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Verkoopdirecteur Henk de Jonge 25 jaar
in dienst van de Nedac-Sorbo Groep B.V.
De directie van de Nedac-Sorbo
Groep B.V. bood afgelopen vrijdag
Henk de Jonge, verkoopdirecteur van
de Nedac-Alveru Groep in hotel Bak-
ker een receptie aan. De Jonge vierde
die dag zijn zilveren jubileum bij deze
onderneming.

Namens de hoofddirectie werd de ju-
bilaris toegesproken door mevr.
Poelgeest-de Jong, dochter van de
oprichter van het concern, de heer
Jac. H. de Jong. Mevr. Poelgeest om-
schreef De Jonge als een man die het
'zelf heeft gemaakt'. "Begonnen in
het noorden van het land als verko-
per van Sorbo-produkten wist de
heer De Jonge mijn vader al snel te
overtuigen van zijn verkoopkwalitei-
ten. De proefperiode van twee maan-
den werd na één week al omgezet in
een vast dienstverband", aldus mevr.
Poelgeest.

Op l november 1983 werd Henk de
Jonge benoemd tot verkoopdirec- H.J.B. Winkeler, directeur Distri-Service overhandigde de jubilaris 'de enveloppe'

Mevr. M. Poelgeest-de Jong sprak de jubilaris toe namens de hoofddirectie.

teur. Mevr. Poelgeest memoreerde
de uitstekende samenwerking die er
al die jaren is geweest tussen haar va-
der en moeder en de heer De Jonge.
"Ook in die moeilijke periode na het
overlijden ̂ M|mijn vader hebben wij
altijd op u^Pogen rekenen", aldus
mevr. Poelgeest die ook mevr. De
Jonge in haar dankwoord betrok. Zij
overhandigde de jubilaris de Gou-
den Sorbostier met briljant. Voor
mevr. De 4fcge waren er de bloe-
men.

Namens de collega's werd het woord
gevoerd door de directeur Distri-Ser-
vice Huub Winkeler. Hij omschreef
de jubilaris als een rasverkoper die
daarnaast zijn mannetje ook staat als
inkoper. "Jouw verdiensten voor het
bedrijf zijn zeer groot en bovendien
ben je een prima collega", aldus
Huub Winkeler die Henk de Jonge
namens het personeel een geschenk
onder couvert aanbood.

Frank v.d. Linden bood namens de
collega's van Nedac-Alveru zijn ge-
lukwensen aan. Hij haalde wat herin-
neringen op uit de loopbaan van de
jubilaris en noemde hem één van de
pijlers van het bedrijf. Oo^chetste
hij De Jonge als een man d^kn stuk
improvisatie niet vreemd is. Omdat
De Jonge nauw betrokken is bij het
Bix-voetbaltoernooi en het bekende
internationale Sorbo jeugdvoetbal-
toernooi vergeleek Frank v^Linden
de verkoper De Jonge metWn voet-
baller die scoort, met dit verschil dat
de score bij een verkoper een order
betekent. Ook hij liet zijn gelukwen-
sen vergezeld gaan met het aanbie-
den van cadeaus en bloemen.

Henk de Jonge tenslotte in /jj n dank-
woord: "Ik sta nu echt met mijn mond
vol tanden. Het is voor nüj een voor-
recht om in dit bedrijf te mogen wer-
ken".

Tentoonstelling in St. Antonius van Paduakerk
De leden die deel hebben uitge-
maakt van het 'Torenfonds van de St.
Antonius van Paduakerk' in de Kra-
nenburg zijn de laatste maanden op-
nieuw voor de kerk in touw. Onder
leiding van pastoor Van Zeelst is men
druk doende met de voorbereidin-
gen van een grote tentoonstelling die
zondag 30 augustus in de kerk zal

worden gehouden. Dit in het kader
van het 125-jarig bestaan van de kerk.
Het ligt in de bedoeling voorwerpen
te laten zien welke zoal gebruikelijk
zijn in de tijd van advent tot advent
(van december tot december).
In deze decemberperiode is de kleur
paars. Op deze tentoonstelling zijn
de gewaden, sieraden en dergelijke

te bezichtigen welke in die periode
gedragen worden.
Ook uitgebreid aandacht aan de
kerststal, de kerstversiering e.d. als-
mede aan de oud- en nieuwviering
zoals die gebruikelijk is. Tot aan de
Paasviering zijn de gewaden paars,
tijdens Pasen wit terwijl rond de
Pinksterviering de gewaden rood

zijn. Ook wordt op deze tentoonstel-
ling de aandacht gevestigd op zaken
als geboorte, huwelijk en overlijden.
De organisatie tijdens deze tentoon-
stelling is met tien mensen paraat om
de bezoekers alle nodige informatie
te verstrekken. Door de hele kerk
worden stands ingericht en de toe-
gang is gratis.

Fuchsiatuin
Het is weer zo ver. Voor de tweede
keer dit jaar wordt de open fuchsia-
tuin gehouden en wel op zaterdag 22
en zondag 23 augustus tijdens de
feestweek in Wichmond.
Te zien zijn plm. 700 soorten fuch-
sia's en verschillende kuipplanten
die ondanks hitte en zon er zeer fris
en in volle bloei bij staan. Tevens zijn
er ook de vier zelf gekweekte fuch-
sia's te bewonderen. Een bezoek aan
de tuin van de fam. Elsman aan de
Baron v.d. Heijdenlaan in Wich-
mond is dan ook de moeite waard. U
bent daar van harte welkom.

Oranjecommissie
Medlertol
Door de Oranjecommissie Medler-
tol werd zondagmiddag 16 augustus
een oriënteringsrit per fiets georgani-
seerd. De weersomstandigheden wa-
ren ideaal. De start en finish waren
bij 't Wapen van 't Medler. De tocht
leidde door Barchem, Ruurlo en Vor-

den en was plm. 20 km lang. Onder-
weg konden enkele vragen worden
beantwoord en werd er een spelletje
gedaan. Ook was er een verfrissing.
Toen de 110 deelnemers weer bij de
finish waren, werden de prijzen uit-
gereikt aan: Ie prijs groep W. Bleu-
mink, 2e prijs groep W. Onstein, 3e
prijs groep W. Harmsen, 4e prijs
groep Huigh, 5e prijs groep D. Hen-
driksen, poedelprijs groep E. Lui-
mes.

Marionetten-
theater
Woensdag 26 augustus is het weer
zover. De kinderactiviteitencommis-
sie organiseert weer een leuke mid-
dag voor de Vordense jeugd. Wegens
omstandigheden was het deze keer
niet mogelijk de activiteit in de va-
kantie te plannen.
Deze middag zullen Henk en Eefje
Walters uit Arnhem een leuke mario-
nettenvoorstelling verzorgen. Tij-
dens deze voorstelling zal aan een
aantal kinderen gevraagd worden ac-

tief mee te werken aan de verschil-
lende scènes. Er worden dan ook de-
ze keer weer veel kinderen verwacht.

Vele mooie dingen
op de kunstmarkt
Ideaal weer, afgelopen zaterdag,
voor het bezoeken van de kunst-
markt. Dat had een flinke toeloop tot
gevolg. Niet allemaal kopers, ook
heel veel 'kijkers'. Deze kunstmarkt
werd georganiseerd door de Almelo-
se kunstenaar Bert Mens in samen-
werking met de plaatselijke WV.
Kunstenaars uit alle delen van het
land kwamen deze dag hun werken
presenteren. Heel veel schilderijen
van klassiek tot modern. Allerhande
'vormen' gemaakt van keramiek,
glas, hout, metaal noem maar op.

Ook waren er prachtige sieraden te
bewonderen. De kunstenaars gaven
het publiek uitgebreide informatie
over hun werk. Op deze kunstmarkt
was het zelfs mogelijk persoonlijk
een gedicht te laten maken.

Lindese molen
Peter Hoefnagels en Ben Rogmans
zullen woensdag 19 augustus verha-
len voordragen getiteld: 'Verhalen
onder de molen'. Na afloop kan de
Lindese molen bezichtigd worden.

Donderdag 20 augustus kan Kasteel
Vorden bezichtigd worden.

Folkloristische
fietstocht
In samenwerking met de plaatselijke
WV organiseert de folkloristische
dansgroep De Knupduukskes zater-
dag 22 augustus een fietstocht met
een lengte van 30 km. Het vertrek is
vanaf het Marktplein. De route leidt
via minder bekende wegen langs tal-
loze fraaie uitzichten. De Knup-
duukskes, die zelf in oud-Gelderse
boerenkostuums zullen meefietsen,
verzorgen in de pauze van deze fiet-
stocht bij kasteel Hackfort een optre-
den.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 23 augustus 10.00 uur ds. M.J.J. Bon-
ting.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 23 augustus 9.30 uur evang. N. Esmei-
jer, Hoenderloo; 19.00 uur ds. G.A. Westerveld,
Apeldoorn.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 23 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 22 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 augustus
Past. E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Hulsarts 22-23 augustus dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen èf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 22 augustus 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 22-23 augustus 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 klachtenspreek-
uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje augustus mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 augustus 10.00 uur ds. A. Mol,
em.pred. te Lochem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 22 augustus 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 23 augustus 10.00 uur Oogstviering
in de Veldkapel.

Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 augustus
Pastor Lammers, tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 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.

Recreathlon
succesvol
voor Vordenaren
Het personeel van de bad- en zwe-
minrichting In de Dennen organi-
seerde dit weekend een recreathlon
waaraan door 21 personen werd deel-
genomen. De deelnemers moesten
250 m zwemmen, 10 km fietsen en 2
km hard lopen. Dat laatste onderdeel
was in eerste opzet gepland op 5 km
maar moest vanwege de invallende

duisternis worden teruggebracht
naar 2 km.
Bij de heren werd P. Geels uit Gees-
teren winnaar in een tijd van 39 mi-
nuten. L. Slütter uit Vorden 42.30; 3.
G. Eykelkamp uit Vorden 45.55.
Bij de dames was mevr. Pennings uit
Vorden met 52.40 winnaar; 2. mevr.
Winkels uit Vorden 55.00; 3. mevr.
Hummelink uit Vorden 55.30.
Na afloop kregen de winnaars door
Martin Westerik de medailles omge-
hangen en kreeg elke deelnemer een
herinneringsvaantje en het 'milieu-
vriendelije tasje' van het zwembad In
de Dennen.



Dag/Avond M.A.V.O
Zutphen

De DAG-AVONDSCHOOL VOOR
VOLWASSENEN — ZUTPHEN

MAVO in 2 of 3 jaar
Studie per vak mogelijk.

Informeer naar ons aanbod van nieuwe
cursussen zoals wereldoriëntatie,

kunstgeschiedenis, computerkunde
en conversatie.

Inlichtingen: maandag t/m donderdag 09.00 -12.00 en
19.00-21.00 uur

Leeuweriklaan 17A — 7203 J D Zutphen
Telefoon 05750-17736

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

30 zoete Sinaasappelen

KOLDENHOF's Versmarkt

ALO ARIA
De schoonheidsspecialist

Je kunt zien datje huid net lekker vindt.
Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES

HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN - MANICUREN

BRUIDS- en FEEST-MAKE-UP, enz.

erkend ANBOS- Openingstijden: woensdag t/m zaterdag.
schoonheidsspecialiste Behandeling volgens afspraak.

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

Banssehool

Op zondag 20 september a. s.
zullen we weer van start
gaan met onze nieuwe
danscursus 1992/1993.

De lessen zullen evenals voorgaande jaren weer op de
zondag worden gegeven in zaal 'De Engel' te Steenderen.

Lestijden:
A. 14.30 tot 15.45 uur:
B. 15.45 tot 17.00 uur:
C. 17.00 tot 17.45 uur:
D. 19.00 tot 20.15 uur:
E. 20.15 tot 21.30 uur:
F. 21.30 tot 22.45 uur:
(wijzigingen voorbehouden)

Beginners 13 jr. en ouder
Zilver 13 jr. en ouder
Rock en Roll
Zilver Ster - Goud
Beginners (echt)paren
Zilver (echt)paren

Voor alle cursussen kunt u zich opgeven op
zondag 30 augustus en 6 september van
19.00 tot 20.00 uur in zaal 'De Engel'
te Steenderen of telefonisch op
nummer 05755-2204.

Derkje en Herman Bouman
Russerweg 16
7227 DD Toldijk

Bemoei je met
|e eigen zq«2

Je werkt in een winkel en wilt hogerop
komen? Of je hebt zelfs plannen om een
eigen zaak te beginnen. Dan ligt het op
de eerste plaats natuurlijk aan jou, hoe
ver je het gaat schoppen. Maar misschien
is het handig om te weten dat het IMKO je
daarbij prima van dienst kan zijn.
Het IMKO verzorgt zowel middenstands-
opleidingen als diverse praktijkgerichte
vak- en ondernemersopleidingen voor
de detailhandel. Mondeling, niet duur én
bij jou in de buurt.

Meer weten? Vul onderstaande bon in en stuur
deze in een gesloten enveloppe aan de cursus-
leider bij jou in de buurt.

Naam: . m/v

Straat:

Postcode:. . Woonplaats:.

Stuur mij vrijblijvend informatie over:
D Middenstandsopleiding
Vak- en ondernemersopleiding:
D IJzerwaren en gereedschappen
G Doe-het-zelf
d Parfumerie
G Aardappelen, Groenten en Fruit
G Vertegenwoordiger
G Alle IMKO opleidingen

bjj Qns haa| -e ,
Marktstraat 27, 2411 BE Bodegraven, 01726-19255
Erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
op grond van de Wet Erkende Onderwijsinstellingen, voor
zover het onderwijs binnen de reikwijdte van de Wet valt

Cursus Lochem 05750-27557

Cursus Zutphen 05750-21642

Voorlichting Zutphen
Wijnhofstraat 1
dinsdag 18 augustus 19.00-20.30 uur

Voorlichting Lochem
v. Lutterveldplein 6
donderdag 27 augustus 19.30-20.30 uur

Deutsche lektionen in Vorden

Deutsch für Anfanger!
Kurzbeginn am 1 September 1992

Anmeldung bei:
J.A. KOOY

Hamminkweg3-7251 RB Vorden
Tel. 05752-1443

Tocht voor Ouderen en Bejaarden
op woensdag 26 augustus 1992

Een verrassend,
gezellig dagje
Twente
Vertrek 9 uur precies vanaf het Marktplein

We zullen regelmatig stoppen voor een
natje en een droogje en hopen om ca.
6 uur weer terug te zijn bij het 'Pantoffeitje'
waar ons weer een overheerlijk diner
staat te wachten.

De kosten voor deze gezellige dag
bedragen, alles inbegrepen, f 70,-
per persoon.

U kunt zich opgeven bij:

Fa. Braam, sig. mag,
Fa. Helmink
Fa. Kluvers
Fa, Polman

VOL ---- VOL
Namens het comité:
W. Polman en G. W. Eijerkamp.

tel. 3260
tel. 1514
tel, 1318
tel. 1314

Weer naar school en
weer naar 't werk

met vleeswaren van
Rodenburg sta je sterk.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 8,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Slavinken per stuk 1,00
MARKT AANBIEDING

Bami of Nasi
1 kiio 6,75
Runder Verse Worst
500 gram 6,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Magere Varkenslapjes 500 gram 4,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Rollade-
schijven

4 betalen

Gekookte Lever
100 gram 0,95

Pekelvlees
100 gram 1,95

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 100 gram 4. ,05

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

JGS mager, mals, lekker 1 kilo 11,45

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

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

AANBIEDINGEN:

geldig do. - vr. - zat. 20-21 - 22 augustus

b e t e r c o m p l e t e r

UITDENOTENBAR:

Duitse
Nootmélange

250 gram l jï/0

maandag 24 augustus

PANKLARE

RODE KOOL
500 gram

1,25

dinsdag 25 augustus

PANKLARE

PREI
500 gram

1,25

woensdag 26 augustus

BAKSCHOTEL
500 gram

2,50

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Haalt U Uw brood ook bij de bakker die zelf alles bakt?

U proeft wel degelijk het verschil:
gezond, lekker en verser.
Zo uit de oven in de winkel!

AANBIEDINGEN

Vordense Mik de échte NU
Krentebollen ehaien 5 betalen
Appelgebak shaien 4 betalen
Zeeuwse Cake

5,75

Warme Bakker Oplaat bakt het voor U:

J WARME BAKKER JSŝ -i

[OPLAAT^
^\ Oe hakker ilic alles m>x zelf hakt CM lint / 'me// (/ . '



|«Ne*̂ N«NH|«MW!MN̂ *w

*t
*-#-
-*-

-#-
-x-
-x-

-X-

*-*-$
f
i

W/m Hu/sftctf
en

Jolanda te Winkel

geven u, mede namens wederzijd-
se ouders, kennis van hun voorge-
nomen huwelijk op donderdag 27
augustus a.s. om 10.30 uur in het
Gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

De kerkelijke inzegening zal plaats-
vinden om 11.30 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Vorden.

Wij .nodigen u uit voor de receptie
van 14.30 tot 16.00 uur.

Dagadres: Bodega ' 't Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34, Vorden.

-#-

- -

Augustus 1992
Zutphenseweg 96,7251 DR Vorden
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Martin Weustenenk
en

Karin Lauckhart

gaan trouwen.

Zij geven elkaar het 'ja-woord' op
donderdag 27 augustus 1992 om
11.00 uur in het gemeentehuis te
Hengelo Gld.

ï c.

•> '~

Wij geven receptie van 15.00-16.30
uur in zaal 'de Engel', Dr. A.
Ariënsstraat 1 te Steenderen.

Ons adres blijft:
Sarinkkamp 37,7255 CX Hengelo Gld.
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Han Hammink
en

Marjan Bakker

gaan trouwen op donderdag 27
augustus 1992 om 11.30 uur in het
gemeentehuis van Vorden. -#•

De kerkelijke bevestiging vindt plaats
om 12.45 uur in de Geref. kerk van
Vorden.

-"!'-
Wij nodigen u uit op de receptie van £
15.30 tot 16.45 uur in zaal ter Voert, -J
Oranjeplein 1 in Megchelen.

~i'~

*Ons adres:
Ulftseweg 111,7064 LD Silvolde
Tel. 08356-81362

$
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Op zaterdag 29 augustus a.s. hopen
wij met kinderen en kleinkinderen ons -#-
40-jarig huwelijk te vieren.

Jan Langwerden
en

Siny Langwerden-Klein Bramel

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00-17.00 uur in
Restaurant 'De Smid', Kerkstraat 11
Keijenborg.

augustus 1992
Haareweg 59,7009 EA Doetinchem

te

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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Plotseling overleed na een lang, welbesteed en
goed leven onze lieve vader, grootvader, pleeg-
vader, levensgezel en oom

Gotlieb Peter Vogtlander

geb. 12-1-1907

Cobham (Eng.)

Oegstgeest

Driebergen

Lochem

Groningen

overl. 15-8-1992

P. H. Vogtlander
M. Vogtlander-de Wit

Carola
Peter
Amarenske

J.G. Vogtlander
C. Vogtlander-Aartsen

Nils
Marrit
Lars

P.C.J. Netto

C.C. Lichtendahl-Lokkerbol

D.H.E. Lichtendahl

Vorden, 15 augustus 1992

Correspondentieadres:
J.G. Vogtlander, Laan v. Oud Poelgeest 46,
2341 NL Oegstgeest

Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de teraardebestelling reeds in familiekring
plaatsgevonden.

Een bijzondere vriend is van ons heengegaan

Gotlieb Peter Vogtlander

Zijn persoonlijkheid en vriendschap was door
ons gehele bedrijf voelbaar.
Wij zullen zijn vriendschap en betrokkenheid
voor ons als mens en als bedrijf missen.

Direktie en Personeel,
'Nedac Sorbo Groep'.

Heden is van ons heengegaan, mijn lieve man,
onze zorgzame vader en grootvader

Joseph Uenk
(Joost)

* 3 maart 1907 t 16 augustus 1992

Vorden : M.C. Uenk-Boerstoel

Warnsveld : Th.H. Lubbers-Uenk
A.H. Lubbers

Mariette en Mike
Nienke

Apeldoorn : G.M. Hamer-Uenk
W.J. Hamer

Marjolein
Josephine en Kees
Saskia
Barbara

Stad Delden : A. Breukink-Uenk
J. Breukink

Ellen
Marleen

7251 EB Vorden, 16 augustus 1992
Burg. Galleestraat 8

Mijn man is thuis opgebaard; liever geen
bezoek.

De afscheidsbijeenkomst zal worden gehouden
op donderdag 20 augustus a.s. om 13.00 uur in
het uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te
Vorden.

Aansluitend zal om 14.00 uur de teraardebestel-
ling plaatshebben op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Voorafgaande aan de an^idsbijeenkomst is
nneier vanaf 12.45 uur gelegen

men.
eid tot afscheid ne-

Heden is van ons heengegaan onze beste zwa-
ger en oom

Joost Uenk

Zwolle : B.W. de Mik-Boerstoel

Gorssel : J. Lijftogt-Boerstoel
J.W. Lijftogt

Zevenaar: C. Boerstoel-Schröder

Zutphen : B.G. Vlogman

Neven en nichten

Vorden, 16 augustus 1992

Tot onze diepe droefheid ging van ons heen,
onze lieve broer

Joseph Uenk

We zullen je missen Joost!

H.J. Uenk
J.G. Uenk

Vorden, 16 augustus 1992

Voor uw overweldigende belangstelling en me-
deleven, zowel persoonlijk als in de vorm van
brieven en kaarten, na het overlijden van onze
zoon, kleinzoon, broer, zwager, oom en neef

Ronald Wiekart

betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Wiekart

Vorden, augustus 1992

WILINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

Daar het ons onmogelijk is een
ieder persoonlijk te bedanken
voor de overweldigende be-
langstelling na het overlijden
van mijn lieve vriend, onze lie-
ve zoon en lieve broer

Henk de Greef

doen wij het langs deze weg.
Het was voor ons een grote
steun en hartverwarmend.

Peggy Biekart
fam. de Greef
fam. Biekart

Hengelo (Gld.), augustus 1992

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken die ons 25-jarig hu-
welijksfeest in welke vorm dan
ook tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Henk Siemes
Marietje Siemes-Slief

Vorden, augustus 1992

Zondags-
schoolmateriaal

en
studieboeken

EVANGELISCHE
BOEKHANDEL

'De Vonk'
Warnsveldseweg 98
Zutphen-Tel. 14569

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

TE KOOP:

z.g.a.n.

Kawasaki
type KZ 305 LTD

(shopper) 1988

Km-stand: 5000 mijl
Vaste prijs f 5250,-

Tel.05753-2616

No 18.00 uur

Wilt U leren

knippen en naaien
of wilt U de kneepjes van
het vak leren, dat kan bij:

J. Kroese-Olthof
Het Kerspel 28

Vorden

Bij voldoende belangstelling
ook les

één keer in de twee weken
en 's morgens les.

8e/ voor 'ml. en opgave:
tel. 05752-1053

b.g.g.05752-1603

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

Met ingang van 1 september is

„b' <£lfce êmttoöe"
dinsdags weer

GESLOTEN

bedankt
in verband met

bedrijfsbeëindiging
haar sponsor

SUPER JOOP CORNELIS

DEZE WEEK:

Heerlijke
ROOMBOTERCAKE

NU van 6,95 voor 6,25
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

MARIONETTEN-
THEATER

IN HET
"DORPSCENTRUM"

woensdag 26 augustus
aanvang 14.00 uur

leeftijd van 4 t/m 12 jaar
entree f 3,75 incl. tractatie

/TicHTine
DORP/CEflTRUm
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

KEURSLAGER

Smullen
van pikante

rosbief!
Steeds meer klanten vragen om een recept voor
het bereiden van vlees in de combi-magnetron.

Deze week hebben we vlees in de aanbieding dat
daarvoor prima geschikt is: rosbief. Het recept
voor rosbief met pikante saus vindt u in Koken

met de Keurslager van deze maand, nummer 37.

WIJNCERVE-
LAATWORST

500 gram 12.25
100 gram 2.25

GEVULDE
KALKOEN

BIEF-
STUKJES

100 gram

245

Eén dag in de week
extra voordeel!
Deze week:

GEKRUID
GEHAKT

100 gram
425

Volgende week:
Shoarmavlees

vleeswarenspecial

PROVENgAALSE

KIPPASTEI 100 gram JL.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

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

Wie gaat er mee naar de

FLORIADE
Elke woensdag t/m 30 september.

Vertrek vanaf Marktplein:
Ruurlo 7.30 uur — Vorden 7.45 uur

Zutphen 8.00 uur — Brummen 8.15 uur
Eerbeek 8.20 uur

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

Voor boekingen:

HAVI-reizen J . L. HSITGn
Klarenbeekseweg 14 —VOORST

Tel. 05758-1334

Alleen bij voldoende deelname.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 21 augustus 1992, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt hetont-
werp-bestemmingsplan 'Buitengebied 1992, no. 2.'.

Dit plan heeft betrekking op het perceel l Jselweg 23 te
Vierakker en biedt een verruiming van de mogelijkhe-
den voor bebouwing t.b.v. de uitoefening van een zgn.
vrij beroep.

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, 20 augustus 1992,
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.



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

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf IL 00 uur
volgens afspraak.

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

voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

^VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethou-
ders over aan de gemeenteraad aan-
geboden raadsvoorstellen tot het ne-
men van een besluit. Zo nodig stellen
burgemeester en wethouders naar
aanleidingvan een advies voorstellen
nog bij of houden deze aan. Ook
kunnen raadsvoorstellen ingetrok-
ken worden. De leden van de com-
missies zijn tevens raadslid.
De commissie voor financiën en
openbare werken vergadert op dins-
dag 25 augustus 1992 om 19.30 uur
in het gemeentehuis. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:

— subsidie vereniging Vordense
Bad- en Zweminrichting Tn de
Dennen';

— vervroegd uittreden medewerker
bevolking;

— aanleg van riolering in het bui-
tengebied;

— wijziging begroting 1992;
- bouwrijpmaken van het perceel

Insulindelaan 24 (voormalig ter-
rein van Van Snellenberg);

— uitruil percelen grond aan de
Smidsstraat;

— bouwrijpmaken van gronden in
het complex Kranenburg, Kerk-
weide;

— verkoop grond aan de Laegte.

De commissie voor algemeen be-
stuur vergadert op dinsdag 25 augus-
tus 1992 om 20.30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:

— Algemene plaatselijke verorde-
ning;

— wijziging van de Verordening op
de behandeling van bezwaar- en
beroepschriften gemeente Vor-
den;

— bouwrijpmaken van het perceel
Insulindelaan 24 (voormalig ter-
rein van Van Snellenberg);

— uitruil percelen grond aan de
Smidsstraat;

— bouwrijpmaken van gronden in
het complex Kranenburg, Kerk-
weide;

— verkoop grond aan de Laegte;
— vaststelling bestemmingsplan

'Vorden-Kom 1992,no. l' (Smids-
straat) .

De commissie voor milieu, welzijn,
onderwijs en personeelszaken verga-
dert op woensdag 26 augustus 1992
om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende on-
derwerpen:- subsidie vereniging Vor-
dense Bad- en Zweminrichting 'In de
Dennen';

— wijziging gemeenschappelijke re-
geling Werkvoorzieningsschap
Regio Zutphen;

— wijziging regeling Gewest Midden
Ijssel met betrekking tot Kaderwet
volwasseneneducatie 1991;

— vervroegd uittreden medewerker
bevolking;

— verhuur Kindercentrum 'de Klim-
boom', hetWiemelink40;

— aanleg van riolering in het bui-
tengebied.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over
de onderwerpen die op de agenda
staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens commissie-
stukken, liggen ter inzage in de bi-
bliotheek te Vorden en in de Rabo-
bank te Wichmond. Als u wilt inspre-
ken,moetuditvoordatdebehandeling
van de agenda begint aan de voorzit-
ter of de secretaris van de commissie
meedelen. De mogelijkheid om in te
spreken wordt geboden voordat de
behandeling van het betreffende
agendapunt begint. De mogelijkheid
bestaat dat de commissieleden u tij-
dens de behandeling van het agenda-
punt vragen stellen. Tevens kan de

f G •EMEENTERAAD
VERGADERT OP

l SEPTEMBER 1992

Op l september 1992 vergadert de
gemeenteraad in het gemeentehuis.
Deze vergadering is openbaar en be-
gint om 19.00 uur. Aan het eind van
de vergadering, na de rondvraag, be-
staat de mogelijkheid om in het
openbaar tegen de gemeenteraad te
spreken. Dit mag niet gaan over een
van de onderwerpen die op de agen-
da staan, omdat u daarover in de
commissievergaderingen kunt in-
spreken. Indien u in deze vergade-
ringhetwoord wenst te voeren dientu
dit op maandag voorafgaande aan de
raadsvergadering op te geven bij de
gemeentesecretaris, onder vermel-
ding van het onderwerp waarover u
het woordt wilt voeren. Op de agen-
da staan de volgende onderwerpen:

— Algemene plaatselijke verorde-
ning;

— subsidie vereniging Vordense
Bad- en Zweminrichting 'In de
Dennen';

— wijziging gemeenschappelijke re-
geling Werkvoorzieningsschap
Regio Zutphen;

— wijziging regeling Gewest Midden
IJssel met betrekking tot Kaderwet
volwasseneneducatie 1 99 1 ;

— wijziging van de Verordening op
de behandeling van bezwaar- en
beroepschriften gemeente Vor-
den;

— vervroegd uittreden medewerker
bevolking;

— verhuur Kindercentrum 'de Klim-
boom', hetWiemelink40;

— aanleg van riolering in het bui-
tengebied;

— wijziging begroting 1992;
— bouwrijpmaken van het perceel

Insulindalaan 24 (voormalig ter-
rein van Van Snellenberg) ;

— uitruil percelen grond aan de
Smidsstraat;

— bouwrijpmaken van gronden in
het complex Kranenburg, Kerk-
weide;

— verkoop grond aan de Laegte;
— vaststelling bestemmingsplan

'Vorden-Kom 1992, no. l' (Smids-
straat) .

•"
^PARKEREN

CARAVANS IN DE
BEBOUWDE KOM

Geparkeerde caravans e. d. kunnen
het uiterlijk aanzien van de bebouw-
de kommen verstoren. Indien derge-
lijke objecten voor woningen van an-
deren geparkeerd worden, geeft dit
ook overlast doordat het uitzicht
naar buiten dan ernstig wordt belem-
merd.
Caravans, kampeerwagens of andere
voertuigen die voor de recreatie wor-
den gebruikt, mogen, op grond van
de Algemene plaatselijke verorde-
ning, niet langer dan drie achtereen-
volgende dagen op wegen binnen de
bebouwde kommen geparkeerd
staan. De bebouwde kommen zijn de
kernen van Vorden, Kranenburg en
Wichmond.

OORKOM EEN
NIEUW RIJEXAMEN

VERNIEUW UW OUDE
RIJBEWIJS

Vanaf l oktober 1992 is het niet lan-
ger mogelijk oude rijbewijzen te ver-
nieuwen. Het gaat om de uitvoerin-
gen op linnen die te herkennen zijn
aan de manier waarop de pasfoto is
vastgemaakt: de foto zit met twee rin-
getjes aan het rijbewijs vast.
Als u nog zo'n rijbewijs heeft, dan
mag u daar in Nederland al niet meer
mee rijden, want dergelijke rijbewij-
zen zijn al lang niet meer geldig.
Wanneer er op uw rijbewijs na 'gel-
dig tot': een datum is ingevuld na 30
juni 1985, is het in principe nog wel
mogelijk een nieuw rijbewijs aan te
vragen. Rijbewijzen die voor l juli
1985 zijn verlopen, komen niet meer
voor vernieuwing in aanmerking.

Wat moet u doen? Ga zo snel moge-
lijk met uw oude rijbewijs en twee re-
cente, identieke pasfoto's naar het
gemeentehuis, buro Burgerzaken.
Nadat u de kosten voor vernieuwing
heeft voldaan (f31,-), kunt u het
nieuwe rijbewijs in het algemeen bin-
nen enkele dagen al ophalen. Zowel

voor het aanvragen als het afhalen
van het nieuwe rijbewijs moet de per-
soon, waarvoor het nieuwe rijbewijs
bestemd is, zelf komen.
Wacht met de nieuwe aanvraag niet
tot het allerlaatste moment, want in
sommige bijzondere gevallen zal de
gemeente bijvoorbeeld vragen om
een geneeskundige verklaring van
het CBR. Het verkrijgen van zo'n ver-
klaring kan enkele weken in beslag
nemen. (Een formulieren hiervoor
kan tegen betaling van f 27,40 wor-
den afgehaald bij buro Burgerza-
ken.) Wanneer uw verzoek voor l ok-
tober niet van alle noodzakelijke ge-
gevens is voorzien wordt de aanvraag
niet meer in behandeling genomen.
Ook voor emigranten met oude rij-
bewijzen geldt de uiterste datum van
l oktober 1992. Wanneer dus een
verzoek met alle noodzakelijke pa-
pieren na die datum binnen komt bij
de Rijksdienst voor het Wegverkeer,
heeft men formeel geen aanvraag ge-
daan. U krijgt dan geen nieuw rijbe-
wijs meer. Voor deze groep personen
geldt dat zij een formulier kunnen
aanvragen bij: Rijksdienst voor het
Wegverkeer, Postbus 9000, 9640 HA
Veendam, onder vermelding van een
Nederlands correspondentie-adres.
Telefoon: (0)5987-99802.

LET OP:
Oude rijbewijzen die op of na l okto-
ber 1992 worden aangeboden kun-
nen niet meer worden vernieuwd.
OM EEN NIEUW RIJBEWIJS TE KRIJ-
GEN MOÉT U DAN OPNIEUW HET
RIJEXAMEN AFLEGGEN.

m'rr
j* tlONDEN AAN DE

LIJN
De laatste tijd wordt er veel geklaagd
over loslopende honden binnen de
bebouwde kom. In • de Algemene
plaatselijke verordening is een artikel
opgenomen waarin staat dat de eige-
naar of houder van een hond die
hond bijden de bebouwde kom niet
mag laM^open zonder dat die hond
is aangelijnd.

De hond aan de lijn (kort-aange-
lijnd) is beter voor mens en dier. De
hond kj|i clan, wanneer hij ergens
voor sc^plt, geen plotselinge uitval
doen naar andere mensen, want ver-
geet niet dat veel mensen bang zijn
voor honden. Misschien onterecht,
maar het is nu eenmaal zo. Tevens
kan de verkeersveiligheid door loslo-
pende honden in gevaar worden ge-
bracht. Over een kort-aangelijnde
hond hebt u kontrole, over een loslo-
pende hond niet. Houd daar als hon-
debezitter rekening mee.

fi-'M IJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN

In verband met de jaarlijkse feest-
week te Wichmond van 22 tot en met
29 augustus 1992 hebben burge-
meester en wethouders besloten om
de volgende tijdelijke verkeersmaat-
regelen te treffen:

- op 22 augustus 1992 van 19.00
uur tot 24.00 uur, afsluiten van
een gedeelte van de Baakseweg
vanaf de Riethuisweg tot de Beek-
laan, voor alle verkeer, inclusief
voetgangers;

— van 22 tot en met 30 augustus
1992 van 19.30 uur tot 23.30 uur
instellen van een parkeerverbod
voor de Beeklaan;

-op 25 augustus 1992 van 17.00
uur tot 21.00 uur de Baakseweg
vanaf de Beeklaan tot aan de Riet-
huisweg af te sluiten voor alle ver-
keer, behalve voetgangers;

-op 29 augustus 1992 van 12.00
uur tot 15.30 uur de Dorpsstraat,
de Hackforterweg vanaf de Dorps-
straat tot aan de Baakseweg, de
Vierakkersestraatweg vanaf de Ba-
ron van der Heijdenlaan tot aan
de Boshuisweg en de Beeklaan, af-
sluiten voor alle verkeer, behalve
voetgangers.

In verband met de 17e wielerronde
van Wichmond op 26 augustus 1992
hebben burgemeester en wethou-
ders besloten de volgende verkeers-
maatregelen te treffen:

— afsluiten voor alle verkeer van: de
Dorpsstraat tot aan het pand Ba-
ron van der Heijdenlaan 21, de
Baron van der Heijdenlaan en de
Vierakkersestraatweg vanaf de Ba-
ron van der Heijdenlaan tot aan
de Beckenstraat, van 17.00 uur tot
21.30 uur.

KTIE TANKSLAG

De in het afgelopen jaar gehouden
aktie Tankslag is een sukses geble-
ken. Er zijn 182 tanks op milieuhy-
giënisch verantwoorde wijze onscha-
delijk gemaakt. Toch zijn er nog
ruim 100 ondergrondse tanks gere-
gistreerd, die om uiteenlopende re-
denen nog in gebruik zijn, naast een
aantal tanks die (vermoedelijk) on-
gebruikt in de bodem liggen.
Op l januari 1995 moeten alle niet
meer in gebruik zijnde ondergrond-
se olietanks op milieuvriendelijke
wijze onschadelijk zijn gemaakt. Het
is dan ook van het grootste belang
dat deze tanks alsnog worden aange-
pakt, ter voorkoming van problemen
met lekkage e.d. De tankeigenaar/
bezitter is financieel aansprakelijk
voor de gevolgen van lekkage. Een
reden te meer dus om alsnog tot aan-
melding over te gaan bij de gemeen-
te om deze onschadelijk te laten ma-
ken. Gemeentelijke subsidie krijgt u
weliswaar niet meer, maar een pro-
vinciale subsidie is niet uitgesloten.
Een ieder die een ondergrondse tank
in gebruik houdt, zal met ingang van
l januari 1995 jaarlijks met hoge
keuringskosten geconfronteerd wor-
den. Mede om die reden is het beter
dergelijke in gebruik zijnde tanks bo-
vengronds te plaatsen in een lekbak.
Dat heeft als voordeel dat u dan geen
keuringskosten hoeft te voldoen en u
geen risico's meer loopt voor gevol-
gen van ondergrondse lekkage van
tanks.

LGEMENE
PLAATSELIJKE

VERORDENING

Op 29 maart 1988 heeft de gemeen-
teraad de Algemene plaatselijke ver-
ordening (Apv) vastgesteld overeen-
komstig het model van de Vereniging
van Nederlandse Gemeegfen (VNG) .
Daarna is de Apv 5 keer gBrijzigd. Bij
de laatste twee wijzigingen is het mo-
del van de VNG verlaten. Op verzoek
van de gemeenteraad hebben burge-
meester en wethouders^le Apv op
overbodige regelgevin^^Rtoetst en
aangepast.
In de nieuwe Apv, die geënt blijft op
het model van de VNG, zijn een aan-
tal artikelen niet meer opgenomen,
aangepast of toegevoegd. Dit betref-
fen o.a.:

— openbaar water (geschrapt), aan-
gezien er in Vorden geen open-
baar water is dat geschikt is voor
onder andere woonschepen;

— gevonden voorwerpen (ge-
schrapt), aangezien het (Nieuw)
Burgerlijk Wetboek een afdoende
regeling bevat;

— de wijze van ophalen van het huis-
vuil (aanbieden in mini-contai-
ners) (gewijzigd);

— binnen eenjaar na afgifte van een
kapvergunning moet gebruik
worden gemaakt van deze vergun-
ning (toegevoegd).

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor de nieuwe
Apv vast te stellen.

l* SUBSIDIE
VERENIGING

VORDENSE BAD-EN
ZWEMINRICHTING
'IN DE DENNEN' .

De vereniging Vordense Bad- en
Zweminrichting 'In de Dennen'
heeft de jaarrekening 1991 en de be-
groting 1992 ter goedkeuring inge-
zonden.
Naar aanleiding hiervan stellen bur-
gemeester en wethouders de ge-
meenteraad voor de jaarrekening
over 1991 goed te keuren en het sub-
sidie definitief vast te stellen op
f 157.950,81. Tevens stellen burge-
meester en wethouders voor de be-
groting 1992 goed te keuren en het
subsidie voorlopig vast te stellen op
f 171.000,-.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

neneducatie 1991 (KVE) zijn de ge-
meenten met ingang van l januari
1992 verantwoordelijk voor de aktivi-
teitenplanning in de volwassenene-
ducatie. De gemeenten moeten hier-
bij samenwerken op grond van de
Wet gemeenschappelijke regelingen
(WGR). Dit houdt in dat jaarlijks op
WGR-schaal een regionaal educatief
plan moet worden vastgesteld voor
de deelterreinen vormings- en ont-
wikkelingswerk, basiseducatie, voort-
gezet algemeen volwassenenonder-
wijs (VAVO) en de deeltijd-middel-
baar beroepsonderwijs (deeltijd-
MBO). De samenwerkende gemeen-
ten dienen in 1992 plannen vast te
stellen voor vormings- en ontwikke-
lingswerk en basiseducatie voor het
jaar 1993.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor in te stemmen
met de wijziging.

IJZIGING
VERORDENING

BEZWAAR- EN
BEROEPSCHRIFTEN

Op 4 juni 1992 is de Wet Administra-
tieve rechtspraak overheidsbeschik-
kingen gewijzigd. Voor deze wijzi-
ging was het in bijna elk geval ver-
plicht een hoorzitting te houden in-
dien er een bezwaarschrift was inge-
diend. Nu is deze verplichting verval-
len indien een bezwaarschrift kenne-
lijk ongegrond is of indien de in-
dieners van het bezwaaarschrift ver-
klaard hebben geen gebruik te willen
maken van het recht om gehoord te
worden. Als aan het bezwaar volledig
tegemoet gekomen wordt en andere
belanghebbenden daardoor niet in
hun belangen kunnen worden ge-
schaad hoeft er ook geen hoozitting
meer te komen. Al eerder is de ver-
plichting een hoorzitting te houden
vervallen als het bezwaarschrift niet
ontvankelijk is doordat het bijvoor-
beeld te laat is ingediend.

Deze wijzigingen dienen ook te wor-
den opgenomen in de door de ge-
meenteraad vastgestelde 'Verorde-
ning op de behandeling van be-
zwaar- en beroepschriften gemeente
Vorden'. Burgemeester en wethou-
ders stellen de gemeenteraad voor
hiertoe over te gaan.

j« VERHUUR KINDER-
CENTRUM

'DE KLIMBOOM'
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor het kinder-
centrum 'de Klimboom' aan de stich-
ting Kinderopvang Vorden te verhu-
ren. Het is de bedoeling dat het ge-
bouw later aan de stichting wordt ver-
kocht.

IJZIGING
REGELING GEWEST

MIDDEN IJSSEL
M.B.T. KADERWET

VOLWASSENEN-
EDUCATIE 1991 -

Op grond van de Kaderwet volwasse-

WONINGEN
AAN DE INSULINDE-

LAAN

Op het voormalig terrein vna de fir-
ma Van Snellenberg gaat de woning-
bouwvereniging 'Thuis Best' dit na-
jaar starten met de bouw van 10 be-
jaardenwoningen. Het terrein zal
derhalve op korte termijn bouwrijp
moeten zijn.

Burgemeester en wethoduers stellen
de gemeenteraad voor hiervoor een
bedrag van f214.040,- beschikbaar
te stellen. Eerder heeft de gemeente-
raad al besloten om voor aankoop en
onderzoek bodemsanering een be-
drag van f317.000,- beschikbaar te
stellen.

j» VASTSTELLING
BESTEMMINGSPLAN

VORDEN-KOM 1992,
NO. l

Dit plan maakt het mogelijk om een
woning aan de Smidsstraat te bou-
wen. Tegen het ontwerp van het plan
heeft niemand bezwaar gemaakt.
Voor het bouwen van de woning is
inmiddels, nadat gedeputeerde sta-
ten van Gelderland h ieroor toestem-
ming hadden verleend, een bouwver-
gunning verleend.

WONINGEN IN
KRANENBURG

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om vor de on-
tsluiting van drie bouwkavels in Kra-
nenburg een bedrag van f51.000,-
beschikbaar te stellen. Een gedeelte
van de Kerkweide inclusief trottoirs
en groenstroken moeten worden
aangelegd, ook komen er enkele
lichtmasten.

ERKOOP GROND IN
ADDINKHOF

Ten behoeve van de bouw van 5 wo-
ningen aan de Laegte in plan Ad-
dinkhof, stellen burgemeester en
wethoduers de gemeenteraad voor
de grond hiervoor te verkopen aan
de woningbouwvereniging 'Thuis
Best'.

^AANLEG RIOLERING
IN HET BUITEN-

GEBIED
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een kre-
diet van f 539.250,- beschikbaar te
stellen voor de aanleg van riolering
in een deel van het buitengebied.
Het gaat hierbij om het gebied rond-
om het waterwingebied, de Oude
Zutphenseweg/Larenseweg. De aan-
leg van riolering in het waterwinge-
bied zelf is thans in volle gang.
Het gebied waarvoor burgemeester
en wethouders thans een krediet vra-
gen kent 4 omvangrijke lozers. Deze
moeten op grond van wettelijke voor-
schriften voor l juli 1993 op de riole-
ring zijn aangesloten. Na aansluiting
van deze 4 zijn alle omvangrijke lo-
zers in Vorden op de riolering aange-
sloten.
De kosten voor aansluiting berekent
de gemeenteraad door in de riool-
rechten. De rechten zullen tot 1996
oplopen tot f 200,- per aansluiting.
De volgende 10 jaren stijgen deze
lasten met gemiddeld f 10,- per jaar.
In 2005 wordt er een stabiel tarief
verwacht van ongeveer f 300,- per
aansluiting. Overigens subsidieert de
provincie 25 procent van de kosten
van de aanleg.

Burgemeester en wethouders zijn er
geen voorstander van om een eigen
bijdrage te vragen voor de aanslui-
ting op de riolering. Dit kan drem-
pels opwerpen en is niet in het be-
lang van het milieu. Een eigen bij-
drage heeft slechts een gering effect
op de hoogte van de rioolrechten.

OUW-

VERGUNNINGEN

Op 10 augustus jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouw-
vergunning verleend aan:

- de heer P.G.H, van Asselt, Het
Hoge 6c te Vorden, voor het bou-
wen van een berging op het per-
ceel Het Hoge 6c te Vorden;

— de heer B.A. Heijenk, Joostinkweg
4 te Vorden, voor het bouwen van
een loods ter vervanging van twee
schuren op het perceel Joostink-
weg 4 te Vorden;

— de heer J. Bosch, Schuttestraat 7
te Vorden, voor het bouwen van
een mestsilo op het perceel Schut-
testraat 7 te Vorden;

— de heer D. Vruggink, de Een-
dracht 9 te Vorden, voor het bou-
wen van een berging op het per-
ceel de Eendracht 9 te Vorden.

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

i MOOI MEEGENOMEN',
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Anke Nieuwenhuis uit Vorden
in cowboyland

Enige tijd geleden won A nke Nieuwenhuis de hoofdprijs in een kleurwedstrijddie onze krant samen met het Pony p ark Slag-
haren organiseerde. Anke won een Western-uitrusting en kreeg bovendien een set toegangskaartjes. Dolle pret dus. Een
paar dagen geleden was het zover dat A nke zich in het Ponypark Slagharen meldde. Het werd een geweldige dag. Een van de
hoogtepunten was het in ontvangst nemen van de uitrusting. Een extra verrassing was dat er daarna ook nog een foto werd
gemaakt. Dat gebeurde in het Westerndorp OK Corrall, een onderdeel van het ponypark. U ziet het resultaat.

Jubal haalt
oud papier op
Muziekvereniging Jubal haalt in de
maand augustus weer papier op. Zij
doen dit vanwege de optocht niet op
29 augustus doch een week eerder op
22 augustus.
De mensen uit de kern van Wich-
mond kunnen zoals gebruikelijk het
papier in dozen langs de weg zetten.
Het buitengebied van Wichmond en
Vierakker kunnen hun papier op vrij-
dagmiddag en zaterdagochtend in de
container kwijt welke bij de fam.
Boenink aan de Boshuisweg staat.

Agrarische
wedstrijdendag
Elk jaar wordt er in Gelderland een
agrarische wedstrijdendag georgani-
seerd. Dit jaar organiseren Agrarisch
Jongeren Kontakt Jong Gelre Steen-
deren en AJK De Graafschap deze
dag. Het doel van deze dag is dat jon-
geren uit de hele provincie gezellig
en sportief bezig zijn. De wedstrijden
hebben betrekking op werkzaamhe-
den uit de dagelijkse praktijk op de
agrarische bedrijven. Ook is deze dag
interessant voor niet-agrariërs door-
dat er informatiestands aanwezig

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

In Duitsland is "Sauerbraten" een erg populair gerecht. Het vlees wordt
gemarineerd voordat het wordt gebraden. Rosbief is een mooi stuk
rundvlees waaraan een mooi randje vet kan zitten.

Reken voor 4 a 5 personen op een stuk rosbief van ongeveer l kilo.

Bereid eerst de marinadc.
Breng in een pan '/2 liter rode wijnazijn of kruidenazijn samen met een-
zelfde hoeveelheid water aan de kook. Voeg 2 eetlepels (zonnebloem)
olie, 2 grof gesnipperde uien, 2 verkruimelde laurierbladeren, 4 kruidna-
gelen, l theelepel gedroogde tijm en 3 eetlepels grof gehakte peterselie
toe. Laat alles gedurende 15 minuten zachtjes trekken. Neem de pan van
de warmtebron en laat de marinade volkomen koud worden.

Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat zout en
(veel) grof gemalen zwarte peper. Laat het vlees hierna een kwartiertje
liggen. Leg het vervolgens in de marinade en laat het er 24 tot 36 uur in
liggen. Keer het vlees van tijd tot tijd om. Neem het vlees daarna uit de
marinade en maak het weer droog met keukenpapier.

Verhit 125 gram boter in een passende braadpan. Wacht tot het schuim
op de boter voor een groot gedeelte is weggetrokken. Schroei het vlees er
in 10 minuten aan alle kanten in dicht. Temper de warmtebron. Voeg nog
een extra stukje (ca. 30 gram) boter toe en laat het vlees 40 tot 50 minuten
zachtjes braden. Keer het vlees regelmatig en bedruip het daarbij met de
braadboter. Neem het vlees uit depan en laat het, eventueel verpakt in
aluminiumfolie, 10 tot 15 minuten rusten.
Verwijder ruim de helft van de braadboter. Maak de jus af door aan de
resterende braadboter 2 a 3 deciliter gezeefde marinade toe te voegen.
Roer daarbij alle aanzetsels van de bodem van de pan goed los. Laat de
jus hierna nog enkele minuten fl ink doorkeken.
Snijd het vlees aan tafel op een snijplank in de gewenste hoeveelheden.
Dien de jus apart in een sauskom op.

Tip: geef er rode kool, appelmoes en gekookte aardappelen bij.

Bereidingstjjd: 60 a 70 minuten
Energie per portie: 1795 kj (430 kcal)

zijn van organisaties en bedrijven uit
de agrarische sector.
De wedstMÉndag wordt gehouden
op zaterdagz9 augustus aan de Wolf-
straat in Toldijk. Er wordt gestreden
om de volgende kampioenschappen:
melkrichting veebeoordelen, rood-
bont dubteldoel veebeoordelen,
ploegen 2 ̂ m schaar, trekkerbehen-
digheid, diverse andere onderdelen
met o.a. bloemschikken en handmel-
ken.

De beste deelnemers worden afge-
vaardigd naar de landelijke kam-
pioenschappen. Burgemeester Bud-
dingh van Steenderen opent de dag.
De deelnemende ploegen en vee-
beoordelers moeten zich tussen ne-
gen uur en half tien melden. Aan de
andere onderdelen kan de hele dag
worden deelgenomen.

Ben je geïnteresseerd in deze dag of
wil je je opgeven? Bel gerust Berna
Hermsen 05754-1244 of Henk Wil-
lemsen 05755-2527. Kortom deze
agrarische wedstrijdendag is voor
deelnemers en toeschouwers een
dag vol spanning en gezelligheid die
je niet mag missen. Dus kom op 29
augustus naar Toldijk (volg de bor-
den).

Winkelpresentatie
Het Instituut Midden- en Kleinbe-
drijf Gelderland organiseert in sa-
menwerking met de Kamer van Koo-
phandel en Fabrieken voor Noord-
oost Gelderland te Zutphen de 'the-
madag winkelpresentatie'.
Deze themadag wordt gehouden op
dinsdag 15 september in het Cultu-
reel Centrum in Winterswijk. Deze
dag is bestemd voor ondernemers in
de detailhandel. Uw winkelpresenta-
tie is de afspiegeling van uw onderne-
mingsformule. De inrichting en de
artikelenpresentatie moeten daarop
aansluiten en in harmonie zijn met
de samenstelling van het assorti-
ment.

Tijdens deze themadag zal met be-
hulp van o.a. dia's de presentatie van
het bedrijfin al zijn facetten kritisch
bekeken worden. De adviseurs van
het winkelinrichtingsteam van het
instituut willen u aan de hand van
voorbeelden en ervaringen, ideeën
aanreiken zodat u zelf conclusies
kunt trekken over de presentatie van
uw eigen winkel.
Wilt u nadere informatie dan kunt u
contact opnmen met Jolanda Ban-
nink of Hans van Geffen, Instituut
Midden- en Kleinbedrijf te Zutphen,
telefoon 05750-14203.

Klassementsrit
'In stap en draf

Op 6 september organiseert de vere-
niging van het aangespannen paard
'In stap en draf te Hengelo Gld. haar
jaarlijkse klassementsrit. De tocht zal
trekken door het prachtige coulissen-
landschap van de gemeente Hengelo
Gld. De jurering zal verzorgd wor-
den door de Nederlandse Bond van
het Aangespannen Paard. De rit
wordt vergezeld door enkele hoorn-
blazers terwijl in de middagpauze en-
kele accordeonspelers voor een mu-
zikale omlijsting zullen zorgen.
De deelnemers worden verwacht op
het terrein De Hietmaat. De eerste
sherrystop zal worden gehouden aan
de Riefelerdijk nabij de gemeente-
grens met Steenderen. De middag-
pauze zal plaatsvinden op het terrein
De Hietmaat waar de aanspanningen
om ongeveer twaalf uur worden ver-
wacht. Tevens zullen hier de prijzen
van de jurering worden bekend ge-
maakt.
Voor de middagrit zal worden ver-
trokken richting Keijenborg waar de
tweede sherrystop wordt gehouden
nabij het Booltinkplein en aan alle
deelnemende aanspanningen een
leuke attentie ter herinnering aan de
rit zal worden aangeboden. In geslo-
ten formatie zal de stoet daarna rich-
ting Hengelo vertrekken.

Aangekomen op het terrein De Hiet-
maat stellen alle deelnemers zich op
om zich nog een keer te laten bewon-
deren waarna de jachthoornblazers
de rit afblazen.
Opgave is mogelijk bij mevr. Harm-
sen, telefoon 05753-1678.

Open avond
VU Zutphen

Op maandagavond 31 augustus is de
'open avond' van de Volksuniversi-
teit Zutphen in de IJsselschool, Isen-
doornstraat 22 in Zutphen. U kunt
deze avond kennis nemeijKan alle
cursussen georganiseerd i^tatphen
en Warnsveld.
In de afgelopen j^ren is gebleken dat
de cursussen ook vele inwoners uit
de omliggende gemeenten doen be-
sluiten zich in te schrijven voor een
korte of langere cursus bij de VU.
Ook voor u is er beslist een aantrek-
kelijke cursus in het programma voor
het seizoen 1992-93. Een paar voor-
beelden uit het aanbod: (mandala)te-

kenen, schilderen, zijdeschilderen,
soft furnishing, origami, fijne of ve-
getarische keuken, kunstgeschiede-
nis, muziekgeschiedenis, calligrafie,
lezingencyclus 'ken uw stad' of over
'weer en klimaat', Indonesische of
Russische cultuur, videofilmen, mi-
lieuvriendelijk tuinieren, interieurar-
chitectuur enz. Speciaal voor kinde-
ren zijn er twee cursussen: tekenen
met plezier en ruimtelijk vormen
met klei en gips.
De VU heeft dit seizoen een en ander
veranderd. De uitgebreide cursusca-
talogus 1992-93 is in mei uitgebracht.
Het programma biedt in totaal 75
cursussen over 40 verschillende on-
derwerpen. De uitgave van de catalo-
gus ging samen met de tentoonstel-
ling en de start van de inschrijving-
speriode. De gebruikelijke infotma-
tie-avond is en 'open avond' gewor-
den, dit jaar op 31 augustus. U wordt

niet alleen geïnformeerd door'do-
centen of contactpersonen over de
inhoud van de lessen, ook kunt u zien
hoe docenten en cursisten bezig zijn
tijdens hun cursus. Tijdens de 'open
avond' kunt u zich inschrijven. U
bent van harte welkom op 31 augus-
tus in de IJsselschool.

Fietsvierdaagse
Maandag 17 augustus ging de fiets-
vierdaagse georganiseerd door
Jong Gelre - van start. Er waren 152
ingeschreven deelnemers op de cor-
ste avond. Ook dinsdagavond kon-
den fietsers zich nog inschrijven.
De route van de eerste avond ging
richting Baak, langs allerlei mooie
plekjes en gelukkig met goed fiets-
weer. De deernemers fietsten 20 of 35
kilometer.

POLITIEVARIA
In de nacht van dinsdag 11 op woens-
dag 12 augustus werd er bij twee wo-
ningen aan de Hoetinkhof gepro-
beerd in te breken. Beide keren bleef
het bij een poging. In diezelfde nacht
werd er wel ingebroken in een wo-
ning aan Het Wiemelink. Uit de wo-
ning werd hoofdzakelijk geld wegge-
nomen.
Woensdag 12 augustus tussen 12.00
en 12.15 uur vond er op de Dorps-
straat te Vorden ter hoogte van de su-
permarkt een doorrijding na een aan-
rijding plaats. Een bestuurder van
een personenauto die vanuit de rich-
ting Ruurlo kwam, moets uitwijken
voor een groene PTT-telecomauto
die uit tegengestelde richting nader-
de. De eerste auto liep daarbij lichte
schade op. De PTT-auto passeerde
een stilstaande vrachtauto die op zijn
weghelft stond en hinderde daarbij
de personenauto vanuit de richting
Ruurlo zodanig dat deze moest uit-
wijken en daarbij zelfs het trottoir op
moest rijden. Getuigen van dit voor-
val worden verzocht zich te melden
bij de politie Vorden.
Zaterdag 15 augustus vond er op de
Zutphenseweg een aanrijding plaats
waarbij een 9-jarige fietser licht ge-
wond raakte. Een bestuurder van een
personenauto kon de fietser niet
meer ontwijken toen deze plotseling
naar links uitweek op het moment
dat de bestuurder van de persone-
nauto juist de fietser links wilde pas-
seren.

Op zaterdag 15 augustus vond er ook
een aanrijding plaats op de Overweg.
Het betrof hier een aanrijding tussen
een personenauto en een bromfiets.
Materiële schade was het gevolg.
Verder vond er op zaterdag 15 augus-
tus nog een doorrijding na aanrijding
plaats op de Oude Zutphenseweg.
Twee elkaar tegemoet komende per-
sonenauto's kwamen met de linker
buitenspiegels tegen elkaar. Een van
de bestuurders, vermoedelijk rijden-
de in een blauwe personenauto, reed
meteen door na de aanrijding. Getui-
gen van dit voorval worden verzocht
contact op te nemen met de politie
Vorden.

Verloren voorwerpen
(90) spuitkap van rugspuit, kleur geel,
merk Gloria (95) giropasje (96) re-
genpak, kleur blauw, in houdertasje
(97) sleutels, 2 stuks, aan punt van
koehoorn (98) zonnebril (99) dames-
tas, zwart, met inhoud o.^. porte-
monnaie (100) gouden ring, openge-
werkt model (101) l dameshorloge
met chroomband, merk Casio (102)
sleutelbos, roodleren hoesje.

Gevonden voorwerpen
(49) huissleutels, Lips, 2 stuks (50) fo-
totoestel, merk Konica (51) huissleu-
tel nr. 31 (52) portefeuille, inhoud rij-
bewijs, paspoort e.d.

'Sorbo-prijzenfestival' bij Vezo

Op vrijdag 14 augustus jl. vonden in de
Vezo-filialen in Hengelo Gld., Groen-
lo en Vorden de feestelijke prysuitrei-
kingen plaats van de onlangs gehou-
den kleurwedstrijden. Honderden kin-
deren in de leeftijd van 4-12 jaar heb-
ben met veel enthousiasme* meege-
daan aan deze door Sorbo hij Vezo
georganiseerde aktie.

Het niveau van de inzendingen bleek

zo hoog te zijn dat de jury maar met
moei'e een keus kon maken. Per Ve-
zo-filiaal zijn uiteindelijk drie hoofd-
prijzen toegekend en een gelijk aan-
tal tweede en derde prijzen.
De ontvangers van de hoofdprijzen,
een stereo walkman, waren zichtbaar
in hun nopjes. Zij ontvingen de prijs
uit handen van mevr. Riek Schagen
in haar rol van juffrouw Saartje.
De winnaars van de hoofdprijzen wa-

ren: Esther Oosterholt, Joyce Heu-
tink en Pui-si Chan uit Groenlo; Ta-
mara van Staalduinen, Wendy Pep-
pelman en Kevin Bergervoet uit
Hengelo Gld. en Marleyn Dijkman,
Levi Wentink en Katalinka Groot
Obbink uit Vorden.

De wedstrijd was georganiseerd in het
kader van een uitbreiding .van activi-
teiten van Sorbo by Vezo.



KASTJE KIJKEN BIJ OTTEN

IIKom ook eens kijken, het is bijna niet te geloven!•i

Grote kast, kleine kast, met of zonder toog, licht of donker van kleur, OTTEN heeft die kast vast wel voor u.
Want de keus die u bij OTTEN hebt is heel groot. Mocht u , ondanks het ruime aanbod in modellen en uitvoeringen,

toch geen keus kunnen maken, dan kan OTTEN ook wel een kast naar uw speciale wensen maken.
Zo groot als de keus in kasten, is ook de sortering bankstellen, of u nu een rustiek of een modern type wilt.

U kunt niet alleen een keuze maken uit vele modellen, maar ook uit vele soorten bekleding, of u nu leer of stof wilt,
stof met een dessin of effen, leer in lichte of in donkere kleur. U zegt het maar, de keus is geheel aan u.

OTTEN ruilt uw oude meubels ook in, tegen een leuke prijs, als u bij hem nieuwe koopt, mooi meegenomen!
Een andere, speciale service van OTTEN is de mogelijkheid die hij u biedt om alleen nieuwe, losse kussens te

kopen, als het onderstel van uw eigen meubels nog in prima staat is; praktisch en economisch. Kom gauw kijken!
De verkoophal bij de fabriek is iedere dag, behalve zondags, geopend. Vrijdags tot 21.00, zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20 HalleGId. Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

Ttansschool
Tramstraat 37-39 5^ ^
Lochem rfÉ* 05730-51836

INSCHRIJVING
NIEUWE DANSCURSUS
Vanaf 15 augustus dagelijks inschrijving mogelijk,
ook telefonisch: 05730-51836.

Opgave voor de scholieren:

In LOCHEM op
Zondag 23 augustus van 17.00-19.00 uur .
Vrijdag 28 augustus van 17.00-19.00 uur.

Of in een van de andere plaatsen waar wij lesgeven.

In LAREN:
Maaiu iau 24 augus tus
van 18.00-19.15 uur
in /.aal STEGEMAN

InRUURLO:
Dinsdag 25 augustus
van I X . 15-19.30 uur
in D H L U l l l I

In BORCULO:
Woensdag 26 augus tus
van l S. 15-19.30 uur
in /aal PHÏTRS

InNEEDE:
Maandag 24 augus tus
van 19.30-20.45 uur
i n / a a l M I - Y F - R S

InGEESTEREN:
Woensdag 26 augus tus
van 18.00-19.00 uur
in /aal BAAN

InVORDEN:
Zaterdag 29 augus tus
van l S.00-19.30 uur
in HETDORPS-
CENTRUM

VOOR DE CLUBS VOOR PAREN KUNT ü ZICH OOK
TELEFONISCH OPGEVEN

N.B. De inschrijving is aan de zalen waar les wordt gegeven!
Inschrijfgeld f 10-per persoon.

DANSSCHOOL VEELERS, Tramstraat 37-39, 7241 CH Lochem.
Tel. 05730-51836.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Schoolboeken
bestellen ?

LOGA bellen.
Tel. 05752-3100

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Irfr1-̂

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op de
meest onverwachte momenten. Dan is het belangrijk om
de problemen snel en vakkundig op te lossen. Eén tele-
foontje en wij brengen weer licht in de duisternis. Maar
ook voor komplete elektrische installaties en zelfs uitge-
breide computer gestuurde installaties hebben we vol-
doende kennis en vakmensen in huis.

fcL'J
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

WEEKENDAANBIEDING

Weense APPEL-
KRUIMELPUNTEN
royaal gevulde appelpunten met

verse appel en rozijnen

Gewoon Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:

e MALEN 4 BETALEN
DUS SMULLEN MAAR!

't winkeltje in vers brood en banket

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

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

De Volkskrant/Trouw
vraagt

BEZORGERS/STERS
in Vorden.

Leeftijd 15jr. en ouder.

Tel. 038-215248 (tot 16.00 uur).

Er zijn twee adressen waar u lekker
kunt eten:

het uwe en het onze
Café-Restaurant

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

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

voorheen H. DONDERWINKEL

Van oudsher het vertrouwde adres voor al uw
leveringen van zand, grind, grond en korrelmix

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 - Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-52924065

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL.: 05440-61308

Zaterdag 22 Aug.

$Or businform&tie öé^
64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

NUTS Blokfluit- en
Keyboardclub
Opgave van nieuwe leerlingen is vanaf
heden weer mogelijk voor de instrumenten:

— BLOKFLUIT
— KEYBOARD

Een beperkt aantal les-keyboards is te huur
via de club.
De lessen worden gegeven op
zaterdagmorgen in het Dorpscentrum, start
29 augustus.

Opgave en/of inlichtingen bij het bestuur:
-P.C. Kramer

Het Hoge 56, tel. 3229
- G. Nijenhuis

Vordenseweg 27, tel. l i33
-P. Kater-v.d. Hoef

Molenweg 13, tel. 1668



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,--extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEVRAAGD: medewerker
op varkensfokbedrijf voor 2 a 3
dagen per week. Tevens her-
derpups te koop, ingeënt en
ontwormd. Tel. 05755-2244.

• TE KOOP: grote eiken de-
kenkist met handgestoken
panelen, f175,-. Tel. 05752-
3308.

• TE KOOP: Thomos AT50,
crossbrommer, f 150,-. Tel.
05752-1437.

• TE KOOP GEVRAAGD:
keyboard. Tel. 3229.

• TE HUUR GEVRAAGD:
woning of deel daarvan in
Vorden (het liefst in het dorp)
voor alleenstaande. Brieven
onder nr. 21-1. Bureau Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA Vor-
den.

• TE KOOP: 4 V/2-\r. Tex.
ooien en schapenwol. B. Bar-
geman, Wilmerinkweg 1. Tel.
1558. Vorden.

• TE KOOP: leren bankstel
2-1-1. Bekman, de Horster-
kamp 13, Vorden. Tel.
05752-1850.

• TE KOOP: a.s. vrijdag OP
DE MARKT IN DE KRAAM
V.D. WERELDWINKEL riet-
suiker uit Costa Rica en Mau-
ritius.

• GEVRAAGD: zelfstandige
huish. hulp, 1 halve dag p.w.
Tel. 05752-3762. Na 20.00
uur.

• MET SPOED GEVRAAGD:
woonruimte. Liefst omgeving
Vorden. Huur max. f 500,- per
maand. Tel. 05752-3555. 's A-
vonds tussen 8 en 9 uur.

• GEZOCHT: Man, midden
40, zoekt z.s.m. gestoff.
woonruimte in Vorden of
omg. Brieven ond. nr. 12-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

ALBERT HEIJN
Hengelo (Gld.)

Wij willen ons team van medewerkers graag nog
versterken. Daarom vragen wij een

aktieve VERKOOPSTER
Na een interne opleiding kunnen we U een
aantrekkelijke werkplek aanbieden.
Leeftijd liefst rond 18 jaar.

Reacties aan:

ALBERT HEIJN
Tel. 05753-1205 t.a.v. J.H. Wansink
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.

Party-Restaumnt „De Smid"-Keijenborg is een bedrijf,
gespecialiseerd in kleine tot middengrote partijen (25-150
pers.) waarbij de nadruk ligt op kreativiteit,
ongedwongenheid en gastvrije persoonlijke benadering
van onze gasten.

In deze sfeer zoeken wij een enthousiaste

MEDEWERK(ST)ER
voor min. 20 uur per week

Wij verwachten

Wij bieden

Interesse

Bereidheid tot het volgen van
opleidingen, genegen weekenden en
avonden te werken.
Keuken en
bedien ingswerkzaa mheden.
Plezier in omgang met gasten.
MAVO of gelijkwaardige opleiding.

Salaris aflumkelijk van inzet,
ervaring en leeftijd volgens horeca
CAO.
Plezierige teamgeest.

Neem dan kontakt met ons op tussen
13.30 en 20.00 uur.
Behalve op woensdag.
Tel. 05753-1293, hr. of mevr.
Hilderink, Kerkstraat U, 7256 AR
Keijenborg.

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

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

DD

American Stock
Dorpsstraat 1 9 Vorden

Engelse lessen in Vorden
In september 1992 beginnen in Vorden

ENGELSE CURSUSSEN
voor beginners
en gevorderden

Dag- en avondcursussen
Kleine groepen van 4 - 6 personen

Inlichtingen en registratie:
Hamminkweg 3 - 7251 RB Vorden

Tel. 05752-1443

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

ALLES VOOR UW AUTO

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

DISCOVI RVOE

Tramslraat 37-39 S5T5 „_.
Lochum tfÉk 0573° - 51836

INSCHRIJVING
NIEUWE DANSCURSUS
voor PAREN
Vanaf 15 augustus dagelijks inschrijving mogelijk,
ook telefonisch: 05730-51836.

Tijdens een gezellig avondje uit, onder deskundige leiding
en in een pas verbouwde danszaal, leren wij u de
beginselen van het dansen; of frissen uw geheugen weer
op.

Bovendien krijgt u bij ons de gelegenheid het geleerde
regelmatig op onze dansavonden in praktijk te brengen.

De lessen voor paren worden allemaal in onze dansschool
gegeven, op alle avonden behalve zaterdags.

Voor inschrijven of inlichtingen kunt u dus vanaf 15
augustus bij ons terecht.

DANSSCHOOL VEELERS, Tramstraat 37-39, 7241 CH Lochem.
Tel. 05730-51836.

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergrancn- Lekkere W.ildkorn-tips.

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer- - Waldkorn uiuiiiki heerlijk hij een

granenbrood dat we kennen uit liet Schwarzwald. knp/c bouillon <>/ heldere soep

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt - Waltt/tont wetHalnunuiiKn

Waldkorn uniek in z'n soort. X^i^\iu*~~^?>\ honing is niet Ie vtrsmaéen
x^MïM^

Waldkorn wordt gebakken van een

unieke melange van mout, rogge.

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja,

zonnebloem- en l i jnzaad. Het is r i j k aan

hoogwaardige voedmgsvezels en bouwstoffen.

• / hoerenktiiii /i

ongektnd lekker.

- \\aldkorn mei duttgtintdftt

Arddiiitrbam i> een -uwe deliealti.

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal - Waldkorn mei enkele ph

geproefd en u wi l t niet anders meer. apptlcfpttril tnjriut n

Zo lekker is Waldkorn. gezonde- combinatie.

Waldkorn. Uniek donker meergranenbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

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



Jubileumseizoen vol 'theater-toppers5

Theaterseizoen 1992-93 van de Lochemse Schouwburg staat in het
teken van het 20-jarig bestaan van de schouwburg. Om dit vierde
lustrum te vieren, pakt de schouwburg groots uit met een pro-
gramma vol toppers in 'keuze-abonnement' en 'concertserie' met
een 'muzikale jubileumserie' en een spetterende openingsvoorstel-
ling 'Het vooruitzicht'.

In het keuze-abonnement treft u o.a.
's-werelds beroemdste a capella zan-
gers, The King's Singers aan, de mu-

1 sical Hair uit New York, folkloristisch
zang- en dansgezelschap Lietuva uit
Litouwen en het mime-duo Les Fu-
nambules uit Frankrijk. De zeer suc-
cesvolle programma's van vorig sei-
zoen: Purper, Jeans III, musical Tsje-
chov (met Boudewijn de Groot) en
Hoog Tijd met Mary Dresselhuys en
John Kraaykamp komen nog een
keer terug. Introdans uit Arnhem
komt met een programma op heden-
daagse muziek dat vooral een jong
publiek zal aanspreken. In de con-
certserie treft u musici aan als Karin
Lechner en Sergio Tiempo, Jaap van
Zweden, Jitka Vlasankova en Chris-
tiaan Bor.

Het Vooruitzicht
De openingsvoorstelling Het Voo-
ruitzicht op zaterdag 26 september
zal het jubileumseizoen inluiden
met 's-middags straatmuziek en
-theater, twee kindervoorstellingen
(Circus Custers), in de vroege avond

op de markt een taptoe-achtige hap-
pening 'De Legendarische Muzieks-
how' en daarna in de schouwburg
een non-stop programma op zes po-
dia met een house-party, popgroe-
pen, dans, operette, volksdans, zang
en professionals als Youp van 't Hek,
Introdans en André Manuel.

Muzikale jubileumserie
Grote orkestwerken, al of niet met
koor, blijken zeer goed tot hun recht
te komen in de Grote Kerk. In het ju-
bileumseizoen biedt de schouwburg
een serie aan van drie grootse concer-
ten in deze kerk. Hierin het VU-or-
kest dat o.a. het vioolconcert van Kat-
sjatoerian speelt, de jaarlijkse uitvoe-
ring van de Matthaus Passion en als
afsluiting het Gelders Orkest en het
Nederlands Concertkoor met Ein
Deutsches Requiem van Brahms.

Toneel
Na het grote succes van vorig jaar van
Private Lives is Willem Nijholt weer
te zien in een komedie van Noel Co-

ward: De Markiezin, samen met o.a.
Anne Wil Blankers. Annie M.G.
Schmidt heeft een nieuw blijspel ge-
schreven 'We hebben samen een
paard', gespeeld door o.a. Trudy La-
bij en Annet Nieuwenhuizen. Petra
Laseur en Adriaan van Dis zijn sa-
men te zien in 'Liefdesbrieven' van
Gurney, Theater van het Oosten
speelt twee boeiende stukken rond
een heldin: 'De Jodin van Toledo' en
'Elektra' en het Nationale Toneel
komt met de komedie 'Leonie is over
tijd' van Feydeau. Verder komen ac-
teurs als John Lanting, Carol van
Herwijnen, Ingeborg Elzevier, Hen-
ni Orri, Yvonne Keuls en vele, vele
anderen.

Cabaret
Achttien cabaretvoorstellingen, waa-
ronder een aantal die vorig seizoen
elders al veel succes behaalden: Ka-
rin Bloemen met haar show 'Bosje
Bloemen', Dubbel en Dwars met 'Af-
slag Dokkum', Waardenberg & De
Jong (tweemaal zelfs) en verder o.a.
Simone Kleinsma, Tineke Schouten,
Seth Gaaikema, André Manuel, Har-
rie Jekkers, Herman Finkers (twee-
maal met try-out), Hans Liberg, Hes-
ter Macrander en Jenny Arean.

Muziek
Véél muziek in dit seizoen. Naast de
reeds genoemde Muzikale Jubi-

leumserie blijft de concertserie en
kofïïeconcerten het visitekaartje van
de Lochemse Schouwburg. Daarin
eerste klas musici als de pianisten
Wibi Soerjadi (finalist Lisztconcours
1989), Jitka Vlasankova uit Tsjechos-
lowakije, Martijn van den Hoek, Ka-
rin Lechner en Sergio Tiempo, het
Zwitsers strijkkwartet Quartet Sine
Nomine en het Reizend Muziekge-
zelschap van Christiaan Bor.
Muzikale evenementen in het keu-
ze-abonnement zijn o.a. het Groot
Niet te Vermijden Dans/Show Or-
kest dat voor muzikaal vuurwerk
zorgt, een jong a capella kwartet The
Oom Maw Maw en The King's Sin-
gers uit Londen.

Jeugd
Er zijn twee specifieke jeugdvoor-
stellingen gepland, Jeugdcircus San-
telli en Introdans met 'Ik houd van
Dino' en daarnaast zijn er weer diver-
se voorstellingen die geen specifieke
kindervoorstellingen zijn maar wel
geschikt om kinderen mee naar toe
te nemen. Een mogelijkheid waar
ouders met kinderen vorig seizoen
veel gebruik van maakten en die de
schouwburg dus graag blijft bieden.
Naast toneel, cabaret en muziek ziet
u dans, musical, operette en mime in
het Lochemse programma. Dit pro-
gramma wordt huis-aan-huis ver-
spreid in Lochem en omgeving en
biedt talloze mogelijkheden.

PV Vorden
Op zaterdag 15 augustus werden om
08.00 uur op een afstand van 328 km
in St. Quintin 230 duiven gelost van
de PV Vorden. Om 12.13 uur was de
combinatie H. A. Eykelkamp en zoon
de gelukkige door de eerste duif te
constateren, wat aantoont dat vader
en zoon met een over de hele linie
constant seizoen bezig zijn. De com-
binatie G. en H. Boesveld volgde
snel met een duif, terwijl ook Tonnie

Jurriens en Toon Wesselink een vlot-
te duif wisten te klasseren. Traditie-
getrouw meldde Cor Bruinsma zich
met een tweetal duiven bij de top
tien. Appie Winkels liet met een
achtste positie zien altijd tot de ge-
vaarlijke outsiders te behoren en laat
aankomend talent Erik Oldenhave
vlak achter zich. De eerste tien klas-
seringen zien er als volgt uit:
H.A. Eykelkamp en zoon l, 10; G. en
H. Boesveld 2, 7; A.A. Jurriens 3; T.
Wesselink 4; C. Bruinsma 5,6; A. en
A. Winkels 8; E. Oldenhave 9.

Over incontinentie
gesproken
Wat is incontinentie?

Incontinentie is het onvrijwillig verlies van urine en/of ontlasting. Een een-
voudig antwoord op een eenvoudig vraag. Toch weten maar weinig mensen
iets over incontinentie. Zelfs zij, die er aan lijden weten dikwijls maar half wat
hun kwaal is, hoe de medische wereld er tegen aan kijkt en vooral wat er aan te
doen is.
En dit, terwijl er 500.000 mensen in Nederland min of meer incontinent /ijn.
Over incontinentie wordt nauwelijks of niet gepraat, er ligt een taboe over.

Taboe
Niet zindelijk zijn is maatschappelijk onaanvaardbaar: je moet je er voor scha-
men. Vele incontinente mensen zijn bang voor onbegrip en afwijzing door
hun directe omgeving. Logisch dat zij dikwijls in een maatschappelijk isole-
ment leven. Om dit isolement te doorbreken moet de incontinentie uit de
taboesfeer komen. Iedereen kan last krijgen van incontinentie, zowel mannen
als vrouwen. Het komt bij vrouwen wat vaker voor dan bij mannen; vaker bij
langdurig zieken en gehandicapten dan bij gezonde mensen; vaker bij oude-
ren dan bij jongeren.
Urine-incontinentie komt vaker voor dan ontlasting-incontinentie.

Wat betekent het voor het dagelijks leven ?
Incontinentie varieert van 'een paar druppeltjes' tot het gebruik van luiers
's nachts. Het onvrijwillige urineverlies betekent voor de vrouw of man die het
betreft een beperking van de bewegingsvrijheid. Boodschappen doen, winke-
len, sporten, etc. is alleen mogelijk indien er toiletten in de nabijheid zijn.
Contacten met vrienden en vriendinnen kunnen verminderen door de angst
naar urine te ruiken. De sexualiteit kan verstoord worden door het onvrijwillig
urineverlies en/of krampachtig ophouden tijdens het vrijen.
Mensen met incontinentie beperken zichzelf vaak. Vaak menen ze dat het
hoort bij het ouder worden; ze schamen zich of ervaren het als een grote
wanhoop.

Praten
Praten over incontinentie is belangrijk. Incontinente mensen moeten kunnen
praten over hun problemen. Praten met de directe omgeving, praten met
hulpverleners. De directe omgevingen de hulpverleners 'moeten met begrip
en zo mogelijk met kennis van zaken reageren op vragen en opmerkingen van
de kant van de incontinenten.

Initiatieven
Er zijn ondertussen al verschillende initiatieven genomen om bekendheid te
geven aan het begrip incontinentie, de incontinenten uit hun geïsoleerde
positie te halen en ze te leren omgaan met hun ongemak. Wilt U meer weten
van de hierboven genoemde initiatieven:
Secretariaat St. Incontinentie Nederland/Landelijke Vereniging Incontinen-
tie, Postbus 3440,5203 DK's-Hertogenbosch, tel. 073-122822.

Informatie
Voor een praatje of informatie en advies over incontinentiematerialen kunt u
contact opnemen met een wijkverpleegkundige van het Kruiswerk Oost-Gel-
derland. /ij houden op vaste tijden spreekuur in het wijkgebouw in uw plaats.
De tijden staan in het telefoonboek vermeld. Ook kunt u een afspraak maken
voor een gesprek via telefoonnummer: 06-8806 (3 et. per minuut). Dit num-
mer is 24 uur per dag bereikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met contactpersoon M w. San-
dra Lahallo.

Bredevoort: 25 jaar Gondelvaart
\JE TOERIST die deze zomer door Bredevoort (gemeente Aalten) wandelt, ziet een
prachtig gerestaureerd vestingstadje waar de geschiedenis van de gevels druipt. Hij ziet
niet de koortsachtige activiteiten die achter de deuren in schuren en hallen plaatsvinden.
Bredevoort is al weer volop in de ban van de gondel vaart die in 1992 voor de
vijfentwintigste keer plaats zal vinden. De voorbereidingen duren bijna eenjaar; afgelopen
najaar zijn de plannen gemaakt en vond het eerste overleg al plaats en nu de dagen lang
zijn wordt er 's avonds gebouwd door jong en oud.

W AT IS dat nu, een gondelvaart?
Toen men er 25 jaar geleden mee begon waren het vlotten met voorstel l ingen erop die door
vele waxinelichtjes verlicht werden. Ze worden nog wel gebruikt, die flakkerende
waxinelichtjes, vanwege het romantische effect. De meeste voorstellingen worden echter
verlicht door vele duizenden fietsachterlichtjes die gevoed worden door honderden
accu's. Sommige bouwgroepen zijn door de jaren heen zo bedreven geraakt dat ze
verspringende beelden op hun gondel produceren. Een enkele groep maakt er zelfs een
tekenfilm van. Ook zijn er groepen die in "rondbouw" bouwen: een gebouw of een
machine is in drie dimensies nagebouwd en ook aan alle zijden verlicht.

U KUNT op een van de vier gondelvaarten al vanaf 18.00 uur plaatsnemen op de grote
tribune die staat opgesteld langs de stadsgracht. Want daar gaat alles gebeuren, op die
rustieke gracht die omzoomd wordt door de eeuwenoude bomen van de tuin van Sint-
Bernhardus. -
Vanaf 19.00 uur kunt U genieten van het voorprogramma. Om 20.00 uur vindt dan de
opening plaats waarna U weer kunt genieten van muziek: op vrijdag 28 augustus de
muziekvereniging Excelsior uit Bredevoort, op zaterdag 29 augustus de BOK AGE-band
uit Bocholt, op vrijdag 4 september de Politiekapel uit Apeldoorn, op zaterdag
5 september de Stadtische Kapelle Ahaus. Als het dan donker wordt gaan de gondels
trekken. Begeleid door passende tekst en muziek toveren ze een sprookje van licht voor
U op het water. U gaat geheel op in deze sfeer van licht, donker en romantiek. Brandende
fakkels, zowel dr i jvend op het water als gebruikt door dansers, maken alles nog mooier.
In deze sfeer vergeet U alles.

H/EN DAVEREND vuurwerk roept U weer tot de realiteit. Ons vuurwerk in de luchten
op het water heeft een grote naam in de streek en terecht! Dit is dan het knallende einde
van de gondelvaart, maar nog niet van een avondje Bredevoort. In ons stadje zijn enkele
honderden tu inen verl icht . Een wandeling door ons plaatsje laat het sprookje nog even
voortduren. Op de Markt is het gezellig: U kunt er genieten van optredens alsook een hap je
of een drankje gebruiken. Heel gezellig is het ook in de plaatselijke cate's waar de
"aftergondelvaart" nog uren doorgaat.

DEZE JUBILEUMGONDELVAARTEN worden dus gehouden op vrijdag 28 en
zaterdag 29 augustus en op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. De officiële start is om
20.00 uur. De entree is ƒ 9,— voor volwassenen en ƒ 3,-- voor kinderen. Tribuneplaatsen
kosten ƒ 3,— extra. Het parkeren is gratis (er is zeer veel parkeerruimte beschikbaar).
U bent van harte welkom in Bredevoort om samen met ons 25 jaar gondelvaart te vieren!

PKVnam deel
aan fokkersdagen
Op de jaarlijkse fokkersdag van de
Nederlandse Rex-Satijn en Voskonij-
nenclub welke gehouden werd te
Wierden behaalde het PKV-lid M.G.
Lijftogt met zijn Rex-konijn in de
castorkleur de predikaten l x F en 3
x ZG. Bij de hoofdereprijzen kreeg
een jonge voedster de bekroning
mooiste voedster bij de castorkleur.

Ook werd de fokkersdag van de Ne-
derlandse Zilverclub gehouden in
Leerdam. Hier behaalde het PKV-lid
H. van Heerde met kleinzilver mid-
denkonijn grijs 4 x ZG.

Het volgende evenement is de eigen
jongdierendag op 19 september wel-
ke wordt gehouden in het pand van
Drukkerij Weevers. Er wordt een
grote belangstelling verwacht.

AUGUSTUS:
19 l Jndesc molen, verhalen
20 VVV, be/.ichtiging kasteel Voreien
21 LR en PC De Graafschap,

Klootschietavond bij Lenselink,
Vosheuvelweg

21 SWOV, Open Tafd de Wehme
22 VW, de Knupduukskes -

folkloristische fietstocht
22-23 Wichmond, vogelschieten en

fietstocht
24 V W, bezichtiging kasteel Vorden
25 KBO soos Kranenburg, /.aal

Eykelkamp
25 SWOV, Open Tafel de Wehme
25 I lackfort, Ie/ing

Natuurmonumenten

25 t/m 29 Volksfeest Wichmond,
optocht, kermis, wieleironde

2(i Touwtrektoernooi Medler
2(i Welfare, handwc-i ken de Wehme
2(i Lindese molen, verhalen
27 Bejaardenmiddag Vierakker-

Wichmond, Ludgeiusgebouw
27 Bejaardenkring, Dorpscentrum
27 VVV, bezichtiging kasteel Vonlen
2H SWOV, Open Tafel de Wehme
29 W Vorden, voetbaltoc-rnooi
30 Clubhuis Medler,

touwt rektoernooi
30 HSV de Snoekbaars,

viswedstrijden senioren
30 RK Kerk Kranenburg,

tentoonstelling 125 jaar Kerkelijk
l .even

3 l V W, be/.ichting kasteel Vorden

SEPTEMBER:
3 HVG dorp, Fietstocht, 's middags

vanaf de kerk
5 JongGelre, Idootschiettoemooi

't Zwaantje
7 VW, be/.ichtiging Kasuv! Vorden
9 Welfare, Handwerken, de Wehme

10 Bejaardenkring, Dorpscentrum
12 Open Monumentendag
13 VAMC, Herfstrit, café K.ykelkamp
13 HSV de Snoekbaars,

seniorwedstrijd
14 WV, bezichtiging Kasteel Vorden
l 5 KP( ), dhr.J. ter Beek, Ie/ing
15 KPO Vierakker, Keuringsdienst

van Waren
15 NCVB, Fietstocht AVIKO
15 NCVB, ds. H.Westerink
K) HVGdorj), /uivelavond
19 Open Dag, Gemeente Vorden
19 WNF, N at uurwandeling'den

Bramel'
20 Fietsoi ienteringsrit, Lindens

Volksfeest
21 VW, be/ichtiging Kasteel Vorden
24 Bejaardenkring, Dorpscentrum
24/25/26 Lindens feest
26 Trimclub Kastelentrimloop
27 VRTC, Herfsttoertocht, de

Herberg
28 VW, be/ichtiging Kasteel Vorden

W ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact be-
zorgt. Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opne-
men. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel.
05752-1010.

De redactie

Fam. Wamink, Hoetinkhof35> tel. 2724

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr.
Deldenseweg
Rondweg

35)

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De üelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vorclensebosweg

Fam. Koren, Elshofl5, tel 2466

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
HctHcijink
Hoetinkhof

Fam. Linnenbank, Het Kersbel 21, tel. 2467

S. v. 's-Gravenzandestraat
11. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirurnstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Jurriens, Hoetinkhof 159, tel. 2145

B. Galléestraat
Pr. Bernharclweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Ahnenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35) Dorpsstraat
Kerkstraat Decanijeweg
Het Wiemelink Zutphenseweg
Ruurloseweg Groeneweg

Fa//i. Golstein, De Bongerd 7, tel. 2608

Hctjebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Stee ge
HetGulik
Het Wiemelink
HetVaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk



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

Donderdag 20 augustus 1992
54e jaargang nr. 21

Jan Roessink uit Hengelo
wint reis naar Olympische
Spelen in Barcelona
In veel huiskamers zal dinsdag 4 augustus jl. de soep wel
koud zijn geworden. In Barcelona werd toen de finale van de
landenwedstrijd springen verreden, waarin de nederlandse
topruiter Jos Lansink in een bloedstollende slotrit Neder-
land aan de tweede gouden medaille van deze Olympische
Spelen wist te helpen.

Het feestend gezelschap met v.l.n.r. Jo Garritsen, Freek de Jonge, Bondsbestuurder
Piet Weijers, een lachende Jan Roessink en geknield Havens-direkteur J. Kaanen.

Onder de aanwe/ige nederlandse
supporters bevonden zich ook paar-
deliefhebbers Jan Roessink en Jo
Garritsen uit Hengelo. De heer Roes-
sink had via paardevoer-verkoperjan
Wesselink uit Ruurlo deelgenomen
aan een 'Olympische prijsvraag',
georganiseerd door voerfabrikant
Havens Voeders NV uit Maashees.
Havens is onder paardehouders een
goede bekende, en onder andere le-
verancier van de nederlandse sprin-
gruiters.

Gouden medaille
De reis naar Barcelona begon op
zondag 2 augustus in Venlo. De an-
dere deelnemers kwamen uit heel
Nederland en België. Na een over-
nachting in Zuid-Frankrijk reisde het
gezelschap op dinsdag 4 agustus al
om 5 uur ('s ochtends) door naar
Barcelona. In de 'Real Club de Polo'
werden cle nederlandse ruiters (en
Havens-klanten) Piet Raymakers,
Bert Romp, Jan Tops en Jos Lansink
vanaf 8 uur 's ochtends aangemoe-
digd. Na een lange dag en zeer span-
nende finale werd Nederland rond
half acht 's avonds Olympisch kam-
pioen. Een voortreffelijke prestatie!

Onvergetelijke reis
'Een geweldige reis', aldus Jan Roes-
sink. 'De stemming zat er vanaf het
begin al meteen goed in en als je dan
ook nog een gouden medaille
wint...!'
De Havens-groep is overigens ook op
de nederlandse televisie uitgebreid te
zien geweest. Een andere prijswin-
naar bleek namelijk twee nederland-
se vlaggen en een Havens-reclames-
pandoek naast het parcours gehan-
gen te hebben.
Bij iedere omloop en vooral na af-
loop van de wedstrijd kwamen de
hollandse supporters zo minute-
nlang in beeld.

Avond in^nolland House'
Na afloop werd het hele gezelschap

'uitgenodigd voor het huldigingsfeest
in het speciale Heineken V.I.P.-cen-
trum in de haven van Barcelona.
De stemm^^zat er met zo'n gouden
resultaat nrKiurlijk goed in en sa-
men met de aanwezige supporters en

Aardse banen en ruimtebanen
op de 36e Jaarbeurs
van het Oosten
Ruimtevaartpaviljoen
Omdat 1992 het Jaar van de Ruimtevaart is, zal op de 36e
Jaarbeurs van het Oosten (komende maand september) in
een groot paviljoen aandacht worden besteed aan de ruim-
tevaart.
Met name zal aan bod komen welke bijdrage de nederlandse
industrie hieraan levert. In het paviljoen (ca. 250 m2), dat
coördineerd wordt door de ruimtevaartkenner en -auteur
Piet Smolders, presenteren zich diverse bedrijven en instel-
lingen die iets met deze geweldige wetenschap van doen
hebben.
De beursbezoekers zullen kunnen genieten van vele schaal-
modellen van raketten, satelieten, spaceshuttle etc., terwijl
fraai fotomateriaal en interessante videobeelden het onder-
werp kompleteren. De bekende NOS ruimtevaart-regisseur
Rudolf Spoor (ook van 'Apollo Henkie') zal een groot deel
van zijn kollektie schaalmodellen en bijzondere objekten
tentoonstellen. Ook neemt hij een deel van zijn speciale
postzegelverzameling over ruimtevaart mee.

De N oordwij k Spare Expo, gelegen
naast het immense KSA/Kstec com-
plex, laat zien wat /ij in huis heeft en
zal menig beursbezoeker tot een reis-
je naar haar permanente expositie
verleiden.
De NISO (Netherlands I n d u s t i i a l
Spare Organisation) - een platform
van nederlandse bedrijven die aktief
/ijn in de europese ruimtevaart - /al
binnen dit thema prominent aanwe-
/.ig /ijn. Fnkele van haar leden, /oals
bijvoorbeeld FokkerSpacc £ Systems
en UCN Nederland, /uilen een t ip j e
van hun akt iv iteiten oplichten.
Voorts werken mee aan dit interes-
sante onderwerp de Du te h Rocket
Association en Youth £ Space (we-
tenschappelijke hobbyisten die zelf
raketten bouwen), de Universiteit
Leiden, Volkssterrenwacht Lochem,

Teleac en het Nederlands Ins t i tuut
voor Vliegtuig- en Ruimtevaartont-
wikkeling.

Aardse banen worden op de/e 36e
Jaarbeurs van het Oosten gepresen-
teerd door de Gewestelijke Arbeids-
bureaus uit /u tphen en Deventer,
dit- alle werkzoekenden in de/e regio
tot een be/oek aan hun grote banen-
en opleidingenmarkt op de Jaar-
beurs /uilen uitnodigen. Ook werk-
gevers zijn van harte welkom en met
de/e presentatie hoopt men drem-
pels weg te nemen en nog meer werk-
/.oekenden aan een baan te helpen.

Samenlevingskontrakt

Bij/onder is de grote stand van de ge-
zamenlijke notarissen uit de oostelij-
ke regio. Door middel van hun
beursdeelname willen deze rechts-
kundigen laten zien dat men niet al-
leen voor het opmaken van een testa-
ment of het passeren van een koop-
akte bij hen moet /ijn.
Ook andere dienstverlening en ad-
viezen, zoals bijvoorbeeld het same-
nlevingskontrakt voor niet gehuwde
partners worden ter beurze belicht.

Iets groter oppervlak

De 36e Jaarbeurs van het Oosten is
een paar honderd vierkante meters
groter dan vorig jaar en presenteert
weer meer dan 200 exposanten.
Prachtige inbouwkeukens en -appa-
ratuur zorgen er ook dit jaar weer
voor dat dit bekende regionale eve-
nement de grootste keukensho-
wroom van het oosten is.
Verder zijn er de bekende onderwer-
pen /oals woningverbetering en wo-
ninginrichting, hobby en vrijetijds-
besteding (o.a. modelbouw), huis-
houdelijke apparaten (met diverse
demonstrateurs) en natuurlijk niet te
vergeten in een apart sfeervol theater
de dagelijkse modeshows, die dit jaar
ook kindermode, positiekleding en
bruidsmode laten /ien.
Het bedrijfsschap Slagersbedrijf
geeft bak- en braaddemonstraties,
waar het dus heerlijk toeven en proe-

Dr.Jan Terlouw

De 36e Jaarbeurs van het Oosten
wordt op 16 september a.s. officieel
geopend door de Commissaris van
de Koningin in de Provincie Gelder-
land, dr. Jan Terlouw. Wanneer het
weer redelijk is zullen parachutisten
van de opleiding Teuge de officiële
opening omlijsten; hun sprongen
worden uitgevoerd richting beurster-
rein.

Belgische formatie Monte Carlo
komt naar Halle
De topformatie Monte Carlo afkom-
stig uit België staat zaterdag 29 augus-
tus op de planken van dancing disco-
theek De Woage te Halle. Het zyn vyf
door de wol geverfde muzikanten die
in de loop der jaren zoveel ervaring
hebben opgedaan dat het nauwelijks
onder woorden te brengen is wat er op
muzikaal gebied wordt gepresteerd.
Monte Carlo staat garant voor een
avond lang muziek van de bovenste
plank.

België is momenteel toch in trek bij
dancing De Woage daar volgende
week de topper La Vita op dit grote
podium staat. Plezier voor twee om
het maar zo te noemen. Twee weken
lang achtereen Belgen die de hoogste
noot zingen.
Monte Carlo is populair geworden
door hun uitgekiende repertoire. Zij
spelen alles wat maar lekker in het
gehoor ligt, zodat zij niet afhankelijk
zijn van een bepaald soort muziek.
De bezetting van de formatie is nog
altijd als voorheen. Hans bespeelt de
gitaar, dwarsfluit en zijn bekend sax;
Dominique draagt zijn steentje bij
met een lead-gitaar en neemt de zang
op zich. Pino laat zijn vingers vlug
glijden over de snaren van de bas, ter-
wijl Gerard hem makkelijk bijhoudt
met de drums. Zo kom je ze niet te-
gen en zo staan er twee mensen met
dezelfde naam op hetzelfde podium.
Er loopt nog een Dominique rond
om de keyboards te bedienen. Al met
al wordt het een te gekke avond met
Monte Carlo.

Ken-ie-die
Vorige week stond de As-

sorti nog op het podium van de Ken-
ie-die zaal, deze week staat er een
spectaculair drive-in show compleet
met geluid en licht. Als wij vragen
aan de disc jockey wat voor een
avond het worden moet, kan hij al-
leen maar antwoorden met een dol-
dwaze avond. Hij zorgt deze avond
voor een feeststemming die hij altijd
goed weet te creeëren.
Met het nieuwste van het nieuwste
weet hij naast de sfeer ook de kwali-
teit van de muziek tot een hoog ni-

veau te brengen. Dol-dwaas dat
wordt het zeker dit weekend in de
Ken-ie-die zaal.

Discovervoer It's a deal
Zoals iedere zaterdag rijden er disco-
bussen vanuit de gehele omtrek rich-
ting Halle.

Voor vertrek en aankomsttijden kunt
u de infolijn van dancing De Woage
bellen, telefoon 08343-1232.

'bobo's', /oals premier Ruud Lub-
bers, Rinus Michels en Kees Jansma
werd tot diep in de nach^eestge-
vierd. ^B
Cabaretier Freek de Jonge was ook
van de partij. 'M:in vader was een ne-
genjarige ruin', zo vertelde de neder-
landse komiek.

Op 6 augustus keerden de prijswin-
naars in Hengelo terug in een opper-
beste stemming als hadden ze zelf
een gouden medaille gewonnen!
Proficiat.

Viswedstryd
VW/Snoekbaars

Op donderdag 13 augustus werd er
een viswedstrijd gehouden door het
WV in samenwerking met visvere-
niging De Snoekbaars. Er waren 38
deelnemers die een totaal van 165
stuks vis vingen met een lengte van
29,10 meter.
Eerste werd J. Groot Jebbing met 13
stuks en een lengte van 3,78 m; 2. J.
Soeters 23 stuks 3,76 m; 3. A. Wen-
ting 17 stuks 3,25 m; 4. W. Vreeman
20 stuks 3,20 m; 5. A. Franken 17
stuks 2,80 m.

De prijzen werden namens de WV
uitgereikt door de heer Wullink die
ook de vissers bedankte voor hun
deelname aan deze drie wedstrijden.
Ook een dankwoord aan het bestuur
van De Snoekbaars voor het organi-
seren van de wedstrijden was hier op
zijn plaats. Gezien het succes dit jaar
is iedereen voor het komend jaar uit-
genodigd.

Clubcross VAMC
Zaterdag 15 augustus organiseerde
de Vordense Auto en Motor Club De
Graafschaprijders club wedstrijden
motorcross meetellend voor het
clubkampioenschap 1992.
De uitslag was: 1. Marcel Bulten 57
punten; 2. Sierben Dorland 54 pun-
ten; 3. Winand Hoenink 43 punten;
4. Jan Koop 41 punten; 5. Stephan
Braakhekke 31 punten; 6. Jan Klein
Brinke 26 punten; 7. Sjoerd Barink 26
punten; 8. Joop Wuestenenk 26 pun-
ten; 9. Johan van Kempen 21 punten;
10. Fred Versteege 19 punten; 11.
Hans de Gier 14 punten; 12. Henk
Lenselink 12 punten; 13. Patrick
Brunsveld 11 punten.

Weevers tweede
in Amsterdam
Jan Weevers uit Vorden, lid van het
Giant ATB-team, behaalde afgelo-
pen zondag een tweede plaats achter
Marcel Arntz uit Lobith en voor
Marcel Gerritsen uit Amersfoort,
een cyclecross-specialist.
Lars Vos, lid van de RV werd in de
Ronde van Eerbeek in de categorie
nieuwelingen elfde en een dag later
in Kerkrade behaalde hij in een zwa-
re omloop de 25e plaats.
Bij de amateurs A was er voor Mano
Lubbers een 8e plaats weggelegd.
Vroeg in de koers ontstond er een
kopgroep van 21 man waar alle regio-
klappers. Edo Ophof werd met een
krachtige spurt uiteindelijk de win-
naar.
De amateurs B van de RTV werkten
het grootste programma af. Dinsdag
werd er gestart in Gorichem. Hier be-
haalde Rudi Peters een tweede plaats
en een dag later startten ze in Elburg
waar hij vierde werd. Het afgelopen
weekend werd er gereden in Varik
(nabij Tiel). Hier kwam al vroeg in de
koers een kopgroep van 9 man. Pe-
ters won uiteindelijk met overmacht
de spurt.

Zondag werd er door deze renners
gestart in Valthe (Drenthe). Peters
nam Martin Wijers uit Hengelo mee,
welke een verdienstelijke 19e plaats
behaalde in een zware rechtsdraaien-
de koers met o.a. Jan Spijker uit
Kampen. Uiteindelijk behielden ze
plm. 20 seconden voorsprong op vier
achtervolgers. Peters kon ook deze
wedstrijd winnend afsluiten ondanks
alle risico's die Jan Spijker nam. Hij
werd uiteindelijk toch noch ruim ge-
klopt. Voor Peters was het de vijftien-
de seizoenzege.

Uitslag
besturenwedstrijd
De Snoekbaars organiseerde zondag
16 augustus een viswedstrijd in de
Berkel waaraan werd deelgenomen
door 12 besturen uit de regio, in to-
taal 65 personen die 218 stuks vis vin-
gen met een lengte van 47,71 meter. 1.
H. Dikkeboer, Bathmen 13 stuks 4,37
m; 2. Van der Veen, Eerbeek 16 stuks
2,67 m; 3. Hengeyeld, Bathmen 13
stuks 2,62 m; 4. J. Brokke, Zutphen 10
stuks 2,27 m; 5. Van Milligen, Eer-
beek 6 stuks 2,20 m.

Hans Versnel's Lach en Win
show in Slagharen
Op maandag 24 augustus komt de 'Hans Versnel's Lach en
Win Show' naar het Ponypark Slagharen. De show zal 75
minuten duren en de presentatie is in handen van Hans
Versnel.

Hans Versnel is bekend van radio en
TV, met onder andere typetjes als de
Nederlandse Tommy Cooper'. Hij
was vorig jaar nog te zien als de op-
vallende starter in het TV-program-
ma Te land, ter zee en in de lucht ' .
Dit jaar speelt Hans Versnel in twin-
t i g afleveringen een rol in het NCRV-
programma 'G'oud en Nieuw' en in
liet filmpje over de band 'De Goud-
zoekers'.
Hij is verder bekend door zijn platen
en CD's met hits als 'Ome Jo', 'Lek-
ker swingen met die hap' en van zi jn
radio-optredens. F.r s taa t een nieuw
programma op stapel en de nieuwe
zomerhit komt eraan.
Bij een optreden van Hans Versnel
kan het publiek verwachten dat het

de hele show dooi wordt geamu-
seerd. Uit het publiek zal hij een as-
sistente kiezen die samen met hem
de show zal presenteren. De bezoe-
kers, jongen oud, kunnen leuke pri j-
zen winnen.
Als sensationeel onderdeel van de
show is er het Rode Draad spel 'Top-
pers van Nu' . De show wordt boven-
dien opgeluisterd met het F.C.
Knuddelied waarin aandacht wordt
besteed aan de sporten van de/e zo-
mer. Aan het eind van de show is er
voor iedereen een tas met leuke ver-
rassingen.
De 'Hans Versnel's Lach en Win
Show' is voor de bezoekers van liet
Ponypark Slagharen gratis toeganke-
l i jk/



Volleyballen
op niveau en toch
geen competitie?
In het nieuwe volleybalseizoen is dit
mogelijk bij de volleybalvereniging
Dash-Sorbo. Er zijn volleyballers die
om een of andere reden gestopt zijn
met deze sport, toch zou men graag
een balletje willen spelen. Men kon
dan terecht bij de recreanten doch
omdat men dit een te groot niveau-
verschil vond, stopte men met vol-
leyballen. Er zijn in Vorden voldoen-
de mensen die graag een avond in de
week fanatiek willen trainen zonder
dat er competitieverplichtingen aan
vast zitten.
Een aantal uitgangspunten zijn: geen
competitie, zowel dames als heren,
behoorlijk kunnen volleyballen, trai-
nen op dinsdagavond. Heeft u be-
langstelling, neem dan contact op
met Herman Vlogman, tel. 2959.

OEFENWEDSTRIJDEN
Ter voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen in de eerste klas speelt DVC
een tweetal oefenwedstrijden. Op 29
augustus wordt gespeeld tegen

hoofdklasser Westerhaar 2 en op 5
september tegen tweede klasser Ben-
nekom. Daarna volgt direct de eerste
ronde: uit tegen Doetinchem.

Sneldamtoernooi
DCV
DCV is het nieuwe seizoen gestart
met een sneldamtoernooi. Henk
Ruesink bleek ditmaal de sterkste
met 14 punten uit 8 ronden. In de vijf-
de ronde schudde hij zijn medekop-
lopers van zich af. Hij won van Mike
Voskamp (derde) terwijl Henk Gro-
tenhuis ten Harkel (tweede) remise
speelde met de verrassend sterk spe-
lende Mark Klein Kranenbarg. Deze
voorsprong bleef in de rest van het
toernooi gehandhaafd ondanks dat
Mark Klein Kranenbarg hem nog
een puntje afsnoepte en daarmee de
vierde plaats bewerkstelligde met 10
punten. Jan Masselink, Gerrit Was-
sink en Harrie Graaskamp behaal-
den eveneens 10 punten. De nieuwe
leden Michiel Kroesbergen en Ber-
tus Bosch debuteerden met 8 respec-
tievelijk 7 punten.

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

j een milieu- maatregel nemen die u
l geld oplevert. Stap eens bij ons
''binnen. We vertellen BUJ BEI '
u er graag meer over!

Uw briefpapier
komt overal...

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

m
CERTIFICAATHOUDER

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

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

AANBIEDING van 15 augustus t/m 5 september:

VLEESPAKKET voor f 10,95
VLEESVEEBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Dit vleespakket wordt diepvriesklaar afgesneden, eventueel verpakt, vanaf 15 kilo.
Vlees gratis aan huis bezorgd.

Voor folder en informatie: TT Uö / Oy*" l £\j£ (fam. Sasse)

Terwijl u dit leest,
zwerven duizenden kinderen
hongerend door de wereld.

Help ze nu!
Straks hoeft 't niet meer.

O
terre des hommes

hulp aan kinderen in nood
telefoon 070-3637940

GIRO 646900 DEN HAAG
Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

In Harderwijk, de oude vissersplaats aan de voormalige Zuiderzee, ligt
het grootste /eedierenpark van Europa: het Dolfinarium. Sinds 1965 is
het uitgegroeid van een "gewone" dolfijnenshow tot een internationaal
bekend /eedierenpark. Ieder jaar genieten dui/enden bezoekers hier
volop van de vele boeiende, leerzame en grappige shows die dagelijks
worden opgevoerd met als hoofdrolspelers dolfijnen, orka's, walrussen
en tal van andere waterbewoners. Maar er is hier nog veel meer te zien
en te beleven: het unieke Roggenrif, de driedimensionale film
"Seadream", een bezoek aan fort Heerewieh met onder meer een spec-
taculaire lasershow etc. En de beste manier om dat mee te maken, is NS-
Dagtocht 27 van de Nederlandse Spoorwegen.

Het Do l f ina r ium maakt al vele jaren
deel uit van het Dagtochtenprogram-
ma van NS. Vooreen heseheiden prijs
heb je een compleet dagje u i t . i n c l u -
s ie t t r e imvtour naai' Harderwijk , bus-
rit naar het Dolfinarium en natuur l i jk
de toeuaim. Het eaat heel eenvoudig

in / 'n werk: u koopt op het station van
vertrek NS-Dagtoeht 27 en u reist
comfortabel met de t r e in naar Har-
d e r w i j k . Daar stapt u over in de bus
die u snel naar het Dolfinarium
brengt. Hn natuur l i jk hebhen kinde-
ren van 4 t/m l l jaar een heel goed-

kope treinreis doordat een Rail-
runnerkaartje voor hen slechts ƒ 1,-
kost!

Show vol spektakel
De bekendste van alle attrakties is
toch wel de dolfijnenshow. Ook wie
al vaker in het Dolfinarium geweest
is, /.al nu weer volop geboeid /.ijn,
want de show is steeds weer anders.
Samen met de /.warte orka's geven de
dolfijnen een fantastische show ten
beste. De enorme sprongen van met
name de dolfi jnen /ijn spectaculair en
maken deel ui t van het n a t u u r l i j k e
gedrag van de/e sympathieke oce-
aanbewoners. De/.e dieren /ijn niet
alleen prachtig om te zien. maar ook
/eer i n t e l l i g e n t . Door hun grote ver-
mogen tot communicatie leren /.e snel
van hun trainer. Bovendien hebben /e
veel ple/ier in hun show met de /war-
te orka's, en /ij niet alleen, maar het
publiek minstens /oveel!

Unieke Walrussenshow
In het Dolfinarium ontmoet u diver-
se soorten robben /oals de /eld/ame
Steller Zeeleeuwen en de Calilbr-
nische /eeleeuwen. De /eeleeuwen
geven interessante en vermakelijke
voorstell ingen en ook de Walrussen
boeien het publiek in hun eigen
"Nova Zembla" theater waar /e de
enige Walrussenshow ter wereld
geven. Het is bij/onder leuk om te
/ien hoeveel contact de trainers met
hun dieren hebben en het is d u i d e l i j k
dat de speelse shows het resul taat /ijn
van lang en intensief t ra inen met de/e
grote dieren. De /eeleeuwen kunnen
een gewicht van maar l i e f s t 750 k i lo
bereiken, en dat is de grootste

"Steller", Bart, dan ook wel aan te
/ien. Met / 'n doordringende keelge-
luid en imposante gestalte trekt hij
onmiddellijk de aandacht in het ruime
bassin waar hij met /ijn uitgebreide
famil ie woont. Nog groter /ijn de
Walrussen, waarvan de mannetjes
zo'n 1500 kilo zwaar kunnen worden.
Het zijn vriendelijke dieren die in hun
vrolijke theatervoorstelling zelf dui-
delijk ook veel plezier hebben.

Nog meer attracties
Heel boeiend is ook de unieke drie-
d imens iona le f i l m "Sea Dream". Bi j
de/e bij/ondere n a t u u r f i l m ontvangt
u een speciale polaroid/3D bril . Daar-
door /iet u de bewoners van de onder-
waterwereld om u heen / w e m m e n
alsof u echt / e l f op de zeebodem wan-
delt . Hn in het Roggenrif is het een
heel bij/ondere ervaring om zelf rog-
gen te voeren en zelfs te aaien. In
"Hort Heerewieh" ziet u hoe het
Dol f ina r ium d o l f i j n e n opvangt die
/ iek of gewond aanspoelen aan on/e
kust. Hier kunt u ook de spectaculai-
re lasershow zien die u als het ware
meevoert naarde diepten van de /.ee.
En mocht u van al die belevenissen
honger k r i j g e n , dan kun t u voor een
s m a k e l i j k e maalt i jd - eenvoudig of
uitgebreid - a l t i j d terecht in de res-
taurants of de snackkiosken. Kortom.
er is in dit bij/ondere park vol vrolij-
ke waterbewoners /óveel te /.ien en te
beleven d a t j e aan éc;n dag haast niet
genoeg hebt!

Pocket "Er-op-Uit!"
Meer informatie over de/e boeiende
NS-Dagtocht v ind t u in de k l e u r r i j k e
pocket "Er-op-Uit!". Dit handige
boekje bevat trouwens nog veel meer
leuke ideeën voor een dagje uit in
eigen land. U vindt hierin ruim 70 NS-
Dagtochten, 53 fietsroutes, bijna 100
wandel ingen door de v r i j e na tuu r en
in steden en /o'n 50 beschr i jv ingen
van botanische tu inen . Bovendien
bevat "Hr-op-Uit!" gegevens over
550 van de be l ang r i j k s t e evenemen-
ten die dit jaar in ons land worden
gehouden. De/e fotori jke pocket is
voor slechts ƒ 4,50 te koop hij NS-
stations. vele postkantoren en V V V -
kantoren en de boekhandel.

/ " " \
Enkele andere NS-Dagtochten
naar een dierenpark:

Burgers' Zoo, Bush en Safari
NS-Dagtocht 10
Beekse Bergen
NS-Dagtocht 13
Ouwehands Dierenpark Rhenen
NS-Dagtocht 14
Blijdorp Rotterdam
NS-Dagtocht 20
Artis Amsterdam
NS-Dagtocht 21
Noorder Dierenpark Emmen
N S-Dagtocht 46
Apenheul in Berg en Bos
NS-Dagtocht 66

Cafetaria - Snackbar - IJssalon - Zaal

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Door het behalen van enkele examens van onze part-
timers zijn er weer een aantal plaatsen vrijgekomen
voor nieuwe

part-timers
Zowel door de week als in het weekend.

Zijn er jonge mensen die interesse hebben?

Bel dan voor een afspraak en vraag naar Gert of
Angelique Jacobs.
Tel.:05752-3487.

Mooi! Ambachtelijk PARKET
voor ieder interieur

Gezellig en sfeervol
wonen op een vloer die
schoonheid en stijl
uitstraalt.

Keuze uit ca. vijftig soorten.

Ook zijn wij uw specialist voor:
* HDM-plafond en wandpanelen met vele combinatie-

mogelijkheden;
* Degalux-zonwering, lamelgordijnen en jaloezieën in moderne

dessins.

Wij helpen u graag met advies en een perfekte afwerking.

Parketvloer renoveren?
Bifde v̂ Ddbgy.wDUH informeren!

TT 05735-1661HEGHO .sa,
^R U U R L O BV Garvelinkplein 20 J.G PANNEKOEK
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