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Organisatoren van specifiek zomerse evenementen zoals braderie en
kennis speuren altijd naarstig naar attrakties die hij het publiek aan-
slaan.

Rudi Peters uit Wichmond
wint Ronde van Vorden.
Rudi Peters uit Wichmond is er woensdagavond in geslaagd om de
Ronde van Vorden voor Liefhebbers en veteranen op /Jjn naam te
schrijven. Bij de junioren zegevierde Igor van Elburg uit Ommen.

De WV timmert wat dat betreft de laat-
ste jaren ook voortdurend aan de weg.
In samenwerking met de plaatselijke
touwtrekvereniging 'Vorden' werd za-
terdagmiddag een wedstrijd georgani-
seerd in het voorttrekken van een koel-
wagencombinatie van de firma Wolte-
ring. Dit gebeuren vond onder wel zeer
tropische omstandigheden plaats aan de
Stationsstraat. Speaker Gerrit Barink,
voorzitter van de T.T.V. Vorden, liet
niet na de deelnemers voortdurend aan
te moedigen.
Er waren twee categorien te weten: ge-
traind en ongetraind. Getrainde teams
kunnen er met dit soort happeningen
niet veel zijn, want een koelwagencom-
binatie voorttrekken is natuurlijk geen
allledaagse gebeurtenis. Vandaar in
deze categorie twee teams die in een
aantal trekbeurten hun kunnen lieten
zien. De verschillende tijden werden in
een gemiddelde tijd omgerekend. De
snelste tijd per beurt maakte de T.T.V.
Vorden. Zij deed over 50 meter 46 se-
conden. Het Slachthuis uit Groenlo
werd tweede. De ongetrainde ploegen
trokken in een achttal beurten 25 meter
per keer. De snelste tijd in deze catego-
rie werd gemaakt door Transportbedrijf
Addink uit Zutphen (23 seonden); 2 De
Graafschaprijders; 3 Vriendenclub Me-
dley. Het hete weer in aanmerking ge-
nomen was er redelijke belangstelling
voor deze 'krachtpatserij'.

Vrijdagavond kon men aan de Veengoot
kennis maken met de populaire Friese
volkssport het fierljeppen. Een schot in
de roos van het VVV want zo'n kleine
duizend man publiek woonde deze
wedstrijden bij. Een aantal leden van

het 'Frijsk Ljeppers Boun' waren aanwe-
zig om te laten zien hoe je in werkelijk-
heid moet fierljeppen. Dat de 20 deelne-
mers de stok niet altijd zo vasthielden
zoals de Friezen hadden voorgedaan,
verhoogde alleen maar de pret. Een nat
pak in het koele water van de Veengoot
was onder deze warme omstandigheden
voor de deelnemers een welkome ver-
ademing. Het publiek vond het prachtig
en moedigde de deelnemers, waaronder
één meisje (Janine Hissink) vol enthou-
siasme aan. Eddy Dostal werd met een
sprong van 9,97 meter kampioen van
Vorden; 2 Hans Hermsen 9,56; 3 Wim
Gr. Enzerink 9,04.

Braderie
De afgelopen dagen in Vorden volop
vertier tijdens de braderie en kermis. De
deelnemers aan deze braderie (ruim 60)
deden goeie zaken. Opvallend het grote
aantal plaatselijke verenigingen die
middels een verkoop of spel trachtten
een graantje uit de 'bezoekersbeurzen'
mee te pikken. Op straat sfeervolle mu-
ziek. Zij die een dansje wilden maken
konden in de plaatselijke horeca volop
terecht. Zaterdagmorgen was er rond-
om het plantsoen bij de N.H. Kerk een
kinderbraderie. In circa 20 kramen pro-
beerden de jongelui hun waren aan de
man te brengen. Zij deden dat met bij-
zonder veel enthousiasme, 's Avonds
feest in het Pantoffeltje met het Grolsch
Combo, terwijl zich in de Herberg het
bekende openlucht- en zaalfestijn af-
speelde m.m.v. Het Hanska Duo; het
orkest Witness en Big John Russell. Rij-
den op een mechanische stier vergroot-
te de feestvreugde.

De liefhebbers en veteranen ontwikkel-
den van meet af aan een enorm hoog
tempo. Een gemiddelde snelheid van zo
rond 44 kilometer per uur op het bochti-
ge circuit nabij het station, zegt wat dat
betreft voldoende. Het hoge tempo had
overigens wel tot gevolg dat alle vlucht-
pogingen die werden ondernomen in de
kiem werden gesmoord. Er viel tijdens
de gehele koers vrijwel geen enkele ont-
snapping van betekenis te melden.
In de beginfase deed Norbert Spikker
uit Haaksbergen een paar keer een po-
ging, het lukte hem niet. Opvallend was
halverwege koers het rijden van Rudi en
Bennie Peters uit Wichmond. Tonnie
Weierink uit Ootmarsum en Erik de
Greef uit Warnsveld kwamen met nog
dertien ronden te gaan ook niet verder
dan een voorsprong van een 25 tal me-
ters.
Eric Markerink uit Neede en Joop Nen-
german trokken vervolgens de stoute
schoenen aan. Ook zij werden na twee
ronden weer door het peleton opge-
slokt. In de voorlaatste ronde nestelden
zich Frans Havenaar uit Warnsveld,
Louis de Lange uit Arnhem en Rudi Pe-
ters uit Wichmond aan de kop van het
peleton.

Uiteindelijk gelukte het Rudi Peters uit
Wichmond de massasprint te winnen,
met op geringe achterstand Emil Nij-
huis ui^kventer. De wedstrijd bij de
junioreflBinde een heel wat spektacu-
lairder gebeuren. Hier werd een onge-
meen felle strijd geleverd. Aan de kop
was het voortdurend stuivertje wisselen.
Direkt na de start waren het Hennie Ra-
demake^wt Dinxperlo en Igor van El-
burg ui^^pimen (de latere winnaar) die

de aanval zochten. Na zestien van de 41
ronden te hebben afgelegd ging Ronald
Besselink uit Hengelo aan de haal. Hij
pakte tien seconden, hield dat vijf ron-
den vol, maar moest toen het hoofd bui-
gen voor het fel jagende peleton. Patrick
de Boer uit Haarlem was de volgende
renner die een kans waagde. Ook hij
werd een halt toegeroepen. Met nog
veertien ronden te gaan, viel de beslis-
sing en gingen een vijftal coureurs aan
de haal. Dit waren Richard Sikking,
Driebergen; Dick v.d. Meer, Leeuwar-
den; Andre Naberman, Genemuiden;
Igor van Elburg, Ommen en Patrick
Dekker, Apeldoorn.
In eendrachtige samenwerking bouwde
het kwintet een voorsprong op van 25
seconden. Toen een groepje van drie
coureurs o.l.v. Rienk Matema uit Aal-
ten de achtervolging inzette slonk de
voorsprong tot 10 seconden. Voldoen-
de. In de laatste ronde toonde Igor van
Elburg zich de rapste. De Ronde van
Vorden werd georganiseerd door de
R.T.V. Vierakker/Wichmond.

Uitslagen Ronde van Vorden
Liefhebbers/Veteranen 50 kilometer: I
Rudi Peters, Wichmond l uur 7 minu-
ten en 30 seconden; 2 Emiel Nijhuis,
Deventer z.t.; 3 Frans Havenaar,
Warnsveld. Junioren 60^üometer: I
Igor van Elburg, OmmerS»V9.20; 2 Pa-
trick Dekker, Apeldoorn; 3 Dick v.d.
Meer, Leeuwarden. Rekreanten 36 kilo-
meter: I Rob Vieberink,Dinxperlo 51
minuten en 7 seconden; 2 Frans Hen-
driksen, Loenen; 3 Jota Boesveld,
Steenderen.

'De Snoekbaars'
Aan de viswedstrijd, georganiseerd door
de hengelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' hebben in totaal 30 personen deel

genomen. De wedstrijd werd gehouden
in het Twente Kanaal. De uitslagen wa-
ren: I H.J. Fleming; 2 J.W. Golstein; 3
G. Hiddink. De eerstvolgende wedstrijd
zal worden gehouden op 27 augustus.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schorfer milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

ERLEENDE
BOUWVERGUNNING

Op 18 juli jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergunning
verleend aan:
- de heer J.W. Wolters, Heidepolweg 2

te Vorden voor het uitbreiden en ver-
anderen van varkensstallen op het
perceel Heidepolweg 2 te Vorden;

— de heer A.G.M. Hummelink, Wiers-
serbroekweg l te Vorden voor het slo-
pen van een schuur en het bouwen
van een schapenstal op het perceel
Wiersserbroekweg l te Vorden;

— de heer G.J. Hendriksen, Wiersser-
broekweg 3 te Vorden voor het bou-
wen van een mestbassin op het per-
ceel Wiersserbroekweg 3 te Vorden;

- de heer W.H. Norde, Almenseweg 31
te Vorden voor het bouwen van een
geitenhok op het perceel Almense-
weg 31 te Vorden;

— de heer T.J.M, van der Ploeg, Voor-
sterweg 114 te Brummen voor de
bouw van een bedrijfshal en -woning
op het industrieterrein aan de Kerk-
hoflaan te Vorden.

Op grond van de Wet administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen kan
binnen dertig dagen nadat de vergunning
is verleend, bij burgemeester en wethou-
ders een bezwaarschrift worden inge-
diend.

APPEN VAN
BOMEN

Kappen van bomen in de houtwal tussen
Addinkhof en Hoetinkhof en ten behoe-
ve van de uitbreiding van de Algemene
Begraafplaats.

Burgemeester en wethouders hebben in
hun vergadering van 18 juli jongstleden
besloten om een kapvergunning te verle-
nen aan de gemeente voor het kappen
van 2 inlandse eiken, staande in de hout-
wal tussen Addinkhof en Hoetinkhof.

In verband met de uitbreiding van de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden heeft
het college in de vergadering van 27 juni
besloten de gemeente een kapvergun-
ning te verlenen voor het kappen van 0,2
ha naaldhout.

Op grond van het bepaalde in de Wet ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen na
de beslissing van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift daartegen
worden ingediend.

IJDELUKE
VERKEERS-

MAATREGEL
In verband met een te houden histori-
sche oldtimer-festival is de Ganzensteeg
afgesloten voor alle verkeer behoudens
voetgangers en aanwonenden op 29 juli
1989 van 11.00-17.00 uur en op 30 juli
1989 van 12.00-17.00 uur.

• 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 Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

&»»«««•

WV Vorden
Nu reeds voor de vierde achtereenvol-
gende keer zal in Vorden een grote kunst-
markt worden gehouden en wel op 29 ju-
li. Het aantal deelnemers is wederom
groter dan vorig jaar en het aanbod van
kunstuitingen is ook meer gevarieerder.

Het karakter van de markt wordt bepaald
door het tonen van 'echte' kunst in de
vorm van schilderijen, aquarellen, teke-
ningen, etsen, keramiek, weefwerk,
bloemsierkunst en nog veel meer.

De VVV Vorden streeft er naar het peil
van het getoonde zo hoog mogelijk te
houden terwijl het publiek toch tegen re-
delijke prijzen iets van zijn gading kan
aanschaffen.

Er is ook uitgebreid gelegenheid om met
de kunstenaar zelf over zijn produkt en
over zijn manier van werken van gedach-
ten te wisselen.
Als het weer nu ook meewerkt zoals in
1988 dan kan men weer uitkijken naar een
evenement dat zo langzamerhand tradi-
tie aan het worden is.

KPO kring
Graafschap
Woensdag 30 augustus a.s. is er weer een
uitgaansdag voor alleenstaande dames.
Vanaf de opstapplaatsen wordt er met
twee bussen richting Heino gereden waar
de koffie met gebak klaar staat. De tocht
wordt daarna voortgezet naar het unieke
natuurgebied 'De Weerribben' te Ossen-
zijl. Dit natuurgebied heeft een ongerep-
te flora en fauna, doorsneden met smalle
slootjes. Ook vogelliefhebbers kunnen
genieten want de purperreiger, de blauwe
reiger, het visdiefje, kokmeeuwen enz.
zijn hier te vinden. Maar eerst wordt een
lunch aangeboden waarna een boottocht
door dit prachtige natuurgebied.

In Luttelgeest wordt een bezoek ge-
bracht aan de 'Orchideeën Hoeve' een
van de grootste van Europa. Tijdens of na
het bezoek gelegenheid om een drankje
te gebruiken. De dag wordt met een diner
in Epe besloten.
Neem gerust buurvrouw of kennis mee,
ieder is van harte welkom. Opgeven vóór
14 augustus bij mevr. T. Zents, tel. 05752-
6635. Vierakker: mevr. S. Schoenaker,
tel. 05754-747.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 29 juli 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 30 juli 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zondag 30 juli 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 30 juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. kerk Vorden
Zondag 30 juli 10.00 en 19.00 uur ds. P.W.
Dekker.

Huisarts 29 en 30 juli dr. Dagevos. Alleen
voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont niet
aan de praktijk. Belt u dus eerst op als u wilt
komenl Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo veel moge-
lijk tussen 9.30 en 10.00 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman,
Withaar. Tel. 05754-351.

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

Dierenartsen van zaterdag 29 juli 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 29 en 30 juli J.H. de Lange, Lo-
chem, tel. 05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
1132. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wij-
zing houdt zitting in het Dorpscentrum de

eerste maandag van de maand van 19.00-
20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor Kas-
tanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.

Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.

Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink
15, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van
13.00-14.00 uur in het wijkgebouw. Avond-
en weekenddiensten tel. 05750-29666. De
hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereik-
baar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje tot 15 augustus mevr. v.d.
Berg, tel. 6875. Bellen voor half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag 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 Jeb-
bink 4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag vooHezen van 14.00-14.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat
6, tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmor-
gen vanaf 10 uur of volgens afspraak. Wegens
vakantie gesloten van 17 t/m 28 juli.

VIERAKKER-WICHMOND
R K kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 29 juli 1 7.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 30 juli 10.00 uur Woord en Commu-
niedienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 juli 10.00 uur ds. W.L Lolkema,
Goor.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 - Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 - Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

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

Bibliotheek. Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-
12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; don-
derdag 10.45-11.45 uur.

Braderie-
prijsvraag
Sueters
Velen hebben vorige week donderdag
meegedaan aan twee leuke prijsvragen
welke de firma Sueters aan de Dorps-
straat tijdens de braderie had georgani-
seerd.
Bij de maquette werden 83 goede inzen-
dingen ontvangen. De uitslag was: 't Spi-
ker of 't Olde Spiker of 't Hoge Spiker.
Het was niet het vakantiehuis van de fa-
milie Sueters!
Voor de jeugd was er een playmobilwed-

strijd. Er kwamen 34 goede inzendingen.
Drie poppetjes hoorden niet in die play-
mobilmaquette thuis.
Voor de prijswinnaars zie de advertentie.

Burgerlijke
Stand
Geboren: Anne Gotink; David Kuilman.
Ondertrouwd: P.G. Worseling en E.S.
Steeman.'
Gehuwd: H. Stadman en N.M.D. Lam-
bertus; W.H.B. Broekhuizen en Y. van de
Velde; H.W. Huisman en H.A. van Grol.
Overleden: M.C. van Damme oud 73 jaar.



SALON >MARIANN!><
erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

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

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

MAR1ANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

Voor goede

AUTO
Rijlessen naar BOVAG

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38 — Vorden
Tel.:05752-1098-1619

BMW en Mazda automaat

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE

Wegens vakantie

GESLOTEN
VAN 28 JULI t/m 18 AUG.

Raadhuisstr. 18 —Vorden

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen
Telefoon 3100

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-1.5410

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Uniek!
Het gehele jaar oprui-
mingsprijzen voor meu-
bels d.m.v. beursmod.,
b-keus, eigen import
enz.

Kuijk's Meubel-
beurs
Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.

IJzer & Metalen
Bel Japie

en hij komt het halen
tussen

16.00 en 18.00 uur.
Tal. 05752-2916

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

UITSLAG WEDSTRIJD
INBOEDELVERZEKERING
gehouden tijdens de braderie:

1. J. Osinga, Floristanstraat, Amersfoort
2. W.G. Starke, M. Cassinostraat, Doetinchem
3. R.H. van Dijk, de Stroet 14, Vorden

Het juiste bedrag moest zijn f 94.500,-.

VOOR AL UW VERZEKERINGEN HEBBEN WIJ
EEN PASSENDE AANBIEDING

PRIJSWINNAARS BRADERIE
PRIJSVRAAG HUISMAQUETTE

H. Horstman, Hoetinkhof 1 63
Bruil, Okhorstweg 3
H. Zemmelink, Memelinkdijk 1, Hengelo-G.

PLAYMOBIL
Marsja v. Wijk, Brinkerhof 83
Maarten Lubbers, Molenweg 11
Mario Roelvink, Eikenlaan 21
Natascha Hoogland, Kapelweg 6
Dennis Oldenkotte, Hoetinkhof 253
Linda Hukker, De Horst 2
T. Eckhardt, Wilhelminalaan 4
Niets Gr. Jebbink, Lindeseweg 21
Nienke te Vaarwerk, Brinkerhof 27
Ingrid Hesselink, Keijenborg, Eulingkamp 37

PRIJZEN KUNNEN AFGEHAALD WORDEN BIJ

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Autobedrijf Polman
Vordenseweg21-23
Warnsveld - tel. 05752-3568

• Voor nieuwe en gebruikte auto's.
• 3 mnd. Bovag-garantie.
• Financiering ter plaatse binnen 2 uur.
• Voor al uw reparaties en onderhoud

kunt u bij ons terecht.
• Bespreek vroegtijdig uw

APK-keuring.

Ons bedrijf is gelegen aan de weg
Warnsveld—Vorden

* Bovag lid — APK keuringsbedrijf

,traat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 161 7
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 27, 28 en 29 juli

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Franse
Nektarina's

10 voor

4,95

MAANDAG
31 juli

500 gram

Spitskool
panklaar 0.95

DINSDAG
1 aug.

500 gram

Worteltjes
geschrapt 0.95

WOENSDAG
2 aug.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood koopt u bij de bakker
die zelf bakt. U proeft wel waarom.
Zo uit de oven in de winkel.
Verser kan niet!

AANBIEDING:

Vordense mik van 5-voor 4,50

Appeltaartje vans.-voor 4,50

Ontbijtkoek van 2,75 voor 2,50

Specurondo's NU 2,75 perstuk

P.S. Wij zijn gesloten van 30 juli t/m 14 augustus.

WARME BAKKER

iPLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

gewone

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

Een geslaagde Barbecue
wij zorgen er voor.

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

Pampa schijven

4 betalen

janTrodenburg

100 gram 1 ,29

Boterhamworst
1 00 gram 0,89

MAANDAG -l- DINSDAG

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Riblapjes
1 kilo 1 6,95

Kippepoten
1 kilo 6,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Verse worst
fijne 1 küo 7,95

grove i k i< , 9,90

Speklapjes
1 kiio 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDING

Rundergehakt i k , i < > 11,50
h.o.h. gehakt 1 küo 7,95

Bami of Nasi 1 k,i0 6,25
Boerenpannetje ioogram 1,60

Kerrie gehakt
rkiio 8,95

Oldenhave zorgt
ervoor dat de
zaak gesmeerd

Vakkundig onderhoud is de basis
voor een goed funktioneren van
alle apparatuur. Uw machinepark
is bij Oldenhave in goede handen.

Degelijk vakwerk zorgt ervoor dat
de boel blijft draaien.

Als er onverwachts toch storingen optreden, dan zijn we snel
ter plekke. Dag en Nacht. Ook in het weekend.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Ook uw Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.

adres voor Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383
airconditioning Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstallaties en
PHILIPS Autotelefoon

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
van ma. 3 1 juli t/m wo. 1 6 augustus

DAAROM GRANDIOZE
OPRUIMING

MET GROTE KORTINGEN

Alle planten Half geld
Alle Terra cotta 50% korting

Alle Glaswerk Halve prijs
Alle Restanten 50% korting

Alle Wit aardewerk Halve prijs

Alle andere artikelen

25% KORTING

dijhprnnan
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Dit is niet
egeloven!

Meubelen
30-40%

goedkoper!

En ook groot in kantoormeubelen
nieuw en gebruikt

KUIJK'S MEUBELBEURS



Dankbaar en heel gelukkig
zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Sanne

Freddy en Janneke
Woestenenk

22 juli 1989
Hoetinkhof 84
7251 WEVorden

De vele blijken van medeleven
na het onverwacht overlijden
van

Gerrit Hendrik Ruesink

zijn ons tot grote steun ge-
weest. Hiervoor betuigen wij u
onze oprechte dank.

Uit aller naam:
fam. Ruesink

Vorden. juli 1989

Voor uw hulp en blijken van
medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van

Gerritdina Harmina
Wijers

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Fam. Bargeman

Vorden, juli 1989
't Stroo

De praktijk van dr. Haas
heeft vakantie van 7 t/m
25 augustus.
De praktijk wordt waargeno-
men voor patiënten A t/m K
door dr. Dagevos, Zutphen-
seweg 62. Tel. 2432. Voor
patiënten L t/m Z door dr.
Sterringa, Schoolstraat 9.
Tel. 1255.
Van 31 juli t/m 4 augustus
wordt de praktijk waargeno-
men door mevr. dr. l. de
Boer-Mens.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zetteregels; elke regel meerf 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 woiden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Koolplanten, prei, andijvie,
sla, groen lof, Chinese kool,
rode biet, knolraap, koolra-
bie, selderie, peterselie en
afrikanen planten. Bieslook
pollen en asters. Jonge ko-
nijntjes, kleurdwerg en ca-
via's. D. Klein Geltink, Schut-
testr. 1, Vorden, tel. 1498.

• GEVRAAGD:
vakantiewerkers(sters) voor
1 e helft augustus.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 05752-6659.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keuken-
kachel. Tel. 05450-93934.

• GEVRAAGD:
oproephulp voor huishou-
ding. Br. onder nr. 17-1. Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• GEVRAAGD:
tijdelijke huishoudelijke hulp
en tuinhulp.'Tel. 1050.

• Wegens vertrek buitenland
te koop VW Golf 1300 C,
1984, in prima staat met
slechts 57.000 km op de tel-
ler, incl. ace. en APK. Prijs
n.o.t.k. Tel. 05752-6814.

• TE KOOP:
diepvrieskist en buta gas-
toestellen. Tel. 05752-1254.

• TE KOOP:
gerstestro, direct vanaf het
land, ook kleine partijen. Tel.
05752-3074, na 17.00 uur.

• TE KOOP:
ca. 500 vlakke Mulder-dak-
pannen, olietank 200 Itr. met
standaard, kastje br. 105 x 60
cm, hoog 80.
A.F.J. Waarle, Stationsweg
14, Vorden. Tel. 2186.

• 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^

Op zaterdag 5 augustus
hopen wij met kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest
te vieren.

H.E. Gotink
G.H. Gotink-Wenneker

Receptie van 19.30—21.30 uur
in café Eijkelkamp, Ruurloseweg 114,
Vorden.

Augustus 1989
7251 LH, Wiersserallee 3

Diep bedroefd geven wij kennis van het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Aa 11 je Bakker-Jansen

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: P. Bakker

Harlingen: Bob en Hetty
Mester
Marco

Emmen: Henk en Els
'Tesso

Bob Olaf

Esmée en Johan

7251 DL Vorden, 19 juli 1989
Zutphenseweg 54.

Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de
teraardebestelling in familiekring plaatsgevonden op
zaterdag 22 juli op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST

Het bestuur van de woningbouwvereniging
Thuis Best' deelt mede dat

het spreekuur voor
woningzoekenden op
maandag 2 augustus
1 989 vervalt

Het eerstvolgende spreekuur is maandag
4 september 1 989.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN BV
Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. 05735-2000 (b.g.g. 1984)

Tijdens de bouwvakvakantie van 28-7 tot
21-8 zijn wij voor het afhalen van
materialen

GEOPEND:
op maandag tot en met vrijdag

va n 9.00 tot 12.00 uur

Showroombezoek voor keukens, tegels
enz. na telefonische afspraak.

Wij wensen alle bouwvakkers
een zonnige vakantie.

muller
UW SPECIALIST IN

: Plavuizen
: Natuursteen
: Wandtegels
: Sanitair""

Jarenlang ervaring in het aanbrengen van vloertegels
en natuursteen, ook op vloerverwarming.

WIJ ZETTEN UW WANDTEGELS NOG IN SPECIE!

U VINDTIN ONZE SHOWROOM OOK
KOMPLEET INGERICHTE BADKAMERS

MEER DAN 200 SOORTEN
EXCLUSIEVE KWALITEITSPLAVUIZEN

* OOK ADVIES EN VERKOOP AAN DE DOE-HET-ZELVER

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofdcn bv
Kerkhoflaan 11 -Vorden-tel.: 05752-3278

Industrieterrein

VORDEN VOROEN

Bezoekt de grote

Kunstmarkt
op 29 juli 1989!

Marktplein
Vorden

Tijdens de
bouwvakvakantie
blijft onze winkel
geopend.

Dcxpsstraat 7-9 - 7251 BA Vortten - Tel. 05752-1567

Franse specialiteiten l bij de Keurslager!
Proef de nieuwe A van deze week!

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Kip-Krokant schnitzel
100 gram 1,79

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Varkens oester
100 gram 1,89 TIP VOOR DE BOTERHAM:

Aalrauch schinken
100 gram 2,69

Zure Zult 100 gram 0,79

maandag:

Speklappen P.kg 6,98

dinsdag

Verse worst soo g 4,98
Runderworst 500 g 5,98

SPECIAL
Mexicaans
gekruid woensdag:

Rundergehakt
500 g 5,98

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

100 gram

1,75

DeKèurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

Wij zijn met vakantie
vanaf donderdag 27 juli
tot en met 12 aug.

MAANDAG 14 AUG.
STAAN WIJ WEER
VOOR U KLAAR

interieuradviseur
ë

Wichmond - Hackforterweg 19 - Tel. 05754-517
Warnsveld - Rijksstraatweg 39 -Tel. 05750-26132

Wij gaan op VAKANTIE
van 30 juli t/m 14 augustus

Daarom is de zaak
GESLOTEN.

Dinsdag 15 augustus
wordt weer dat
heerlijke brood

en banket gebakken!

WARME BAKKER

OPLAAT
Dorpsstraat 11 — Vorden

Tel. 1373

Se Herberg

ZONDAG 30 JULI 1989
organiseert fietsclub VRTC 'De Achtkastelenrijders'

te Vorden de jaarlijkse

ZOMERTOCHT
over een afstand van 40 km.

Deze fietstocht is volledig uitgepijld en zeer geschikt 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.

CAFÉ-RESTAURANT

Tocht voor Ouderen en Bejaarden
op woensdag 30 augustus
Vertrek om 9 uur precies vanaf Marktplein richting
Twente. In Legden - Dorf - Munsterland (Duitsland)
drinken wij koffie met koek.

Na de koffie richting Overdinkel, Saksenstal, waar
het textielmuseum is te bezichtigen.
Tevens gebruiken wij daar de koffietafel.

Verder door het mooie Twente-Land richting Die-
penheim voor een rustpauze met consumptie.

Hierna richting Vorden naar Bar-Bodega 't Pantof-
feltje, waar een heerlijk diner op ons staat te wach-
ten.

De kosten voor deze mooie reis alles inbegrepen is
f 55,- p.p.

Opgave adressen:
fa. Braam sig. mag.
fa. Helmink
fa. KI u vers

Tel. 3260
Tel. 1514
Tel. 1318

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

N.B.: Natuurlijk geldt dit ook voor Vierakker en Wich-
mond.

De laatste restanten zijn nu
superlaag geprijsd.

Beslist de moeite waard
om nog eens even in onze

opruiming te neuzen.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342
's maandags gesloten

1//V7 ALMEN
/C\XW Scheggertdük 10

HORECA BUITEN CENTRUM
Voor al uw partijen van klein tot groot.
Bruiloften, personeelsfeesten, symposia.

Zo ook ons nieuwe restaurant.
KEGELEN - BOWLEN - SCHIETEN - JEU DE BOULES

Grote goed verlichte parkeerterreinen.
Bel geheel vrijblijvend voor informatie. Tel. 05751-1296. [̂

eCCKXKKX^QQQQEXX^OQQQ^^



Uniek!
Steeds voorradig ca.
300 keuken- en eet-
hoekstoelen met bijp.
tafels. Zeer voordelig.

Kuijk's Meubel-
beurs
Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-
71256.

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

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

Uniek in deze omgeving

Afslanken voor nog
geen f 1,85 per dag?

Dat kan met

Malsovit
Malsovit wordt excl.
voor u gebakken
door:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphensewag 18. Vorden. tel. 1384

Kantoormeubels:
nieuw en gebruikt
steeds volop voorradig
tegen bodemprijzen.

Kuijk's Meubel-
beurs
Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-
71256.

Pons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG. ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit, Radson
en Buderus voor c.v.-ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

japonnen

IA p rij

pantalons
pullovers

Modecentrum
7251

fons Jansen °* -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

ZIE OOK ONZE
RODE OPRUIMINGSKRANT OPRUIMING

3 + 2 zits

1995.-

BUFFETKAST: massief
eiken panelen
1.65 mtr. breed
blank of donker eiken

voor: 1995.-

EETHOEK
geheel massief
eiken
in blank of donker
ovale tafel op
kolom 130x100 cm
stoelen met
zadelzit

Stoel: 229.- p.

Tafel: 798.-

MASSIEF EIKEN HOEKKOMBINATIE
met een komfortabele zithoogte.
In blank of donker eiken.

3 + 2 in leather-look 1995.-

3 + 3 in rundieder 2798.-

TV/VIDEO
MEUBEL
1 .35 breed
in blank
voor 529.-
in donker:

Bijpassende
BUROSTOEL
diverse kleuren

voor

495.-

LADENKAST
EIKEN

KAPTAFEL

295.-
ook in 160 x 200

SPIEGEL

198.-

SLAAPKAMER: alpine wit
ledikant 140/200-»-2
nachtkastjes -f bovenbouw
mat verlichting

STUNTPRIJS: 698.-
Rund lederen
FAUTEUIL
verstelbaar
met voetenbank

HOEKKOMBINATIE: in diverse
romantische stoffen, prima zitkomfort

als 3 + 2 zits:
KWALITEITS matrassen
voor de laagste prijs. 1795.-

Gratis
reservering
voor
latere
levering

VORDEN Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514

J-w- Hagemanstraat
Tel. 05454-74190

27, 28 en

29 juli
halve prijzen

op de
gehele
zomerkollektie

U kunt reeds de eerste model
len van de nieuwe kollektie
bekijken.

Doetinchem Dr. Hubernoodtstraat 14
Vorden Zutphenseweg 29
Winterswijk Misterstraat 78

Parkeren voor de deur.



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 27 juli 1989
51e jaargang nr. 17

Jong Gelre 'Vorden/Lochem' 75 jaar
JONG

GELRE

ZATERDAG 5 AUGUSTUS EN
ZONDAG 6 AUGUSTUS LANDDAG 'TWEESPAN'

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de afdeh'ng Vorden en de afdeling Lochem van Jong Gelre, heeft
deze plattelandsjongerenorganisatie besloten om op zaterdag 5 augustus en zondag 6 augustus een landdag te
houden. Dit evenement heeft de naam 'Tweespan' meegekregen. De organisatoren /ijn er in geslaagd om een
zeer attractief programma samen te stellen met vele hoogtepunten. Wanneer de weersomstandigheden een
beetje willen meewerken, zullen ongetwijfeld velen de weg naar feestterrein weten te vinden. Een uitgebreid pro-
gramma treft u elders op deze pagina.

JONG

GELRE

Feestterrein 'de Wildenborch' aan de
weg Lochem-Vorden.

Programma 5 augustus
10.00 uur:
Opening Landdagen door Ir. D.M.V. Sta-
ring met het oplaten van 75 postduiven.

10.15 uur:
Aanvang provinciale agrarische wedstrij-
dendag in samenwerking met GAJK en
fokstudieclubs.
— veebeoordelen roodbont
— veebeoordelen zwartbont
- ploegwedstrijden 2-schaars -
- ploegwedstrijden meerschaars
- trekkerbehendigheid

— bloemschikken

Voorzover men zich nog niet heeft inge-
schreven voor het veebeoordelen of voor
de ploegwedstrijden, is dit nog mogelijk
voor de aanvang van de wedstrijden op
het terrein.

13.00 uur:
Zeskamp. Hieraan zullen de volgende af-
delingen van Jong Gelre deelnemen:
Ruurlo, Laren, Vorden, Lochem, Hum-
melo en Keppel, Twello, Borculo, Pro-
vinciaal bestuur. Allen hebben reeds hun
75-jarig bestaan gevierd.

20.00 uur:
Feestavond met medewerking van Na-
tional Four en Dennie Christiaan. Ie-
dereen is van harte welkom. Deze
avond is ook gelegenheid voor deelna-
me aan de rodeowedstrijden op de
mechanische stier 'Brutus'.
Entree f 12,50 p.p.

Programma 6 augustus
9.00 uur:
Start 'dlï Oost'n Rit'. Toertocht voor het
hele gezin per auto door oost Nederland
met allerlei spelopdrachten. De afstand
is ca. 120 km.

10.30 uur:
Frühschoppen met 'de Schaddenstek-
kers' en conferancier Rudolf Sluier.
Entree f7,50 inclusief showprogramma.
Kinderen tot 12 jaar gratis.

13.30 uur:
Showprogramma met o.a. Bullenreiter,
Schaapsherder, Western Riders, Voltige-
groep, Trampolinegroep, Hondendres-
suur, Vendeliers, demonstratie oude
landbouwmachines, kinderprogramma
met ballonnenwedstrijd en springkus-
sen. Entree f5,- per persoon. Kinderen
tot 12 jaar gratis toegang.

Verloting
Landdag 'Tweespan'
De trekking van deze verloting zal plaats-
vinden op 4 augustus a.s. De hoofdprij-
zen bestaan uit: eerste prijs reis ter waar-
de van f750,-, tweede prijs fiets ter waar-
de van f 600,-, derde prijs cd-speler ter
waarde van f500,-, vierde prijs vakantie-
arrangement ter waarde van f400,- en ve-
le andere waardevolle prijzen.

Western Riding
Dit onderdeel wordt verzorgd door enke-
le medewerkers van Western Riders Den
Haag. Het westernrijden wordt vaak, me-
de omdat het een nog niet voor eenieder
bekende sport is, geassocieerd met de ro-
deo's en westernfilms en verwacht men
bokkende en stuivende paarden te zien.

Ruiters in fleurige westernkleding berij-
den hun supergehoorzame paarden op
westernzadels en met westernhoofdstel-
len. Welke 'kunsten' ze zoal vertonen,
kunt u met eigen ogen op de landdagen
'Tweespan' aanschouwen.

Heinz Fothen, enigste stie-
renrijder van west-Europa
Het stierenshownummer komt uit Neer-
sen, gelegen in de buurt van de stad Mon-
chen-Gladbach. Het stierenrijden vindt
nu sinds 8 jaar plaats.

De stier Jumbo (8,5 jaar oud) werd door
Heinz 8 jaar geleden op een veiling ge-
kocht. Het is een HF-stier met 70% Cana-
dees bloed.

De stier Hektor (5,5 jaar oud) werd bij
een boer in noord Duitsland gekocht en
heeft 80% Canadees bloed. Canadees
bloed vanwege het voor berijden gunsti-
ge gang van deze dieren.

De dressuur van de dieren begint op an-
derhalf jarige leeftijd. Totdat ze voorstel-
lingsrijp zijn duurt het normaal gespro-
ken minstens l jaar. De stieren worden in
dressuur dagelijks 30 minuten in pas,
draf, galop, springen en slalomrijden
geoefend.

^PDe stierendressuur wordt ffll^beroeps-
matig bedreven. Heinz Fothen bezit een
groot melkvee- en akkerbouwbedrijf in
Neersen. Tot stieren rijden kwam het
door een weddenschap. Deze ging om
2500 DM en hield in dat Heii^et 20 mi-
nuten op een fokstier uithiell^^ze door
hem gewonnen weddenschap werd het
begin van een spectaculaire hobby.

In het programma onder andere de vol-
gende onderdelen:
- begroeting
- snelheidswedstrijd paard-stier
- slalomrijden
- springen en vuurspringen

Met dit programma heeft Heinz al optre-
dens verzorgd in vele Europese plaatsen
alsmede televisie-optredens voor Duitse,
Spaanse en Japanse stations.

In Nederland was hu echter nog nooit te
zien. Die primeur heeft 'Tweespan'.

Gymnastische oefeningen
op een galopperend paard
In het showprogramma van zondagmid-
dag 6 augustus een optreden van de Grol-
sche Pony- en Voltigeclub. Voltige wil
zeggen gymnastische oefeningen doen
op een galopperend paard. Het is moge-
lijk om met een groep van 8 personen te
voltigeren. Ook individueel of in duo kan
het worden uitgevoerd.

Border Collie Club
Nederland
De 'Sheepdog trial' die op het program-
ma staat, wordt verzorgd door de Border
Collie Club Nederland. De Border Col-
lies zijn honden die eeuwen geleden ge-
fokt werden voor het hoeden van vee.

Hun oorsprong ligt in het grensgebied
tussen Schotland en Engeland in het ge-
bied dat de 'Border' wordt genoemd. Het
zijn veelal middelgrote zwartwitte hon-
den met een uitgesproken werkvermo-
gen. Beslist de moeite waard om ze aan
het werk te zien.

d'n Oost'n Rit
Zoals u ziet is in het Landdag program-
ma ook d'n Oost'n Rit opgenomen. Deze
rit, die de deelnemers door oost Neder-
land voert, wordt georganiseerd door de
gezamenlijke plattelandsjongerenorga-
nisaties te weten de KPJ (Katholieke
Plattelandsjongeren) PJGO (Plattelands
Jongeren Overijssel) en de afdelingen uit
Gelderland van Jong Gelre.

Tijdens de tocht van 120 kilometer moe-
ten verschillende controlepunten wor-

den aangedaan. Hierbij mag/moet men
dan allerlei spelopdrachten uitvoeren.
Het startpunt is vanaf het terrein waar
zich de Landdag afspeelt.
Men kan kiezen uit twee routes te weten
de route Diepenheim, Laren, Bathmen,
Vorden, Lochem, Zelhem, Eibergen.
De andere route loopt via Diepenheim,
Holten, Bathmen, Vorden, Lochem,
Ruurlo, Eibergen, Diepenheim.
Zij die aan de rit meedoen, kunnen te-
gen een gereduceerde prijs op zondag 6
augustus de Landdag activiteiten bezoe-
ken.

Jubileumboek Jong Gelre
Er zijn nog enkele exemplaren te koop
van het jubileumboek dat ter gelegen-
heid van het 75-jarig jubileum van Jong

Gelre is verschenen. De boeken a raison
van acht gulden, zijn te koop bij de be-
stuursleden van Jong Gelre, de Rabo-
bank te Vorden en bij boekhandel Loga
aan de Raadhuisstraat 22.



Henk Groenendal als coach
naar wereldkampioenschap
honkbal in Japan
Vordenaar Henk Groenendal zal samen met Fokke Jelsema, oud-
speler van het Nederlandse team, de coaching verzorgen van het Ne-
derlands jeugdteam dat begin augustus in Japan zal deelnemen aan de
wereldkampioenschappen honkbal.

Henk Groenendal, coach in het rayon
Oost, is sedert vorig jaar ook betrokken
bij de jeugd van Nederland. Henk Groe-
nendal: 'Het gaat hier om jongens van
zo rond 12 jaar. In maart j.l. zijn we
begonnen met het houden van een drie-
tal try-outs. Uit deze try-outs hebben we
in totaal 12 jongens geselekteerd, voor
het merendeel afkomstig uit het westen
van het land. Niet zo verwonderlijk
want daar wordt ook het meest honkbal
gespeeld. De afgelopen maanden zijn
de jongens om de veertien dagen bij el-
kaar gekomen voor een trainingstage in
Bilthoven. Zo geleidelijk aan hebben we
ze voor de trip naar Japan voorbereid',
zo zegt Henk Groenendal.
Het uit 15 man bestaande gezelschap
(12 spelers, 2 coaches en één verzorger)
vertrekt zaterdag 29 juli vanaf Schiphol
naar Tokio. Daar wordt men in het
Olympisch dorp ondergebracht. De we-

reldkampioenschappen worden van 3
tot en met 7 augustus gehouden. Groe-
nendal: 'In totaal nemen er 24 landen
aan deel, die in zes poules van vier wor-
den ondergebracht. De eerste twee uit
de poule gaan over en vervolgens wordt
er het afvalsysteem toegepast. De kan-
sen van onze jongens? Wel we gokken
op een plek in de middenmoot met an-
dere woorden de poule 'overleven'. Of
het lukt weet ik niet want bij een vorig
kampioenschap hadden de jongens uit
Taiwan al een snor. Misschien zijn ze
daar eerder volwassen, bij ons hebben
jongens van 12 jaar in ieder geval geen
snor', aldus de Vordenaar die zijn vraag-
tekens zet op de kontrole van de juiste
leeftijdsgrens. Na afloop van het kam-
pioenschap maakt het Nederlands
jeugdteam nog een kleine rondtoer door
Japan, warbij ook nog enkele wedstrij-
den worden gespeeld.

Politievaria GROEP VORDEN

Op dinsdag 18 juli vond er op de T-kruis-
ing Ruurloseweg / Onsteinseweg een
aanrijding plaats met materiële schade.
Een bestuurder van een Belgische per-
sonenauto wilde, komende vanuit de
richting Ruurlo, linksaf de Onsteinse-
weg in rijden. Juist toen de Belg linksaf
ging werd hij ingehaald door een andere
personenauto. Beide auto's werden
zwaar beschadigd.
Eveneens op dinsdag 18 juli vond er een
aanrijding plaats op de Almenseweg,
nabij kasteel den Bramel. Een perso-
nenauto met caravan die over de Al-

menseweg in de richting Vorden reed,
werd aangereden door een, uit tegen-
gestelde richting naderende traktor met
hooischudder. Door de aanrijding werd
de linkerzijde van de caravan door de
uitsteeksels van de hooischudder geper-
foreerd. De bestuurder van de traktor,
merk Zetor, kleur rood, reed door na de
aanrijding. Getuigen worden verzocht
zich bij de politie te melden.

In de nacht van dinsdag 18 juli op woens-
dag 19 juli werd er op de Horsterkamp
een caravan ontvreemd. Het slot van

het kogelhuis van de caravan werd ge-
forceerd, waarna de caravan achter een
onbekend voertuig werd gekoppeld.

Vrijdag 21 juli omstreeks 01.50 uur vond
er op de Dorpsstraat te Vorden een
vechtpartij plaats tussen twee personen.
Een van de jongens werd door de politie
terplaatse aangehouden. Beide perso-
nen krijgen een proces-verbaal wegens
openlijke geweldpleging.

Zaterdag 22 juli werd er aangifte gedaan
van een woninginbraak. De woning is
gelegen aan de Lindeseweg te Vorden.
Uit de woning werd o.a. een luchtbuks
ontvreemd. In maart '89 werd er in de-
zelfde woning ook al eens ingebroken.
Op zaterdag 22 juli werd op de Waarier-
weg te Vorden een éénassige aanhang-
wagen aangetroffen. De eigenaar van de
aanhangwagen is onbekend en kon ook
niet achterhaald worden d.m.v. het regi-
stratienummer of het chassisnummer
van de aanhangwagen.
Op zaterdag 22 juli liet een mansper-
soon, op de Oude Zutphenseweg zijn
geslachtsdelen zien aan jeugdige voor-
bijgangsters. De man werd aangehou-
den en verbaliseerd.
Eveneens op zaterdag 22 juli kreeg een
bestuurder van een bromfiets een be-
keuring. Hij reed namelijk zonder helm
en zijn bromfiets was opgevoerd.
Tevens vond er op zaterdag 22 juli om-
streeks 10.50 uur nog een aanrijding
plaats op de kruising Wildenborchse-
weg / Enzerinckweg. Een bestuurder
van een personenauto, komende vanaf
de Enzerinckweg, verleende geen voor-
rang aan een bestuurder van een perso-
nenauto die over de Wildenborchseweg
reed. Beide auto's raakten zwaar be-
schadigd en moesten afgesleept wor-
den.

Postduiven-
vereniging 'Vorden4

Leden van de Postduivenvereniging
'Vorden' hebben dit weekend deelgeno-
men aan een wedvlucht vanaf Epernay.
De prijswinnaars waren: A. Lutteken l,
3, 4, 10; G. en H. Boesveld 2, 5, 6, 9, 12,
13, 14; F. Hummelink 7, 15; R. Wiekart
8, M.J. Bruggeman 11.

Diplomering Middelbare Agrarische School Doetinchem

Massers studeren door
Het meest opvallende feit tijdens de di-
plomering van leerlingen aan de M.A.S.
in Doetinchem was de constatering dat
velen een 3-jarige agrarische opleiding
niet voldoende vinden.
Liefst 75% van de gediplomeerden zal
namelijk in aansluiting op het M.A.S.-
diploma doorstuderen.
Van de 69 geslaagden zal 35% doorstro-
men naar de Agrarische Hogeschool.
Nog eens ca. 35% kiest voor een meer
beroepsgerichte middelbare kaderoplei-
ding, en 5% heeft zich aangemeld voor
overige vormen van agrarisch onder-
wijs.
Van de resterende 25% is het grootste
gedeelte inmiddels werkzaam in de
agrarische sector, voornamelijk op het

ouderlijk bedrijf.
Opvallend klein is het aantal werkloze
schoolverlaters. Slechts 4 van de 69 ge-
diplomeerden zijn nog op zoek naar een
passende werkkring. Overigens hebben
deze 4 momenteel allen tijdelijk werk
gevonden.
De geslaagden in het verspreidingsgebied
van Contact:
Frank Burghardt, Halle; Ronald Groot
Roessink, Hengelo (Gld.); Andre Hiet-
brink, Vorden; Andre Luesink, Hengelo
(Gld.); Peter Pelgrum, Hengelo (Gld.);
LUC Penterman, Mariënvelde; Andre
Roelofs, Olburgen; Frank Schiphorst,
Toldijk; Hennie Wolsheimer, Ruurlo;
Alfred Wopereis, Mariënvelde; Arjan
Wullink, Hengelo (Gld.).

Kampioenschap van
Vorden touwtrekken
Woensdag 26 juli wordt er op het veld
van de touwtrekvereniging 'Vorden' het
kampioenschap van Vorden touwtrek-
ken gehouden. Aan dit kampioenschap
zal worden deelgenomen door: Medley;
Graafschaprijders; Groot Roessink; ten
Have; 'Concordia'; Jong Gelre; Delden
I en II; Lindeseboys.

Ook zullen er wedstrijden plaats vinden
tussen de dames van Jong Gelre en de
T.T. 'Vorden'.

Filmtheater
Luxor
Na 20 jaar in de Siberische diepvriezer te
hebben gelegen werd de eerste en enige
film van Aleksandr Askoldov in 1987 in
Moskou vertoond. Eenjaar later ging de
film in Europa in première tijdens het
Berlijnse Filmfestival en werd daar be-

kroond met de Zilveren Beer. 'De com-
missaris', de in 1967 door Askoldov ver-
vaardigde film die de censuur 20jaar lang
niet toeliet, is dan ook al betitdd als 'de
Internationale van de goede mens'.
'De commissaris' is geen ode aan de rode
revolutie maar aan goede mensen. In de
film wordt deze verbeeld door de joodse
ketellapper Jefim Magasanik die strijdt
voor een menswaardig bestaan in een an-
ti-semitische, door Rode en Witte legers
geteisterde omgeving. Hij wordt gecon-
fronteerd met een ideologisch geschool-
de revolutionaire commissaris Wawilo-
wa die - hoogzwanger - in zijn huis wordt
ingekwartierd om haar kind te krijgen.
Door sublieme montagetechniek en in-.
gewikkelde cameravoering weet Askol-
dov zijn verhaal ver boven de anekdote te
verheffen.

Zowel in Rusland als in Europa sprak
men bij de eerste vertoning over een sen-
satie en over een film die een plaats te-
midden van de top tien van meesterwer-
ken aller tijden verdient.
'De commissaris' wordt van donderdag
27 tot en met maandag 31 juli dagelijks
vertoont in Filmtheater Luxor te Zut-
phen.

OPEL SERVICE

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 4^- 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Postduiven-
vereniging Vorden
Leden van de Postduivenvereniging
'Vorden' hebben deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Hannut. De prijswin-
naars waren: F. Hummelink 1,2; A.A.
Jurriens 3,4; M.J. Bruggeman 5,7; G. en
H. Boesveld 6; H.J. Stokkink 8; R. Wes-
selink 10; W. Oldenhave 11,13; J. Eulink
12; D. de Beus 14,15.

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht Lommei d.d. 15-7-'89 H.
Modderkolk 1,2,5,10 - A.B. Nijenhuis 3
- C. Goedhart 4 - DJ. SwarthofF6 - H.
Nijhuis 7 - Comb. Hilferink 8 - G.
Arendsen

Wedvlucht Provins d.d. 15-7-'89 J. Hoff
1,4 — H. ter Beek 2 - H. Langenkamp
3,8 - J. Hoff 4 - Comb. van Gijssel 5,7
- H. Modderkolk 6,10 - J. W. Bosvelt 9.
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Agenda
JULI:
27 VW Vorden, Staringavond, Kapel

Wildenborch
28 SWO Vorden, Open Tafel
30 SWO Vorden, Open Tafel
30 Jong Gelre: dagje uit
30 Zomertocht VRTC 'De

Achtkastelenrijders'
31 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

AUGUSTUS:
l SWO Vorden, Open Tafel
3 VW Vorden, Staringavond, Kapel

Wildenborch
4 SWO Vorden, Open Tafel

5 + 6 Landdagen Jong Gelre, Tweespan,
Vorden

6 SWO Vorden, Open Tafel
6 Jong Gelre Vorden, d'n Oosten Rit
6 Gastvrije kerken, Open Huis
7 Kerkegebed, de Voorde, Vorden
7 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

8 SWO Vorden, Open Tafel
11 SWO Vorden, Open Tafel
13 SWO Vorden, Open Tafel
14 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

15 SWO Vorden, Open Tafel
17 ANBO Vorden: Fietstocht vanaf het

Marktplein, Vorden
18 SWO Vorden, Open Tafel
19 Beach Party, Stichting Ham-party

Gevraagd:

NET MEISJE
(leeftijd 17/18 jaar)

vanaf 21 augustus t/m 22 september
Liefst met winkelervaring.

SIGAREN M AG AZIJN Dll/VA\IVI
Burg. Galleestraat 10, Vorden, tel. 3260

Schriftelijke reacties naar Wilhelminalaan 7, Vorden.

Voor een verantwoorde huidverzorging
met produkten op natuurlijke basis

Schoonheidssalon 'Bjoetie'

DrJlfl.

BioKosmefik

wegens vakantie
gesloten van
31 juli t/m 28 augustus

Ans Jongbloets
Het Wiemelink 9, Vorden. Telefoon 3560.

met
Televisie

reparaties
. direct
i naar

uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI 1ELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

A.s. kamerbewoners
(sters):
slaapbankjes, buro's, le-
dikanten, vele opberg-
en linnenkasten, tafels,
clubjes enz. tegen bo-
demprijzen.

Kuijk's Meubel-
beurs
Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

VERS VAN DE WARME BAKKER\

't winkeltje in brood en banket

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

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

APPELTAARTJES
ZUIVER FtOOMBOTER

kersvers, goedgevuld met appel en kaneel.

DIT WEEKEND van 5-voor 3,95

Natuurlijk VERS van
't winkeltje in vers brood en banket

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

2 POT CHRYSANTEN 5,-
CHRYSAN1 EN

1 BOS
ZONNEBLOEMEN

3,95
Volop
boerenkoolplanten

AKTIE

Of uw oude klokje nu tikt of niet. of er een barst
doorheen loopt, of er een schroefje los zit, van
welk merk danook, u kunt er tijdelijk een flink
bedrag voor terug krijgen.

UW OUDE HORLOGE
IS GELD WAARD!

Bij aankoop van een SEIKO-horloge vanaf
Fl. 225.- krijgt u 35 GULDEN INRUILPREMIE
VOOr UW OUde hOrlOge. Deze aktie is geldig t/m 31 aug 1989

HORLOGERIE-OPTIEK-GOUD-ZILVER
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 06753-1374



GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Openbare kennisgeving
verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
28-7-1989 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur (behalve vrijdagmiddag),
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur (wel is in
verband met vakantie het Dorpscentrum gesloten in
de periode 31 -7-'89 tot en met 28-8-'89, waarvoor
een afspraak ter secretarie kan worden gemaakt) ter
inzage een verzoek met bijlagen van:

1. dhr. J.W. Kornegoor, Kostedeweg 10, 7251 MZ
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een agrarisch bedrijf,
adres inrichting Kostedeweg 10 te Vorden;

2. van der Ploeg Houtbouw BV, Voorsterweg 114,
6971 KC Brummen om een vergunning tot het
oprichten of in werking hebben van een inrichting
voor de verkoop van blokhutten etc., adres inrich-
ting Kerkhof laan (ong) te Vorden;

3. dhr. J.A. Berenpas, Mosselseweg 8, 7251 KT
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
de bestaande inrichting met een afgedekt folie-
bassin voor de opslag van rundvee- en varkens-
mest, adres inrichting Mosselseweg 8 te Vorden.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er
geen behoefte aan zal bestaan over de aanvraag ad-
viezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te
brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-be-
schikking tegelijkertijd met het verzoek om vergun-
ning ter inzage'gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
de in het gebied waar de inrichting is gelegen te
verwachten toekomstige ontwikkelingen met betrek-
king tot gevaar, schade of hinder buiten die inrich-
ting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning en/of de ontwerp-beschikking kun-
nen door een ieder gedurende een maand vanaf de
datum van tervisielegging SCHRIFTELIJK worden in-
gediend bij het gemeentebestuur. De ingekomen be-
zwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Een
ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtig-
de MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden voor 14-8-1989. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden in-
gediend bij het gemeentebestuur.

Datum: 27 juli 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Terinzagelegging 2e ontwerp-beschikking
(art. 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt
vanaf 28-7-1989 op werkdagen van 9.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, m.u.v. de
vrijdagmiddag, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur (i.v.m. vakantie is het Dorpscentrum gesloten in
de periode 31-7-1989 t/m 28-8-1989, waarvoor
een afspraak kan worden gemaakt.) ter inzage het
ontwerp van de beschikking op het verzoek van:

dhr. G.R.A. Krijt, Dorpsstraat 10, 7234 SN
Wichmond om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een
opslag- en verwerkingsplaats voor veevoe-
ders etc., adres inrichting Dorpsstraat 6c en
8 te Vorden. Sectie E, nummer 954. Datum
verzoek 14 februari 1989.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
de in het gebied waar de inrichting is gelegen te
verwachten toekomstige ontwikkelingen met be-
trekking tot gevaar, schade of hinder buiten die
inrichting, is een tweede ontwerp van de vergun-
ning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of be-
perking van gevaar, schade of hinder, met dien
verstande, dat de opslagruimte voor gewasbe-
schermingsmiddelen is verdeeld in aparte ruimtes
voor de vloeibare K-1-middelen, de vloeibare
K-2/3-middelen en voor de vaste middelen.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht
door de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk
of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het
verzoek om vergunning en hen die daartoe redelijk-
erwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 11 augustus 1989.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke ge-
gevens van degene die een bezwaarschrift indient
niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet
schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij
het gemeentebestuur worden ingediend.

Datum: 27 juli 1989.

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

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

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Openbare kennisgeving
verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
28-7-1 989 op werkdagen van 9.00 tot 1 2.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur (behalve vrijdagmiddag),
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur (wel is in
verband met vakantie het Dorpscentrum gesloten in
de periode 31-7-'89 tot en met 28-8-'89, waarvoor
een afspraak ter secretarie kan worden gemaakt) ter
inzage een verzoek met bijlagen van:

l.dhr. G.A. Regelink, Hengeloseweg 16, 7251 PG
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting om- ,
vattende vergunning voor een agrarisch bedrijf,
adres inrichting Hengeloseweg 1 6 te Vorden;

2. Maatschap E.H.M, en H. Loman, Vierakkerse-
straatweg 26, 7233 SG Vierakker, om een nieu-
we, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een agrarisch bedrijf, adres inrichting Vierak-
kersestraatweg 26 te Vierakker;

3. dhr. D.W. Borgman, Heerlerweg 1, 7233 SG Vier-
akker, om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een agrarisch bedrijf,
adres inrichting Heerlerweg 1 te Vorden;

4. dhr. H.G.M. Gerretsen, Kerkstraat 6, 7141 BA
Groenlo, om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een Horecabedrijf,
adres inrichting Ruurloseweg 64 te Vorden;

5. Noordwijk Beheer B.V., Aerdenhoutseduinweg 4,
2111 AP Aerdenhout om een vergunning tot het
oprichten of in werking hebben van een tuincen-
trum met opslag van bestrijdingsmiddelen, adres
inrichting Ruurloseweg ongenummerd te Vorden.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand vanaf de datum van tervisielegging SCHRIF-
TELIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur.
De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter
inzage gelegd. Een ieder kan ook MONDELING in
persoon of bij gemachtigde BEZWAREN inbrengen
op verzoek tot 14 augustus 1989. U gelieve daar-
voor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden in-
gediend.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschik-
king kan later, behalve door de aanvrager en de advi-
seurs, slechts worden ingesteld door degenen die
binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling
bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig)
bezwaren in te dienen.

Datum: 27 juli 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
VOORBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt
bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare ver-
gadering van 18 juli 1989 onder nr. 10 heeft
besloten dat voor de percelen Zutphenseweg 26
t/m 32 een herziening van het bestemmingsplan
wordt voorbereid.
Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende
kaart liggen voor een ieder ter gemeente-secretarie
(koetshuis) ter inzage.

Vorden, 27 juli 1989
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat
Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun besluit
van 31 mei 1989, nr. R089.13964-ROV/G5208,
goedkeuring hebben verleend aan de bij raadsbe-
sluit van 28 maart 1989 vastgestelde bouwveror-
dening.
Deze verordening, welke per 31 juli 1989 in wer-
king treedt, ligt vanaf heden voor een ieder ter
inzage en kan tegen betaling der kosten beschik-
baar worden gesteld.

Vorden, 27 juli 1989
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.
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Heren Trenchcoat
Heren Jacks
Heren Pantalons katoen
Heren Truien
Jeans Pantalons
Div. uitgewerkte sweaters
Denim Tuinrokje
T-shirts uitgewerkt
Uni damesvesten
Dames pantalons
Dames rokken
Dames blouses
Dames blazers
2-delige pakjes
Dames jacks
Kinder bloembroeken
Kinder sweaters
Kinder jacks
Kinder spijkerbroeken
Kinder polo's
Baby jurkjes
Kinder katoenen broeken
Big shirts
Dames pulli's
Tiener vestjes
Meisjes blouses
Boobs en Bloomers slips
Bon Giorno herenslips

Wees er snel bij!

van 119.95
van 129.95

van 69.-
van 49.95
van 45.—
van 35.—
van 39.95
van 65.—
van 49.95
van 129.95
van 89.95
van 59.95
van 219.-
van 139.-
van 29.95
van 29.95
van 79.95
van 39.95
van 12.50
van 24.95
van 45.—
van 17.50
van 19.95
van 35.—
van 29.95

nu
van 8.95

nu voor 49,95
nu voor 79,95

v.a. 25,-
nu voor 29,95
nu voor 19,95
nu voor 15,—
nu voor 15,—
nu voor 17,50
nu voor 19.95
nu voor 25,—
nu voor 59,50
nu voor 24,95
nu voor 24,95
nu voor 98,—
nu voor 59,95
nu voor 12,50

nu voor 9,95
nu voor 29,95
nu voor 14,95

nu voor 6,95
nu voor 12,50
nu voor 19,95

nu voor 7,50
nu voor 5,—

nu voor 15,—
nu voor 12,50
3 stuks 12,50
nu voor 5,95

STUNTAANBIEDING:
Zware baddoeken
heerlijk zacht badstof maat 50 x 100 ^

2 stuks slechts l
LET Q£
We heroen ze weer:

DAMES- en KINDERFIETSBROEKEN
De aanbiedingen gelden t/m zaterdag.

SUPER-VHS: VIDEO VOOR DE JAREN '9O

] Mei de toevoeging van Super-VHS oon hoor lolozf VHS lyifewn heef) JVC weoWom zqn
superiof''erf ah urivmoW op hef gebied van de mees' geovoncoerde video opporotuur bevesfigd

Super-VHS is voor beeldkwaliteit net zo'n
grote verbetering als CD dat is voor geluids-
weergave. U ziet absoluut geen verschil
meer tussen 'live' en opgenomen beelden.
Uw eigen beelden, opgenomen met uw JVC
Super-VHS videocamera, zijn zelfs beter dan
Hilversum 'live'. Ook uw oudste VHS video-
banden ziet u beter dan ooit! JVC Super-VHS

is een must voor fijnproevers en video-
filmers!
De FVC Süp«r-VHS Hifi itereo itl. Bij de
test kwamen deskundigen tot de conclusie
dat een beeldkwaliteit werd verkregen: "die
lot op heden door geen enkele inder recor-
der' TV-combinatie is genaaid". Een conclu-
sie die u zelf gedemonstreerd kunt zien bij:

Fa. Eliesen
IMptJVia

BEELD GELUID HUISH APPARATEN
INSTALLATIE

Emmerikseweg 46, Baak. Tel 05754-264

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schibersbednjf

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

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaaten helder gezichtsveld inde
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martei
ilttJt JotllrtfftnJI

Zutphenseweg 9, Vorden.



Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Varkensoesters met abrikozen
Verse abrikozen en droge witte wijn zijn naast het vlees de belangrijkste
ingrediënten voor dit zomerse gerecht. Droog gekookte rijst past er heel goed
bij.

Reken voor vier personen op 4 varkensoesters van elk 100 a 125 gram.
Voorts heeft u nodig 12 a 16 verze abrikozen, 3 dl droge witte wijn,
bijvoorbeeld Sauvignon, 125 gram boter, l kleine ui en eventueel fijne
Franse mosterd.

Maak het vlees droog met keukenpapier. Wrijf het in met wat zout en
peper en strijk er eventueel daarna aan weerszijden een vleugje fijne mos-
terd over. Laat de oesters hierna 5 tot 10 minuten liggen. Ontvel intussen
de vruchten door ze, net als met tomaten, gedurende 20 tot 30 seconden
onder te dompelen in ruim kokend water en onmiddelijk daarna onder
koud water af te spoelen. Halveer de vruchten en verwijder de pitten.
Snipper het uitje. Verhit in een koekepan 75 gram boter (leg de rest van de
boter in de koelkast). Wacht tot het schuim begint weg te trekken.
Bak de oesters er aan weerszijden in 7 tot 9 minuten bruin en net niet
helemaal gaar in. Neem ze uit de pan en houd ze warm. Verwijder daarna
zoveel bakboter tot er niet veel meer dan 2 eetlepels zijn overgebleven.
Fruit de ui er in tot ze begint te kleuren. Voeg de wijn toe en breng alles
aan de kook. Roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed los. Zeef
het vocht en breng het in een pannetje opnieuw aan de kook. Voeg er wat
zout, peper uit de molen en l a 2 theelepels (bruine basterd)suiker aan toe.
Leg de abrikozenhelften erin en laat ze door en door warm worden. Ver-
deel de achtergehouden boter in kleine stukjes. Leg de oesters op een
voorverwarmde schaal. Schep met een schuimspaan de abrikozen uit het
vocht.
Laat ze even boven het pannetje uitlekken. Leg de vruchten rond de
oesters. Breng het vocht in het pannetje opnieuw aan de kook. Klop er met
een garde snel de klontjes koude boter door en neem het pannetje van de
warmtebron op het moment dat nog net niet alle boter in de saus is
opgenomen. Klop de saus dan nog even goed door en schenk l/3e deel
ervan over het gerecht en dien de rest in een sauskom op.

Bereidingstijd: ± 20 minuten
Eergie per portie: ± 1540kJ(370kcal)

Jong Gelre

Zomeravond zwemmen in
zwem- en rekreatiebad
'In de Dennen'
Zaterdagavond 29 juli is het Vordense zwembad 'In de Dennen' tot
middernacht opengesteld voor zwemlustigen. 'We noemen het deze
keer 'Zomeravond/wemmen', een wat toepasselijker naam voor de tijd
van het jaar', aldus de chef-badmeester Martin Westen k.

Werd dit evenement tijdens de vorige
editie door ruim 500 personen bezocht,
een soortgelijk aantal verwacht hij nu
ook. Uiteraard is het welslagen van zo'n
sfeerrij k gebeuren afhankelijk van de
weersomstandigheden. Naast de sfeer-
verlichting rondom het bad en het oii-
derwaterverlichting erin, zal het water
extra warm zijn en circa 25 graden be-
dragen.
Op het terras en in de kantine zal de
inwendige mens weer volop aan zijn
trekken kunnen komen. De barbecue en
het kampvuur zal evenmin ontbreken.
B. Schoenaker zorgt voor de 'ingeblikte'
muziek en voor de verzoekplaten. In het
diepe bassin zullen een aantal waterspe-
len plaatsvinden, waaraan gratis kan

worden deelgenomen. Deze spelen vin-
den plaats in de vorm van rekordjacht-
pogingen waarmee diverse prijzen zijn
te winnen.
De hoofdprijs is de 'In de Dennen-bo-
kaal'. Opgave en informatie aan het bad.
De inschrijving voor deze waterspelen
sluit vrijdag 28 juli. De organisatie heeft
nog enkele spelleiders(sters) voor deze
waterspelen nodig. De entreeprijzen
voor dit zomeravondzwemmen is gelijk
aan de normale prijzen. Tenslotte merk-
te Martin Westerik nog op dat dit zo-
meravondzwemmen niet alleen voor de
jeugd is bedoeld maar ook voor ouderen
en gezinnen. 'Het moet een echt Vor-
dens gebeuren worden', aldus Martin
Westerik.

s ow
VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z IJ N
O U D E R E N

Enquête
wonen
voor
ouderen

Zoals velen van u wellicht reeds gehoord hebben, wordt er in september een
enquête gehouden onder 55-plussers over woonomstandigheden en woonwen-
sen. Eén op de tien ouderen wordt hiervoor benaderd.
Om alle enquêteformulieren af te leveren en weer op te halen, worden vrijwil-
ligers gevraagd. Zonodig helpen deze vrijwilligers met het invullen van de for-
mulieren. Daartoe krijgen deze vrijwilligers op 8 september enige instructie van
de Stichting Gelderland die de enquête namens de gemeente Vorden verzorgt.

Er zijn op die dag 3 mogelijkheden: 's-morgens van 10.00 tot 11.00 uur, 's-mid-
dags van 14.00 tot 15.00 uur of 's-avonds van 19.00 tot 20.00 uur. De instructie
wordt gegeven in het Dorpscentrum.

Er zijn ongeveer 60 personen nodig, iedereen verzorgt dan plm. 6 formulieren.
Het is een enquête onder ouderen en de verwachting is dan ook dat vele ouderen
hieraan willen meewerken. U kunt zich opgeven als vrijwill iger bij uw ouderen-
bond of met een briefje met naam en adres in de brievenbus van de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden bij het Dorpscentrum. Telefonisch kan ook bij me-
vrouw Ridderhof, telefoon 1433 óf bij mevrouw Kriek, telefoon 1071.

Hoe meer vrijwilligers, hoe minder iedereen behoeft te doen, dus geeft u zich
alstublieft op als helper. Natuurlijk zijn ook jongeren van harte welkom als vrij-
williger.

OPGAVEN VÓÓR l AUGUSTUS, MAAR UITERLIJK 11 AUGUSTUS.

Leden van de afdeling Vorden van Jong
Gelre gaan zondag 30 juli een dagje uit.
Het vertrek is vanaf het Dorpscentrum.
Het doel van de reis is het noorderdie-
renpark in Emmen.

Prijsvraag Rabobank
Voor de prijsvraag welke was uitge-
schreven door de Rabobank ter gelegen-
heid van de braderie op 20 juli was veel
belangstelling. Bijna 1200 deelnamefor-
mulieren rolden in de bus. Dit jaar had
de bank een carroussel geplaatst waarin
stuivers ronddraaiden. Het juiste aantal
moest worden geraden. Het waren er
114. De prijswinnaars hebben hun prijs
inmiddels ontvangen.

Zwembad 4In de
Dennen' reeds
40.000 bezoekers
Mede door het fraaie zomerweer staat
het zwembad 'In de Dennen' volop in
de belangstelling. Inmiddels is de
40.000 bezoekersgrens overschreden en
zal het niet lang meer duren of het re-
kord uit 1986 (47.522) zal worden ver-
broken. Chef-badmeester Martin Wes-
terik verwacht dat ook de 50.000 zal
worden overschreden. 'De vakanties
zijn nu eigenlijk pas begonnen dus we
kunnen nog 'oogsten', aldus Martin
Westerik.

Diplomazwemmen
In het zwembad 'In de Dennen' slaag-
den dezer dagen 20 kandidaten voor het
diplomazwemmen t.w. 12 voor 'A' en 8
voor 'B'. De examencommissie bestond
uit chef-badmeester Martin Westerik,
mevr. Marga Westerik-Hulshof en me-
vrouw Ans de Wette. Zij verzorgden
ook voor een groot gedeelte de oplei-
dingen van de kandidaten. Het volgen-
de afzwemmen voor het diploma A en B
zal plaats vinden op 18 augustus, terwijl
het laatste afzwemmen voor alle zwem-
diploma's is gepland op vrijdag l sep-
tember.

Jutll
De muziekvereniging Jubal die maande-
lijks het oud papier ophaalt, deelt mee dat
in verband^net de vakantie het papier de-
ze maan^pbt wordt opgehaald maar in
de maand augustus en wel op zaterdag 19
augustus a.s.

Ot en Sien
Peuterspeelzaal Ot en Sien heeft een
goede opbrengst behaald op de vorige
week gehouden braderie. Ze wil dat be-
stemmen voor de aanschaf van speel-
materiaal. De naam van de hond was
Flapoor.

GS Gelderland gaan
bodem-
beschermings-
gebieden aanwijzen
Gedeputeerde Staten van Gelderland
hebben op 18 juli 1989 besloten een In-
tentie Programma Bodembescherming
(IPB) op te stellen. Dit moet in decem-
ber 1990 leiden tot het aanwijzen van
bodembeschermingsgebieden door
Provinciale Staten. Bodembescher-
mingsgebieden zullen alleen aangewe-
zen worden in die gebieden waar nu al
belangrijke natuurwaarden aanwezig
zijn.

Volgens de Wet bodembescherming
zijn de provincies verantwoordelijk voor
de bescherming van de bodem in spe-
ciale, waardevolle gebieden, namelijk in
grondwaterbeschermingsgebieden en
bodembeschermingsgebieden. Voor de
grondwaterbeschermingsgebieden stel-
den Provinciale Staten in 1988 reeds een
verordening vast.

Bodembeschermingsgebieden zijn ge-
bieden waar de bodem nu nog bijzonder
waardevol is. Uitgangspunt van het IPB
is dat deze gebieden niet verder achter-
uit mogen gaan. Daarvoor zullen in eer-
ste instantie bestaande provinciale in-
strumenten ingezet worden, zoals de
Wet op de Waterhuishouding, de Ont-
grondingenwet, de Relatienota, de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, de Hinder-
wet en dergelijke. Pas als deze instru-
menten niet voldoende blijken te zijn,
zal de provincie eventueel zelf een ver-
ordening opstellen. Voordat een derge-
lijke verodening ingesteld wordt, zullen
Gedupeteerde Staten eerst overleg voe-
ren met het ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieubeheer over een schadevergoedin-
gsregeling voor gedeputeerden.

DANNY DE MUNK
vijf weken in

Ponypark Slagharen

Na acht achtereenvolgende weken TV-opnamen in het Ponypark Slag-
haren van het NCRV-programma „G'oud en nieuw", met talrijke
artiesten, heeft het Ponypark Slagharen zijn bezoekers naast de toch
al vele evenementen opnieuw een extra attractie te bieden: vijf weken
lang dagelijks een optreden van niemand minder dan Danny de
Munk in het Zomertheater.
Enkele jaren geleden startte de directie van het Ponypark met het
Zomerthej^r, waarin de afgelopen jaren artiesten optraden als
Dennie U^stian, Mieke, Freddy Breek en Vader Abraham.
Onder de titel „Wonderful world" zal Danny de Munk tot en met
zondag 20 augustus dagelijks tweemaal een veertig minuten durend
programma brengen, met zang en dans.
Een maa^L lang is de sympathieke 19-jarige Danny de ster in de
show, wacwin hij zijn veelzijdigheid nog eens etaleert. Dat hij kan
zingen en acteren („Ciske de Rat") is een bekend gegeven, maar dat
hij gekleed als cowboy ook nog kan paardrijden en de nodige dans-
passen beheerst, was minder bekend. Al deze aspecten van het talent
Danny de Munk zijn terug te vinden in de wervelende en sensationele
show „Wonderful world", waarin hij wordt bijgestaan door mooie
Can-Can-danseressen.
,, Wonderful world'' in het Zomertheater is een programma, dat in het
hoogseizoen als extraatje wordt gebracht, zonder dat daarvoor extra
betaald hoeft te worden.

Klompenmakers-
tocht
Een vakantiedagje in onze eigen Ach-
terhoek. Dinsdag l augustus vindt de 9e
klompenmakerstocht plaats. Afstanden:
7 en 15 kilometer. Startpunt: Party-Res:

taurant 'De Smid', Kerkstraat 11 te
Keyenborg, tel. 05753-1293. Deze
mooie wandeltocht voert langs landelij-
ke weggetjes in de Gelderse Achterhoek
naar de ambachtelijke klompenmakerij
van de gebroeders Willemsen 'Gravel-
le'. 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 't zeker
de moeite waard vinden, een kijkje te
nemen in het klompenmuseum 'De
Klompenmaker' tevens opgenomen in
de route. Het eindpunt is weer bij Party-
Restaurant 'De Smid'. Hier kunt u heer-
lijk uitrusten van de wandeling in de
sfeervolle tuin en kruidentuin en er is
gelegenheid om te barbecueën.


