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Succes met fietstocht langs de
landbouwbedrijven

Volgens Vordens GMvL-secretaris Herman Vrielink zal zeer zeker ook
volgend jaar door de landbouworganisaties een fietstocht langs een aantal
landbouwbedrijven worden georganiseerd. Zaterdag werd deze tocht
onder het motto 'Welkom by boeren en tuinders' voor de eerste keer
gehouden. Tussen 10.00-13.00 uur vertrokken ruim 200 personen vanaf
het marktplein. De helft vakantiegangers en de andere helfl Vordenaren.
Onder hen diverse agrariërs die eens een küKJe wilden nemen bü de colle-
ga's. 'Ik heb mien zelf moar een vriejen dag gegeven, anders mo'k toch
maor werken', zo sprak één van hen.

Het eerste bedrijf wat de fietsers op hun
tocht aandeden was het stierenmestbe-
drijf van de familie Groot Jebbink aan de
Almenseweg. Een bedrijf met ongeveer
200 stieren. Nuchtere kalveren van een
week oud tot en met het stadium dat de
dieren zo'n 600 kg wegen. Dan zijn ze on-
geveer 15 tot 16 maanden oud.
Vanaf het bedrijf van de familie Groot
Jebbink voerde de route naar het boom-
annex potplantenbedrijf van de heer Lu-
cassen aan de Ganzesteeg. Ook hier kwa-
men de 'kijkers' volop aan hun trekken.

Speciaal voor deze dag had de heer Lu-
cassen wat werkzaamheden laten staan
zodat de vijf'werkers' volop gelegenheid
hadden om een toelichting te geven en
demonstraties te verzorgen. Men kon zo-
wel binnen (in de kassen) als buiten zien
hoe onder meer coniferen, kamerplanten
en dergelijke geënt en verspeend wor-
den.
Daarna togen de fietsers naar de werktui-
genvereniging Medo in het Medler. Hier
konden de modernste landbouwmachi-
nes en werktuigen, waaronder de milieu-

vriendelijke zodebemester, bezichtigd
worden.
Pm de vermoeide ledematen wat tot rust
te laten komen was hier tevens gelegen-
heid een hapje en een drankje te nutti-
gen. De da^fc van de bestuursleden bak-
ten wafels cm gretig aftrek vonden.
Tot slot van de fietstocht werd een be-
zoek gebracht aan de nieuwe jongveestal
van de heer Kornegoor aan de Kostede-
weg. De heer Kornegoor is een echte
computerfig^t en weet daar enthousiast
over te venBIn. Speciaal voor deze gele-
genheid had hij zijn computer uit de lig-
boxstal gehaald zodat de mensen duide-
lijk konden zien hoe het besturen van een
melkveebedrijf met behulp van de com-
puter in elkaar steekt. Een interessant
slot van een interessante fietstocht.

Bij de verschillende bedrijven die beke-
ken werden, waren bestuursleden van de
afdeling Vorden van de GMvL aanwezig
om behulpzaam te zijn bij het geven van
tekst en uitleg.

Aandacht voor Roemenië en Garlipp blijft

Vorden verstevigt het
Oosteuropese 'contact'
De contacten die de afgelopen jaren zyn gegroeid tussen Vorden en kerke-
üjke gemeenten in Oost-Europa, zyn de afgelopen weken opnieuw ver-
diept. Met name de banden met Roemenië en de voormalige DDR zijn
nauwer aangehaald.

Deze week vertrekt de heer Pennings uit
Vorden, één van de initiatiefnemers van
de hulpactie aan Roemenië, met enkele
andere personen voor een nieuw bezoek
aan dat Oost-Europese land. Inwoners
van Vorden, Varsseveld en Rijssen heb-

ben gezorgd dat zij niet met lege handen
gaan. Zij leveren daar de inhoud van een
volgeladen vrachtwagen af: kleding,
schoolmeubelen, enkele orgels en vooral
ook typemachines.
De enige problemen voor de heer Pen-

nings zijn nog de kosten van het vervoer:
f3.500,-. Voor een deel van dat bedrag
zijn al sponsors gevonden maar verdere
financiële steun is welkom (tel. 05752-
1221). De heer Pennings is van plan in
Roemenië ook enkele plaatsen te bezoe-
ken waar nog nooit hulp uit West-Europa
is verstrekt.

Het bezoek van de heer Pennings is niet
het enige contact met Roemenië dat is
verdiept. Deze maand waren er ook twee
Roemeense echtparen in Vorden op be-
zoek. Deze Hongaars sprekende echtpa-
ren werden onder andere rondgeleid op
de boerderij van de heer Mennink.
Vanuit de Gereformeerde gemeente van
Vorden is één van de jongeren uitgezon-
den naar Roemenië om daar deze maand
mee te werken aan een speciaal bouwpro-
ject.
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• Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 72.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
op afspraak.

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

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

ï SPREEKUUR
WETHOUDER

AARTSEN
Op donderdag l augustus aanstaande
is wethouder Aartseu n i e t in de gele-
genheid spreekuur te houden.

FSLUITING
MARKTPLEIN

Op vri jdag 'J augus tus aanstaande /.al
een deel van hel marktplein vanaf
l.S.OO uur afges lo ten /.ijn in verband
met een concert door het /omerorkest
Nederland.

DE UITERSTE
LIMIET

BINNEN DE KOM

71 HARD RUDEN KOST TE VEEL
ROVG/WN

Partnergemeente Garlipp
Naast Roemenië waren er vooral ook ve-
le contacten met Garlipp, de Oostduitse
kerkelijke partnergemeente van Vorden.
Een groep van 16 Vordenaren bracht een
gezamenlijk bezoek aan het dorp in Sak-
sen-Anhalt. Ze maakten daar onder an-
dere het kerkelijk jaarfeest mee waarbij
in het volle kerkje van Garlipp onder an-
dere een koor uit het Duitse Halle optrad.
De Vordenaren konden nader kennisma-
ken met Garlipp en omgeving door een
rondvlucht per vliegtuig vanuit het buur-
dorp Kladen en door een huifkartocht.
Tijdens een barbecuefeest en een voet-
baltoernooi werd de vriendschap met de
Garlippers versterkt. Verder werd er een
avond belegd rondom het onderwerp
'milieu'. Zoals bekend is de milieupro-
blematiek in de voormalige DDR erg
groot. Men wilde van de Vordenaren on-
der andere weten hoe zulke problemen
in de Achterhoek worden aangepakt.
Een 16-tal Oostduitsers bracht vervol-
gens een tegenbezoek aan Vorden. Voor
sommigen was Vorden een vakantiebe-
stemming, voor anderen was het meer
een officieel bezoek. De gasten brachten
vanuit Vorden onder andere bezoeken
aan Den Haag, Utrecht en de Flevopol-
der. Tot de bezoekers behoorden de pre-
dikant van Garlipp, de heer J. Walther,
zijn broer C. Walther uit de omgeving
van Dresden en de heer Schmidt, de
Probst uit Stendal (hoofd van de kerkelij-
ke classis waartoe Garlipp behoort).
Dit jaar zullen nog meer mensen uit de
partnergemeente Vorden bezoeken: op 6
september a.s. wordt zelfs een hele bus
Garlippers verwacht.

Zonnebloem
ontspanningsmjddag
Zaterdagmiddag hield de ZS»5iebloem
afdeling Vorden een gezellige ontspan-
ningsmiddag in de grote zaal van De Her-
berg. Deze middag werd georganiseerd
voor langdurig zieken, gehandicapten en
alleenstaande bejaarden van^fe gezind-
ten. Zo'n 135 personen waréiBanwezig.
Zij werden volop bezig gehouden door
de 'Deerns uut Winterswijk' welke lie-
djes en sketches alsmede instrumentale
muziek ten gehore brachten. De aanwe-
zigen in de zaal genoten volop.
Door de organisatie was er voor deze
middag een grote verloting op touw ge-
zet. Dat ging er in als koek want velen
konden met een prijsje huiswaarts keren.
Deze middag kwam mede tot stand met
hulp van een groot aantal vrijwilligers.

Geslaagd
Voor het diploma Moderne Bedrijfsad-
ministratie van de Nederlandse Associa-
tie slaagde mevrouw S.G.H. Droppers en
voor het diploma Boekhouden eveneens
van de Nederlandse Associatie de heer
G. J. Brummelman j r. Zij werden opge-
leid door de heer Luichies te Gorssel.

Lezing over
Vordense natuur
In de salon van camping 'Wientjesvoort'
wordt woensdagavond 31 juli een lezing
over de Vordense natuur gehouden. De
lezing wordt verzorgd door de heer J.
Brinkman.

Ratti - Veronicateam
Op zaterdagmiddag 10 augustus a.s.
speelt de nieuwe zaterdagselectie van sv
Ratti 3en voetbalwedstrijd tegen het Ve-
ronica artiestenteam. Deze wedstrijd
wordt gespeeld op het veld aan de Eiken-
laan te Vorden-Kranenburg.
Er is een voorwedstrijd tussen de D-pu-
pillen van Ratti en Vorden.

Gastvrije middag
A.s. zondagmiddag 4 augustus nodigen
de drie Vordense kerken weer uit voor
een 'gastvrije middag' bestaande uit een
expositie, muziek en een korte vesper.
Deze keer in de Gereformeerde kerk.
Het programma ziet er als volgt uit. Ex-
positie: mevr. Kornegoor, textiel verven;
mevr. Ellenkamp, handwerken; mevr.
Kapper, strofiguren. Muziek: de heer
Scholten bespeelt het orgel. Vesper:
mevr. Ria van der Linden.
Er wordt koffie, thee en fris geschonken.
Men kan vrij in en uit lopen wanneer men
wil. Komt u ook?

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente f
Zondag 4 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink.
15.00 uur Gastvrije kerken met om 16.30 uur
Vesperdienst in de Gereformeerde Kerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 4 augustus 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. C.P.M. Verrips, Eibergen.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 3 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 4 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 augustus Pas-
tor C. v. Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts 3 en 4 augustus dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 3 augustus 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 3 en 4 augustus P. Waart, Barchem,
tel. 05734-1744.
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.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. 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 weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens be-
reikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje 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.

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

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 augustus 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal, em. pred. te Vorden.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 3 augustus 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 4 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 augustus
Pastor v. Zanten, tel. 05753-1314.

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.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre heeft
de komende tijd de volgende activiteiten
op het programma staan.
4 augustus d'n Oosten-rit. Een recreatie-
ve oriëntatietocht voor auto's door de
rriooiste plekjes in de regio. Onderweg
moeten verschillende opdrachten wor-
den uitgevoerd. De start in Vorden is 's-
morgens vanaf café-restaurant Schoena-
ker.

De fietsvierdaagse die Jong Gelre jaar-
lijks organiseert, vindt dit keer plaats van
13 t/m 16 augustus. Deze vier speciaal uit-
gezette fietsroutes leiden de deelnemers
langs de mooiste plekjes natuurschoon in
Vorden en aangrenzende gemeenten.

Het klootschiettoernooi voor buurten,
bedrijven en verenigingen om de 'Jong
Gelre wisseltrofee' vindt plaats op zater-
dag 7 september.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
spoorbiels v.a. f 13,- per
stuk, op maat zagen mogelijk;
grindtegels 60x40 f 3,95
(inruil betontegels mogelijk);
siersmeedhekwerk verzinkt
v.a. f 99,50 per m.
Alle onderdelen ook los
leverbaar. Nostalgische
gegoten lantaarnpalen en
armen met koperen kap.
Oortgiesen, Buitenvelderweg
1 te Ruurlo. Tel. 05736-1577.

• TE KOOP:
i.v.m. overlijden prachtige
Opel Corsa Swing 1.3 wit, b.j.
1989, km. 42.000. Vaste prijs
f 14.500,-. Inl. 05457-71375.
Na 17.00 uur.

• VERMIST:
sinds 22 juli 1991 gecastreer-
de kater, cyprisch-getijgerd
(zwart-grijs) met wit befje
(Micky). Tel: 05752-3470.

• TE KOOP:
boerenkoolplanten, andijvie
en slaplanten.
A. Schouten, Zutphenseweg
89, Vorden. Tel. 1504.

• TE KOOP:
Mini 'Flophouse'. Groot 2.50
x 3.00. Leuk in een kleine
dierentuin of voor kinderspeel-
huisje. Tel. 05755-1510.

Voor reparaties
van

Vt 'R VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

wegens
VAKANTIE GESLOTEN

van maandag 5 augustus t/ m
woensdag 21 augustus a. s.

daarom t/m a. s. zaterdag
GROTE LEEGVERKOOP

Planten/plantenbakken
Alle witte aardewerk

50% KORTING
Glas/zijde bloemen
Ecri/terracotta e.d.

25% KORTING
+ diverse speciale koopjes

dijhprrnan
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1 334

I/ORDEN

Oude
Zutphen-
seweg 7,
Vorden.
Voor info:
Tel. 05752-
1203

NIEUW IN VORDEN
Op het terrein van het openlucht-
recreatiebad 'IN DE DENNEN'

18 holes mini-midgetgolfbaan
Openstellingstijden zijn dezelfde als
die van het bad en volgens afspraak.

Entreeprijzen voor de midgetgolf baan:
- Voor jongeren t/m 17 jaar f 1.50
- Voor 18-jarigen en ouder f 2.50

Bespelen van de midgetgolfbaan staat los van het
gebruik van het zwembad.
Voor het zwembad gelden de normale tarieven.

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

ALLEEN deze week bij
TACX SCHOENMODE

Bij aankoop van 2 paar afgeprijsde
schoenen
betaalt u voor het tweede afgeprijsde paar
(het goedkoopste)

DE HELFT VAN DE
AFGEPRIJSDE PRIJS
Deze schoenen zijn te herkennen aan de witte plakkers met rode opdruk

Ook voor SCHOENREPARATIE
KUNT U BIJ ONS TERECHT
Dagelijks brengen, 3x per week ophalen
1 e klas vakwerk tegen redelijke prijzen

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld. - t.o. gemeentehuis
Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547

'S MAANDAGS GESLOTEN

DEZE WEEK:

Bolussen
van 4,75 NU voor

4,25
per zakje van 6 stuks

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Centrale Volksbank

Daar voelt u zich thuis

Privé(Salaris)rekeningen
Hypotheken - Leningen

Diverse Spaarrekeningen

Beheerder: G.J. Albrecht
Zuivelhof 11 - 7251 EH VORDEN

Kasuren: maandag en woensdag
van 19.00-20.00 uur

vrijdag van 18.00-20.00 uur

Telefoon: 05752-3649

Bft Mnkoop van 1 paar trouwringen
jgt V e«ft briljant

Op Anjer heeft U levenslange
garantie op materiaal en

fabrikagefouten.

C© juwelier
sfemennk ÏÏÏÏT"
<X> Opticien Telefoon 1505

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Een echte

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

slet ds doeltrtffendl

Zutphenseweg 9, Vorden.

HET IS ER NU VOLOP:

LAMSVLEES
OOK LEKKER OP DE BARBECUE

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG

LAMSSCHIJVEN
1 KILO 16,90

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 k,i0 9,90
Roomschnitzels per stuk 1,—
MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 ui
Babi Pangang
500 gram 6,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 KÜO 7,95
Rundergehakt m, 11,50

Speklapjes 1 KHO 7,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Gebraden Varkensrollade
100 gram 1,69

Cervelaat
[slagerij!̂  100 9ram 1,29

Hawaii Burgers of
Barbecueschijven

4 betalen

/\ t* \ f^^^f T''Ot \ t** 1jj^i^HM'lJiJfcj
DONDERDAG

BIEFSTUKDAG

5 halen

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram O, f U

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

extra voordelig:

magere PRIKLAPJES IMIO 15,90
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ER VOOR.

groenten en fruit
kaas en noten GRi)EN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 1 - 2 - 3 augustus

UIT DE NOTENBAR:

Turks Fruit

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

maandag 5, dinsdag 6
en woensdag 7 augustus: Panklare Andijvie soogram 1,25

Brood, daar zit wat in.
Ook nu met deze warmte

smaakt brood altijd.
Haal uw brood bij de bakker die ZELF bakt.

U proeft wel waarom!

AANBIEDING

Weeke ndtaart jes van ? ,75 voor 7,25
Krenten- of Rozijnenbrood NU 5,00
KOekjeS 250 gram voor de prijs van 200 QT3IT1

Cocosmacronen 1 pak NU 4,00

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

WARME BAKKER

TELEFOON 1373

-«W-^ vv/-\nwt D/-\r\r\tn >->>w*-'xi

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

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



Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze dochter
en zusje

Henrike-Joanne

We noemen haar

Lieke

Ben en Eefke
Wagenvoort
Marlous

'De Peppelenbosch'
28 juli 1991

Larenseweg 3
7251 JLVorden
05752-2340

Wij rusten van 13.00 tot 16.00
uur. Als u van tevoren even
belt, zetten wij de beschuit met
muisjes klaar.

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

Mark en Nanda

Eduard en
Anja ten Have-Teunissen

25 juli 1991
7255 MR Hengelo (Gld.)
Zelledijk 4

Blij zijn we met de geboorte
van onze zoon en mijn broertje

Thijs Gerrit

Thijs

Hij is geboren 25 juli 1991.

Lammy Smeitink
Hennie Smeitink-Buunk
Karlijn

B. v. Hackfortweg 52
7251 XD Vorden

Wij rusten van
13.00-15.00 uur.

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij ie-
dereen die ons gouden huwe-
lijksfeest, op welke wijze dan
ook tot één onvergetelijke dag
hebben gemaakt, ook namens
de kinderen heel hartelijk dan-
ken.

J.F.W. Mokkink
G.H. Mokkink-

Hendriks

juli 1991
Vordenseweg 47
7255 LE Hengelo (Gld.)

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus die wij
mochten ontvangen op ons
25-jarig huwelijksfeest.

Joop en Judith
Bosveld-Ordelman

Wildenborchseweg 22
7251 KG Vorden

Allemaal heel hartelijk bedankt
voor uw schriftelijke en per-
soonlijke felicitaties, bloemen
en kado's die wij mochten ont-
vangen bij ons 40-jarig huwe-
lijksfeest.
Mede hierdoor is het een fijne
dag voor ons geworden.

Gerrit en Dini
Kornegoor

Kostedeweg 10
Vorden

Voor de vele blijken van mede-
leven, zowel persoonlijk als
schriftelijk die wij mochten ont-
vangen, na het overlijden van
onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

B.G. Norde-Weenk
betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
kinderen, klein- en

achterkleinkinderen

Vorden, juli 1991
P. v. Vollenhovelaan 1

-3tHfc-:K-#-:iï-^^^

André Knoef

Schoolboeken
bestellen?
LOGA
bellen.

tel. 05752-3100

Ook voor bankstellen
en wandmeubels is

KUIJK'S
Meubelbeurs
het voordeligste adres

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

en

Marian Makkink

gaan trouwen op donderdag 8 augus-
tus 1991 om 10.00 uur in het gemeen-
tehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening za! plaatsvin-
den om 11.00 uur in de N.H. Kerk te
Warnsveld door ds. D.C. de Dreu.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30
tot 18.00 uur in zaal 'de Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons adres is:
Ruurloseweg 102

7251 LW Vorden, tel. 05752-6506

-#-̂ BïBfcfB:BTB^

B:B:B:B{BTBTB«BTBTBTBT̂ ^

Op vrijdag 9 augustus a.s. hoop ik

G.J. Stoltenborg

mijn 80e verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van
1 5.00-1 7.00 uur in café-restaurant
'Den Elter', Emmerikseweg te
Zutphen.

7234STWïchmond
Polweg 2

-*-
$

*
«BT^

In plaats van kaarten

'Ik heb den Here lief
want Hij is goed'

Geheel onverwachts is rustig van ons
heengegaan onze lieve moeder en oma

Mina Lenselink-Weenk
WEDUWE VAN G. LENSELINK

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden : J.B. Lenselink
B.H.G. Lenselink-Toonk
Berdie en Jeroen
Gerard en Sandra

Arnhem : J.H. Lenselink
Oosterbeek : W. Lenselink

G.H.L. Lenselink-
Derksen
Mark
Debby
Lex

'DeWehme'
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

28 juli 1991

Correspondentie-adres:
Schuttestraat 20
7251 MZ Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
1 augustus om 10.00 uur in de Gereformeerde
Kerkte Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om
11.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren in het Monuta-uitvaartcentrum,
Het Jebbink 4a te Vorden.

Heden heeft de Heer tot zich genomen onze
lieve schoonzuster entante

M. Lenselink-Weenk
WEDUWE VAN G. LENSELINK

op de leeftijd van 85 jaar.

Hengelo Gld. : A.J. Verstege-Lenselink

Vorden : J.G. ten Bokkel-Wissels
GJ.tenBokkel
en neef en nichten

Vorden, 28 juli 1991

Heden overleed plotseling onze lieve tante

M. Lenselink-Weenk

in de ouderdom van 85 jaar.

Vorden : A. Lenselink-Norde

Hengelo Gld. : B.G. Meuienbrugge-Norde
A.H.Meulenbrugge

Vorden, 28 juli 1991

'Jouw leven moesten wij los laten
in ons leven houden wij jou altijd vast'

Heden is van ons heengegaan, mijn lieve man,
onze fantastische vader en fijne opa

Theodorus Arnoldus Duistermaat

op de leeftijd van 59 jaar.

B.G.H. Duistermaat-Takkenkamp

Henk en Betty
Myrthe

Anke en Frank
Randy, Nick

Berno en Marijke
Liz, Jerry

Vorden, 29 juli 1991
Dokter C. Lulofsweg 22
7251 XP Vorden

De avondwake zal worden gehouden woensdag
31 juli a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk
Christus Koning, Het Jebbink 8 te Vorden, waar-
na gelegenheid is tot condoleren en afscheidne-
men tot 20.15 uur in het uitvaartcentrum Monu-
ta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De plechtig gezongen uitvaartmis zal worden
opgedragen donderdag 1 augustus a.s. 10.30
uur in de parochiekerk St. Antonius van Padua,
Ruurloseweg 101, Kranenburg-Vorden, aanslui-
tend zal de begrafenisplechtigheid plaatsvinden
op het parochiële kerkhof aldaar.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid
tot condoleren in zaal Schoenaker, Ruurlose-
weg 64 te Kranenburg-Vorden.

Met droefheid, maar dankbaar voor de lange tijd
dat zij bij ons was, delen wij u mede, dat na een
langdurige ziekte, doch gesterkt door het H. Sa-
crament der Zieken, van ons is heengegaan
onze lieve, zorgzame moeder en oma

Johanna Theodora
Schoenaker-Holtslag

WEDUWE VAN H.B.TH. SCHOENAKER

op de leeftijd van 78 jaar.

Betsie Jurriëns-Schoenaker
TonnieJurriëns

Sandra, Erwin
Joke Siebelink-Schoenaker
BennieSiebelink

Karin, Peter
Henk Schoenaker
Ingrid Schoenaker-Hogendoorn

Cindy, Robbie, Tamara

Vorden, 29 juli 1991
Bejaardencentrum 'De Wehme'

Correspondentieadres:
Hoetinkhof159
7251 WH Vorden

De gezongen Requiemmis zal worden opgedra-
gen vrijdag 2 augustus om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk Christus Koning, Het Jebbink 8 te
Vorden, waarna we haar aansluitend ter ruste
leggen op de R.K. begraafplaats te Kranenburg-
Vorden.
Wij bidden voor haar donderdag 1 augustus om
19.00 uur in bovengenoemde parochiekerk,
waarna gelegenheid is tot condoleren en af-
scheidnemen van 19.45-20.15 uur in het uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vor-
den.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in restaurant Schoenaker, Ruurlose-
weg 64 te Kranenburg-Vorden.

Na een kortstondige ziekte is nog plotseling
overleden onze geliefde zwager en oom

Albert Vreeman

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden : J.A. Visschers-Zweverink

Lochem : J.G. Leunk-Zweverink
T.Leunk
en kinderen

Lochem, 23 juli 1991

ONZE ZONNETJES
IN UW v

HUIS! KEURS1AGER

VAN FRISSE SALADES TOT PITTIG VLEES: MAANDAG:

SPEKLAPPENVOOR HET WEEKEND-RECEPT:

VARKENSFRICANDEAU
500 gram 7,98

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Gemarineerde DRUMSTICKS
500 gram 4,98

TIP VOOR DE BOTERHAM:

LEVERKAAS ma,m 0,98
CORNEDBEEFm^1,39

500 gram 3,98

•**•¥••*••¥••*-**

SPECIAL
VARKENS-

FANTASIEFILET
100 GRAM

270
Varkensvlees en rundertartaar.

Lekker pittig en apart.

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500gram 5,98

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

GEHAKT H.O.H.
500 gram 4,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

DAMES:

HEREN:

ZOMER
COLLECTIES '91

KINDEREN:

ARA, WEBER,
FELICIA, ROBERTO
SARTO, LIEVERTJE,
MEXX, NAF-NAF,
enz. enz.

MELKA, LE DUB,
MEXX, ROBERTO
SARTO, PIERRE
MONNEE, enz. enz.

BARBARA FABER,
POINTER, OK,
enz. enz.

1/2 PRIJS

mode burg. galleestraat 9 - vorden

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

A.S. KAMER-
BEWONERS(-STERS):

Slaapbankjes, buro's, lin-
nen-, laden- en opberg-
kasten, clubjes, bedden,

stereomeubels enz.
tegen bodemprijzen

KUIJK'S Meubelbeurs
HulshofstraatS
Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Müsli Kruidkoek
ROYAAL GEVULD met noten en rozijnen

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND

3,50
t winkeltje in vers brood en banket

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



OCCASION

SHOP

* AUDIO
* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

fSMIHlH®
VER VOORUIT

IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

KANTOOR
MEUBELS:
Gebruikt en nieuw

steeds ca. 1000 stuks
voorradig tegen scherpe

prijzen
Gratis thuisbezorgd

KUIJK'S Meubelbeurs
Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

Knap geknipt ?

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

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN
TEL. 05752-1215

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Bijsluiters

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AAVcmlt.Mi
Telefoon 05752 1010

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

UNIEK!
Steeds voorradig

ca. 300 keuken- en
eethoekstoelen
met bijp. tafels

Zéér voordelig!

KUIJK'S Meubelbeurs
Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

3 Bos Bloemen

AIO
De schoonheidsspecialist.

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

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

BRUIDS- en FEEST-MAKE-UP, enz.
erkend ANBOS- dinsdag t /m zaterdag: volgens afspraak
schoonheidsspecialiste maandag en woensdagmiddag gesloten

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

Witgoed of bruingoed,
bij Oldenhave zit u altijd goed!

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755-Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Is uw drukwerk, vakwer^geworden
dan komt 't van Weevers u/'t Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL. 05752-1943

S GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 2 august|U|991, gedurende 14 dagen.ter
gemeente-secretari^afdeling ruimtelijke ordening
c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp-be-
stemmingsplan 'Lindense Molen 1991'.

Genoemd plan heeft betrekking op het verbouwen
van een bijgebouw tot bedrijfswoning bij de molen
'Ons Belang' te Linde.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 1 augustus 1991.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de loco-secretaris, de loco-burgemeester,

P. de Vries. W.M. Voortman.

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - - Tel. 05752-3228

Parketvloer renoveren?
Bi] de v\̂ odboy-vAKMAN informeren!

HEERO 05735- 1661

»*. UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

RUURLO BV Garvelinkplein20 J.G. Pannekoek

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

HET GAAT ER TENSLOTTE OM
DAT U MEER AAN HAAR OVERHOUDT.

De feiten en cijfers bewijzen dat de Hendrix' klant
een beter saldo per koe behaalt, De Hendrix' klant
verdient meer dan het landelijke gemiddelde. Hij melkt
zijn quotum efficiënter vol. En hij verkrijgt meer melk
per koe. Met het gewenste vetgehalte en een hoger
percentage eiwit. Daarbij gebruikt de Hendrix' klant
minder krachtvoer per 100 kg melk

Dat1 is het resultaat van een
juiste balans tussen ruwvoer
en sturend krachtvoer
gekoppeld aan heldere bedrijfs-
adviezen. Daarom is de
conclusie heel simpel; als u
meer wilt verdienen gaat u met
Hendrix in zee.

WIE VERDER KIJKT KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

Bel vrijblijvend:

H, Vlogman,
Vorden
tel. 05752-2959

Hinderwet
Ontwerp-beschikking op de vergunningaanvraag
op grond van de Hinderwet van Maatschap
Enzerink voor een fokbedrijf en melkveehoude-
rij aan de Zelhemseweg 15 te Ruurlo.

Bezwaar maken is mogelijk tot 12 september 1991.

Gedeputeerde Staten zijn van plan aan Maatschap
Enzerink in Zelhem een vergunning op grond
van de Hinderwet te verlenen en hebben daar-
om al een ontwerp-beschikking (een voorgeno-
men besluit) vastgesteld. Het gaat hier om een
vergunning voor het uitbreiden of wijzigen van
een fokbedrijf en melkveehouderij in Zelhem.

Indien daartoe voor 29 augustus 1991 de wens
kenbaar wordt gemaakt zullen op een nader te
bepalen tijdstip mondelinge bezwaren tegen ver-
gunningverlening ingediend kunnen worden.

De aanvraag en de ontwerp-beschikking met alle
stukken die erbij horen liggen van l augustus tot
12 september 1991 ter inzage in:
- Het gemeentehuis van Ruurlo op elke werkdag

provincie

GI DEiRLAND

BEKENDMAKING

van 08.00 tot 12.00 uur, alsmede elke zaterdag
van 09.00 tot 17.00 uur op het Politiebureau,
Borculoseweg 6;

- het gemeentehuis van Hengelo op elke werk-
dag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur;

- het Huis der Provincie, Markt l l te Arnhem,
op elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur.

De heer Willems kan de stukkken toelichten.
U kunt hiervoor een afspraak met hem maken,
telefoon 085 - 598682.

U kunt een gemotiveerd bezwaar indienen tegen
deze vergunningaanvraag en de ontwerp-
beschikking:
- Schriftelijk: tot 12 september 1991, bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus
9090, 6800 GX Arnhem. U kunt dan ook vragen
uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Arnhem, 16 juli 1991 -
nr. MW9I.I2462-MW3IIO

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
A.P. Oe/e - voorzitter, a.i.
C.P.A.G. Crasborn - griffier
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Midzomernachtzwemmen
en circus op dezelfde dag
Bestuursleden en personeel van de Vordense bad- en zweminrichting In
de Dennen waren er vrijdagavond nu niet bepaald 'kapot' van dat tegeuj-
kerty d met het 'midzomernachtzwemmen' - dat in en rondom het bad werd
gehouden - elders in Vorden het circus Bavaria was neergestreken om jong
en oud te vermaken.

Het zwemfestijn trok zo'n 350 bezoekers.
Een behoorlijk aantal, de organisatoren
hadden gerekend op het dubbele aantal
bezoekers. Nu moesten ouders van kin-
deren een keuze maken, of naar het wa-
terballet of naar het circus.
Hoe het ook zij op het zwembad In de
Dennen was het reuze gezellig. Er was
veel vermaak. Veel spelmateriaal in het
water waar de jeugd zich uitstekend mee
vermaakte. Trouwens het water was met
een temperatuur van 25 graden Celcius
bijzonder aangenaam.
De Vordense brandweer was ook aanwe-
zig. Er werd volop gespoten en daarbij
natuurlijk veel lol toen het publiek elkaar
mocht natspuiten.
Buiten het bad kon gebruik worden ge-
maakt van de pas aangelegde midgetgolf-
baan. De barbecue werd alle eer aange-

daan terwijl discomuziek bij het kamp-
vuur voor een passend sfeertje zorgde.

Tegelijkertijd was het in de circustent van
Bavaria aan Het Wiemelink een drukte
van belang. Het is dan ook geen alledaag-
se gebeurtenis dat men in Vorden naar
het circus kan gaan.
Circus Bavaria is een echt familiebedrijf
dat stad en land afreist om de mensen te
vermaken. Honden, slangen, een ezel,
een lama en een wild (thans tam) zwijn.

Voor het merendeel jeugd genoot volop
van de capriolen van de clown, de acroba-
ten en de jongleurs. De verschillende
nummers met de dieren zoals het zgn.
'slangenmensnummer', de ponydres-
suur en dergelijke werden enthousiast
door het publik meebeleefd.

Vanaf heden ook gevestigd met een filiaal te Vorden:

Muziekschool
Hans Scheerder beleeft reeds
het derde lustrum
Na een succesvolle job bij het showorkest 'Free Sende', stortte
Hans Scheerder zich met volle overgave op de vestiging van een
muziekschool onder de rook van Hengelo Gld., in de wijk Varssel.
Dit jaar is dat al weer zo'n 15 jaar geleden, in welke tijd Scheerder
zijn domicilie vond in het centrum van het dorp, aan de He-urne.
In de tussenliggende jaren werden tal
van personen de beginselen van het
muziekonderricht bijgebracht, en be-
kwaamd in het bespelen van o.m. pia-
no, orgel of'keyboard.
Het strekt Hans Scheerder tot een eer,
dat hij ook een aantal heeft mogen be-
kwamen voor studie aan het conserva-
torium, met daarnaast ook een vor-
ming van enige popmusici, welke goed
onderdak vonden bij respectievelijke
bands.
De mogelijkheid is geschapen dat men
bij genoemde muziekschool opgeleid
kan worden in zowel klassieke als meer
moderne muziek, zoals uit vorengaan-
de is gebleken, men zit h aldaar bekwa-
men in zijn eigen specifieke favoriete
stijl.

Evenals haar vader heeft dochter Ks-
ther Scheerder ook een gedegen oplei-
ding aan het conservatorium met suc-
ces afgerond voor docerend musicus.
Zij gaat de gelederen bij de mu/iek-
scliool Scheerder verstevigen door het
filiaal in Vorden te gaan runnen. Haar
hoofdvak waarin zij afstudeerde was
piano.
In de maand augustus wordt weer vol-
ledig gestart met de lessen.
I.v.m. het derde lustrum heeft de mu-
ziekschool t.a.v. nieuwkomers een aar-
dige verrassing in petto.
Zoals al reeds vaker uitgevoerd, zal ook
in dit najaar een voorspelavond wor-
den georganiseerd. Gepland is 8 okto-
ber in zaal Leemreis, Spalstraat, Hen-
gelo Gld.

De Snoekbaars
HengelaarsverenigingDe Snoekbaars or-
ganiseert donderdag l augustus in sa-
menwerking met de plaatselijke VW
een viswedstrijd.

Het vertrek is gepland vanaf het markt-
plein. Opgave mogelijk bij het VW-kan-
toor op het marktplein.

Diploma/wemmen
In het zwembad In de Dennen zijn 6 jon-
gelui geslaagd voor het zwemdiploma A.
Voor het B-diploma slaagden eveneens
alle deelnemers, nl. 7.
In de laatste week van augustus (juiste
datum wordt nog bekend gemaakt) is er
voor de laatste maal in dit zomerseizoen
gelegenheid een zwemdiploma te beha-
len.
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Basisbereiding braden:
Schroei het vlees in licht gebruinde,
uitgebruisde boter nan
alle zijden dicht. Voeg
vervolgens iets boter toe
en temper het vuur. Keer
het vlees regelmatig en
overgiet het af en toe met
de braadboter. Bij het
braden in een braadpan
het deksel goed schuin op
de pan plaatsen.
Na het braden het vlees
uit du braadpan of -slede halen. Voor het
verkrjgen van de jus de braadboter afblussen
met water of ander vocht. Vlees ca. 5
minuten laten rusten voordat het wordt
aangesneden met een niet gekarteld mes.

U heeft nodig voor 4 personen:
600 gram varkensfricandeau
zout
peper
100 gram boter

Voor de saus:
20 gram boter
3 deciliter melk
20 gram bloem
100 gram Corgonzola-kaas
aluminiumfolie

Varkensfricandeau
met

Gorgonzolasaus

V L O G M A N

Bereiding:
Wrijf het vlees in met zout en peper. Verhit

. 75 gram boter in een
braadpan en bak het
vlees er snel rondom
bruin in. Voeg vervolgens
de rest van de boter toe.
Braad het vlees in ca. 35-
40 minuten gaar.
Keer het wel af en toe.
Maak intussen de saus:
Smelt 20 gram boter in
een sleelpan, roer de

bloem er door en laat het ca. l minuut
zachtjes pruttelen. Voeg vervolgens al
roerend de koude melk er door. Blijven
roeren tot een licht gebonden saus is
ontstaan. Verkruimel de kaas er boven en laat
het al roerende smelten. Breng de saus op
smaak met peper.
Haal het vlees uit de pan en wikkel het in
aluminiumfolie. Laat het zo 5 minuten
rusten. Snijd het vlees daarna, met een niet
gekarteld mes, in plakken en leg het op een
voorverwarmde schaal. Schenk iets van de
saus over het vlees en serveer de rest er apart
bij. Geef bij dit gerecht gekookte krielrjes en
snijbonen en/of broccoli.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 1595 kj (380 kcal)
Eiwit: 44 gram
Vet: 20 gram
Koolhydraten: 6 gram

Kringwedstryd
LR/PC
'De Graafschap9

De volgende prijzen werden bij de wed-
strijden voor paarden/ponies te Vorden
behaald.
Paarden, springen klasse B: 1. Eddie
Brinkman, Flame-B, Gorssel-Zutphen,
52 punten; 2. Henk v.d. Berg, Unix, De
Graafschap, 48 punten; 3. Irene Rege-
link, Ramzes, De Graafschap, 37 punten.
Springen klasse L: 1. Saskia Vreman, Ri-
cardo, De Graafschap, 40,2 sec.; 2. Edwin
Klokman, Bingo, De Bergruiters, 42,2
sec.; 3. Gera Woestenenk, Corina, De
Bergruiters, 42,3 sec..
Springen klasse M: 1. Robert Puck, West
Point, Gorssel-Zutphen, 47,5 sec.; 2.
Gerrie Boeyink, Bulanda, De Bergrui-
ters, 53,6 sec.; 3. Eddie Brinkman, Gari-
no, Gorssel-Zutphen.
Springen klasse Z: 1. Heike Reith-Titaan,
Gorssel-Zutphen, O fout.
Ponies, springen klasse B categorie B/C
na barrage: 1. Hester Noach, Boy, Gors-
sel-Zutphen, O fout; 2. Ronald Schreibelt,
Saartje, De Berkelruitertjes, O fout.
Springen klasse L categorie C/D/E: 1.
Kim Warninge, Dzjimbo, De Luchte, O
fout; 2. Linda ter Bogt, Blizzard, Henge-
lo, O fout; 3. Heidi Vruggink, Danny, De
Graafschap, 4 fout.
Springen klasse M categorie D: 1. Judith
Nijkamp, Carlos, De Luchte, 3 fout.

Postduivenvereniging
Leden van de PV Vorden hebben deelge-
nomen aan een wedvlucht voor oude dui-
ven vanuit Roye over een afstand van 360
kilometer.
De prijswinnaars waren: J. Eulink l en 5;
G. en H. Boesveld 2,3,4,7,8,9; R. Wie-
kart 6; A. Lutteken 10.
Tevens werd deelgenomen aan een wed-
vlucht voor jonge duiven vanuit St. Chis-
lain Hornu over een afstand van 253 kilo-
meter. De prijswinnaars waren: G. en H.
Boesveld l, 2,3; J. Eulink 4; C. Bruinsma
5, 6, 7, 8, 9; A. Winkels 10.

Rudi ftters derde
in Ronde van Ruurlo
Rudi Peters van RTV stond afgelopen
zondag in^Murlo weer op het erepo-'
dium. Na ^^afwezigheid van veertien
dagen (vakantie) pakte Peters de draad op
een fantastische manier weer op.
In de 60 km lange wedstrijd voor B-ama-
teurs ontstond al vrij snel een kopgroep
van 13 man. In de slotfase probeerden
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VORDEN
S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

Raadhuisstraat 6
Postbus 79, 7250 AB Vorden

Telefoon 05752-3405
Spreekuur:

iedere woensdag van 10.00-12.00 uur

Stichting Welzijn Ouderen
Vorden
Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie dat voor
ouderen van belang kan zyn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen
voor ouderen en over het ouderenbeleid in /ün algemeenheid.

Voor de maand augustus vragen wij aan-
dacht voor de volgende onderwerpen.

Wist 1 1 . . .
— dat er in Vorden gedacht wordt aan

het organiseren van leeskringen of
studiekringen voor ouderen?

— dat in september de activiteiten in het
kader van het 'meer bewegen voor ou-
deren' weer van start gaan en dat er in
veel groepen plaats is voor nieuwe
deelnemers?

- dat de SWOV altijd open staat voor
ideeën en suggesties om het welzijn
van de ouderen van Vorden te verbe-
teren?

Geheugentraining
Veel ouderen zijn bang om vergeetachtig
te worden. Zij denken dan al snel aan de-
mentie. Vaak is er echter sprake van 'nor-
male vergeetachtigheid' zoals het verge-
ten van namen of afspraken. Jongeren
doen hier heel luchtig over en schrijven
vervolgens alles in hun agenda. Ouderen
nemen het daarentegen veel serieuzer op
en wijten het aan het ouder worden.
Veel (niet alle) van deze problemen zijn
echter op te vangen door het geheugen te
trainen, actief te blijven in gezins- en ve-
renigingsleven en door betere concentra-
tie.

De samenwerkende bonden voor oude-
ren (COSBO) en de SWOV willen oude-
ren die actief willen werken aan het trai-
nen van het geheugen de gelegenheid ge-
ven om dit onder deskundige begeleiding
te doen, in de vorm van een cursus ge-
heugentraining. In de cursus leert men
om nieuwe informatie op een bruikbare
manier in het geheugen op te slaan. Hier-
door kan men zich de informatie later be-
ter herinneren wanneer het nodig is. De
cursus sluit aan op de dingen van alledag.
De oefeningen zijn zodanig opgezet dat
de deelnemers (ongeveer 12 per groep)
zelf ervaren dat het geheugen te beïn-
vloeden is en dat daardoor de vergeetach-
tigheid wel degelijk af kan nemen.
De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten
en kost f60,-. Het cursusboek dat daarbij
hoort kost f 10,- en dient door de cursist
zelf aangeschaft te worden. Bij voldoen-
de deelname zal de cursus geheugentrai-
ning starten in de derde week van sep-
tember. De uiterlijke datum waarop de
aanmeldingen binnen moeten zijn is
maandag 16 september.
Voor meer informatie en/of aanmelding
kunt u terecht bij de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden, Raadhuisstraat 6, tele-
foon 3405 of bij het COSBO, de heer De
Klerk, telefoon 2381.

Informatiemarkt
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
organiseert een informatiemarkt voor
ouderen op vrijdag 13 en zaterdag 14 sep-
tember a.s.
De voorbereidingen hiervoor zijn in vol-
le gang. Verschillende organisaties wer-

ken mee aan de informatiemarkt. Deel-
nemende organisaties zijn: de gemeente,
woningbouwvereniging Thuis Best, de
kruisvereniging, de Regionale Stichting
voor Thuiszorg en Maatschappelijk
Werk, Het Enzerinck, De Wehme, de ou-
derenbonden, de Welfare en de biblio-
theek. Ook de Stichting Welzijn Ouderen
zal vertegenwoordigd zijn met hun werk-
groepen 'wonen' en 'toegankelijkheid' en
er kan informatie gekregen worden over
voorzieningen zoals alarmering, de dag-
opvang of de open tafel.
Voor het welzijn van de mensen is het
van belang dat zij goed op de hoogte zijn
van subsidieregelingen en van het aan-
bod van allerlei hulp- en dienstverlenen-
de instellingen. Voor ouderen die relatief
veel gebruik moeten maken van deze
voorzieningen en deze zo veel mogelijk
aangepast willen hebben aan hun eigen
specifieke behoefte, is het zo mogelijk
nog belangrijker. Voldoende kennis over
deze zaken bevordert de zelfstandigheid
van deze ouderen.
Ook voor degenen die (nog) geen gebruik
maken van vormen van hulp is het overi-
gens belangrijk om goed geïnformeerd te
zijn over de verschillende rhogelijkhe-
den.
Op de informatiemarkt krijgt men de mo-
gelijkheid om zich op een plezierige en
ongedwongen manier voor te laten lich-
ten over de (on)mogelijkheden met be-
trekking tot de huisvesting en de hulp- en
dienstverlening in de gemeente Vorden.
Wij zien belangstellenden graag in het
Dorpscentrum vrijdag 13 of zaterdag 14
september. De toegang tot de informatie-
markt is gratis.

nog vijf man uit de kopgroepW^g te ko-
men. Peters moest alles in het werk stel-
len om deze mannen weer terug te pak-
ken. Dat lukte voortreffelijk. Een derde
plek was dan ook zijn beloning.
Peter Makkink eindigde tv^jnaal als
twintigste dit weekend. In Bi^(bij Nij-
megen) was het een fantastische presta-
tie in een loodzwaar criterium. In deze
wedstrijd zat een steile helling die ver-
schillende malen beklommen moest
worden.

65+ is een plus in één
van de 5 dierentuinen
In de maanden september, oktober en november wordt voor de ouderen
traditiegetrouw weer een 'dagje dierentuin plus' georganiseerd. Voor de
meesten van hen is het alweer een hele ty d geleden dat zy voor het laatst
een dierentuin bezochten. Zo'n dagje dierentuin-plus is ongetwijfeld een
goede gelegenheid om weer eens kennis te maken met een van de vijf grote
Nederlandse dierentuinen. Want de ontwikkelingen hebben daar de
laatste jaren ook bepaald niet stil gestaan.

Taxatiedag
van oud speelgoed
De Vereniging tot Expositie van Oud
Speelgoed (VEOS) organiseert ter gele-
genheid van de Gorsselse braderie op
vrijdag 9 augustus a.s. een speciale taxa-
tiedag voor oud speelgoed. Men kan hier-
voor terecht in de Rabobank aan de
Hoofdstraat 48 te Gorssel.
Speelgoed uit lang vervlogen tijden kan
men dan gratis laten taxeren door de ta-

xateurs van genoemde vereniging. Te
denken valt o.a. aan blikken treinen, au-
to's, schepen, bouwdozen, stoommachi-
nes, Dinky-Toys enz.

Tevens krijgt men dan adviezen met be-
trekking tot mogelijke of noodzakelijke
restauratie. Tijdens de taxatiedag expo-
seert de vereniging VEOS een aantal
stukken uit haar collectie oud speelgoed.

Voorts worden de bezoekers attent ge-
maakt op de komende exposities.

itievaria GROEP VORDEN

De afgelopen jaren bleek deze aktie een
schot in de roos. Daarom is besloten om
ook dit jaar weer een 'dagje dierentuin
plus' te organiseren. Op vertoon van een
65+ pas of van een 60+ seniorenkaart
wordt het volgende voor een aantrekke-
lijke prijs geboden:
- de toegang tot een van de vijf grote

Nederlandse dierentuinen
- een kopje koffie met gebak bij aan-

komst
- een aperitief of frisdrank voor de

lunch
— een uitstekend verzorgde broodmaal-

tijd met een kopje koffie, thee of melk
— 's-middags een kopje thee met cake.

De vijf dierentuinen liggen verspreid
over heel Nederland zodat de reiskosten

tot een minimum beperkt kunnen wor-
den. Bovendien kunnen houders van een
60+ seniorenkaart van de NS reizen met
40% korting en hoeven ze op een van de
zeven keuzedagen geen treinkaartje te
kopen.
Een 60+ seniorenkaart is bij de NS ver-
krijgbaar en is één jaar geldig.
De aktie '65+ is een plus in een van de vijf
grote dierentuinen' is ook uitstekend ge-
schikt voor groepen.

De deelnemende dierentuinen zijn: 1.
Artis, Amsterdam tel. 020-5233400; 2.
Burgers Dierenpark, Arnhem tel. 085-
424534; 3. Beekse Bergen, Hilvarenbeek
tel. 013-360032; 4. Noorder Dierenpark,
Emmen tel. 05910-18800; 5. Ouwehands
Dierenpark, Rhenen tel. 08376-19110.

'Edah' supermarkt betrekt
nieuwbouw in Hengelo G.
Na 10 jaar winkelen aan de Molenhoek is de Edah uit z'n jas gegroeid.
Door een gestage groei deden zich 3 jaar geleden al parkeerproblemen
voor, vooral op het eind van de week was het zoeken naar een parkeer-
plaatsje.

Door aanpassingen van assortiment kwa-
men er intern ook ruimteproblemen,
vooral het magazijn.werd te krap. Ge-
zocht werd naar een oplossing. Deze
werd gevonden in een te bouwen nieuwe
winkel tegenover de huidige zaak.
De bestaande gebouwen waarin nu een
meubelmagazijn is gevestigd, worden af-
gebroken en op het vrijgekomen terrein

komt een winkel van 1.100 vierkante me-
ter. De parkeerplaats kan met 20 vakken
uitgebreid worden.
Maandag 29 juli wordt met de sloop be-
gonnen. Bouwbedrijf Weustenenk gaat
de bouw verzorgen en men hoopt in het
voorjaar over te kunnen huizen naar de
nieuwe winkel. (Zie ook advertentie
Lubbers Woonwinkel.)

In het weekend van 20 en 21 juli werd
er ingebroken in het mortuarium van
de Monutast icht ing aan het Jebbink te
Vorden. De daders zijn binnengeko-
men dooreen deur te forceren.
Door vermoedelijk dezelfde daders is
ook ingebroken in een woning aan hel
Jebbink, waarvan de bewoners op va-
kantie waren. In de woning werd een
ravage aangericht.
De daders /i j n vertrokken op twee fiet-
sen, die ze uit de schuur van de bewo-
ners weghaalden. Ken van beide fietsen
is later in Warnsveld teruggevonden.
Door getuigen werden twee jongens
gezien die op de gestolen fietsen re-
den. De jongemannen, die vrijwel ze-
ker niet de inbraken te maken hadden
waren ongeveer twintig jaar oud. Ken
van hen droeg zijn haar in een staartje.

Op zondag 21 j u l i werden vanaf hel
terras van café De Herberg twee para-
sols gestolen. De parasols /ijn rood van
kleur met wit opschrift.

/.alenlagavond 27 juli omstreeks 23.15
uur werd de politie gewaarschuwd om-
dal buurtbewoners in de nabi jheid van
een woning aan de Ruurloseweg scho-
ten hadden gehooid. Toen de politie
ter plaatse een kijkje ging nemen,
bleek een 47-jarige Zutphenaar pro-
blemen te hebben gemaakt met zijn ex-
vriendin, die in de woning verbleef met
een familielid. Van schoten zeiden zij
niets te weten. Na bemiddeling van de
pol i t ievel - t rok de Zutphenaar.
Later vertelden beide vrouwen dat er
toch geschoten was door de man. De
man kon enkele uien later Ie Zu tphen
aangehouden worden.
De man zit nog vast en heeft inmiddels
bekend schoten te hebben gelost met
/ i j n pistool. Later bleek dat de man op
zijn weg naar de woning waar /.ijn ex-
vriendin verbleef, in Vorden ook nog
geschoten heeft. Kr raakte niemand ge-
wond.

In de nacht van zaterdag op zondag j l .
heeft men geprobeerd in te breken in

week van 23- 7- '911/ m 29- 7- '91

een woning aan de Horsterkamp te
Vorden. Het is bij een poging geble-
ven.

Dinsdagochtend omstreeks 10.30 uur
werd de politie overspoeld met tele-
foontjes van bewoners van de Boonk
en omgeving, die hinder ondervonden
van een zwarte rookwalm. Dit werd ver-
oorzaakt doordat op het terrein van de
Decanije tuinafval werd verbrand.
Aangezien de veroorzakei vaker voor
rookoverlast had gezorgd en hiervoor
een waarschuwing had gekregen, en
omdat hij geen toestemming liad van
de brandweer om te stoken, heef t h i j
een proces-verbaal gekregen. De
brandweer heeft de brand geblust.

Gevonden voorwerpen
wieldop van een Nissan; zwarte dames-
fiets (opoe-model), merk (iazelle; kle-
ding, gebundeld in een rood tafella-
ken; grijze (iazelle race-fiets (heren-
model); portemonnee, heren, grijs,
inh . twee abus-sleutels; damesfiets, (ia-
zelle, bruin, fr.nr. 211227'J; damesfiets,
( I n m b e i land, grijs, f r .nr . 8187146.

Verloren voorwerpen
bruineGazelledamesfiets, pc. 7251 lj\
21; hoek 'de Blonde' (Bibliotheek
Zwolle); ~ parasols (rood met wit op-
schrift 'Campari '); blauwe polstas,
inh., rijhew., bankpas-giropas; verzeke-
ringsplaatje bromfiets, FZ(. (179.

Aangetroffen dieren
d u i f , donker grijs, iwee ringen aan de
poten; hond, Airdale-terrier, teef.

Weggelopen dieren
kater, ( iyprisch getijgerd.



ONZE MAGAZIJNEN WORDEN GESLOOPT
ALLES MOET WEG Verkoop vanuit magazijn gebruikte meubelen op

donderdag l, vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus (t o ingang

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

AGENDA

g| WVAgenda ^

Augustus
Do 1
Do 1
Do 1
/a 3
Zo 4
Ma 5
Di 6
Di 6
Wo 7
Do 8
Do 8
Za 10
Za 10

Za 10
Za 10/
zo 11
Zo 11

Ma 12
Ma 12
Di 13
Di 13 t/m
vr!6
Wo 14
Wo 14
Do 15
Do 15
Za 17
Za 17

Zo 18
Ma 19
Wo 21
Do 22
Za 24

Za24 en
Zo 25
Zo 25
Zo 25

Ma 26
Di 27

Wo 28
Wo 28
Do 29
Vr 30

Za 31

Za 31

September
Zo 1
Zo 1
Ma 2
Vr6/ zo 8
Ma 9
Za 14

/o 15
Zo 15
Ma 16
Ma 23
Vr 27/
za 28
Za 28
Ma 30

Oktober
Za 12
Zo 13
Za 19
Zo 20

November
Za 9

December
Zo 8
Zo 15
Za 28

Kasteel Vorden
Wildenborch
Marktplein
Lindese molen
Schoenaker
Kasteel Vorden
De Belten
Bouwmeester
Marktplein
Kasteel Vorden
Den Bramel
Graaskamp
Marktplein

Lindese molen
Schoenaker

Vorden e. o.

Marktplein
Kasteel Vorden
De Belten
Dorpscentrum

De Vijfsprong
Marktplein
Den Bramel
Kasteel Vorden
Marktplein
Marktplein

Eykelkamp
Kasteel Vorden
Marktplein
Kasteel Vorden
Feestterrein

Wichmond

Wildenborch
Wichmond

Kasteel Vorden
Wichmond

Wichmond
Marktplein
Kasteel Vorden
Wichmond .

Wichmond

Sportpark

Clubhuis Medler
Socii
Kasteel Vorden
Schoenaker
Kasteel Vorden
Vorden

De Herberg
Schoenaker
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Linde

Kasteel Vorden
Kasteel Vorden

Dorpscentrum
Eykelkamp
Schoenaker
De Wiersse

Dorpsstraat

Sportpark
Schoenaker
Sportpark

WV: Bezichtiging kasteel
Kapelcommissie: Staringavond
VW: Viswedstrijd
Linde: Verhalen onder de molen
Jong Gelre: D'n Oost'n rit
WV: Bezichtiging kasteel
WV: Bezichtiging Pinetum
WV: Bezichtiging boerderij
WV: Achtkastelenfietstocht
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Avondwandeling
HAM-party: Beachparty
VW/Knupduukskes: Folkloristische
fietstocht
Linde: Verhalen onder de molen
VAMC: Tweedaagse toertocht

In de Reep'n: Kastelenrit met
historische rijtuigen
WV: Avondwandeling
WV: Bezichtiging kasteel
VW: Bezichtiging Pinetum
Jong Gelre: Avondfietsvierdaagse

WV: Bedrijfsbezichtiging
VW: Achtkastelenfietstocht
WV: Avondwandeling
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Kunstmarkt
VW/Knupduukskes: Folkloristische
fietstocht
Medler: Fietspuzzeltocht
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Achtkastelenfietstocht
VW: Bezichting kasteel
Wichmond/Vierakker: Begin
feestweek vogelschieten
Wichmond/Vierakker: Openstelling
fuchsiatuin
WNF: Excursie over het landgoed
Wichmond/Vierakker: Oriëntatierit
per fiets
WV: Bezichting kasteel
Wichmond/Vierakker: Stratencross
met motoren
Wichmond/Vierakker: Wielerronde
WV: Achtkastelenfietstocht
VW: Bezichtiging kasteel
Wichmond/Vierakker: Kinderspelen
en kermis
Wichmond/Vierakker:
Praalwagenoptocht en kermis
w Vorden: Pupillentoernooi

TTV: Touwtrekken bekertoernooi
Wichmond/Vierakker: Oranjeloop
VW: Bezichtiging kasteel
VAMC: Tiende 40 treffen
VW: Bezichtiging kasteel
Gemeente/Oud Vorden: Open
monumentendag
VRTC: Herfstfietstocht
VAMC: Herfstrit
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Bezichtiging kasteel
Lindese Buurtver.: Lindes Volksfeest 1

f
Trimclub: Kastelen loop
VW: Bezichtiging kasteel 1

DWK: Kastelenwandeling
VAMC:Wildrit
VAMC: Oost-Gelderlandrit
De Wiersse: Openstelling van de
tuinen

In de Reep'n: Slipjacht

VRTC:Veldtoertocht
VAMC: Pannekoekrit
VRTC: Oudejaarscrossloop

AUGUSTUS:
2 Open Tafel SWOV
4 D' Oost'n rit, Jong Gelre Vorden
6 Open Tafel SWOV
9 Open Tafel SWOV

I 1 Seniorenwedstrijd 'De Snoekbaars'
I I In de Reep'n Kastelenrit met

Historische rijtuigen
13-16 Fietsvierdaagse Jong Gelre

Vorden
1 3 Open Tafel SWOV
16 Open Tafel SWOV
20 Open Tafel SWOV
21 Floralia bloemschikcursus
23 Open Tafel SWOV
24 t/m 31 FeestweekVierakker-

Wichmond
27 Open Tafel SWOV
28 Herv. Vrouwengroep Wildenborch

Koffieochtend in de kapel
28 Floralia bloemschikcursus
28 Welfare Wehme Handwerken
29 Bejaardenavond Vierakker-

Wichmond
30 Open Tafel SWOV
31 Dropping Kranenburgs Belang
31 Optocht met praalwagens in

Wichmond
31 Kranenburgs Belang Klootschieten

SEPTEMBER:
l 'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd
l Oranjeloop in Wichmond
3 Open Tafel SWOV
4 Floralia Bloemschikcursus
5 Herv. Vrouwengroep Wildenborch

Bezichtiging bedrijf
5. Bejaarden kring Dorpscentrum
6 Open Tafel SWOV
7 Klootsrhiettoernooi Jong Gelrelootsrhi

VonA
lorarra B9 Florarra Bloemschikcursus

10 Open Tafel SWOV
1 1 Herv. Vrouwengroep Wildenborch

Fietstocht
12 Floralia Bloemschikcursus
13 OpeAfelSWOV
13 + l^mformatiemarktSWOV
15 'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd
17 Open Tafel SWOV
1 7 NCVB ds. Klaassens 'New Age'
19 NCVB Fietstocht + bezoek

drukkerij Weevers
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 Open Tafel SWOV
24 Open Tafel SWOV
27 Open Tafel SWOV

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

•g Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

l Zonnebloem
S 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

Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.

Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

<f geld oplevert. Stap eens bij ons
binnen. We vertellen

u er graag meer over! NEFIT

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637


