
van Deventer. Jan Wullink leek zater-
dag op weg te gaan naar een goede eind-
klassering in een loodzware klimkoers
in Beek, maar in de laatste ronde sloeg
het noodlot toe, een lekke achterband
maakte de Wichmonder kansloos. Hij
kwam als 25e en laatste over de streep.
De wedstrijd werd gewonnen door Pa-
trick Stroncken van de nationale selec-
tie en ook in onderhandeling met de
ploeg TVM van Cees Priem voor een
profcontract. Rudi Peters liet zich in de
Ronde van Laren verrassen evenals zijn
broer Bennie. Rudi werd 8e. De wed-
strijd werd hier gewonnen door Frans
Havenaar bij de liefhebbers veteranen.
Ook al een kanshebber voor de Ronde
van Vorden.

JULI:
19 ANBO, braderie.
19 Braderie en Kermis
20 Tony Turner, disco-show, Goud van

Oud, De Herberg.
20 Open Tafel SWOV.
21 Kinderbraderie, Kermis,

bakfïetsenrace
22 Zomertocht VRTC, start De

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

'DeGoldberg'.
24 Soosmiddag Kranenburg,

eindmiddag.
24 Open Tafel SWOV.
27 Open Tafel SWOV.
28 Kunstmarkt
28 Voetbalwedstrijd De Graafschap -

FC Twen te.
30 ANBO, klootschieten op camping

'DeGoldberg'.
31 Open Tafel SWOV.

AUGUSTUS:
3 Open Tafel SWOV.
5 Open Huis Vordense kerken Herv.

Dorpskerk
7 Open Tafel SWOV.

l O Open Tafel SWOV.
14 Open Tafel SWOV.
17 Open Tafel SWOV.
18 Beach party
19 Beachparty, m.m.v. Anita Meijer
21 Open Tafel SWOV.
24 Open Tafel SWOV.
26 Open Huis Vordense kerken Herv.

Dorpskerk
28 Open Tafel SWOV.
31 Open Tafel SWOV.

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Oranje/eest Medlertol
Vrijdagavond was er een optreden van popkoor 'The Keys' afge-
wisseld met conferencier 'Gait uut Klooster' voor een goed gevul-
de hal van de CWV Medo Ruurlo, die omgetoverd was tot feesthal.
Het feest, dat dit jaar voor de 65e keer
werd gehouden, werd zaterdagmiddag
om 13.00 uur officieel geopend door
burgemeester Kamerling, waarna mu-
ziekver. Concordia het geheel omlijst-
te.
Het eerste schot bij het vogelschieten
werd gelost door de koning van 1989,
Wim Neerlaar, waarna burgemeester
Kamerling het 2e schot loste. 238
Schoten waren er totaal nodig om de
vogel naar beneden te laten komen.
Dinand Klein Wassink uit Lochem was
de schutter die het verlossende schot
lostte. 's Avonds werd hem de konings-
sjerp omgehangen terwijl zijn vrouw
tot koningin werd gekroond. Voorzit-
ter Gerrit Hendriksen reikte hierna de
prijzen uit, bij doeltrappen was de zes-
jarig Rodie Bos menig volwassene de
baas, hij mocht de 3e prijs in ontvangst
nemen.
De Lemmon Band sloot zaterdagavond
het feest met een daverend bal af.

Uitslagen volksspelen
Vogelschieten: Koning: Dinand Klein

Wassink; kop: Wim Pennings; r. vleu-
gel: Bennie Rondeel; 1. vleugel: Harry
Lenselink; staart: Jopie Hulstein.
Dogcarrijden: Ie prijs Jannie Haaring;
2e Genie Hendriksen; 3e Bianca Wal-
gemoet.
Boogschieten: Ie prijs Jan Klein Was-
sink; 2e Wim Pennings; 3e Henk
Brummelman.
Kegelen: Ie prijsJanny Klein Geltink;
2e Riek Knoet; 3e Lizet Gotink.
Hessenten t: Ie prijs Henk Fokkink; 2e
Guus Humrnelink; 3e Bennie Enze-
rink.
Doeltrappen: Ie prijs Reinier Hen-
driksen; 2e Alfons Bos; 3e Rodie Bos ((i
jaar).
Ballerospel: Ie prijs Annie Groot Nue-
lend; 2e }o Stokkink; 3e Jannie Klein
Geltink. '
Schijfschieten: Ie prijs Henk Hulstijn;
2e Henk Meijerink; Sejoost Dostal.
Korfbalgooien: Ie prijs Gerrit Norde;
2e Anton Horstman; 3e Gerrit ten
Have.

Pijltjes gooien: Ie prijsJo Stokkink; 2e
Annemarie Walgemoet; 3e Henk
Brummelniaii.

Kinderspelen
Groep l en 2: Pingpongballen uit wa-
ter halen en in blik doen: Ie prijs Man-
dy Gotink; 2e Stans v.d. Wal; 3e Karin
Neerlaar.
Groep 3 en 4: Bekertje water overbren-
gen op dienblad, in fles gieten en aan-
tal centimeters telt: Ie prijs Marije
Gudde; «2e Ina Haaring; 3e Rianne
Meijerink.
Groep 5 en 6: Pingpongbal met golf-
sück meenemen door hindernisbaan, in
andere hand bekerivater en dan de fles
vullen: Ie prijs Bastiaan Meijerink; 2e
Dewald Meijerink; 3e Kim Bosch.
Groep 7 en 8: Op blokjes lopen door
hindernisbaan. Terug draagblad met
bus met water ophalen en overbrengen
in fles: Ie prijs Emilie Froger; 2e Maria
Roelvink; 3e prijs Elizabeth van Dors-
ser.

De Snoekbaars
Aan de vijfde onderlinge wedstrijd,
meetellend voor het clubkampioen-
schap van 'De Snoekbaars' namen dit
keer 22 personen deel. Er werd gevist
in de Berkel. De buit was redelijk t.w.
66 stuks met een totale lengte van 1324
cm. De uitslagen waren als volgt: Dick
Bosch 16 stuks-300 c m ; 2 Henk Gols-
tein 8 stuks-219 cm; 3 Ab Jansen 7
stuks-139 cm. De volgende wedstrijd
vindt plaats op 2 september.

Verrassingsweekend voor vinders
pop 'Jenneke6

Vorige week vrijdagmorgen werden Hank en Hermien Rietman uit Vierakkker, de vinders van pop
'Jenneke' officieel ontvangen op het gemeentehuis als gast van de Stichting Ruurlo Promotie. Zij
werden van huis gehaald door de heer G. Hengeveld (van de Stichting Ruurlo Promotie) en op het
gemeentehuis verwelkomd door burgemeester J. Ordelman, secretaris HJ. van Bilderbeek en de
heren M. Mulder en W. Vellekoop (van de 4-5 mei commissie). Het was een gezellig samenzijn met
koffie en gebak, waarmee een volledig verzorgd weekend in Ruurlo met vele verrassingen werd
ingeluid.

ting Ruurlo Promotie heeft de lunch,
de overnachting en het diner voor haar
rekening genomen. De lunch bij Bistro
'De Jaeger' werd aangeboden door de
Stichting 4-5 mei commissie.

'Jenneke' werd opgelaten tijdens de
viering van bevrijdingsdag op 5 mei jl.
als onderdeel van een grote ballonnen-
wedstrijd die was georganiseerd door
de 4-5 mei commissie. Aan de pop was
een envelop bevestigd met daarin de
prijs voor de vinder. Dat de pop uitein-
delijk een landing heeft gemaakt in
Vierakker, is niet zo verwonderlijk,
want het was die dag stralend warm
weer met weinig wind. Hoe 'Jenneke'
werd 'binnengehaald' werd door Hank
en Hermien Rietman uitvoerig verteld.

'Onze zoon zag de pop aankomen,
toen hij met de trekker aan het gras-
maaien was. Hij ging op de kabine
staan en kon toen 'Jenneke' bij de be-
nen pakken. We waren heel benieuwd
naar de inhoud van de envelop en
dachten meteen aan een reis. Nou die
reis zal er wel in, maar dat die naar
Ruurlo zou voeren zo vlakbij ons van-
daan, daar moesten we wel even om
lachten'. Omdat hun zoon in militaire
dienst is, werd na overleg besloten dat
Hank en Hermien de prijs in ontvangst
zouden nemen.

Van het gemeentebestuur kreeg het
echtpaar die morgen een prachtige
aardewerken kruik, een Ruurlo-tas en
een boeket bloemen overhandigd. Ook
kregen zij een envelop met flink wat
vrij kaartjes voor attrakties.

De Ned. Kring van Fuchsiavrienden
stelde vrijkaartjes beschikbaar voor de
fuchsiatentoonstelling, er waren ook
vrijkaartjes van de Stichting Zwembad
Ruurlo voor het zwembad, van Staats-
bosbeheer voor een bezoek aan de
doolhof, van de familie Ottens voor
een bezoek aan een klederdrachtmu-
seum en ROV-waardebonnen (in to-
taal f75,—). In de envelop bevonden
zich ook twee fietssleutels.

Na een rondleiding in het kasteel wer-
den Hank en Hermien Rietman door
mevr. M. Wevers naar Hotel Lievestro
gereden, het overnachtingsadres. Hier
stonden ook twee huurfietsen klaar,
verzorgd door de VW Ruurlo met en-
kele routebeschrijvingen. Na de lunch
konden de prijswinnaars hun middag
zelf invullen. Tegen de avond werden
/ i j opgehaald voor een feestelijk diner
bij 'De Luifel'.

De zaterdagmorgen werden zij weer
opgehaald voor een uitgebreide lunch
met koude en warme gerechten in Bi-
stro 'De Jaeger'. Na afloop werd af-
scheid genomen, maar niet voordat er
nog een paar afscheidskado's van de
ROV werden overhandigd. Naast de
waardebonnen, die al eerder werden
uitgereikt, volgde er nog een handboek
met het kasteel erop en een kasteelpuz-
zel. Aansluitend werd het echtpaar te-
ruggereden naar Vierakker. De Stic h-

Hank en Hermien onder
indruk van het gebodene
Hank en Hermien Rietman hebben van het
verzorgde weekend in volle teugen genoten.
Diep onder indruk waren zij van de harte-
lijke ontvangst, en de uitstekende verzor-
ging. Lovende woorden spraken zij over de
wijze waarop het weekend was georgani-
seerd. 'Het paste allemaal prima in elkaar
en we hadden ook genoeg vrijheid, het was
gewoon compleet'. En de begeleiding heb-
ben beiden als zeer plezierig ervaren. Van
de /ïetsroutebeschrijving hebben zij geen
gebruik gemaakt. 'Wij kennen de omge-
ving en zijn daarom gewoon willekeurig
gaan fietsen. Wij hebben zowel vrijdag-
middag als zaterdagmorgen 35 km afge-
legd'. De Stichting Ruurlo Promotie en de
4-5 mei commissie krijgen van de Riet-
mans de complimenten voor de vlekkeloze
organisatie van dit verzorgde weekend.
'Wanneer mensen uit het westen die prijs
hadden gewonnen, dan was de promotie
van Ruurlo wellicht in het westen verder
gekomen. Maar Ruurlo kan ervan verze-
kerd zijn, dat wij vanuit Vierakker ook
goede reklame zullen maken zodat het ver-
haal wel verder komt'.



l ZELHEM, HET MEKKA VAN DE FOLKLORE VAN 18 t/m 22 JULI |

ZELHEM GAAT EEN RONDJE EUROPA DOEN

450 dansers te gast in Zelhem bij
Internationaal Dans Festival
Het internationaal folkloristisch dans festival kan van start gaan. Gedu-
rende 5 dagen, van 18 tot en met 22 juli a.s., is Zelhem het mekka van de
folklore. Onder het motto: 'Een rondje Europa' zullen 8 Europese groe-
pen, 292 dansers en danseressen, in Zelhem hun beste beentje voor zetten.
Deelnemende landen zijn: FINLAND, ZWITSERIJ^ND, WEST-DUITSLAND,
SPANJE, PORTUGAL, ITALIË, POLEN en TURKIJE. Daarnaast ook nog eens
4 groepen uit NEDERIJ^ND, waardoor het totaal aantal deelnemers hoven
de 450 uit komt. Alle buitenlandse gasten zijn ondergebracht bij gastge-
zinnen in en rond Zelhem.

De festiviteiten worden gehouden in
een grote feesttent, midden in het cen-
trum van Zelhem, namelijk op het Sta-
tionsplein. Het programma begint op
woensdagavond met een boerenbrui-
loft. Donderdagavond is de officiële
opening van het festival. Vrijdagmid-
dag is er markt in de Stationsstraat,
waarbij ook diverse groepen op straat
zullen optreden. Hier is op het Ge-
meentehuis de officiële ontvangst door
het College van B&W van Zelhem. Vrij-
dagavond gaat opnieuw het avondpro-
gramma van start. Zaterdagmiddag zal
de optocht door het dorp van start
gaan vanaf de parkeerplaats bij Sport-
hal 'De Pol'. De stoet zal bij het Stations-
plein aankomen, waarna er vervolgens
optredens zullen plaatsvinden in de
straten van Zelhem. Op de markt voor
de kerk kan men ondermeer kijken

naar een oude dorsmolen die daar in
werking is. 's Avonds is er weer het op-
treden in de tent. Daarna begint het
Internationale dansbal. Zondag, de
laatste dag van het festival, begint met
een kerkdienst in 4 talen. Daarna kan
men vervolgens in de feesttent deelne-
men aan het 'Pruuven'. Pruuven, nooit
gedaan? Toch eens proberen!
Zondagavond tenslotte is het laatste
avondprogramma in de tent. De offi-
ciële afsluiting van het festival op de
markt met een groot vuurwerk.

Al met al beslist de moeite waard om bij
het 'Rondje Europa' aanwezig te zijn.
Culturele uitwisseling tussen de diver-
se landen, gecombineerd met Zelhem-
se gastvrijheid zullen voor 5 dagen
lang het beeld in het dorp bepalen.
Ook u kunt hieraan deelnemen.

Her-inkten van
inktlintcassettes niet
revolutionaire pen
De bezitter van een printende machine stoort zich bijna altijd aan
de extreem hoge prijzen en de vrij korte levensduur van de in-
ktlintcassette. Al snel na aankoop van de printende machine ont-
dekt hij dat een A4 vel afdrukken extreem duur is. Onderzoeken
van HCC december 1989 en de Consumentenbond november
1987 bevestigen deze hoge kosten. Hun onderzoek bracht prijzen
aan het licht die liggen tussen f 0,33 en f 1,50 per A4 vel. Dat dit
het printplezier tot een nul punt laat dalen is dan begrijpelijk.

Her- inkten is vóór iedere
printerbezitter mogelijk
Onderzoeken in instituten als wel in de
praktijk hebben aangetoond dat her-
inkten van inktlinten, met de daarvoor
geschikte en onontbeerlijke dotmatrix
inkt, straffeloos kan plaatsvinden. De
ontwikkeling van kantoormachines
kwam in 1985 op gang. Een van deze is
de Maclnker die de ontbrekende inkt
weer aanbrengt in het lint. Praktijkon-
derzoek toont aan dat een inktlint ze-
ker 7 tot 8 maal her-inkt kan worden.
Binnen zeer korte tijd werden er van
deze machine meer dan 100.000 ver-
kocht. De investering in deze machine
is echter eerst rendabel als met voor
f 250,— aan inktlinten per jaar ver-
bruikt. De kleinverbruiks en partikulie-
re bezitters van printende machines
bleven tot op heden verstoken van de
mogelijkheid tot her-inkten.

Cl her- inktpen lost peperduur
probleem van inktlinten op
De importeur van de Maclnker, werd
dagelijks gekonfronteerd met kleinver-
bruikers en partikuliere printerbezit-
ters die men teleur moest stellen. Voor
hen was immers de investering veel te
hoog t.o.v. hun jaarlijks lintverbruik.
Men ging de mogelijkheden onder-
zoeken om tot een effectieve oplossing
van dit probleem te komen. Het voor-
beeld van inktlintfabrikanten werd ge-
volgd. Er zijn nml. een viertal inktlint-
cassettes met een inwendig her-inktsy-
steem. Dit systeem berust op een hou-
der van vilt of andere kunststof door-
drenkt met dotmatrix inkt.
Het inktlint wordt binnen de cassette in
aanraking gebracht met deze inkthou-

der waardoor het opnieuw inkt gaat be-
vatten. Het inktlint print langer dan
zonder dit systeem. Vast kwam te staan
dat dit de weg zou moeten zijn. Men
ontwikkelde een pen met viltpunt.
Deze pen moest een inwendig pomp-
systeem bevatten om de vrij dikke dot-
matrix inkt in de viltpunt te persen. Dit
pompsysteem bleek nml. onontbeerlijk

omdat de inkt niet snel genoeg, tijdens
het inkten, in de viltpunt opgezogen
werd. Door de viltpunt op het lint te
houden en aan het linttransportknopje
te draaien wordt het inktlint langs de
met dotmatrix inkt doordrenkte vilt-
punt gevoerd. De dotmatrix wordt
weer in het lint aangebracht en het kan
opnieuw gebruikt worden. Deze her-
inkting kan 7 tot 8 maal plaatsvinden.
Men had een geheel nieuwe wereldpri-
meur ontwikkeld een her-inktsysteem
voor inktlinten dat buiten de cassette
en de printer plaatsvindt.

Voor minder dan een gulden
her-inkt men de
inktlintcassette
De Cl her-inktpen is voorlopig alleen
verkrijgbaar bij Computer Ideal te
Venlo. Ieder inktlint heeft een andere
inktlengte variërend van centimeters
tot vele meters. De bijgeleverde onont-
beerlijke dotmatrix inkt is voldoende
voor 100 tot 250 herinktingen. De her-
inkting voor een lint ligt dan tussen 40

cent en een gulden, een heel verschil
met de prijs voor een nieuwe inktlint-
cassette.
Niet alleen uw eigen portemonnaie
vaart wel bij deze nieuwe vinding maar
ook ons milieu. U deponeert immers 7
tot 8 maal minder inktlintcassette in de
milieu emmer en zeker nooit bij het
normale huisvuil!

LR en PC de
Graafschap
Op zondag 15 juli werd bij prachtig
weer het concours in Ruurlo verreden.
Bij de dressuur behaalden de Vordense
amazones 5 prijzen.
Rita Wijnbergen behaalde met Charlie
de Ie prijs in de klasse L2 met 132 pun-
ten. Saskia Vreman behaalde met Ri-
cardo in de klasse Ml de 3e prijs met
129 punten. Martine Rutting behaalde
met Erasmus de Ie prijs in de klasse B
met 130 punten. In dezelfde klasse
werd Annie Kornegoor met Elena 3e
met 123 punten en Marielle Kamp-
horst met Ebony 4e met 121 punten.

Juli
Zo 22 en
Ma 23
Ma 23
Ma 23
Ma 23 t/m
Do 26
Di 24
Wo 25
Wo25

Do 26
Do 26
Do 26
Za 28
Za 28 en
Zo 29
Ma 30
Ma 30
Di 31
Di 31

De Wiersse Wiersse: Openstelling van de tuinen

Kasteel Vorden WV: Bezichtiging kasteel
Markt WV: Avondwandeling
Dorpscentrum Jong Qelre: Avondfietsvierdaagse

De Belten WV: Bezichtiging Pinetum
Markt WV: Achtkastelenfietstocht met gids
Clubhuis TTV: Touwtrekken om hot kampioen-
Medler s~hap van Vorden
Markt WV: Viswedstrijd
Kasteel Vorden WV: Bezichtiging kasteel
Wildenborch Kapelcommissie: Staringavond
Markt WV: Kunstmarkt
d'Olde Kriet Wichmond/Vierakker: Koetsenritten

Kasteel Vorden WV: Bezichtiging kasteel
Markt WV: Avondwandeling
De Belten WV: Bezichtiging Pinetum
Bouwmeester WV: Bezichtiging boerderij

Ma 6 Kasteel Vorden WV: Bezichtiging kasteel
Ma 6 Markt WV: Avondwandeling
Di 7 De Belten WV: Bezichtiging Pinetum
Di 7 Mennink WV: Bezichtiging boerderij
Wo 8 Markt WV: Achtkastelenfietstocht met gids
Do 9 Kasteel Vorden WV: Bezichtiging kasteel
Zo 12 Hotel Bakker In de Reep'n: Kastelenrit met histo-

rische rijtuigen
Ma 13 Kasteel Vorden WV: Bezichtiging kasteel

Augustus
Wo 1 De Vijfsprong WV: Bezichtiging biologisch-

dynamisch bradrijf
Wo 1 Markt WV: Achtkastelenfietstocht met gids
Wo 1 Wientjesvoort WV: Lezing over de Vordense natuur
Do 2 Wildenborch Kapelcommissie: Staringavond
Do 2 Kasteel Vorden WV: Bezichtiging kasteel
Do 2 Markt WV: Viswedstrijd
Vr 3 Markt WV: Concert zomerorkest
Zo 5 Wildenborch Jong Gelre: D'n Oost'nrit

Eet je fit
met een van onze

BROODSPECIALITEITEN
o. a.:

Brotavit, Sovital, Diafit, Biologisch,
en nog vele andere soorten volkoren.

Vers van de Warme Bakker.
Ja. Natuurlijk.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Meel goed
nieuws
uit /
jubilere
Dolfinariu

Zeeleeuwen... de clowns
van het Dolfinarium
De zeeleeuwen zijn, na de dolfijnen, de bekendste bewoners van het
Dolfinarium. Er zijn hier twee soorten: de Californische zeeleeuw die dol
is op spelen en grappen maken. En de robuuste Steller zeeleeuw waarvan
het mannetje Bart met zijn reusachtige gewicht van maar liefst 750 kilo en
zijn doordringende keelgeluid veel aandacht trekt. De zeeleeuwen voelen
zich in het Dolfinarium goed thuis. Een bewijs daarvan is het feit dat er in
het zeedierenpark regelmatig zeeleeuwtjes worden geboren. Zo zagen
juist tijdens de Pinksterdagen twee zeeleeuwtjes het levenslicht: Diny, een
Californische en Ida, een Steller zeeleeuw. Diny werd tussen haakjes —
vernoemd naar een van de trouwste bezoeksters van het Dolfinarium.
Deze mevrouw brengt jaarlijks haar vakantie door in Harderwijk en komt
dan dagelijks langs om de dieren te begroeten.

Het Dolfinarium in Harderwijk bestaat dit jaar precies een kwart eeuw. Dat
betekent dat er dit seizoen extra veel nieuws te melden is uit het Dolfinarium
dat in deze vijf en twintig jaar is uitgegroeid tot het grootste zeedierenpark van
Europa. Nieuw is de presentatie van de grote show van de dolfijnen en zwarte
zwaardwalvissen in de grote Koepelhal. Vernieuwd zijn ook de voorstellingen
van de walrussen. Er is een gloednieuw theater gebouwd voor de spektaculai-
re 3 D-filmvoorstellingen. En ook de dieren zelf zorgden voor goed nieuws:
tijdens de Pinksterdagen zgn twee zeeleeuwbaby's geboren. Het zijn Diny en
Ida die speels en onbezorgd rondzwemmen in hun bassin en gezoogd worden
door hun moeders. Kortom: wie deze zomer naar het Dolfinarium gaat,
ontdekt dat er erg veel te genieten valt en dat dit bijzondere dierenpark in dit
jubileumjaar zorgt voor een boeiend spektakel.

Dit beleeft u in het Dolfinarium

Wat is er allemaal te beleven in het
Dolfinarium? Dat wordt duidelijk
als u een wandeling maakt over het
terrein. Die begint bij het grote pa-
viljoen waarin het onderwater-pa-
norama is ondergebracht. In een
reusachtig aquarium trainen,
zwemmen en spelen daar de dolfij-
nen en zwarte zwaardwalvissen en
het lijkt alsof u over de zeebodem
tussen hen doorwandelt. In de gro-
te koepel daarnaast geven deze
sierlijke oceaanbewoners enkele
malen per dag een verrassende
show waarin ze ongelooflijke pres-
taties leveren. Opgetogen verlaten
de bezoekers na een voorstelling de
hal en wandelen naar het zeeleeu-
wentheater. Daar wordt in een pas-
send decor een vrolijke show ver-
zorgd.

Veel afwisseling

Zo'n wandeling door het Dolfina-
rium is zeer afwisselend, want u
stapt nu het grote filmtheater bin-
nen. Daar wordt met behulp van
een speciale 3 D-bril een verras-
send drie-dimensionaal effekt ver-
kregen. Daardoor wordt dit pro-
gramma met de film 'Sea Dream'
een heel bijzondere belevenis.

Even later bevindt u zich in een
uitkijkpost langs een kunstmatig
wad, bevolkt door zeehonden die
zich in het water en langs het zand-
strand helemaal thuis voelen. In
het openluchttheater daarnaast
wordt in het theater Nova Zembla
de enige walrussenshow in de we-
reld gepresenteerd. En in het Roba-
rium wonen de Californische zee-
leeuwen die worden beschouwd als
de clowns onder de zeedieren. Ook
de Steller zeeleeuwen kun je in het
Robarium bewonderen waar ze lig-
gen te zonnen, rondzwemmen of
met elkaar spelen. En waar veel
wordt verteld over het leven van de
zeeleeuwen.

De hele dag door

Natuurlijk hoeft u tijdens uw be-
zoek aan het Dolfinarium niet pre-
cies deze route aan te houden. De
charme van dit bijzondere dieren-
park is juist dat er de hele dag door
en overal van alles gebeurt. En dat
u met uw toegangskaartje vrij kunt
rondwandelen en alles kunt bekij-
ken zolang en zovaak u maar wilt.

Je zou bijna zeggen dat zeeleeuw-
moeder Gina menselijk blij is met
haar kleine Diny. De baby werd dit
voorjaar op Pinksteren in het Dolfi-
narium geboren.

Op twee manieren

Wie de zeeleeuwen bezig wil zien,
kan dat in het Dolfinarium op twee
manieren doen. Allereerst in net
Zeeleeuwentheater, waar tegen het
decor van een vuurtoren, enkele
malen per dag een voorstelling
wordt gegeven. Een heel bijzonde-
re voorstelling waar de toeschou-
wers, de oppasser én de dieren veel
plezier aan beleven. De zeeleeu-
wen hebben erg veel gevoel voor
humor. Ze dagen de trainer uit,
voeren opdrachten bewust ver-
keerd uit waardoor gekke situaties
ontstaan en spelen zo aandoenlijk
toneel dat ze de sympathie van het
publiek verwerven.

Geen enkele dwang

Het opvallende daarbij is dat de
zeeleeuwen op geen enkele wijze
gedwongen worden om aan dit spel
mee te doen. Attente trainers be-
studeren de handelingen van de
dieren; als ze onbewust een grappi-
ge beweging maken worden ze be-
loond met een lekker hapje. Dit sti-

muleert het dier tot herhaling. Bij
voldoende herhaling reageren ze
spontaan op de tekens en signalen
van de trainer. Zo ontstaat lang-
zaam een onderdeel van het pro-
gramma. Alle onderdelen samen
vormen een voorstelling, waarbij
de taal van het lichaam een belang-
rijke rol speelt.

In het Robarium

De show in het Zeeleeuwentheater
is een afgerond geheel. Daarnaast
kunt u in het Robarium ook op een
heel andere manier kennismaken
met de twee zeeleeuwenfamilies
die elk een afgescheiden leefgebied
hebben. Hier wordt vooral de na-
druk gelegd op voorlichting over
deze dieren. Er wordt verteld dat
de robben, zoals ze ook wel wor-
den genoemd, als families bij elkaar
leven. Bij de Steller zeeleeuwen
speelt het mannetje Bart een domi-
nerende rol. Hij woont op de rots
en speelt de baas over de vrouwen
en kinderen. De Steller zeeleeuwen
zijn echte levensgenieters. Ze hou-

den van lekker eten, ravotten in het
water met de anderen en waarde-
ren een behaaglijk zonnebad. De
jongen worden tot ongeveer zes
maanden na hun geboorte door
hun moeder gezoogd. Daarna be-
ginnen ze stap voor stap met speel-
se oefeningen onder leiding van de
trainer. In het naastgelegen bassin
wonen de Californische zeeleeu-
wen. Je kunt zien dat deze dieren
dol zijn op grappen en spelletjes.
De trainer maakt daar dankbaar ge-
bruik van en stimuleert de bijzon-
dere eigenschappen van ieder dier.
De oudere dieren worden niet
meer bij de voorstellingen betrok-
ken en genieten in het Robarium
van hun oude dag.

De Walrussenshow... alléén
in Harderwijk
Een walrus is een vriendelijke lobbes van vele honderden kilo's die wel
vijf meter lang kan worden. Op het land is de walrus een wat onbeholpen
voortschuifelend dier. In het water is hij snel en beweeglijk. Walrussen
zijn, ondanks hun imposante uiterlijk, erg goedaardig en bereid mee te
werken aan een voorstelling, waarin ze bijzondere opdrachten kunnen
uitvoeren. Uiteraard kost dat veel oefening. Het team van trainers is dan
ook erg trots dat de show die in Harderwijk wordt gegeven in het Nova
Zembla-theater de enige walrussenshow ter wereld is.

Wie kijkt naar een voorstelling van
de familie Walrus is verbaasd. Hoe
is het mogelijk dat deze oorspron-
kelijk in de IJszee voorkomende
dieren in staat zijn zo bijna mense-

lijk te reageren op de opdrachten
die hun trainer geeft. Ze spelen let-
terlijk toneel, zijn een tikje eigen-
wijs en dat zorgt voor komische si-
tuaties. Geen moment is er drei-

Goed om f e weten
Wie vroeger al eens in het Dolfi-
narium is geweest zal bij een
hernieuwd bezoek tot de ont-
dekking komen dal er nog meer
te zien en te genieten is. En wie
er nog nooit is geweest moet ze-
ker in dit jubileumjaar een be-
zoek brengen aan het Dolfina-
rium, want een kennismaking
met de bewoners van dit zeedie-
renpark is een bijzondere bele-
venis. De volgende gegevens
kunnen dan van pas komen:
•het Dolfinarium is dagelijks
geopend van 10 tot 18 uur.
Denkt u er wel aan dat de kas-
sa's sluiten om 16 uur? Het
zeedierenpark is open tot en
met 4 november 1990.
•het park is toegankelijk en
goed begaanbaar voor rolstoel-
gebruikers.
•de toegangsprijs is f 15.- per
persoon, uw kaartje is geldig

voor alle onderdelen van het
park. Kinderen van 4 t/m 11 jaar
f 12.-. Deze prijs geldt ook voor
65+ers (op vertoon van pas) en
voor gehandicapten.
• er zijn ruime (gemeentelijke)
parkeerterreinen; komend vanaf
de snelweg wijzen de borden
'Dolfinarium' u de weg naar het
zeedierenpark.
• de Nederlandse Spoorwegen
brengen u ook dit jaar weer met
N S-Dagtochtkaartje nr 27 voor-
delig naar station Harderwijk
waar de bus vertrekt die u tot de
poort van het Dolfinarium
brengt. Kinderen reizen per
trein heen en terug voor slechts
f 1.-met de Railrunner.
• in het hoogseizoen gaat er
vanaf het NS-station een spe-
ciaal treintje rechtstreeks naar
het Dolfinarium. Wie in deze
periode met een NS-Dagtocht-
kaartje naar Harderwijk gaat
komt met dit treintje dus com-
fortabel in het Dolfinarium.

In het Robarium sta je bijna oog in
i>(>X met de zeeleeuwen, vooral als :e
worden gevoerd. Dat i.s elke keer weer
een bijzonder spektakel.

ging of weerstand. Overigens heeft
deze knappe show niet alleen een
vrolijk karakter maar is hij ook leer-
zaam.

Werken voor de kost

Het leven van de walrussen in Har-
derwijk bestaat niet alleen uit het
geven van voorstellingen. Er moet
ook veel tijd aan eten worden be-
steed; in de vrije natuur wel zo'n
uur of zes per dag. Dat komt omdat
deze grote dieren veel voedsel no-
dig hebben maar hun maag vullen
met kleine prooidieren, vooral
schaaldieren. Z'n opvallende snor-
haren fungeren bij het zoeken naar
eten als tastorgaan. In Harderwijk
is voor de walrussen een apart voe-
dersysteem ontwikkeld. Dagelijks
worden speciale zuigbuizen van vis
voorzien, waarbij het dier de nodi-
ge moeite moet doen om z'n dage-
lijkse maal te verwerven. Er moet
dus wel gewerkt worden voor de
kost en dat is net als in de vrije
natuur.

In het Zeeleeuwentheater verzorgen de zeeleeuwen met hun trainer een
boeiende show. Een show waar de dieren veel applaus voor krijgen en waar
ook veel gelachen kan worden.
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