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Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
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VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- per jaar (inkl. 6% BTW)

(Correspondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1 688

Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,

Vierakker, tel. 05754-1310
Het overnemen of copiéren van artikelen en/of advertenties

is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Groencursus in

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met irrijdag van
8.30 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 Mr. M. A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de kindervakantiespe-
len van 29 tot en met 31 augustus aan-
staande, hebben burgemeester en wet-
houders besloten de volgende tijdelijke
verkeersmaatregel te nemen:
— afsluiting van een gedeelte van het

Wiemelink vanaf de Mispelkamp-
dijk tot aan de Boonk, voor alle ver-
keer behalve voetgangers en aanwo-
nenden, op 29, 30 en 31 augustus
van 09.00 uur tot 18.00 uur.

KOMINGSREGELING
'TAAKVERLICHTING

ALLEENSTAANDE
(OUDERE)

WERKENDEN'
Wie alleen woont en een baan heeft,
leidt over het algemeen een druk be-
staan. Dagelijkse huishoudelijke klus-
sen als boodschappen doen, eten ko-
ken en afwassen, nemen na de werkdag
nog een groot deel van de vrije tijd in
beslag.
Schoonmaakwerkzaamheden moeten
vaak wachten tot het weekend of wor-
den opgespaard tot een vrije dag. Als je
jong bent en nog veel energie hebt, is
dat allemaal geen probleem. Maar zo-
dra de jaren gaan tellen, kunnen die
twee taken een zware belasting gaan
vormen. Te zwaar, zo blijkt uit onder-
zoek, want het gebeurt nogal eens dat
mensen de laatste jaren voor hun pen-
sionering blijvend arbeidsongeschikt
worden. Vanaf 1990 bestaat een rege-
ling die in dit soort situaties de helpen-
de hand biedt: de Taakverlichting Al-
leenstaande Oudere Werkenden.

Arbeidstijdverkorting of
huishoudelijke hulp
De TAW regeling die sinds 1990 van
kracht is biedt een vergoeding voor ar-
beidsduurverkorting of voor huishou-
delijke hulp. De regeling geldt voor al-
leenwonenden tussen de 55 en 65, die
ongehuwd zijn of duurzaam geschei-
den en die meer dan 30 uur per week
werken bij een particulier bedrijf of als
zelfstandige. Ze mogen maximaal een-
derde meer verdienen dan het mini-
mumloon. Mensen die tot deze groep
horen kunnen kiezen voor een van de
twee mogelijkheden die de regeling
biedt. Wie kiest voor een arbeidsduur-
verkorting tot 30 uur per week ont-
vangt een vergoeding om de achteruit-
gang in salaris op te vangen. Voor deze
vorm van arbeidsduurverkorting moet
de werkgever natuurlijk wel meewer-
ken. De andere mo'gelijkheid is een
vergoeding van de werkelijke kosten
voor huishoudelijke hulp. Deze ver-
goeding is echter aan een maximum
gebonden: nooit meer dan 105 gulden
per week. En, naarmate men meer ver-
dient, wordt de vergoeding lager.
Iedereen die voor de regeling in aan-
merking wil komen moeteen medische
keuring ondergaan.

Voor meer informatie over de TAW re-
geling kan men tercht bij:
Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, postbus 30801, 2500 EV
Den Haag, tel. 070-3715812 of bij Plat-
form van Organisaties voor alleen-
staanden (PLOA), Walpoort 14, 5211
DK 's-Hertogenbosch, tel.
073-134357.

f •DISTRIBUTIE-
BEDRIJVEN VAN

BESTRIJDINGS-
MIDDELEN TREFFEN

MAATREGELEN
TEGEN MILIEUSCHADE

NA INCIDENTEN
Distribuanten van bestrijdingsmidde-
len gaan maatregelen nemen om
grootschalige verontreiniging van het
oppervlaktewater bij een incident te
voorkomen. De wijze waarop de bedrij-
ven de maatregelen gefaseerd zullen
gaan uitvoeren is vastgelegd in een cir-
culaire, die door minister Alders naar
de gemeente- en provinciebesturen is
gezonden. De te treffen maatregelen
zijn neergelegd in een werkprogram-
ma. De Nederlandse Federatie van Di-
stribuanten van Bestrijdingsmiddelen
(FDB) heeft zich bereid verklaard mee
te werken aan de uitvoering van het
werkprogramma.
Bij de circulaire is een nieuwe richtlijn
gevoegd van de Commissie Preventie
van Rampen door Gevaarlijke Stoffen
(CPR).
In deze richtlijn staan de voorzienin-
gen die de distributiebedrijven moeten
nemen ter bescherming van lucht, bo-
dem en water. De richtlijn heeft betrek-
king op circa 400 lokaties waar meer
dan 10 ton bestrijdingsmiddelen zijn
opgeslagen. Distribuanten van bestrij-
dingsmiddelen vormen de schakel tus-
sen fabrikanten boeren tuinder.

Investeringsniveau
Het te verwachten investeringsniveau
in de bestrijdingsmiddelen-distributie-
sector bedraagt naar verwachting 60 a
80 miljoen gulden als gevolg van de in
de richtlijn verlangde voorzieningen.
Het betreft voornamelijk voorzienin-
gen op het gebied van brandbestrij-
ding en bluswateropvang. De voorzie-
ningen zullen bij iedere opslag aange-
bracht moeten worden en zijn daarom
te beschouwen als normale voorzienin-
gen waarvoor geen schadevergoeding
kan worden ontvangen door de bedrij-
ven. In gevallen dat het aanbrengen
van voorzieningen niet mogelijk is,
dient dit te leiden tot beëindiging van
de opslagactiviteiten. De bedrijven
waarop de richtlijn van toepassing is,
moeten voor l juli 1991 een plan aan
het bevoegd gezag overleggen, waarin
de uitvoering van de richtlijn is aange-
geven. Het bevoegd gezag heeft de pri-
maire taak de daadwerkelijke uitvoe-
ring van het werkprogramma te con-
troleren.

Externe veiligheid
In de circulaire is tevens aandacht be-
steed aan de externe veiligheid bij de
opslag van de bestrijdingsmiddelen.
Afhankelijk van het brandbestrijdings-
systeem gelden voor nieuw te vestigen,
opslagplaatsen afstanden die moeten
worden aangehouden tot de woonbe-
bouwing. Als basis voor het vaststellen
van de afstanden heeft de bij het Natio-
naal Milieubeleidsplan gevoegde bijla-
ge 'Omgaan met risico's' gediend.

Bestaande bedrijven met een opslagca-
paciteit van meer dan 10 ton, die op
een afstand van minder dan 20 meter
van woningen van derden of gevoelige
objecten zijn gelegen, overschrijden in
ieder geval de daarin opgenomen risi-
conorm. Voor deze vestigingen moet
de hinderwetvergunning worden inge-
trokken, waarbij de bedrijven aan-
spraak kunnen maken op een schade-
vergoeding.

Post- Sandoz project
De richtlijn en de circulaire zijn een
resultaat van het Post*Sandoz project.
Op 28 december 1987 heeft de minis-
ter van VROM de Tweede Kamer het
werkplan gestuurd over het verbeteren
van de beheersbaarheid van bedrijven
die door een incident een grootschali-
ge verontreiniging van het oppervlak-
tewater vertonen. Achtergrond hiervan
was de brand in november 1986 bij het
bedrijf Sandoz in Basel waarbij het wa-
ter van de Rijn ernstig werd verontrei-
nigd. Naar aanleiding van dit ongeval
rees de vraag of een dergelijk incident
ook bij Nederlandse bedrijven zou
kunnen voorkomen. Uit onderzoeken
bleek vervolgens dat vooral de inzet
van overvloedig bluswater tot niet-be-
heersbare situaties zou kunnen leiden.
Momenteel is in het kader van het Post-
Sandoz project een gelijksoortige
richtlijn in voorbereiding die van toe-
passing zal zijn op grote opslagen van
gevaarlijke stoffen, zowel bij handela-
ren als bij producenten van gevaarlijke
stoffen. Deze richtlijn zal naar ver-
wachting eind 1990 verschijnen. Met
beide richtlijnen samen is naar schat-
ting 400 a 500 miljoen gulden aan in-
vesteringen gemoeid.

Nadere inlichtingen:
Persvoorlichting: 070-3264201, E.A.J.
Groen/P.Q. van der Burg, toestel
2252/2519.

.PAANVRAGEN VAN
KONINKLIJKE

ONDERSCHEIDINGEN
Ter gelegenheid van Koninginnedag
wordt jaarlijks een aantal personen be-
giftigd met een koninklijke onder-
scheiding wegens verdienstelijk gedrag
jegens de samenleving. Buiten deze
speciale aanleiding om koninklijke on-
derscheidingen toe te kennen - ook
wel 'Lintjesregen' genoemd - worden
gedurende de restvan het j aar ook inci-
denteel onderscheidingen toegekend.

In het algemeen gebeurt dit ter gele-
genheid van bijzondere gebeurtenis-
sen als ambtsjubilea (40 jaar of meer),
pensionering, viering van het zoveel ja-
rig bestaan van bedrijven, vereni-
gingen en instellingen, alsmede ter ge-
legenheid van een afscheid na een
langdurig dienstverband.
Voorstellen om iemand voor de toe-
kenning van een koninklijke onder-
scheiding in aanmerking te laten ko-
men worden in het algemeen gedaan
door de burgemeester van de woon-
plaats van de betreffende persoon.

Het initiatief om iemand voor te dra-
gen voor een onderscheiding kan be-
halve door de burgemeester ook ge-
daan worden door werkgevers, directie
van bedrijven en instellingen, besturen
van verenigingen of zomaar mensen
uit de leefomgeving van de betreffende
persoon.

Toch blijkt in de praktijk dat men vaak
niet op de hoogte is van de mogelijk-
heid om iemand voor een koninklijke
onderscheiding voor te dragen.
Het verdient derhalve aanbeveling zich
met een verzoek tot de burgemeester te
wenden als men meent dat iemand in
aanmerking zou kunnen komen voor
een onderscheiding. In zo'n geval is
het goed om eerst contact op te nemen
met de gemeente-secretarie, Kabinets-
zaken, toestel 22. Dan kan bezien wor-
den of iemand inderdaad binnen de
termen valt voor de toekenning van
een onderscheiding.
Overigens dient men er wel rekening
mee te houden dat met een aanvraag-
procedure voor een koninklijke onder-
scheiding meestal in totaal een termijn
van enige maanden is gemoeid.

Aanvragen voor de komende 'Lintje-
sregen' - ter gelegenheid van Konin-
ginnedag Ï991 - moeten vóór l sep-
tember a.s. ter gemeente-secretarie
worden ingediend.

Zoals bekend doet de buurtver. Kra-
nenburgs Belang veel nuttig werk voor
de buurtschap Kranenburg. Er wordt
overleg gevoerd met de instanties om
waar mogelijk de leefbaarheid van de
buurtschap te verbeteren, er worden
fiets- en wandeltochten georganiseerd,
en een jaarlijkse feestavond. Ook zijn
er diverse activiteiten voor de kinderen.
Een nieuw initiatief is het organiseren
van een Groencursus. Dat gebeurt in
samenwerking met het IVN, het Insti-
tuut voor Natuurbeschermingseduca-
tie en Bevordering van het Milieubesef.
Deze korte cursus heeft als doel de
deelnemers informatie door te geven
over de rijkdom van de natuur ook in
eigen woonomgeving. En hoe belang-
rijk het is dat we daar met zijn allen met
veel zorg mee omgaan. Het zal in deze
cursus vooral gaan om het landschap,
de bomen, paddestoelen en wat er in
de herfst buiten in de natuur te beleven
valt.

Dat gebeurt tijdens een vijftal avonden
waarin over deze onderwerpen wordt
verteld, eventueel met gebruik van
dia's. En tijdens vijf op de behandelde
onderwerpen aansluitende excursies,
waarin door ervaren FVN-gidsen in een
wandeling van zo'n anderhalf uur veel
informatie wordt gegeven. De avonden
worden georganiseerd in een zaal van
Café Schoenaker; de excursies in de
buurt van Kranenburg.
De cursus werd aangekondigd in het
begin van deze zomer en op dit mo-
ment zijn 13 aanmeldingen van deel-
nemers binnen. Er móeten — om de
cursus door te laten gaan — echter ten-
minste 15 deelnemers zijn. Vandaar
deze herinnering, in de eerste plaats
bestemd voor de leden van Kranen-
burgs Belang. Maar ook niet-leden uit
Kranenburg en Vorden zijn welkom.

De kosten zijn gering: dankzij een sub-
sidie van de vereniging betalen leden
van Kranenburgs Belang f 20,00 voor
de hele cursus. Van niet-leden wordt
een bijdrage van f 30,— gevraagd. Zo-
dra er voldoende cursisten zijn, ont-
vangen alle deelnemers bericht over
het definitief doorgaan van de cursus
en de preciese data. U kunt zich, liefst
zo spoedig mogelijk, telefonisch opge-
ven op het nummer 6760 (Kranen-
burgs Belang) of6807 (IVN).

Oranjefeest
Vierakker-
Wichmond
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De feestweek in Wichmond werd zater-
dag geopend met het traditionele vo-
gelschieten op het feestterrein waar
zich de schutters hadden verzameld
om hun gericht schot op de vogel te
richten, al in de eerste ronde werd de
vogel van zijn plaats geschoten, daar-
door hadden niet alle schutters een
kans gekregen, zodat de vogel werd
verloot. Door deze loting werd Willy
Tijssen tot koning van het jaar be-
noemd. Deze koos zijn zus Marion als
koningin.

Na de verschillende volksspelen o.a.
vogelgooien, kegelen en schieten vrije
baan werd in de feesttent met het
schouworkest Sundax gezellig verder
gevierd. Zondag kwamen er 274 deel-
nemers aan de start om het traditionele
orienteringsrit mee te fietsen, de tocht
die door het prachtige natuurgebied
van Vorden, door de organisatoren was
uitgezet en waarin zich bepaalde pun-
ten bevonden die aanleiding gaven tot
een gezellige discussie. Gezien de goe-
de organisatie en het mooie weer was
het weer een gezellige fietstocht.

Diverse spelen
Vogelschieten: Koning: W. Tijssen (lo-
ting); Kop: Arie Elsman; Staart: A.
Brummelman; R.Vleugel: H. Allersma;
L.Vleugel: W. Frankemoller.
Vogelgooien: Koningin: Maria Wenne-
ker; kop: Nel Nijenhuis; R.Vleugel: Elly
Schoenaker; L.Vleugel: Marina Steen-
blik; Staart: Zwennie Langwerden (lo-
ting).
Schieten vrije baan: l H. Meulenbrug-
ge 35; 2 H. Gr. Roessink 35; 3 J. Schie-
ven 34; 4 B. Krijt 34; 5 B. Bouwmeester
34.
Kegelen heren: l Gijs Rozendaal; 2 Ge-
rardjansen; 3 D. Gr. Tjooitink.
Kegelen dames: l G. Garritsen; 2 Her-
mien Elsman; 2 A. Garritsen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 26 augustus 10.00 uur ds. M. Bonting
uit Vorden.

Kapel De Wlldenborch
Zondag 26 augustus ds. K.H.W. Klaassens.

Geref. kerk Vorden
Zondag 26 augustus 9.30 uur ds. L Buitenhuis,
Hummelo; 19.00 uur ds. T.J. Hagen, Westen-
dorp.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 26 augustus 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zaterdag 25 augustus 17.30 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 26 augustus 10.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 augustus M.
Lammers, Hengelo Gld., tel. 05753-1275.

Hulsarts zaterdag 25 en zondag 26 augustus
dr. Sterringa, tel. 1255. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 25 augustus 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warrin-
ga, tel. 1277. De gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur dr. Breu-
kink, 1566.

Tandarts 25 en 26 augustus J.A. Boom, Ruur-
lo, tel. 05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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. Cor-
respondentie-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. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 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.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.

Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeitje Dekje augustus mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 augustus 10.00 uur ds. C. Petri,
em. pred. Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 25 augustus 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 26 augustus 10.00 uur Woord- en
Communieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 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 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

KERKNIEUWS
Open Huis Vordense kerken
zondag 26 augustus
van 15.15 tot 17.00 uur
De gezamenlijke Vordense kerken
houden op zondag 26 augustus weer
open huis. Hiervoor is een programma
vastgesteld in de -Hervormde Dorps-
kerk. Het programma bestaat uit drie

blokken nl. beeldende kunst, muziek/
zang en een korte vesperdienst. Voor
het onderdeel Beeldende Kunst zal
Jansje Ruiterkamp (bloemschikken);
Herman Brinkhorst (schilderijen) en
Henk en Wil Kok met frivolite (hand-
werk met een spoeltje) en allerlei kaar-
ten en wenskaarten deelnemen. Voor
het muzikale gedeelte zorgt organist
Bert Blom uit Wierden, begeleid door
dhr. Weijers op klarinet. De vesper-
dienst staat onder leiding van M.
Baauw. Er wordt 's middags koffie ge-
zet, thee en frisdranken geserveerd.



Video-en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs

Nu ook paard- en ponyrijles.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL
Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

Dinsdag 28 augustus
Woensdag 29 augustus
Donderdag 30 augustus

zijn wij wegens vakantie

gesloten.
Op vrijdag 31 augustus zijn we weer

geheel tot uw dienst.

hORLOGERIE - GOUD - ZILVER - OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374

Bloemschikcursus Floralia
5,12,19,26 en 27 september

van 20.00-22.00 uur
in het Dorpscentrum

Cursusgeld: f 25,-
te voldoen op de eerste lesavond.

Meebrengen op de eerste les:
klein bakje, vaasje, bloemen, bijmateriaal, scherp
mes en tang.

Opgave: mevr. Holsbeke, de Haar 24, tel. 3287 en
informatie bij: mevr. Jansen, H.K.v.Gelreweg 12,
tel. 2996.

GRATIS naar de

Meubelbeurs
Zondag 2 september a.s. is er een meubelbeurs te
Utrecht voor particulieren.

Hebt U meubelen nodig of wilt U zich oriënteren,
dan is dit een prachtige gelegenheid om alles op
meubelgebied te zien en Uw keuze te maken.

Heyink betaalt voor U de reiskosten en entree.
arervarin9

Vraag inlichtingen bij: 140 P* sefvice

•^SPf*
PRNNEVDEEL

MEUBEL- EN TAPUTENHUIS
Yiengelo(gld) ruurloseweg.Z^Qi ^&

1980 10 jaar 1990

Dansinstituut ^
STEENDEREN
Op zondag 23
september a.s. zullen
we weer van start gaan
met onze nieuwe
DANSCURSUS
1990/1991.

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: Beginners 13 jaar en

ouder.
B. 15.45 tot 17.00 uur: Zilver 13 jaar en ouder.
C. 17.00 tot 17.45 uur: Rock en Roll.
D. 19.00 tot 20.15 uur: Goud-Latin.
E. 20.15 tot 21.30 uur: Beginners (echt)Paren.
F. 21.30 tot 22.45 uur: Zilver (echt)Paren.
G. Vrijdagavond zaal Broekhuizen.

19.45 tot 21.00 uur: Beginners (echt)Paren.

(wijzigingen voorbehouden)

Voor alle cursussen kunt U zich opgeven op
zondag 26 augustus in zaal 'Broekhuizen' of op
zondag 2 september in zaal 'De Engel' van
19.00 tot 20.00 uur of telefonisch op nummer
05755-2204.

Derkje en Herman Bouman,
Russerweg 16,
7227 DD Toldijk.

Voor goede
4 AUTO-rijleSSen BMW en Mazda automaat

AUTORIJSCHOOL

erkend door de BOVAG Insulindelaan 76, Vorden, tel. 05752-1098

MET SPOED GEVRAAGD:

part-timers
- voor partijen, keuken, bar enz.

— ook wisselende weekenden

bodei

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
'tPantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

OPGERUIMD STAAT
NETJES!!

We starten met een compleet
nieuwe

najaarscollectie
90/91 !!

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

09

t - -o .
O 09 0909 09

O 03

O 09 CD
O 09

09

Maak meer
mogelijk.

Geef!
N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING

DROGE WORST
uit eigen worstmakerij

krom of recht
de smaak is echt

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 wo 7,95
Grove verse worst 1 KHO 9,90
Borstlapjes 1 kno 12,90

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1 kilo 11,50
H.o.H. Gehakt 1 küo 7,95

Speklapjes 1 k,i0 8,45

MARKTAANBIEDING ^^^ UIT EIGEN WORSTMAKERU

Bami of Nasi j0Ê PfeSk Gebraden Gehakt
1 küo 6,75 >asiagerjî  1°° °ram °'98

Slavinken M Rjg |ft Droge Worst
per stuk l,~ ^%^H ^Kr 100 gram I,O9

SPECIALITEITEN ^5HHfl

Hamburgers speciaal ̂ 3S
of
Pampaschijven
5 halen 4 0613 IGH

|Ë r KT DONDERDAG
84«r BIEFSTUKDAG

5^ GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,/t)

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Lamsschouder Varkenshaasjes Priklapjes
500 gram 6,25 1 00 gram 1 ,98 1 kilo 1 7,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
PPM ftPQI AAftnP RARRPPIIP- WI.I TORfiFN PRVOOR

groenten en fruit x""
1 J^en nlen/̂ k l ol£ GR VEN1! *-'
' ^ &/\\' l V15* r-Fam. J. Huitmk

Burg.Galleestraat 3
^£ W* 7251 EA VORDEN
•̂•̂  Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 23 - 24 - 25 augustus

UIT DE NOTENBAR:

Doppinda's
NU

500 gram 1,95
b e t e r c o m p l e 11 r

maandag 27, dinsdag 28
en woensdag 29 augustus: Panklare Spitskool 500 gram 0,95

Koop uw brood en gebak ook
bij de bakker die zelf bakt.

U proeft wel waarom!

WEEKENDAANBIEDING :

15 geSOrteerde BrOOdjeS naar eigen keuze voor O."™

De enige echte Vordense Mik NU 4.50
Weekendtaartje van 750 voor 6.75

gember of Victoria van^5.25 voor ^T . l O

Zo vers is het alleen nog maar bij uw: ^~^{ )^ TELEFOON 1373

WARME BAKKER

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt

Witgoed of bruingoed,
bij Oldenhave zit u altijd goed!

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEr1HAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Manon

Nick Groot
Harmy Groot-Brinkman

20 augustus 1990
Insulindelaan 7
7251 EJVorden

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus. Het was een
onvergetelijke dag.

Jan en Anniet
Steenblik- Haggeman

augustus 1990

Bij deze onze hartelijke dank
voor Uw gelukwensen en at-
tenties, die wij mochten ont-
vangen op ons 50-jarig huwe-
lijksfeest.
Het is voor ons een onvergete-
lijke dag geweest.

Joost en Marie
Uenk-Boerstoel

Burg.GalleestraatS
Vorden

Wilt U leren knippen en
naaien of wilt U de kneepjes
van het vak leren, dat kan.

Bel voor inlichtingen en
opgave:

Irma Kroese-Olthof
Het Kerspel 28 - Vorden

Tel. 05752-1053

Bij voldoende belangstelling
nu ook overdag les.

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

• Lessen gym.ver. 'SPAR-
TA' beginnen op 3-9-'90.

• TE KOOP:
g.o.h. Vespa dames brom-
fiets, bj. '85 met verzekering.
A. Eggink, Vorden. Tel. 2607.

• GEVRAAGD:
vaste oppas voor onze 2 kin-
deren (7 mnd. en 3 jaar) op
dinsdagavond.
Tel. 3711.

• TE KOOP:
aardappelen (Dorë), zeer fijn
van smaak, 50 et. per kilo.
Tel. 05752-1778.

• Gym.ver. 'SPARTA' aero-
bic, begint op 6 september
a.s.
Donderdag van 9.00 tot 10.00
uur en 19.00 tot 21.00 uur.

• Wie heeft onze tuinka-
bouter meegenomen?
Gaarne tegen beloning terug-
bezorgen.
B. Bosman, 'De Lentemorgen',
DeBoonk17, 7251 BS Vor-
den.

• M.i.v. september begin ik
weer met teken-, knip- en
naailessen.
Inl. J. Pardijs, Almenseweg 23,
tel. 2985.

• Zin in gym.
Kom bij 'SPARTA'.
Inl. tel. 2855, na 18.00 uur.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• GEVRAAGD:
thuiswerk.
Brieven onder nr. 21-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Vragen over gym.ver.
'SPARTA'.
Bel 2855, na 18.00 uur.

Boeken bestellen
LOGA bellen

Tel. 3100
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Donderdag 30 augustus zijn wij

H. Weenk
J.H. Weenk-Huurnink

40 jaar getrouwd.

Samen met ouders, kinderen en kleinkin-
deren hopen wij dit te vieren op
maandag 3 september.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 -
16.30 uur in Café-Restaurant 'De Her-
berg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

4:- 'Weenk', augustus 1990
-#- Schuttestraat 12

7251 MZ Vorden
"'T* "'T*
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Diep bedroefd geven wij kennis van het plotseling
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa

Albert Jan Zweverink
ECHTGENOOT VAN J.P.B. ZWEVERINK

in de ouderdom van 80 jaar.

Vorden: J.P.B. Zweverink-Zweverink

Vorden: G.J. de Rijk-Zweverink

Vorden: G. J.W. Zweverink
A.H. Zweverink-Gosselink

Zelhem: J. A. Schuppers-Zweverink
E.G. Schuppers

en kleinkinderen

17 augustus 1990
Hengeloseweg 5
'De Steenkamp'
7251 PA Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Lekker en gemak
'gaan hand in hand

Deze week kunt U het zich gemakkelijk maken,
want wij hebben weer een overheerlijk weekrecept
voor U samengesteld met diverse mogelijkheden.

4 halen

ROLLADESCHIJVEN 3 betalen

Heden is rustig van ons heengegaan, onze lieve moe-
der en oma

Alida Barendina
Aalderink-Rietman

WEDUWE VAN G.J. AALDERINK

op de leeftijd van 82 jaar.

Namens de kinderen en kleinkinderen

Vorden, 18 augustus 1990
'De Wehme', Nieuwstad 32
Correspondentie-adres:
B. H. A. Velthuis-Aalderink
Schimmelpennincklaan 15
7203 EV Zutphen

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Heden ging onverwacht van ons heen onze lieve
broer, zwager en oom

Albert Jan Zweverink
ECHTGENOOT VAN J.P.B. ZWEVERINK

op de leeftijd van 80 jaar.

Vorden:

Vorden, 17 augustus 1990

G.J. Zweverink
H.G. Zweverink-Mombarg

neven en nichten

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat toch nog vrij
onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man,
onze vader en opa

Hendrik Jan Groot Nuelend
op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden:

Doetinchem:

Vorden:

Vorden:

Vorden:

J. Groot Nuelend-Eggink

Wim, Nanny
Patrick, Michael

Joop, Anneke
Adri, Hans, Bram

Reini, Tea
Geert, Dianne, Wouter

Erna, Bennie
Frank, Joost, Rutger

7251 PC Vorden, 17 augustus 1990
Hengeloseweg 2

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Terugkerend van zijn wekelijks bezoek aan de Vor-
dense markt is jl. vrijdag plotseling van ons heenge-
gaan de heer

A.J. Zweverink
VOORZITTER VAN DE VORDENSE MARKTVERENIGING

Ruim 40 jaar heeft Jan Zweverink deel uitgemaakt
van ons bestuur, waarvan 15 jaar als voorzitter.

Recentelijk werd hij hiervoor onderscheiden met de
ere-medaille in zilver van de orde van Oranje Nassau.

Jan, bedankt voor alles in het belang van de Vordense
Markt gedaan.

Bestuur, Commissie en Marktkooplieden,
Marktvereniging Vorden.

Voor het weekendrecept:

Runder-
stooflapjes
500 GRAM O j V O

limousine kwaliteit

Tip voor de boterham:

Zeeuws Spek
100 GRAM 1,49

Kookworst
150 GRAM 1 ,49

SPECIAL
CHAMPIGNON
SCHIJVEN

100 GRAM

175

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

Maandag:

Speklappen
500GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500GRAM 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

DeKèuislager
Verstand van

lekker vlees

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN
MA. 3 T/M ZA. 8 SEPTEMBER.
H U I D V E R Z O R G I N G

Het Jebbink 36 . 7251 BM Vorden . tel . 3025

De Vrouwenraad Vorden or-
ganiseert weer een CURSUS
TEKENEN seizoen 90/91. De
cursus, die gegeven wordt
door dhr. Berentsen, bestaat
uit 20 lessen. 10 Lessen na-
jaar 1990; 10 Lessen begin
1991. De cursus start maan-
dag 17 september in het
Dorpscentrum van 20.00-
22.00 uur. De kosten f90,-
voor 20 lessen, kunnen in 2
termijnen betaald worden.

Inl. en opgave:
Mw. Kamerling,
tel. 05752-1600.

Binnenkort start Marieke
Naaykens cursus

aquarelleren in Zutphen.

Voor nadere informatie:
05750-19651

DEZE WEEK:

in diverse smaken
mokka, slagroom, vruchten of bavaroise

NU van 8. 50 voor / -Ï/O

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

&

RESTANTENMARKT
FIETS-

PUZZEL-
TOCHT

ZONDAG
26 AUGUSTUS

Start:.café Eykelkamp
Vanaf: 13.30 uur tot

14.30 uur

de Oranjecommissie
'Medlertol'

Goeden netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

dijk
BLOEMENSPECIAALZAAK

,<armcin Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1334

r-

10,-

UW ALLERLAATSTE KANS
OM TE PROFITEREN TIJDENS ONZE

RESTANTENMARKT op
DONDERDAG 23 augustus
VRIJDAG 24 augustus
ZATERDAG 25 augustus

U BENT WELKOM BIJ

Uisscï
^^^^^ •̂•̂ •̂  m îmode

Parkeren voor de deur.
Dames-, heren- en kindermode

BURG. GALLEESTRAAT 9 - VORDEN - 05752-1381

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

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

met
Televisie

reparaties
direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

wit leren
ZAALSPORT- EN
TRIMSCHOEN

maten 36 t/m 46

NORMAAL69.95 NU 49.-
Wutlink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342



05730-51836

Vanaf 20 augustus dagelijks inschrijving
mogelijk per telefoon: 05730-51836.

INSCHRIJVING
NIEUWE DANSCURSUS
In LOCHEM op
Zondag 2 september van 17.00-19.00 uur.
Vrijdag 7 september van 17.00-19:00 uur.

Of in een van de andereplaatsen waar wij lesgeven.

In NEEDE:
Maandag 3 september
van 19.30-20.45 uur
inzaalMEY"ERS

InGEESTEREN:
Woensdag 5 september
van 17.00-18.00 uur
in zaal BAAN

InVORDEN:
Zaterdag 8 september
van 18.00-19.30 uur
in HET DORPS-
CENTRUM

In LAREN
i.v.m. kermis:
Dinsdag 4 september
van 18.15-19.30 uur
inzaalSTEGEMAN

In BORCULO:
Woensdag 5 september
van 18.00-19.15 uur
in zaal PETERS

In LEUVENHEIM:
Dinsdag 4 september
van 19.00-20.15 uur
in "t BUURTHUIS'

In RUURLO:
Donderdag 6 september
van 18.15-19.30 uur
in 'DE LUIFEL'

VOOR DE CLUBS VOOR PAREN KUNT U ZICH
OOK TELEFONISCH OPGEVEN

In verband met de herinrichting van de
vergrote winkel nog enkele

bankstellen,
eethoeken en
bergmeubelen

slaapkamers
ledikanten

en

met

grote kortingen

PRNNEVDCEL
MEUIEL- EN TAPUTENHUIS

hengelo(gld)

N.B. De inschrijving is aan de zalen waar les wordt gegeven!

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

Uw schoorsteen wordt geveegd door

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF
B. HULSHOF

Windmolenveldweg 4 7261 LT Ruurlo
Tel: 05735-3127

NU EXTRA
VOORDELIG

enige restanten kussens
voor tuinstoelen

nu met

kortingen
van 20 tot 40%!

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

EEN HENDRIX' VERKOPER
KilKT ALTIJD VERDER.

Wie in de veehouderij tot optimale bedrijfs-
resultaten wil komen, moet tegenwoordig rjan
alles denken. En eigenlijk alles kunnen overzien.
En voorzien. Dat is niet altijd even makkelijk.
Samen met de Hendrix' verkoper wordt het al een
stuk eenvoudiger. Hij zit in de buurt. Dus kan het
snel. En hij is zelfstandig. Dus het praat makkelijk.

Bovendien kan de Hendrix' verkoper naast
kwaliteitsvoer, gespecialiseerde voorlichting
aanbieden. Zodat ieder aspekt van uw
bedrijfsvoering deskundig
belicht kan worden.

Werken met Hendrix leidt
per saldo tot betere resultaten.
Tot betere verdiensten. Vraag
het de Hendrix' verkoper maar.
Bel 'm. Nu!

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix'voeders

VLOGMAN, VORDEN

.05752-2959

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

De groente-
specialist op
de markt te
vorden

Dorpscentrum Vorden

ÉÉN-JARIGE
MIDDENSTANDSOPLEIDING

Eerste lesavond:
dinsdag 4 september 19.30 uur

Informatie:
Cursusleider:

05750-23515 (na 25 augustus)
Dorpscentrum 05752-2722

Voor 9{aaiks:

Heideweversweg 6
Tel. 05753-1410
Hengelo Gld.

- en avondtessen
LID MODEVAKSCHOOL-VERENIGING
„DANCKAERTS"

Roomwitte Champignons o QC
halve kilo £*m*JÏJ

Zoete blauwe Pruimen neie^ 4,95
Vers bamipakket ,nd. taugé 1595

KOLDENHÖF's Versmarkt

ALLE RIJBEWIJZEN

rijschool
GROENEVELD

BEL NU:
05735-1788

RIJSCHOOL GROENEVELD
05735-1788

alles onder een dak WJ-de
?otaal installateur

ENGELSE LESSEN
in Vorden
In september beginnen in Vorden de volgende

Engelse cursussen:
- English for beginners
- English for intermediate students
- English for business people and
students of commerce

Privé lessen en groepen van 4 tot 6 personen.
Dag- en avondcursussen.
Voor inlichtingen en registratie:
J.A. Kooy, Nieuwstad 18A, 7251 AH Vorden
Tel. 05752-1443

6
De totaal installateur biedt de moge-
l i jkhe id om Uw complete technische
installatie onder te brengen bij één
verantwoordelijk bedrijf.
Voor nieuw- of verbouw, reparatie of
onderhoud, van badkamer tot keu-
ken, van schakelkast tot melkinstal la-
tie, van beregeningspomp tot dak-
goot, van riolering tot verlichting.

Alles onder één dak bij

installatiebedrijf

SCHOONMAAKBEDRIJF

D. HUURNEMAN

Voor schone ramen!!!
En verder
voor alle voorkomende
schoonmaakwerkzaamheden

Frederikseplein 72
7231 KH Warnsveld
Tel. 05750-26505

Burg.
Galleestraat 60

7251 EC Vorden

Telefoon
05752-2637

Aanleg en
onderhoud van electrische installaties,

air-conditioning, melktankinstallaties en
reparatie van huishoudelijke apparaten.

Aanleg en onderhoud van centrale
verwarmingsinstallaties, levering en installatie

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

zink- en dakwerk en onderhoud van
gasapparaten.

Autoschade
Theo Te r we l

Voor uw
schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk

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

SCHOOLTIJD

BIJ LOGA

juchtlederen
rüitertassen ook:
benetton * o'neill
* naf-naf * tassen

schooltas mot etui f 15,—

Raadhuisstraat 22 - Tel. 3100

Bij aankoop van
krijgt V (»n Mijant v»n

Op Anj*rhe*tt U l9Y0nsiange
garantie of»mat«riaal «n

fabrikêg*fout»n.

Zutphensewegi.u
VORDEN

06 juwelier
siemerjnk
oo opticien Telefoon 150511)(

8t-



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 23 augustus 1990

52e jaargang nr. 21

Perfecte organisatie door de Vordense jonger en

Gezellige drukte op sfeervolle
Beach Party
Het is zaterdagmorgen half negen, het regent. Een handjevol me-
dewerkers van de Stichting Ham Party komen langzamerhand
aangelopen op het feestterrein aan de Ruurloseweg. Voordat het
middagprogramma begint, moet er nog het een en ander gebeu-
ren. Onder de medewerkers zit de stemming er goed in. Ze heb-
ben het volste vertrouwen in het weer en hopen maar dat deze
regen van tijdelijke aard zal zijn. Echter als het met de koffie om
10.00 uur nog regent begint voorzitter Andre Schroer toch beden-
kelijk te kijken.
Naarmate de ochtend vordert is het
steeds harder gaan regenen en worden
de medewerkers er niet optimistischer
op. Met het opzetten van het terras
wordt er gezegd: 'Mensen zullen den-
ken dat we gek zijn' waarop gereageerd
wordt door te zeggen 'Ze hebben waar-
schijnlijk nog gelijk ook'. Nee, het
wordt er al met al niet leuker op met
die regen. In de koffiekeet wordt nog
steeds gelachen en geouwehoerd om
de stemming er in te houden.

De kinderen niet vergeten
Zo rond de middag is iedereen goed
nat maar zijn de meeste puntjes op de i
gezet. Nu wordt echter al bekeken wat
er van het buitenprogramma 's mid-
dags verplaatst kan worden naar de
grote tent. Dat kan gelukkig voor het
grootste deel, gelukkig maar. Pech al-
leen voor de exotische kinderboerderij
die niet naar binnen gehaald kan wor-
den. Omdat het blijft regenen is men
inderdaad genoodzaakt om de tent in
te gaan.

Penningmeester Hans Wagenvoort
loopt ondanks de regen te zweten, voor
hem is het angstzweet, angst dat de re-
gen de opkomst voor de zaterdag volle-
dig zal verpesten. In de redelijk goed
gevulde tent is het de mime-speler Ha-
kim die met zijn act de tent aan het
lachen krijgt. Verder kregen de kinde-
ren allemaal een suikerspin aangebo-
den en is er de mogelijkheid om zich te
laten schminken. Ook mee naar bin-
nen verplaatst is het luchtkasteel waar-
op de kinderen zich heerlijk uit kon-
den leven, tussen de optredens van de
playbackshow door.
Aan het eind van het middagprogram-
ma vond er een ballonwedstrijd plaats.

Als tussen de act is plotseling Inez Li-
gion op het podium gekomen om het
publiek te laten genieten van haar imi-
tatie van Joyce Simms. Nadat de Tropi-
cal Gangsters de avond hebben beslo-
ten vindt er een groots vuurwerk plaats.
Toch een geslaagde avond met een pri-
ma stemming rond het exotische ver-
lichte en aangekleedde meer. Een
meevaller is toch achteraf het weer, het
is de hele avond droog gebleven.

Avondprogramma
De avond valt, de regen is opgehouden
en we maken ons op om naar de
Beachparty te gaan. Eenmaal door de
entree heen en met het welkomsdrank-
je in de hand, valt je oog gelijk op het
tropische tentje met ara's en flamin-
go's. Rond het meer is het goed vol te
houden en onder de plusminus 2500
mensen heerst een ouderwets gezellige
sfeer. Genoten wordt van de optredens
op het podium alwaar Mahlangu de
spits afbijt. Na deze Winterswijkse reg-
geaband is het de eer aan 'de hier uit
de buurt' band Wanted. Zij treden op
voordat de vervangster van de Carri-
bean exotica, die nota bene zaterdag-
morgen om half twee afbelde, Esmeral-
da het publiek laat zien wat zij in huis
heeft. Zelfs mensen uit het publiek
haalt ze erbij om iedereen zoveel mo-
gelijk te laten genieten van haar slan-
genact. Nadat de slangen weer in de
mand zijn gestopt is het de eer aan de
Braziliaanse Dansgroep Samba Man-
guera om de zaak eens goed te laten
schudden. De vrouwelijke fakir Kitty
Hagen heeft ook de hulp van het pu-
bliek nodig om haar indrukwekkende
show compleet te maken.

Op naar het fruhshoppen in de grote
tent op zondag. Daar wordt een aantal
optredens afgewerkt dat klinkt als een
klok. De optredens van de Belgische
John Leo Showband door, is het de
beurt aan muziekver. Concordia.

Daarna komt zangeres Carolien de
Windt (ex Mai-Tai) om de tent in be-
weging te brengen. Helemaal los ko-
men de mensen pas als Anita Meyer
met haar optreden bezig is. Zij weet
zelfs mensen achter in de tent op de
bar te krijgen. Tot slot de twaalf-per-
soons band KGB (De Katholieke Gele-
genheidsband) uit Lichtenvoorde, die
in geen tijd de zaak weer aan de gang
kregen en hielden. Al met al een bere-
gezellige middag die voor het geboden
programma veel te weinig bezoekers
kreeg. Voor de ouderen was het pro-
gramma niet zo geschikt en de aan-
vangsttijd aan de late kant. Fruhshop-
pen wordt gehouden om half twaalf tot
hooguit half drie. Toch zal het moeilijk
zijn om Vordenaren naar het Fruhs-
hoppen te krijgen. Jammer is het dus te
noemen dat een zo'n aktiviteit in een
plaats als Vorden niet leeft.
Woorden die voorzitter Andre Schroer
zeker zal beamen.

Geweldig team medewerkers
In een gesprekje met hem vraagt hij
toch vooral om de medewerkers te be-
danken die ondanks het weer en de
mindere opkomst toch iedere keer
weer bereid zijn er de schouders onder
te zetten. Dit alles om toch terug te
kunnen kijken op een geslaagde Beach
weekend in Vorden.
De gehele ploeg mag toch terug zien
op een geslaagde organisatie. Het was
perfect, ook de bezoekers hebben zich
goed weten te vermaken, geen tramme-
lant, gewoon gezellig. Hier mag men
zeker trots op zijn, hopelijk ontdekken
de anderen, vooral het gemeentebe-
stuur dat de Vordense jeugd hier echt
goed bezig is en dat dit meer steun ver-
dient. Het financieel plaatje zal voor de
Stichting Hamparty toch een te groot
risico worden. Vooral de weersomstan-
digheden spelen de Hamparty parten,
denk maar eens aan het zwembadfeest
(ook in het water gevallen). Hier waren
kosten noch moeite gespaard. Mis-
schien is een gemeentegarantie voor
zulke evenementen mogelijk want het
is toch voor de Vordense jeugd en de
jeugd is toch voor de toekomst van
Vorden.

Openbare bibliotheek
Vanaf maandag 27 augustus is er in de galerie van de bibliotheek
een tentoonstelling te bezichtigen van collages en ontwerpen van
glas en aardewerk.
Wim van Stek werd opgeleid aan de
Kunstnijverheidschool in Amsterdam
tot ontwerper van glas en aardewerk.
Hij werkte enige tijd als ontwerper voor
de glasfabriek Leerdam. Ging zich in
deze periode steeds meer interesseren
voor grafische vormgeving en vestigde
zich na verloop van tijd als free-lance
grafisch ontwerper. Belangrijke op-
drachtgevers waren het Haags ge-
meentemuseum, PTT, theater Arena
en enige uitgevers (boektypografie).
Hij doceerde part-time grafische vorm-
geving an de AKI te Enschede. Inci-
denteel maakte hij objecten van aarde-
werk en sinds de laatste driejaar is het
werken met klei zijn hoofdbezigheid.
De geëxposeerde voorwerpen zijn niet
gedraaid, maar gevormd uit dunne

lappen klei. De kleuren ontstaan door
toevoeging van oxydes aan de klei. Ook
maakt hij gebruik van de gietklei-tech-
niek.
Ton van Wijnkoop (doe. AA) zijn kin-
derjaren lagen in de 'roaring twenties'.
Zij eerste contacten met wat in die da-
gen voor mederne kunst doorging kwa-
men pas tot stand in de dertiger jaren,
vlak voor de tweede wereldoorlog. Am-
sterdam werd toen wel het Mekka voor
moderne stedebouw en architecteur
genoemd en via zijn broer die architect
werd, kwam hij in aanraking met vak-
bladen op dit gebied, zoals De 8 en Op-
bouw, de Stijl, Wendingen e.d. Na de
tweede wereldoorlog begon hij een
nieuwe studie: sociale geografie en so-
ciologie. In dat laatste vak promoveer-

de hij in de zestiger jaren op een on-
derwijskundig-sociologisch onder-
werp. Wellicht teleurgesteld door de
geringe invloed die de sociologie in het
maatschappelijk gebeuren kan uitoefe-
nen, ging hij zich opnieuw bewegen op
het terrein van de moderne kunst, dit-
maal met de sterke behoefte zelf met de
handen creatief bezig te zijn. Een paar
jaar volgde hij een avondcursus aan de
Rietveldacademie in modeltekenen en
ruimtelijke vormgeving. Zijn docenten
waren o.a. de beeldhouwer Cor Hunt

en de portrettist Cor Dik. Na zijn ver-
huizing van Amsterdam naar Almen
opnieuw enige jaren van studie en
werkzaam in het onderwijs. Maar de
moderne kunst liet hem niet los. Om
de bedoelingen vooral van Dada en
Surrealisme beter te begrijpen ging hij
over tot het zelf maken van collages.
Die bezigheid heeft hem van alle vor-
men van creatief bezig zijn van toen al
het meest geboeid en blijft hem
boeien. De tentoonstelling duurt tot
en met zaterdag 22 september.

Voor wie is de cursus bedoeld? Informatie

Landelijke collecte Nederlandse Kanker bestrijding

Een collecte die jaarlijks moet
doorgaan!
Ook dit jaar zetten meer dan 90.000 collectanten zich in voor de
kankerbestrijding in Nederland. Tussen 27 augustus en 9 sep-
tember kunt u een collectant(e) van de Nederlandse Kankerbe-
strijding (Koningin Wilhelmina Fonds) verwachten. De collec-
tant(e) is in het bezit van een machtigingskaart. U kunt hiernaar
vragen alvorens u uw bijdrage aan de collectant(e) meegeeft.
De kankerbestrijding gaat gelukkig
goed vooruit. Over kanker wordt te-
genwoordig gemakkelijker gesproken.
Je kunt het risico op kanker zelf beper-
ken. Vroege ontdekking bevordert de
kans op genezing. Onderzoek naar
nieuwe behandelingsmethoden heeft
de kans op herstel verbeterd. Veel aan-
dacht wordt ook besteed aan de bege-
leiding van kankerpatiënten. Het
voortzetten van lopend onderzoek en
andere activiteiten vergt veel geld.
Helaas moeten nog altijd vele subsidie-
aanvragen worden afgewezen, omdat
er meer aanvragen zijn dan er aan geld
beschikbaar is. Naast wetenschappelijk
onderzoek is ook het geven van voor-
lichting een belangrijk onderdeel van
de kankerbestrijding. Denkt u maar
eens aan informatie over het voorko-
men en de vroege ontdekking van kan-
ker. Voor onderwijs en opleiding en
voor de steun aan verenigingen van
kankerpatiënten is geld nodig. De

vraag is dus doe weer me. Maak meer
mogelijk. Geef!
Wilt u meer weten over het werk van de
Nederlandse Kankerbestrijding, lees
dan de brochure die u één dezer dagen
in de bus krijgt. In de pers maar ook via
radio en TV zal veel informatie over het
werk van de Nederlandse Kankerbe-
strijding worden verstrekt. Het Voor-
lichtingscentrum van de Nederlandse
Kankerbestrijding is graag bereid mo-
gelijke vragen voor u te beantwoorden.
Het adres is: Sophialaan 8, 1075 BR
Amsterdam. Het gratis telefoonnum-
mer is: 06-0226622. Collectanten die al
dit goede werk mogelijk maken, blijven
nodig.
Bij het comité van de Nederlandse
Kankerbestrijding in Vorden zijn
nieuwe collectanten van harte wel-
kom. Wilt u ook als collectant(e) mee-
werken bij de komende collecte,
meldt u zich dan aan bij: A. de Vries-
Sijtsema, Hoetinkhof 51, tel. 1941.

Herman Brinkhorst exposeert a.s. zondag in Dorpskerk

Grote Ierse kunstopdracht
voor Vordenaar

De Vordense amateurschilder- en tekenaar Herman Brinkhorst
heeft vanuit Noord-Ierland een opdracht gekregen voor het leve-
ren van 21 schilderijen. Zondagmiddag a.s. is een gedeelte van
zijn werk te zien in de expositie in de Dorpskerk, in het kader van
'Kom d'r eens in'.
Vertegenwoordiger van Craftibility
Plus uit Belfast zagen waterverfschilde-
rijen en pentekeningen van dhr. Brink-
horst in een expositieruimte in Zut-
phen. Zij kochten onmiddelijk drie
schilderijen van hem. Onlangs kreeg
hij van deze organisatie een bestelling
van nog 18 schilderijen. Craftibility
Plus heeft in de Noordierse hoofdstad
een galerie en een kunstwinkel. Daar
wordt aan jonge gehandicapten en
vooral aan slachtoffers van de Noor-
dierse burgeroorlog werk aangeboden
door het inlijsten van, verkopen etc.
van kunstwerken. Gezien deze bijzon-
dere achtergrond van de opdrachtge-
ver heeft de Vordense kunstenaar de
prijs van de bestelde kunstwerken laag
gehouden. Herman Brinkhorst (42)
schildert al 12 jaar. Vooral waterverf-
schilderijen en pentekeningen met

landschappen en bloemmotieven heb-
ben zijn voorkeur. Hij heeft een grote
liefde voor de natuur en houdt zich ac-
tief bezig met de problematiek rond
het milieu. 'Wanneer ik brood eet, is
dat voor mij niet alleen een boterham.
Ik zie daarbij de hele achtergrond; het
meel en het graan op de akkers', geeft
hij zelf als voorbeeld. Ook tijdens zijn
verblijf in Frankrijk gedurende de laat-
ste weken was hij vele uren met pen,
inkt, penselen en verf in de natuur te
vinden. Wie met zijn werk wil kennis-
maken, kan zondagmiddag a.s. terecht
in de Dorpskerk. Daar vindt de laatste
Open Kerkemiddag (het project 'Kom
d'r eens in') van deze zomer plaats. De
organisatoren hebben de heer Brink-
horst bereid gevonden een gedeelte
van zijn kunstwerken daar tentoon te
stellen.

Cursus
Geheugentraining
Iedereen die ouder wordt kan op den
duur minder onthouden. Vooral het
opnemen van nieuwe informatie gaat
moeilijker. Men gaat zich daardoor
dan vaak zorgen maken, wat op zich-
zelf dan weer vergeetachtigheid kan

veroorzaken. Daarom gaan vooral
ouderen steeds meer twijfelen aan
hun eigen gehouden.

Door deelname aan de cursus kunt u
weer vertrouwen krijgen in uw eigen
geheugen. Er worden verschillende
technieken beoefend, die u in staat zul-
len stellen informatie beter te onthou-
den, want: HET GEHEUGEN KAN GE-
TRAIND WORDEN.

Deze cursus is in de eerste plaats be-
doeld voor ouderen vanaf 55 jaar, die
bij zichzelf merken dat hun geheugen
wat minder werkt dan ze zelf zouden
willen. Ook is de cursus geschikt voor
ouderen die hun geheugen op peil wil-
len houden.

De cursus
De cursus bestaat uit 12 bijeenkoms-
ten, inklusief een introductie- en een
afsluitingsbijeenkomst. Deze worden
gehouden op de vrijdagmiddag in het
Kruisgebouw, Het Jebbink 15 te Vor-
den.
Met behulp van oefeningen wordt u
geleerd, om datgene wat u ziet en
hoort, beter te onthouden. Bovendien
zijn er oefeningen, die ingaan op con-
centreren en luisteren.
U bent niet de enige met geheugen-
problemen. Het is bevrijdend en sti-
mulerend om in contact te komen met
andere mensen, die ook vergeetachtig
zijn.

Wanneer u meer informatie over de
cursus wenst, dan is deze te krijgen bij
dhr. de Klerk, Het Wiemelink 8, tel.
2381 of bij mevr. Slagman op het kan-
toorvan de SWOV, Raadhuisstraat 6.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Carla en Frans Zieverink en Eddie en Willie Stokkink zijn volop in
de weer met hun laatste klus voor de Stichting Kindervakanties-
pelen. Een evenement dat wordt gehouden op 29, 30 en 31 augus-
tus op het terrein aan het Wiemelink te Vorden. Dit jaar voor de
tiende keer. Het thema voor dit tweede lustrum luidt 'feest in de
hut'.
De organisatoren hebben een groot
aantal jaren geholpen dit kinderfeest te
doen slagen. Dat betekende in de prak-
tijk dat Carla, Frans, Eddie en Willie
daarvoor bijna een week vakantie heb-
ben opgeofferd. 'Wij hebben het altijd
met plezier gedaan, maar vinden het
nu toch tijd dat anderen de taak van
ons gaan overnemen. Natuurlijk zijn
wij bereid om bij het eerstvolgende
evenement (augustus 1991) onze erva-
ringen over te brengen', zo zegt Eddie
Stokkink. Ouders of andere belangstel-
lenden voor het werk van de Stichting
Kindervakantiespelen kunnen tijdens
de komende spelen hun licht reeds bij
het viertal opsteken.

Programma
De Stichting Kindervakantiespelen is
er voor dit jaar wederom in geslaagd
om binnen de 2500 gulden gemeente-
lijke subsidie een programma op touw
te zetten dat de kinderen zeer zeker zal
aanspreken. Van de kinderen (vorig
jaar ca. 225) zal een kleine dagelijkse
bijdrage van 2,50 gulden worden ge-
vraagd. Dit bedrag zal volgens de Stich-
ting zeer zeker niet verhoogd worden,
want het moet voor kinderen en ouders
financieel aantrekkelijk blijven.
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12

jaar kunnen zich woensdag 29 augus-
tus op het Wiemelink laten inschrijven.
De mogelijkheid bestaat ook om in
plaats van de genoemde drie dagen
één of twee dagen mee te doen. Wet-
houder mevr. Aartsen zal de spelen
woensdag openen.
Daarna krijgen de kinderen de mate-
rialen uitgereikt om onder deskundige
leiding (de organisatie wordt door 35
vrijwilligers bijgestaan) te beginnen
met de bouw van de hutten, 's Middags
begint de 'Grote Meneer Kaktus Show'.
Donderdag 30 augustus wordt begon-
nen met een Zeskamp, terwijl de clown
Luko de jeugd een poos zal vermaken.
Voor vrijdagmorgen 31 augustus staat
een grote playback show op het pro-
gramma. Dolle pret met een optreden
van het regionaal bekende 'Hanska
Duo'. Nadat mevr. Aartsen de vakan-
tiespelen 1990 heeft afgeblazen, komt
de brandweer de helpende hand bie-
den bij het ontruimen van de hutten.
Telkenjare voor de jeugd een pracht
afsluiting. Zou Pluvius deze dagen
trachten roet in het eten te gooien,
geen nood, want dan wordt in het
Dorpscentrum een 'Regenprogram-
ma' afgewerkt, waarbij de zeskamp,
clown Luko, de playback show vaste
programmaonderdelen blijven. De rest
van de tijd zal dan worden opgevuld
met diverse spelletjes.

Pannegies

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Pannegies is een van oorsprong Veluws stoofgerecht waarvoor men oorspronke-
lijk, zo neemt men aan, lamsvlees gebruikte. Het gerecht wordt tegenwoordig in
veel restaurants opgediend en daarbij kan men kiezen uit lamsvlees, rund- of
varkensvlees.

Reken voor 4 personen op 600 gram lams-, varkens- of runderlappen.
Voorts heeft u nodig: 75 a 100 gram spekblokjes, enkele uien, eventueel l
teentje knoflook, peterselie, bladselderij, bloem, bouillon (eventueel van
tablet of poeder) en 150 a 200 gram kleine champignons.

Maal het vlees door een gehaktmolen met een zeer grove plaat. U kunt
ook uw slager vragen het voor u te doen of u kunt het zelf in kleins stukjes
hakken. Snipper 2 a 3 uiten, hak het teentje knoflook ragfijn en hak de
peterselie en bladselderij ragfijn. Maak de champignons schoon en snijd
ze in vieren.
Bak de spekblokjes in een pan met dikke bodem uit, schep ze uit de pan
en houdst ze apart. Fruit in het spekvet de uien tot ze glazig zien. Voeg
knoflook en het vlees toe en laat alles onder regelmatig omscheppem
zolang zachtjes bakken tot het vlees lichtbruin ziet. Strooi er door een
zeefje l Va eetlepel bloem over. Schep alles goed om en schenk er dan,
onder voortdurend roeren, een Va liter bouillon bij.
Blijf zolang roeren tot een licht gebonden saus ontstaat en roer er daarna
l eetlepel peterselie en de bladselderij door. Voeg vervolgens zout, peper
en l mespunt nootmuskaat toe. Leg het deksel op de pan en laat alles,
boven een zeer laag afgestelde warmtebron, zolang (l Va tot 2Va uur)
heel zachtjes sudderen tot het vlees gaar is.
Voeg dan de champignons er aan toe, schep alles enkele malen goed om
en laat het gerecht nog 8 tot 10 minuten zachtjes pruttelen (zonder
deksel op de pan). Roer er vlak voor het opdienen nog l eetlepel peterse-
lie door.

TIP: geef er lekker knapperig stokbrood en een gemengde salade bij.

Bereidingstijd: 50 minuten. Energie per portie: ca. 1605 kj (385 kcal)



Geslaagd!
Onze plaatsgenoot W. Bolderdijk
slaagde te Veenendaal voor het
examen Grafisch Technicus
Macromontage.
Hij werd opgeleid bij Drukkerij
Weevers.

Proficiat Wim!

SPORT- nieuws

WATZUNJOUW
TOEKOMSTPLANNEN?

Ik WIL GAAN
,. RENTENIEREN ALS

GLAZEN SPAARPOT.

'In de Dennen' sluit
seizoen af met
rekrethlon
Voordat het zwembad 'In de Dennen'
op 2 september haar poorten zal slui-
ten, vinden er nog een aantal aktivitei-
ten plaats. Om te beginnen is er op 28
augustus nog diplomazwemmen voor
alle zwemdiploma's, proefzwemmen
kan daarvoor nog op maandag 27
augustus. Opgave voor zwemopleidin-
gen voor het seizoen 1991 kan ook van-
af heden tot uiterlijk 31 augustus.
Op vrijdag 31 augustus is de afsluiting
van het swim-jogging door middel van
de uitreiking van de medailles en een
gezellig samenzijn in de kantine. Ook
is er dan een korte diapresentatie over
het zwembad en is er de mogelijkheid
om een kijkje te nemen 'in het hart' van
het zwembad.

De Firato...
een reis naar de toekomst
Wie in de Amsterdamse RAI een bezoek brengt aan de Firato, de elektronica-
beurs voor de consument, maakt een reis naar de toekomst. Want op de
Firato zie je niet alleen de nieuwste snufjes die in de afgelopen twee jaar
gerealiseerd /ijn op het gebied van beeld- en geluidsapparatuur, maar je
ontdekt er ook wat er in de komende jaren beschikbaar komt. Het gaat daarbij
over televisie, beeldtelefoon en satellietradio. De toekomstige versie van de
camcorder voor videofilmers is op de Firato te zien en ook de veelbesproken
still-video, de fïlmloze camera van de toekomst. De Firato wordt gehouden
van 24 augustus tot en met 2 september. U kunt er voordelig (en probleem-
loos) naar toe reizen met een Trein plus Toegangbi^et van NS.

Wat staat ons — volgens de indu-
strie die op de Firato acte de pré-
sence geeft — in de komende jaren
te wachten? Dat is allereerst de
High Definition Television, ofte-
wel de TV op reuzenscherm. De
beeldtelefoon is al geen droom
meer maar werkelijkheid. De radio-
signalen komen straks binnen via
een satelliet. De camcorder (film-
unit en beeldrecorder in één) is nu
nog tamelijk groot. In de toekomst
wordt-ie zo klein dat-ie bijna past
in de palm van een hand. Een grote
revolutie veroorzaakt ook de still-
video, een apparaat waarmee je
elektronisch foto's kunt maken die
zonder ontwikkelen op de beeld-
buis kunnen worden vertoond. Het
toestel is in de praktijk te zien op de
Firato.

Een prijzenkwis

Wie met een Trein- plus Toegang-
biljet naar de Firato reist geniet van
al dat nieuws en moois en heeft
tevens een kans om een schitteren-
de prijs te winnen. In samenwer-
king met het Zweedse elektronica1-
merk Nokia heeft de NS namelijk
een prijzenkwis georganiseerd. Als
u met uw T+T biljet (of Attraktie-
kaartje) naar de Nokia-stand nr 520
m de Amstelhal gaat, dingt u door
het invullen van een kwisbiljet mee
naar de drie fraaie prijzen. De eer-
ste prijs is een supergroot Nokia
TV-toestel. De prijzen worden op

de laatste avond van de Firato door
een notaris getrokken en de prijs-
winnaars krijgen thuis bericht.

Trein wint sterk terrein

Een onderzoek tijdens de Huis-
houdbeurs, dat dit voorjaar is ge-
houden, heeft aangetoond dat
steeds meer mensen de trein ne-
men als ze naar een groot evene-
ment gaan. Maar liefst 36% van de
bezoekers van de Huishoudbeurs
reisden met een T+T biljet. Ook
voor de Firato is een T+T biljet
verkrijgbaar bij nagenoeg alle sta-
tions. Dit treinkaartje geeft u recht

op de treinreis van uw woonplaats
naar Amsterdam en terug, op een
dagkaart voor het Amsterdamse
openbare vervoer (tram, bus en
metro) en op toegang tot de Firato.
U betaalt voor zo'n T+T biljet op
de wat langere afstand een prijs die
maar iets hoger is dan de prijs van
een gewoon retourtje. Dat bete-
kent dat het vervoer in Amsterdam
en de toegang tot de Firato u zo
goed als niets kosten. In de speciale
folder, die bij de stations verkrijg-
baar is, staan alle gegevens over tij-
den en prijzen en over de beste
reisroute. De Firato wordt dit jaar
gehouden van vrijdag 24 augustus
tot en met zondag 2 september. De
openingstijden zijn dagelijks van 10
tot 17 uur; van maandag 27 tot en
met vrijdag 31 augustus ook nog 's
avonds van 19 tot 22 uur.

Wie naar de Firato reist met een
voordelig Trein- plus Toegangbiljet
en meedoet met een kwis heeft kans
op het winnen van een prijs. Dit is
de hoofdprijs: een supergroot Nokia
TV-toestel van topkwaliteit.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Appel Spijstaartjes
goedgevuld met appel en amandelspijs

DIT WEEKEND:

5-voor

't winkeltje in vers brood en banket

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

H.H. Veehouders
Vanaf heden, zijn wij bereid om uw weiland van
mest te voorzien met een

ZODEBEMESTER
tegen zeer aantrekkelijke prijs.

Bel voor inlichtingen en/of afspraken naar:

W.M. Hissink
Tel. 05752-1705 (Vorden)

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenautc gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
v 05750-22816

AGENDA
Vr 24 Wichmond

Za 25
Zo 26
Ma 20
Wo22
Do 23
Do 23
Zo 26
Zo 26
Ma 27
Wo29
Wo 29 t/m
Vr 31
Do 30

Wichmond
Wichmond
Kasteel Vorden
Markt
Den Bramel
Kasteel Vorden
Café Eykelkamp
Clubhuis
Kasteel Vorden
Markt
Het Wiemelink

Kasteel Vorden

Feestweek: Kinderspelen, kermis/
dansen
Feestweek: Optocht, kermis/dansen
Feestweek: Oranjeloop
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Achtkastelenfietstocht met gids
VW: Avondwandeling
VW: Bezichtiging kasteel
Medlertol: Fietspuzzeltocht
TTV: Bekertoemooi touwtrekken
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Achtkastelenfietstocht met gids
Stichting Kindervakantiespelen:
Kindervakantiespelen
VW: Bezichtiging kasteel

De laatste dag van het seizoen '90 is
een open dag voor iedereen, waarbij de
entree gratis is. De dag zal worden ge-
opend met het startschot voor een re-
kreathlon. Deze bestaat uit de volgen-
de onderdelen: 300/600 meter zwem-
men, 4/8 km lopen en 20/40 km fiet-
sen. Inschrijven voor de rekreathlon
kan aan het zwembad tegen betaling
van f7,50. Naast deelnemers worden er
ook nog medewerkers gevraagd voor
het slagen van deze dag. Ook hiervoor
kan men zich opgeven aan het bad.
Naast de rekreathlon zullen er op het
droge diverse spelletjes en een barbe-
que gehouden worden. Jong en oud
zijn van harte welkom op deze dag.

Avondopenstelling
Mocht de laatste week voor de sluiting
het weer zomerse vormen aannemen
dan bestaat de mogelijkheid dat de
avondopenstelling wordt uitgebreidt
tot zonsondergang. Of dit daadwerke-
lijk het geval zal zijn, zal bekend wor-
den gemaakt op het zwembad.

Woensdag 29
augustus
touwtrekken om
kampioenschap
De touwtrekver. 'Vorden' organiseert
woensdagavond 29 augustus op haar
terrein aan de Ruurloseweg de kam-
pioenschappen van Vorden. Hieraan
kunnen verenigingen, bedrijven,
buurtschappen e.d. meedoen. Mo-
menteel hebben zich zeven teams inge-
schreven, waaronder de kampioen van
vorigjaar 'De Graafschap rijders'. Deze
ploeg zal ongetwijfeld alles op alles zet-
ten om wederom de eerste plaats te ver-
overen, want dan komen de motorrij-
ders definitiefin het bezit van de wissel-
beker. De organisatie hoopt dat het
aantal deelnemende ploegen zich nog
zal uitbreiden. Inschrijving is mogelijk
bij het clublokaal (6420) of bij secreta-
ris M. Engel (2836).

PV Vorden
Leden van de PV Vorden hebben dit
weekend deelgenomen aan een wed-
strijdvlucht vanaf Duffel. De eerst bin-
nenkomende duif om 13.00 uur, 7 mi-
nuten en 34 seconden. De prijzen wer-
den gewonnen door A.A. Jurriens
1-2-5-8, G. en H. Boesveld 3-4-9-10,
M.J. Bruggeman 6 en M. Olieslager 7.

LRenPC
'de Graafschap'
Op zaterdag 18 augustus werden in Ei-
bergen de Gelderse Kampioenschap-
pen voor paarden verreden. De LR 'De
Graafschap' nam met een achttal deel
aan de dressuurproef voor achttallen
temidden van zware concurrentie van
teams uit de'hele provincie werd een
eervolle 6e prijs behaald.

Socii-nieuws
l september: Socii B-junioren toernooi
Voorst; Baakse Boys D l-Socii Dl; Socii
El-Warnsveldse Boys El; Socii F toer-
nooi Keyenborg.
Sportdag 26 augustus voor alle jeugd
uit Wichmond e.o. van 6 t/m 15 jaar.
Oranjeloop SV Socii zondag 26 augus-
tus op het SV Socii Complex. Doel-
schieten W Socii op zondag 26 augus-
tus t.b.v. de jeugd.

RTV-nieuws
Nadat hij afgelopen week teruggeko-
men was uit Noorwegen van een
6-daagse etappewedstrijd met profs en
sterke amateurs uit Skandinavie, vertel-
de hij tegen zijn begeleiders dat hij er
toch iets meer van verwacht had dan
die 49e plaats in het eindklassement.
Maarja, Noorwegen is geen Nederland
en vlakke wegen zijn op een hand te
tellen. Dat zijn de startbanen van de
vliegvelden Gardamoen en Fornebu
rond Oslo. Terug in Nederland, terug
in de criterium waar veel geld valt te
verdienen als je goed rijdt en dat hij,
met o.a. een derde plaats in Hasselt
OV. Maar nog steeds geen overwin-
ning. Toch werd hij niet nerveus, zijn
tijd komt wel zeggen de begeleiders, bij
Giant, zijn sponsor en ook zijn trainer
bij de RTV. Zaterdag in een sterk bezet-
te ronde van Eerbeek ging de RTV-cou-
reur direkt in de aanval, want dat is nog
steeds de beste verdediging. Samen
met een streekgenoot Ronald Kok uit
het naburige Loenen werd er snoei-
hard gereden, en ook keihard geïnves-
teerd bij de premies en klassementen.
Dat zich later nog wat sterke renners
meldden was geen bezwaar want de
Stokkumer Reessink is ook niet bang
om de concurrentie af te matten, en
had in Ronald een ploegmaat.
Toen de prijzen moesten worden ver-
deeld, was het Lubbers die als eerste de
scherpe bocht uitkwam, en dat was net

iets te veel voor zijn medekoploper, de
geslepen Vos. Jan Spijker, de onge-
kroonde criteriumkoning uit Kampen,
moest in de slotfase afrekenen met een
lekke band, en dan kun je zo'n man er
beter niet bij hebben want hij heeft een
dozig ervaren, het deerde Lubbers niet
hij won zijn eerste koers. Ookjan Wul-
link reed een zeer goede wedstrijd, was
attent toen men in de achtervolging
ging op de koploper sloop hij goed
mee en werd 5e. Wim Bosman reed
zich eveneens in de prijzen. Bij de
nieuwelingen werd Han Hekkelman
20e in een koers met veel valpartijen.

Zondag stond de ronde van Dinxperlo
op het programma en tevens finale-
wedstrijd om het Gelderlander klasse-
ment. Ook weer een wedstrijd die vanaf
de eerste omwentelingen van de wielen
het aankijken meer dan waard was.
Ook weer door toedoen van o.a. Lub-
bers, Wolsink, Reessink en al die ande-
re kleppers die bij de eerste 10 staan in
dat klassement. Manno Lubbers deed
ook nu weer een greep in de premie-
pot, en werd uitgeroepen tot de strij-
dlustigste renner, wat ook geen win-
deieren opleverde. Uiteindelijk werd
hij 10e in de ronde van Dinxperlo die
gewonnen werd door zijn ploeggenoot
uit de Giantploeg Freddy Wolsink uit
Aalten. Jan Wullink verging het heel
wat beroerder deze ronde, hij kwam
ongelukkig ten val en moest zich onder
doktersbehandeling stellen. Wim Bos-
man en Jan Weevers moesten voortij-
dig de strijd staken. Peter Makking viel
net buiten de prijzen en werd 21e, na-
dat hij daags daarvoor in Eerbeek was
gevallen. Jeugdlid Lars Vos kwam uit
bij een nationaal jeugdtoernooi in Wa-
geningen, hij werd 3e in zijn wedstrijd
in de cat. 7. Rudi Peters reed zondag
een wedstrijd in het Drentse Valthe om
en bij de flanken van de Hondrug, hij
werd er 4e. Winnaar Jan Postuma die
evenals Peters woensdag vertrekken in
de Ronde van Wichmond.

ENDA
AUGUSTUS:
23 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond
24 Open Tafel SWOV
25 Optocht van praalwagens

Wichmond
26 Open Huis Vordense kerken Herv.

Dorpskerk
28 Open Tafel SWOV
31 Open Tafel SWOV

SEPTEMBER:
2 de Snoekbaars senioren viswedstrijd
5 H.V.G. Vorden-Linde,

mevr. A. Blok-van Hilten, 'Gezond
leven'

5 Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum

6 H.V.G. dorp fietstocht
7 Klootschiet- en barbecue-avond

voor leden en donateurs L.R. en
P.C. De Graafschap

12 Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum

13 Bejaardenkring in het
Dorpscentrum

16 de Snoekbaars senioren viswedstrijd
18 N.C.V.B, viering 30-jarig bestaan
19 Bloemschikcursus Floralia

Dorpscentrum
19 H.V.G. dorp eerste avond
20 H.V.G. Vorden-Linde,

dhr.J. Versteegt, 'Het weer'
20 N.C.V.B. autotocht Harfsen
21 Lindese volksfeest
22 Lindese volksfeest
26 Bloemschikcursus Floralia

Dorpscentrum
27 Bloemschikcursus Floralia

Dorpscentrum
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
30 de Snoekbaars senioren viswedstrijd
30 Herfsttocht, afstanden 40 en 100

km, start café-restaurant 'de
Herberg'

Spelen met salades:

Groene schotels met kaas
Tegenwoordig is er keuze uit vele soorten sla en groenten en een
breed assortiment aan kruiden, oliën en sauzen. Daardoor zijn we
in staat een grote variatie aan groene schotels te serveren. Nieuwe
ideeën voor o.a. salades met kaas biedt een receptenboekje van
het Nederlands Zuivelbureau: 'Spelen met salades'.
De opgang van de salade is gepaard ge-
gaan met een uitbreiding van het
groente-aanbod. N aast kropsla staan in
het boekje de ijsberg-, romeinse-, veld-
en eikebladsla afgebeeld. We zien groe-
ne gewassen als ezelsoren, tuinkers en
waterkers. Behalve de gewone tomaat,
is er de vleesvariant, de pomodoro en
het kerstomaatje. De champignon
heeft gezelschap gekregen van de oes-
terzwam en de cantharel. Deze bonte
collectie vormt de basis van de salade.
Voor meer kleur en geur zijn er vruch-
ten en kruiden. Behalve verse soorten,
die niet altijd het hele jaar te koop zijn,
kunnen gedroogde of diepvrieskrui-
den worden toegevoegd. De zoete
vruchten mengen we tegenwoordig
zonder schroom bij de hartige groen-
ten. Fruit alleen, eventueel met
(slag) room levert ook een lekkere sala-
de.

Slasaus
Voor de finishing touch is er kant-en-
klare slasaus, maar de culinaire hob-
byist gaat liever aan het werk met olie
en azijn of met yoghurt en room. Er is
keuze genoeg, in het boekje worden
negen soorten azijn genoemd en vijf
soorten olie. Uiteindelijk komt het er
op aan al die ingrediënten goed te
mengen. Kaas komt daarbij ruim-
schoots aan zijn trekken, maar ook
vleeswaren (ham, worst), kip en vis (to-
nijn, zalm) worden regelmatig toege-
past. 'Spelen met salades' geeft recep-
ten voor op de boterham, bij lunch en
brunch, salades als voorafje, als bijge-
recht of als maaltijd, voor buffetten of
als klein hapje bij de borrel. De meeste
gerechten zijn in kleur afgebeeld.

Te koop voor f 5,95 in de boekhandel.

Apothekers Stedendriehoek
present op Jaarbeurs
van het Oosten
Alle apothekers — vereniging in het Departement Stedendrie-
hoek — zullen present zijn tijdens de Jaarbeurs van het Oosten
die van 19 t/m 26 september 1990 in de Hanzehal te Zutphen
wordt gehouden. Onder het Departement Stedendriehoek ressor-
teren de apothekers die gevestigd zijn in (onder meer) Zutphen,
Deventer, Apeldoorn en Hengelo GLD. In een grote apothekers-
stand zullen de duizenden bezoekers informatie kunnen krijgen
over geneesmiddelen, de apotheek en gezondheid.
Het is de eerste maal dat de apothekers
en hun assistenten deelnemen aan de
Jaarbeurs van het Oosten. Het initiatief
van de apothekers in de Stedendrie-
hoek wordt toegejuicht door de Ko-
ninklijke Nederlandse Maatschappij
ter bevordering der Pharmacie
(KNMP), de beroepsorganisatie van
apothekers die al jaren verkondigt dat
de apotheker de geneesmiddelendes-
kundige bij uitstek is. En dat betekent
dat de apotheker de eerste aangeweze-
ne is voor informatie over geneesmid-
delen. Om het belang van deze beurs te
onderstrepen zal dr. Th. F.J. Tromp,
voorzitter van de KNMP, deze manifes-
tatie openen.

In de apothekersstand is een schat aan
informatie (gratis) voorhanden. Zo
zullen er tientallen folders verkrijgbaar
zijn over even zovele onderwerpen.
Een paar voorbeelden: zwangerschap
en geneesmiddelgebruik, ouderen en
medicijnen, bijwerkingen, zelfmedica-
tie en thuiszorg. Daarnaast is er een
permanente video-voorstelling over de

opleiding apothekersassistent en wordt
het Apotheekjournaal vertoond.
Oude geneesmiddelen? Niet in de
vuilnisbak, maar terug naar de apo-
theek!
Een andere activiteit tijdens de Jaar-
beurs van het Oosten is de prijsvraag
'Hoeveel kilogram oude geneesmidde-
len worden tijdens de beursdagen bij
de apothekers teruggebracht'. In de
apothekersstand is een grote kieperton
opgesteld waar bezoekers hun oude
(en overtollige) geneesmiddelen kun-
nen inleveren. Dus: grote schoonmaak
in het medicijnkastje voordat u naar de
Jaarbeurs van het Oosten toekomt. De
apothekers dragen er zorg voor dat de
oude geneesmiddelen op een milieu-
bewuste manier vernietigd worden. Be-
zoekers van de apothekersstand mogen
raden wat de uiteindelijke kilo-op-
brengst zal zijn. Vanzelfsprekend is er
voor de winnaar een aardige prijs. De
prijsuitreiking van zowel de kleurwed-
strijd als de 'oude geneesmiddelen'
vindt plaats op de laatste beursdag, 26
september 1990.



Tramstraat 37-39
Lochem 05730 - 51836

Inschrijving
NIEUWE
DANSCURSUS
voor paren:
Als u goed wilt leren dansen. Als u houdt van goede
muziek en het bovendien gezellig vindt om andere
mensen te ontmoeten.

Schrijf u dan in
bij dansschool

VEELERS !
Van quickstep tot tango, velete, kruispolka, cha cha of
jive. Bij ons leert u al deze dansen (en nog meer) in een
gezellige omgeving en onder deskundige leiding.

De lessen worden iedere avond behalve zaterdags
gegeven. Wacht echter niet te lang met opgeven, als uw
eigen keuzemogelijkheden beperkt zijn. Vol is vol.

U kunt zich ook telefonisch opgeven: tel. 05730-51836.

DUITSE LESSEN
In september beginnen in Vorden Duitse
conversatie cursussen voor beginners.

Privé lessen en groepen van 4 tot 6 personen.

Voor inlichtingen en registratie:
J.A. Kooy, Nieuwstad 18A, 7251 AH Vorden
Tel. 05752-1443

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Willink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

S Zonnebloem- l
§ pitten,

gebroken Soja
l enSesamzaad

't winkeltje in brood en banket

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

JONG GELRE organiseert:

VORDENS
KLOOTSCHIETTOERNOOI
op zaterdag l september a.s.

Categorieën: heren, dames,
gemengd en jeugd.
Max. l NKF/AKF-lid per team.

OPGAVE GAARNE VOOR 25 AUGUSTUS
bij: Karin Boers, tel. 2857

André Knoef, tel. 6742

Start vanaf 13.00 uur bij café 't Zwaantje,
Hengeloseweg.

/, J5£*^:

IP« '̂

OP 22 - 23 - 24 - 25 AUGUSTUS

DE LAATSTE ZOMERKLEDING
geven wij in 4 dagen

BIJNA WEG !

NU MET KORTINGEN TOT

DE VERKOOP BEGINT OM 9.30 UUR

Loop beslist even binnen, want er is veel geld te verdienen !

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 27 augustus 1990, gedurende
een maand, voor eenieder ter gemeentesecretarie,
afd. ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
ontwerp-bestemmingsplan 'Industrieterrein Vorden
1990'.

Dit plan heeft betrekking op de uitbreiding van het in-
dustrieterrein (percelen Kerkhoflaan 13 en Oude Zut-
phenseweg6).

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

Vorden, 23 augustus 1990,
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 27 augustus 1990, gedurende
een maand, voor eenieder ter gemeentesecretarie,
afd. ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied 1990, no. 2',
met aanvullende voorschriften voor het bestemmings-
plan 'Buitengebied 1982'.

Naast een geringe aanpassing van de voorschriften
(o.a. mogelijkheid verplaatsing burgerwoningen) be-
treft het hier de inpassing van de kern Medler in het
plan Buitengebied, alsmede diverse in het recente
verleden gevoerde anticipatie-procedures (Larense-
weg 1a; Deldensebroekweg 19; Ganzensteeg 6;
Kruisdijk 2; Maalderinkweg 3; Hengeloseweg 13 en
Ruurloseweg96).

Tenslotte zijn enkele aanpassingen/actualiseringen
van de plankaart doorgevoerd (o.a. drinkwaterwinge-
bied 'Dennenwater'; perceeltje grond ten westen van
de Almenseweg tegen gemeentegrens; wijziging be-
stemming bos c.q. agrarisch gebied voor een aantal
percelen op de Wiersse; perceel agrarisch gebied aan
de Galgengoorweg; (semi-)verharding gedeelte Joos-
tinkweg ten noorden van de Wilmerinkweg; bestem-
ming agrarisch gebied voor voormalige fietscross-
baan aan de Joostinkweg).

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

Vorden, 23 augustus 1990,
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GROETEN UIT HALLE
„Er valt hier héél véél te zien!'

Vakantie is ontspanning. Vooral uitrusten en ge-
makkelijk zitten. Daarvoor hoef je niet verder dan
Halle, Meubelfabriek OTTEN. Daar staan banken
en stoelen te kust en te keur! En daar zit je héél
gemakkelijk in. Dan zou je wel een kaart met
„Groeten uit Halle" naar huis willen sturen, als je
maar lekker kunt blijven zitten in die fijne OTTEN-
bank! Maar OTTEN bezorgt de meubels die u bij
hem gekocht hebt netjes bij u thuis. Dan kunt u
daar heerlijk achterover zakken, in uw eigen,
vertrouwde omgeving. U hoeft alleen maar even
naar de verkoophal in Halle te komen. Dan ziet u de
ruime keuze bij OTTEN in: bankstellen, kasten,
tafels, stoelen, enz.

Kom naar Halle, kom naar OTTEN!
De verkoophal is iedere dag, behalve 's zondags, geopend
Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20, Halle Gld., Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
OPEL SERVICE

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

Barchemseweg 45, Ruurlo. ffi 05735-32 95.
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie



Slaapcursus Van milieu tot medicijnen:

Slapen kun je (weer) leren! 34e Jaarbeurs van het Oosten:
SPORT-raewuw

De kruisvereniging start in Warnsveld met een slaapcursus voor
mensen met slaapproblemen.

ontspanningsoefeningen worden thuis
ook geoefend!)
Bovendien krijgt men informatie over:
wat slapen is, hoe in het algemeen sla-
peloosheid ontstaat, het gebruik van
slaapmiddelen en de gevolgen daar-
van. Gemiddeld 86% van alle deelne-
mers die gemotiveerd de cursus volg-
den, bereikten hun doel: uitgerust
's morgens opstaan na een, voor ieder
persoonlijk, aantal uren slaap.

Meest gevarieerde 'Winkel'
Slecht inslapen, steeds wakker worden,
zeer vroeg in de morgen klaar wakker
zijn, tobben, schaapjes tellen, 's nachts
muggen olifanten laten worden en
daardoor 's ochtends onuitgerust op-
staan en dan al tegen de volgende
nacht opzien, zijn herkenbare dingen
voor mensen met slaapproblemen.

Zeker één op de acht Nederlanders
heeft er last van. Gelukkig kun je er zelf
veel aan doen. De slaapcursussen, die
al enkele jaren op veel plaatsen in Ne-
derland gegeven worden, worden door
veel deelnemers enthousiast gevolgd.

Slaapcursus
Onder deskundige leiding gaat men 9
bijeenkomsten aan de slag om tot een
verbetering van de nachtrust te komen.
Het oefenen van onspannings- en
ademhalingsoefeningen en het leren
hanteren van de 'denkstopmethode',
alsmede het omgaan met spanningen
staan centraal tijdens de cursus. (De

Van 19 t/m 26 september a.s. wordt in en om de Hanzehal te
Zutphen alweer de 34e Jaarbeurs van het Oosten gehouden. Zeker
meer dan 200 deelnemende bedrijven en organisaties zetten weer
hun beste beentje voor en presenteren talloze produkten en dien-
sten op het gebied van ondermeer woninginrichting, hobby en
vrijetijdsbesteding, gezonde voeding, lichaamsverzorging, mode,
woningverbetering en wat dies meer zij...

Deelname
Deelname staat open voor mensen met
slaapproblemen die daar verandering
in willen brengen. De reeks van 9 bij-
eenkomsten, onder leiding van een
deskundige, worden gehouden in het
kruisgebouw te Warnsveld. Veer de
cursusbijeenkomsten beginnen, wordt
er een informatiebijeenkomst gehou-
den in het kruisgebouw te Warnsveld
op vrijdagavond 21 september. U kunt
zich opgeven via telefoonnummer
05750-29666.

Nieuwe avondcursussen
De Stichting VOSTA heeft een nieuw cursuspakket voor volwasse-
nen samengesteld dat uniek kan worden genoemd voor deze re-
gio.
Nadat vorig jaar begonnen werd met zes avondcursussen, is het
aanbod dit seizoen uitgebreid tot achttien, mede naar aanleiding
van de positieve reacties van mensen die het afgelopen jaar aan
een van de cursussen hebben deelgenomen.
De cursussen worden gegeven in de lo-
kalen van de R.K. School voor Tech-
niek en Ambacht in Borculo door do-
centen van deze school.
De cursus Machineschrijven en de
Middenstandsopleiding worden ver-
zorgd in samenwerking met Instituut
Becker.

Dit seizoen is het mogelijk om aan de
volgende cursussen deel te nemen:
* Functioneel Nederlands.
* Engels voor beginners.
* Engels voor gevorderden (op twee

verschillende niveaux).
* Machineschrijven.
* Eenjarige Middenstandsopleiding.
* Informatica MS-Dos/PC-Dos.
* Tekstverwerking met Wordperfeet.
* Programmeren in GW-Basic.

* Koken/Fijne Keuken.
* Brood/Banketbakken.
* Schilderen/Behangen.
* Timmeren/Houtbewerken.
* Machinale Houtbewerking.
* Metselen.
* Electrode lassen.
* MIG/MAG lassen.
* Autogeen lassen.
* Ruimtelijke Vormgeving/Handvaar-

digheid.

Mensen die belangstelling hebben
voor dit aanbod, kunnen de cursusgids
van de stichting VOSTA aanvragen.
Hierin staat voor elke cursus uitgebrei-
de informatie omtrent het program-
ma. Tevens staat het cursusgeld ver-
meld. Het telefoonnummer van de
stichting VOSTA is: 05457-71413.

De Jaarbeurs zou de Jaarbeurs niet
zijn, als er niet nieuwe interessante the-
ma's worden geboden. Trokken vorig
jaar de tandartsen enkele duizenden
bezoekers, dit jaar staan in een groot
en attraktief paviljoen de gezamenlijke
apothekers uit de gehele oostelijke re-
gio met een scala aan onmisbare infor-
matie omtrent verantwoord genees-
middelengebruik. Ook kunnen beurs-
bezoekers oude geneesmiddelen in het
paviljoen inleveren in een reuzepot,
waaraan de apothekers nog een leuke
prijsvraag hebben verbonden.
Natuurlijk blijft de Jaarbeurs van het
Oosten de grootste keukenshowroom
van Oost-Nederland, waar het publiek
zich op ruim 1.000 m2 kan oriënteren
omtrent de nieuwste keukenmodellen
en inbouwapparatuur, terwijl ook
uiteraard aantrekkelijke beurskortin-
gen worden geboden.
Nieuw en zeker uniek is de gezamenlij-
ke presentatie van vele winkeliers en
horeca-ondernemers uit Zutphen, die
in het kader van het 800-jaarfeest van
de stad aan de meer dan 51000 bezoe-
kers uit de gehele regio willen tonen
wat zij in huis hebben. Een werkelijk
uniek paviljoen van meer dan 800 m2,
dat wordt begrensd door een replica
van de Berkelruïne en dat geen geijkte
beursbouw kent, omdat de deelnemers
de speelse stands temidden van veel
groen en fonteinen zullen posteren.
Ook de dagelijkse modeshows worden
hier door de Zutphense modezaken

gepresenteerd: heren-, dames- en kin-
dermode, maar ook sport- en bruid-
skleding worden iedere beursdag 3 tot
4 maal geshowd. Naast het modepo-
dium staat nog het allernieuwste fit-
ness oefenapparaat, dat geheel com-
putergestuurd aan de liefhebber
meedeelt hoe het met de konditie ge-
steld is. De bakkers uit Zutphen laten
ter plekke zien hoe het dagelijks brood
in vele soorten en maten wordt gebak-
ken en de horecaondernemers zijn de
ware gastheren in dit promotiepavil-
joen.
In samenwerking met de Provincie Gel-
derland en de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Noord-Oost Gelder-
land wordt het actuele onderwerp Mi-
lieu uit de doeken gedaan; niet op
hoogdravende wijze maar aan de hand
van zeer pratische voorbeelden wordt
aan de bezoekende consument en on-
dernemer getoond wat rond het huis
en bedrijf aangepast kan worden om
aan een schoner milieu mee te werken.
Tel daar nog bij op de gereedschap-
pen, baby-artikelen, voedingsmidde-
len, notarissen, massage-apparatuur,
sieraden en byouterieën, orgels en mo-
delbouw en 't zal duidelijk zijn, dat ook
deze Jaarbeurs van het Oosten weer
bomvol nieuwe artikelen en ideeën zit.
De 34e Jaarbeurs van het Oosten gaat
open op 19 september a.s. tot en met
26 september a.s. De beurs is dagelijks
's middags en 's avonds geopend.
Voor inlichtingen: 05750-15100.

Zangver. Sanclust
Sanclust uit Steenderen heeft weer de
nodige allerhande spullen verzameld
om op zaterdag 25 augustus een rom-
melmarkt te kunnen houden. Net als

andere jaren op het Gijsbertplein in
Bronkhorst. A.s. kamerbewoners kun-
nen bij 'Sanclust' hun complete inven-
taris op de kop tikken. Van glaswerk tot
bed, van pan tot stoel en van boek tot
lamp. Kom snuffelen tussen al dat
leuks.

Boerderijfietstocht
in Hummelo en Keppel
'Fiets de boer op'. Dat is het motto van de open dag die de werk-
groep Agrarische Vrouwen uit de gemeenten Hummelo, Keppel
en Steenderen, heeft georganiseerd. De 25 kilometer lange fiet-
sroute voert langs eeuwenoude hessenwegen door een schilde-
rachtige agrarische en bosrijke omgeving met schitterende boer-
derijen en mooie landgoederen ('Havezethes' geheten.)

De tocht brengt de fietser op plaatsen
die niet per auto toegankelijk zijn en
op veehouderij- en akkerbouwbedrij-
ven. Een kleine opsomming van wat de
fietser op zijn weg tegenkomt: een be-

Bloemencorso Lichtenvoorde
pakt weer groots uit
Als op zondagmiddag 9 september het startsein wordt gegeven voor het bloemencorso in Lichten-
voorde zal dit het sein zijn voor het 61e corso dat dan door de straten van Lichtenvoorde zal
trekken.

Het corso is in 61 jaar uitgegroeid tot
een evenement dat Lichtenvoorde als
corsoplaats in haar ban heeft en veel
inwoners in een corsokoorts houdt om
vervolgens op corsozondag aan vele
toeschouwers een fantastische middag
te bezorgen. Het toeschouwers aantal
is nog steeds groeiend. In 1989 waren
dat 120.000 bezoekers, terwijl dit aan-
tal ook voor 1990 mag worden ver-
wacht.

Het corso start met. een voorprogram-
ma 's morgens terwijl het corso 's mid-
dags start. Beide evenementen zijn gra-
tis te bezoeken.

Voorprogramma
Als opwarmer voor het grootse corso
krijgt het publiek een gevarieerd pro-

gramma voorgeschoteld. Dweilorkes-
ten zullen het parcours 'schoonvegen'
waaronder de Blaanke Bloazers uit Ol-
denzaal, 't Kapelleke uit Wijchen, de
Bakkums uit Zevenaar, De Tröters uit
Dichteren en het Huisorkest Grol uit
Groenlo. Tussen de dweilorkesten
door zullen straattheatergroepen voor
artistieke vulling zorgen. Het publiek
zal o.a. kunnen genieten van de Twee
Wezen uit België, verder treden opjan-
sen en Kuchlein, 'de man met het var-
ken Boutchiken Kameleon'.

Bloemencorso
Aan het corso doen 24 grote bloemen-
wagens alsmede 40 kleine bloemenwa-
gens en diverse muziekgroepen mee,
die een langgerekt muzikaal dahlialint
door Lichtenvoorde zullen vormen.
Totaal zullen aan de wagens 2,5 mil-

joen bloemen worden verwerkt. Op de
bloemenwagens worden uitsluitend
dahlia's verwerkt, die met lijm en/of
nieten worden aangebracht op de op-
bouw van de wagens. Op diverse grote
bloemenwagens worden meer dan
150.000 dahliabloemen gebruikt. De
vormgeving, afwerking, bloemschik-
king maar vooral het aanbrengen van
mozaieken in dahlia's uitgevoerd zijn
de sterke punten van de Lichtenvoord-
se wagenbouwers groepen.
De onderwerpen die worden uitge-
beeld op de bloemenwagens zijn zeer
uiteenlopend, de ontwerpers van de
wagens zijn geheel vrij in de keuze van
onderwerp, vormgeving en bloemscha-
kering.
Bekend is de nacht van Lichtenvoorde.
Deze gaat vooraf aan de zondag voor
het corso. De gehele zaterdag zijn de
wagenbouwers bezig de dahlia's op de
wagen aan te brengen, een karwei dat
tot diep in de nacht tot soms zondag-
morgen vroeg doorgaat. De nacht staat
inmiddels bekend om haar grote gezel-
ligheid welke de sfeer van de wagen-
bouwers en de bevolking typeert. On-
danks de vele maanden van voorberei-
ding is het voor de bouwers en bloem-
plakkers een race tegen de klok om de
wagen op tijd af te hebben.

Tentoonstelling
Na afloop van het corso zullen de wa-
gens worden opgesteld op het Mr. Kui-
perplein, waar het publiek de gelegen-
heid wordt geboden de wagens van
dichtbij te zien. De tentoonstelling is
zondagavond. Het publiek wordt hier-
bij tevens in de gelegenheid gesteld
haar waardering in punten uit te druk-
ken door een wedstrijdformulier in te
vullen.

drijf met een traditionele grupstal voor
het melkvee, een computergestuurd
vleesvarkensbedrijf, mestopslagen in
allerlei soorten en maten, een manege,
een bedrijf met een opmerkelijke ak-
kerbouwgewas (de Theunisbloem) en
een kerkje met een tentoonstelling van
schilderijen van oude boerderijen uit
deze omgeving waar tevens een ten-
toonstelling te zien is van werkstukken
van 'mensen zonder werk'. Onderweg
zorgen de plattelandsvrouwen voor
een broodje, koffie en frisdrank. Een
routebeschrijving is op zaterdag 25
augustus bij de drie startpunten ver-
krijgbaar. De startplaatsen zijn: 'De
Kruisberg' in Doetinchem, 'De Veld-
hoen' in Langerak en 'Café Jansen' in
Hoogkeppel. De open dag in Humme-
lo en Keppel wordt gehouden op zater-
dag 25 augustus.

Succes Concours
d'Elegance
Onze plaatsgenoot de heer J.A. Ha-
mann behaalde jl. zondag tijdens het
Concours D'Elegance te Doorn een
eerste prijs in de rubriek sportrijtui-
gen/herengalerij. Dit krijg je niet zo-
maar, samen met zijn vrouw zijn zij al
jaren bezig om oude historische rijtui-
gen voor het nageslacht te behouden.
Zij hadden reeds voor 25 jaar terug
oog voor bijzondere rijtuigen en zijn
zo verzeild geraakt in de aangespannen
sport. Zo bezitten zij een rijtuigje dat
eigendom is geweest van Koningin Wil-
helmina. Eerst waren zijn lid van het
Oud Gerij te Winterswijk, doch toen in
Vorden 'In de Reep'n' werd opgericht
hebben zij zich daarbij aangesloten.
Veel liefde hebben zij voor hun paar-
den, met name voor het friese ras.
Ieder jaar fokken zij een paar veulens
en zo krijgje een hele stal met paarden
en verzameling rijtuigen. De paarden
kunnen overal worden ingezet, zowel
in enkel-, twee- als vierspannen. Ook is
er belangstelling van de Koninklijke
Stalllen die nu ook deze paarden voor
de Gouden Koets hebben. In Vorden
met de kastelenrit kregen zij veel waar-
dering van het publiek, doch in Doorn,
de bakermat van de koetsentochten,
kregen zij ook nog uit handen van de
burgemeester Mr. H.J.F. Reeringh de
beker uitgereikt verbonden aan het
schoonste geheel, de hoofdprijs, de
J.Ph.F.M. de Nerée tot Babberich be-
ker. Proficiat!

Dammen
Ie ronde sneldam-
kampioenschap van Vorden
Op de eerste clubavond is de eerste
ronde gespeeld om het sneldamkam-
pioenschap van DCV Vorden. Kam-
pioen van het vorige seizoen Henk
Grotenhuis ten Harkel deed zijn kandi-
datuur eer aan. Hij stond na 4 ronden
nog steeds zonder puntverlies op kop

en verspeelde daarna nog maar 2 pun-
ten. Kampioen normaal dammen
Henk Hoekman deed het niet slechter
en skoorde eveneens 14 punten uit de
8 gespeelde ronden. Het speelde o.a.
remise met John Kuin. Henk Ruesink
werd derde met 12 uit 8. Een goede
prestatie leverde Mike Voskamp die
met 11 punten 4e werd.
Komende vrijdag wordt er een oefen-
wedstrijd gespeeld in d'Olde Smidse te-
gen DOG uit Elden. DOG is zojuist ge-
promoveerd vanuit de ledistrikstklasse
in Zuid, en speelt komend seizoen in
de Gelderse Hoofdklasse. De DCV-te-
genstand zal voornamelijk bestaan uit
spelers uit het tweede team.

INGEZONDEN: KINDEREN AAN HET WOORD

KINDERCIRCUS!

MAANDAG 20 AUGUSTUS was er een kindercircus in de Mulders-
kamp. De kinderen van die straat hadden een grote tent op het speelplaats-
je gemaakt. De jongelui hadden kleinere kinderen uitgenodigd, om naar
de voorstelling te komen kijken. Er waren zo 'n 30 kleuters en peuters op
komen dagen. Er waren ook nog een stuk of 10 ouders. De namen van de
artiesten waren: Pim Mulder, Torn Suter, Jaap Suter, Peter van Helden,
Paul van helden en Wouter van Helden. Er waren verschillende optre-
dens, o. a. koorddansen, clowns en acrobaten.
In de pauze kregen alle kinderen popcorn. Het werd een dolle boel. Toen
het afwas gelopen, kregen de artiesten een warm applaus.

Echt aktief, jongens en meisjes! Wij hebben jullie berichtje net zo
overgenomen, met foto. Misschien worden jullie nog eens echte
artiesten. (Red}

rolitievaria GROEP

Dinsdag 14 augustus werd er aangifte
gedaan van diefstal van een zonnewij-
zer. De zonnewijzer werd ontvreemd
uit een tuin van een woning aan de
Burgemeester Galleestraat te Vorden.

Vrijdag 17 augustus werd er door de
PGEM aangifte gedaan van doorrij-
ding na aanrijding. Op de kruising
Zutphenseweg - Rondweg was een lan-
taarnpaal omver gereden. Mede door
een getuigeverklaring werd de bestuur-
dervan het voertuig opgespoord.

Op vrijdag 17 augustus werd er inge-
broken in een woning aan de Dorps-
straat te Vorden. De bewoners van het
pand hadden per abuis de sleutel van
de voordeur aan de buitenzijde in het
slot laten zitten. De gehele woning
werd doorzocht. Ontvreemd werden
100 Duitse marken en vier sleutels.

In de nacht van donderdag 16 op vrij-
dag 17 augustus werd er ingebroken in
de kantine van de Voetbalvereniging
Vorden. Uit de kantine werd niets ont-
vreemd.

In de nacht van zaterdag 18 op zondag
19 augustus werd er een bestuurder
van een personenauto aangehouden.
De bestuurder was doorgereden na een
stopteken en belandde na een korte

achtervolging met zijn auto in een
maisland aan de Galgengoorweg. Bij
controle bleek dat de bestuurder teveel
alcohol genuttigd had. De bestuurder
is proces-verbaal aangezegd.

Tussen zaterdag 18 augustus en maan-
dag 20 augustus werd er ingebroken in
een vrijstaande woning aan de Zut-
phenseweg te Vorden. De dader(s) zijn
de woning binnengekomen door een
gaatje te boren in een kozijn t.h.v. een
hendel van een uitzetraam.
Hierna kon men het raam openen. Uit
de woning werden twee waardevolle
schilderijen en een tinnen kan ont-
vreemd. Getuigen worden ver/.ocht
zich te melden.

In het afgelopen weekeind vond het
overbekende Beachparty-gebeuren
plaats onder verantwoordelijkheid
van de organiserende stichting HAM-
party. De organisatie vond op een goe-
de manier plaats. Het programma
werd strak gevolgd met hier en daar
de kenmerkende Achterhoekse soe-
pelheid. Al met al een pracht feest,
een echt feest. Politioneel gaf het ge-
heel geen bijzondere bemoeienis. Er
deden zich geen moeilijkheden voor.
Een pluim is hier op zijn plaats voor
de organisatoren.

Preventie-almanak
Door de Rijkspolitie Vorden zal in de loop van dit jaar een pre*
ventie-almanak worden uitgebracht. In dit boekje zult u informa-
tie vinden over een groot aantal onderwerpen, zoals verkeersvei-
ligheid en het voorkomen van misdrijven.
De politie heeft een aantal zaken: toe-
zicht houden op de openbare orde; het
waarborgen van de verkeersveiligheid;
bestrijding van de criminaliteit.
Wij willen dat werk zo goed mogelijk
blijven doen. Hoewel de hoeveelheid
werk voor ons toeneemt, moet dit werk
worden gedaan door steeds minder
mensen. Bezuinigingen en inleverope-
rateis trekken een steeds grotere wissel
op de politie, maar u kunt natuurlijk
ten alle tijde rekenen op onze hulp als
u die nodig heeft.
Wij rekenen op uw hulp bij het leef-
baar houden van onze gemeenten. Een

goede samenwerking tussen politie en
burgers is daarbij van zeer groot be-
lang. In de preventie-almanak kunt u
lezen wat u kunt doen om misdrijven
en aanrijdingen te voorkomen. De pre-
ventie-almanak zal feiten, wetenswaar-
digheden, adviezen en praktische tips
bevatten.

Uw rijkspolitie zal u deze preventie-al-
manak aanbieden: voor meer veilig-
heid in uw en onze omgeving. Waarbij
het alom bekende motto: 'Dit pet past
ons allemaal', nog steeds geldt.


