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STICHTING KINDERVAKANTIESPELEN HEEFT PLAATJE ROND

Motto is 'Indianendorp Pueblo'
Wanneer de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien, zullen
aan het eind van deze maand aan Het Wiemelink de wigwams als padde-
stoelen uit de grond rij/en. De Stichting Kindervakantiespelen Vorden zal
nl. vanaf woensdag 30 augustus tot en met vrijdag l september trachten
om de jeugd in Vorden drie aangename dagen te bezorgen. De stichting
bestaande uit Eddy Stokkink, Peter Rouwen, Carla en Frans Zieverink,
heeft zowel het financiële als organisatorische plaatje rond.

Frans Zieverink: "We ontvangen jaarlijks
(in elk geval hebben we de toezegging tot
1993) van de gemeente Vorden een be-
drag van 2.500 gulden waar we ons mee
moeten zien te redden. Toereikend is dat
niet. Vandaar dat de kinderren per dag
een rijksdaalder bij moeten betalen. Elk
derde kind uit één gezin mag gratis mee-
doen. Op die manier kunnen we de va-
kantiespelen financieel rond krijgen", al-
dus Frans Zieverink.
Het is al weer de negende keer dat deze
vakantiespelen door de stichting worden
georganiseerd. Ditmaal is het motto: 'In-
dianendorp Pueblo'. Wethouder mevr.
Aartsen zal gevraagd worden deze spelen
op woensdagmorgen 30 augustus te ope-
nen terwijl de stichting hoopt dat burge-
meester Kamerling vrijdag l september

het afsluitende gedeelte voor zijn reke-
ning neemt.
De kinderen (vorig jaar waren het er ruim
200) worden tijdens deze spelen naar
leeftijd ingedeeld, dat wil zeggen een
gfoep van 6-7 jaar, 8-9 jaar en een groep
van 10-12 jaar. Voor de allerkleinsten van
4-5 jaar wordt een aparte knutselhoek in-
geruimd.
Na de officiële opening zal begonnen
worden met het bouwen van de wigwams
en de totempalen. "Voor deze gelegen-
heid hebben we een partijtje van 250 me-
ter lakens en wat panlatten voor niet al te
veel geld op de kop kunnen tikken", zo
zegt Carla Zieverink.
Voor de woensdagmiddag staat er een
vossenjacht op het programma. De don-
derdagochtend (31 augustus) wordt

doorgebracht met het verder perfectio-
neren van het indinanendorp. De kinde-
ren kunnen zich dan naar hartelust uitle-
ven met verven, plakken, behangen e.d.
Ook zullen de 'stammen' onderlinge
touwtrekwedstrijden houden.
Donderdagmiddag zal de clown 'Ome
Jan' de jeugd een paar uur bezighouden.
Vrijdagmorgen l september is betiteld
als 'verrassingsmorgen'. De jeugd merkt
dan wel hoe het programma er dan uit-
ziet. Vrijdagmiddag wordt er in het
Dorpscentrum een playbackwestrijd ge-
houden waarvoor fraaie prijzen beschik-
baar worden gesteld.
Na afloop hiervan keert het jeugdige ge-
zelschap terug naar het indianendorp.
Dan is het dolle pret. Met medewerking
van de Vordense brandweer kan er dan
een 'fikkie' gestookt worden. Zo rond de
klok van half vijf zijn de driedaagse va-
kantiespelen ten einde.
Mocht het die dagen toch slecht weer
zijn, dan vinden de spelen in een wat an-
dere vorm in het Dorpscentrum plaats.

Wil men nog wat nadere informatie, dan
kan de familie Zieverink gebeld worden
(telefoon 1932).
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• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

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

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

IJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de landdagen van Jong
Gelre hebben burgemeester en wethou-
ders besloten om parkeerverboden in te
stellen voor:
- beide zijden van de Wildenborchse-

weg vanaf de Beltenweg tot aan de
Schoolhuisweg;

- de linkerzijde van de Galgengoorweg
vanaf de Wildenborchseweg tot aan
de Schoolhuisweg;

- de linkerzijde van de Giezenkampweg
vanaf de Wildenborchseweg tot aan
de Mosselseweg;

- de linkerzijde van de Kapelweg vanaf
de Wildenborchseweg tot aan de
Mosselseweg.

Deze parkeerverboden gelden op 5 en 6
augustus 1989 van 8.00 uur tot 24.00 uur.

NDERZOEK WOON-
WENSEN VAN

OUDEREN IN DE
GEMEENTE VORDEN

een onderzoek plaatsvinden naar de
woonwensen van ouderen. Hierbij wordt
ook de toegankelijkheid van diverse
voorzieningen in de gemeente betrok-
ken.
Het onderzoek geschiedt in opdracht van
de gemeente Vorden door de Stichting
Gelderland met behulp van een aantal
vrijwilligers die de formulieren uitreiken
en later weer ophalen.
Het onderzoek gebeurt steekproefgewijs
onder inwoners van 55 jaar en ouder. On-
geveer 400 senioren zullen gevraagd wor-
den hun medewerking te verlenen.
De verkregen gegevens worden apart ver-
zameld voor Vorden-dorp, het buitenge-
bied, Kranenburg en Vierakker/Wich-
mond.

Na de schriftelijke enquête vinden enke-
le groepsgesprekken plaats met senioren
die hiervoor uitgenodigd worden. Dit
maakt het mogelijk de huisvestingswen-
sen nog nauwkeuriger vast te stellen. De
uitkomsten van het onderzoek komen in
de loop van 1990. Deze worden gebruikt
bij het bepalen van het huisvestingsbe-
leid, in het bijzonder ten aanzien van het
wonen van ouderen.
Voor het verkrijgen van betrouwbare ge-
gevens is het noodzakelijk dat iedereen
die gevraagd wordt een enquêteformu-
lier in te vullen, dit ook doet. Wij doen
dan ook een dringend beroep op u hier-
aan mee te werken en om de vragenlijs-
ten volledig in te vullen.
Heeft u hierover vragen, stelt u deze dan
aan de ambtenaar welzijn van de ge-
meente Vorden, de heer H. van Wouden-
berg.

- de N.V. SEP te Arnhem, voor het
plaatsen van 3 hoogspanningsmasten
in Vierakker nabij kasteel Suideras;

- de V.O.F, de Groentevakman en
Blot^Éjerkunst Artifleur, per adres
Dorp^nraat I7a, voor het bouwen van
2 winkelruimten en l bovenwoning
aan de Burgemeester Galleestraat;

— bouwbedrijf Groot Roessink B.V.,
Hengeloseweg 9 te Vorden, voor het
bouwen van een machine- en hout-
loods op het perceel Hengeloseweg 9
te Vorden;

- 'De Vijfsprong', Reeoordweg2 te Vor-
den, voor het bouwen van een veestal-
ling met opslagruimte op het perceel
Reeoordweg 2 te Vorden.

De Wet Administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen geeft u de mo-
gelijkheid om binnen dertig dagen nadat
een vergunning verleend is, bij burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift in te dienen.

VERGUNNINGEN
Op 25 juli 1989 hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend
aan:
- de heer W.J.C. Haas, Christinalaan 18

te Vorden, voor het vergroten van de
woning op het perceel Christinalaan

In september en oktober zal in Vorden 18 te Vorden;

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

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

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Veel kijkers
kunstmarkt
Sedert het bestuur van de VW besloten
heeft om de kunstmarkt vanaf de oprijlaan
van kasteel Vorden te verplaatsen naar het
marktplein, is de publieke belangstelling
met forse sprongen omhoog gegaan. Zo
ook zaterdag toen er op het marktplein een
gezellige drukte heerste.

Er viel tijdens deze kunstmarkt een grote
verscheidenheid kunst te bewonderen.
In totaal probeerden zo'n 25 kunstenaars
hun produkten aan de man te brengen.
Onder meer waren er stands met een gro-
te variatie pentekeningen. Een kunstena-
res toonde een kollektie etsen waaruit
haar intentie bleek om toch maar vooral
het milieu schoon te houden. Opvallend
veel kleine grappige snuisterijen zoals
zelfgemaakte poppetjes, figuurtjes van
keramiek, zelfgemaakte kunstkaarten,
grafische kunst (goaches), handgemaak-
te emaille sieraden, noem maar op. Ook
een gevarieerde collectie houtsneden.
De kunstenaars probeerde uiteraard hun
produkten te verkopen hoewel niet ieder-
een het commerciële aspect op de eerste
plaats stelde. Zo ook de heer T.A.V. den
Hartogh uit Warnsveld niet. Bij hem in
de stand kon je behalve de getekende
'koppen' van de Zangeres zonder Naam,
Toon Hermans, Ted de Braak en Jos
Brink, ook schilderijen kopen.
Den Hartogh: "Voor mij betekent deel-
name aan deze kunstmarkt in de eerste
plaats dat ik graag naar Vorden kom. In
Warnsveld hebje nu eenmaal geen kunst-
markt. Jammer, want ik wil graag laten
zien wat ik zoal als hobby maak. De ver-
diensten zijn uiteraard wel belangrijk,
maar niet de hoofdzaak. 4fcnoet er zelf
ook een beetje lol in hebren. Opvallend
op deze kunstmarkt is het aantal kijkers.
Echte kopers zijn er beduidend minder.
Niet erg, volgend jaar kom ik graag weer",
aldus Den Hartogh. En zo dachten vele
van zijn collega-kunstena^^er over.

Staringavond
in de
Wildenborch

Donderdag 3 augustus wordt de tweede en
tevens laatste Staringavond van dit seizoen
gehouden. Afgelopen donderdagavond or-
ganiseerde de Kapelcommissie in de Wil-
denborch de eerste avond.

Ruim honderd bezoekers werden in de
Kapel welkom geheten door de heer Kor-
negoor. Hierna werden de tuinen van
kasteel De Wildenborch uitgebreid be-
zichtigd. Dit gebeurde onder deskundige
leiding van de huidige bewoner van het
kasteel de heer D.W.M. Staring. Al wan-
delend vertelde tuinman A.J. Bosveld di-
verse bijzonderheden over de bomen en
de tuinen.

Terug in de Kapel, waar koffie en kruid-
koek werd geserveerd, vertelde mevr. D.
Hiddink uit Lochem het een en ander
over de dichter A.C.W. Staring. In voor-
gaande jaren werd dit onderdeel van de
Staringavond belicht door ds. Jaap Zijl-
stra, maar deze is van Vorden naar Am-
sterdam verhuisd. Mevr. Hiddink toonde
zich een waardig opvolgster. Verbonden
aan het Staringinstituut in Doetinchem
wist ook zij veel over de dichter en over
het werk van de heer Staring te vertellen.
Met name op landbouwkundig gebied
heeft de dichter veel voor het buurtschap
Wildenborch betekend. De levensloop
van Staring werd voorgedragen aan de
hand van brieven aan zijn moeder. Dit
deed de dichter in puntgedichten. Ook
andere gedichten en verzen, waaronder
'De Hoofdige Boer' en het bekende 'Sik-
kels klinken, sikkels blinken' werden
door mevr. Hiddink voorgedragen.
De avond in de Kapel werd afgesloten
met een serie dia's over de acht kastelen
van Vorden en over de omgeving. Dit ge-
deelte van de Staringavond werd ver-
zorgd door de heer H. Kok.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK Kerk Kranenburg
Zondag 6 augustus 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zaterdag 5 augustus 17.30 uur Eucharistievie-
ring.

Zondag 6 augustus 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

Hervormde gemeente
Zondag 6 augustus 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

15.30 uur Kerk Open (tentoonstelling, muziek,
thee, korte vesper).

Geref. kerk Vorden
Zondag 6 augustus 10.00 en 19.00 uur ds.
P.W. Dekker.

Huisarts 5 en 6 augustus dr. Dagevos. Alleen
voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont niet
aan de praktijk. Belt u dus eerst op als u wilt
komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo veel moge-
lijk tussen 9.30 en 10.00 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 5 augustus 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warrin-
ga, tel. 1277. Tevens de gehele week avond-
en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 5 en 6 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. 2222

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

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.

Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wij-
zing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van 19.00-
20.00 dagelijks.

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

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

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

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

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 1 3.30-14.1 5 uur en iedere woensdag
van 10.30-11.1 5 uur in de bus bij de NH kerk.

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

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

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

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

VIERAKKER-WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 5 augustus 17.00 uur Eucharistie-
viering. Zondag 6 augustus 10.00 uur Woord
en Communiedienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 augustus 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen, H.A.

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

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
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woens-
dag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-
1 2.00 uur.

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

Burgerlijke
stand

Geboren: geen.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: R.J. Schrok en N.J. Schaaps.
Overleden: geen.

Hengelose Braderie • 9 en 10 augustus van 18.00-22.00 uur
rond Ned. Herv. Kerk
te Hengelo Gld



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

•TE KOOP: Opel Kadett 1300
S, bj. '81. Zeer goed onderhou-
den, incl. accessoires. Prijs na-
der overeen te komen.
Bellen na 18.00 uur.
Tel. 05752-1715.

•TE KOOP: Citroen 2C4.
Tel. 05753-2845.

• TE KOOP: 2,80 ha gerste-
stro met raaigras.
W. Gr. Nuelend, Mosselseweg
11,Vorden.

• VERMIST: Grijze poes (kale
buik) sinds ca. 23 juli. Indien ge-
zien (dood of levend) gaarne
bericht.
Fam. H. Arends, Hoetinkhof 21,
tel. 1909.

• TE KOOP:
Fiat Uno 45, bj. aug. '84, nw.
banden + nw. uitlaat, APK mei
1990, unieke auto.
Tel. 05752-2686.

• TE KOOP:
koolplanten, prei, andijvie,
sla, groenlof, Chinese kool,
rode biet, knolraap, koolrabie,
selderie, peterselie, afrikanen
en asterplanten. Bieslookpol-
len. Jonge konijntjes, kleur-
dwerg en cavia's.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1,Vorden.Tel. 1498.

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

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

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

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

GEVRAAGD:

Wilde
duiven
Wij bieden
de hoogste prijs.

Bij uw poelier:
Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750-1770 7

Huur
Mister Steam
•n reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam u een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is tl huur bij:

VORDEN ZiJTPMENSEWEG TEL 05752 1514

Wegens familie-omstandigheden
donderdag 3 augustus

GESLOTEN
G. Weulen Kranenbarg en Zn BV
Ruurloseweg 45
Enkweg 3

Wij zijn met vakantie van
maandag 7 augustus tot en met
maandag 21 augustus.

BANKETBAKKERIJ

J. WIE KART
TELEFOON 1750

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN BV
Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. 05735-2000 (b.g.g. 1 984)

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

GEOPEND:

op maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur

Showroombezoek voor keukens, tegels
enz. na telefonische afspraak.

Wij wensen alle bouwvakkers
een zonnige vakantie.

Jansen
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice -
leenauto gratis - etc.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
Q 05750-22816

[fcr
BDVAG

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 1617

MAANDAG
8 aug.

500 gram

Spitskool
panklaar 0.95

DINSDAG
9 aug.

500 gram

Worteltjes
geschrapt 0.95

WOENSDAG
10 aug.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 1 0 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Franse
Nektarina's

10 voor

4,95
3 <D
< 05

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

gewone

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

Ons Rundvlees
een Klasse Apart!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

100 gram 1,29

WEEKEND SPECIALITEITEN

Cordon Bleu
of

Studenten-
steaks

5 halen

4 betalen

fijne Leverworst
250 gram l ,95

MAANDAG + DINSDAG

VERSE WORST

fijne 1 küo 7,95
grove i K,IO 9,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Priklapjes
500 gram O,9O

Hamlapjes

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDING

500 gram 6,25
Bami of Nasi 1 k,i0 6,25

ii pangang 500 gram 6,25

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

Kerrie gehakt

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

VIDEOTHEEK

LJ
V O R D E N

Niets op TV vanavond?
Laat Uw video-recorder niet ongebruikt in de
kast staan. Loop eens binnen bij ons!!
Er is vast wel een film voor U bij!

FINALE •:̂ ^^:x-::::-:̂ ^^^x^ |̂ll!̂ x:^^ f̂t̂ ^^^^^^B:̂ :-::::̂ ^^ :̂:7PPs:-:̂ ^ :̂::̂ WR::̂ P^S::S:̂ ^^?:̂

OPRUIMING
Ma. t/m zat gesloten van
17.30 tot 18.30 uur.

tUll

"Slot"
DEZE 3 DAGEN KUNT U DUBBEL PROFITEREN VAN
ONZE GRANDIOZE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN INO.A.

ma-do: 14.00-20.00 uur
vr: 14.00-21. 00 uur

Legitimatie ia. 12.00-20.00 uur
bij inschrijving zo. 1 5.00-1 8.30 uur

Burg. Galleestraat 44 7251 EC Vorden Telefoon 05752-3640

1MILIEU?
vrij van groene aanslag is t van

de dingen die nu op een milieu-

vriendelijke manier kan /

Tevens (zolang de voorraad strekt)
een schap met afgeprijsde artikelen

Ook in de vakantieperiode
aktief op alle fronten.

bloemist — hoveniersbedrijf

b.v.
Zutphenseweg 64, tel. 1508, bgg 2054.

2V2 ZITS BANK
IN EEN PRACHTIGE
EIGENTIJDSE
STOFFERING

995,-VOOR

ALS 2 ZITS F 895,-

* HOEKKOMBINATIES in: stof, leder en Ieder-look

* WANDMEUBELEN in: alpine wit, grenen, donker en blank eiken

* MASSIEF EIKEN bankstellen en eethoeken

* ruime kollektie SLAAPKAMERS, matrassen etc.

* MERKTAPIJT, uit voorraad leverbaar voor scherpe prijzen
en gratis leggen.

* woningtextiel Z/6 OHZ6 etalages

SLAAPKAMER
IN DONKER EIKEN
• LEDIKANT 140/200
• 2 HOGE NACHTKASTEN

MET SPIEGEL
EN VERLICHTING

• BOVENBOUW
VAN 2935.-
NU VOOR

1498,-
KOOP NU KWALITEITSMEUBELEN VOOR
EXTRA LAGE PRIJZEN

3+2 zits
1998.

HELMINK MEUBELEN
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL 05752-1514*
J.W. HAGEMANSTRAAT 3 - EIBERGEN - TEL 05454-74190

HOEKKOMBINATIE
IN: blank of

donker eiken

• GRATIS RESERVERING EN
VERZEKERING VOOR LATERE
LEVERING

• RUIM 7000 M2 MEUBEL- EN
TAPIJTTOONZAAL
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Hoera. Carlotte en Bas hebben
een zusje gekregen.
Wij noemen haar .

Marloes
Geertjan en Olga
Cruijsen

29 juli 1989
Hoetinkhof 80
7251WEVorden

Langs deze weg wil ikeen ieder
hartelijk bedanken voor de feli-
citaties en kado's die ik heb ont-
vangen voormijn 80ste verjaar-
dag. Het was voor mij een fijne
en onvergetelijke dag.

A. F. Pardijs-Bruil
juli 1989, "De Wehme", Vorden.

De praktijk van
tandarts Houtman is

gesloten
van maandag 24 juli
tot maandag
21 augustus.
De praktijk wordt
door de tandartsen
Edens, Haccou en
De Kruif waargeno-
men.

Natuurlijk

BOVAB RIJSCHOOL
W.OORTGIESEN
voor je opleidingen.

Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783.

CONCORDIA
1 2 0 J A A R

15 - 16 - 17 september a.s.

G ROOT FEEST

Gevraagd:

Invalhulp (m/v)
voor alle voorkomende schoon-
maakwerkzaamheden.
Ook buiten Vorden.
Graag in bezit van rijbewijs.

Schriftelijke sollicitatie:
Vinkenstraat 12, Gorssel.

Inlichtingen:

Schoonmaakbedrijf
Glimmo
Tel. 05752-2414.

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen
Telefoon 3100

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

Kuijk's Meubel-
beurs
Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

Kip rollade
500 gram 6,95

Kip mini-rollade
kerri of paprika * Q —
100 gram l,O J

(zie weekend recept)

ZIE WEEKEND RECEPT!

Bij uw poelier:
Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750-17707

Op zaterdag 12augustus hopen wij ons
40-jarig huwelijksfeest te vieren met
onze kinderen, kleinkinderen, moeder
en verdere familie en vrienden.

Gelegenheid tot feliciteren van
15.30-17.00 uur in Bodega „'t Pantof-
feltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

Wim en Mini Denkers

Vorden, augustus 1989
hetWiemelink73

Ik droomde eens en zie ik liep
aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook
de Heer liep aan mijn zij.
Wij liepen saam het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee;
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan...
/k zei toen.-„Heer waarom dan toch ?
Juist toen ik U nodig had;
juist toen ikzelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van het pad..."
De Heer keek toen vol liefd'mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
„ Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat na een moedig
en geduldig gedragen ziekte de Here van onze zijde
heeft weggenomen onze lieve moeder en oma

Maria Aleida
Weulen Kranenbarg-Pasman

weduwe van Gerrit Weulen Kranenbarg

op de leeftijd van 65 jaar.

Vorden: Gerrit en Henny
Marianne, Wilma, Jacqueline

Zelhem: WillyenElly
Gerben,Yvonne, Maylin

Vorden: Martie en letje
Bianca, Gerjan, Marieneke

7251 EVVorden, 29 juli 1989.
Enkweg 1.

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal wor-
den gehouden donderdag 3 augustus om 14.30 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
Hotel Bakker te Vorden.

Heden overleed, na een langdurige ziekte en strijden,
mijn lieve zuster en onze tante

Maria Aleida Pasman
weduwe van G. J. Weulen Kranenbarg

A. J. Pasman en kinderen
Vorden, 29 juli 1989

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van mevrouw

M. Weulen Kranenbarg-Pasman

Personeel G. Weulen Kranenbarg en Zn. B.V.

Vorden, 29 juli 1989

Heden overleed ons trouwe meelevende lid

Maria Aleida
Weulen Kranenbarg-Pasman

Bestuuren leden
H.V.G. Vorden Dorp

Vorden, 29 juli 1989

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
lieve zwager en oom

Hendrik Bennink
weduwnaar van Gerritje Groot Jebbink

op de leeftijd van 87 jaar.

Vorden: G. J. Groot Jebbink
H. B. Groot Jebbink-Groot Jebbink

Ruurlo: G. Groot Jebbink-Hulshof

Vorden: A. Groot Jebbink-Haaring

Joh. Groot Jebbink
A. Groot Jebbink-Memelink

neven en nichten

Vorden, 29 juli 1989

Verlost uit haar lijden, is tot mijn groot verdriet overle-
den, mijn lieve, trouwe, dappere vriendin

Marie Weulen Kranenbarg

Vorden, 29 juli 1989
de Haar 12

C. W. Haverkamp-Seesink

Met leedwezen vernamen wij heden het bericht van
het overlijden van ons ere-lid

Broeder Canutus o.f.m.
A. S. Schilder

op de leeftijd van 71 jaar.

Zijn betekenis zal immer binnen onze vereniging en de
gemeenschap Kranenburg blijven voortleven.

Bestuur en leden s.v. Ratti
Vorden-Kranenburg,
25 juli 1989

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons trouwe lid,

Mevr. A. Bakker-Jansen
op de leeftijd van 83 jaar.

Bestuuren leden,
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Vorden, augustus 1989

Negen maanden hebben we op je gewacht, maar je
hebt de eindstreep niet gehaald.

Robin Hesselink

Fred Hesselink
Janette Hesselink-Klein Lebbink

28 juli 1989
Ruys de Beerenbrouckstraat 81
7204MLZutphen

We hebben Robin in besloten familiekring begraven
op dinsdag 1 augustus op de algemene begraafplaats
te Vorden.

Aanbieding:

Heerlijke
bolussen
per zakje van 6,
nu van 450 voor

bij UW

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

395

Keurslager
DITWEEKEND EXTRAVOORDELIG

HAMBURGERS, 4HALEN3BETALEN

VOOR HETWEEKENDRECEPT

MAGERE
RUNDER-
LAPPEN

500 GRAM

LIMOUSINE KWALITEIT
898

MUIDER-
SLOFJES

100 GRAM 295

TIPVOOR DE BOTERHAM

TARTAAR-
WORST 91Q

100 GRAM ^ l \J

TOMATEN-
RU N DVLEES-
SALADE

100 GRAM 198
MAANDAG

SPEKLAPPEN
PER KG

DINSDAG

VERSEWORST
500 GRAM

RUNDERWORST
500 GRAM

WOENSDAG

GEHAKTHOH
500 GRAM

RUNDERGEHAKT
500 GRAM

698
498
598

498
598

KEURSLAGER VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

LANDDAG 'TWEESPAN'
5 en 6 augustus

OP HET TERREIN AAN DE WEG L OCHEM-VORDEN,
DICHTBIJ KASTEEL WILDENBORCH'

JONG

GELRE

Zaterdag 5 augustus: Zondag 6 augustus:
10.00 uur:
PROVINCIALE AGRARISCHE WEDSTRIJDDAG

13.00 uur:
ZESKAMP met 75 JARIGE AFDELINGEN

20.00 uur:
FEESTAVOND met NATIONAL FOUR
en optreden van DANNIE CHRISTIAN

vanaf 20.00 uur:
MECHANISCHE STIER 'BERTUS'

9.00 uur: START 'D'N OOST'N RIT'

10.30 uur:
FRÜHSCHOPPEN met o.a. DE SCHADDENSTEKKERS
en conferancier RUDOLF SLUIER

13.30 uur: SHOWPROGRAMMA met o.a.
Bullenreiter - Schaapsherder - Western Riders -
Hondendressuur - Vendeliers
Demonstratie oude landbouwmachines - Kinderpro-
gramma met ballonnenwedstrijd en springkussen

VORDEIM-LOCHEM 75 JAAR JONG GELRE

NIEUW IN VORDEN
Vanaf vandaag staat voor U klaar:
milieubewuste autowasserette
computergestuurd autowassen

Geen tijdverlies door ge-emmer en gespons
Door de roterende wasborstel een uitmuntend wasresultaat
Statisch vuil verdwijnt voor de volle 100%
Moeiteloos en eenvoudig te hanteren

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Nieuwstad 36



Tocht voor Ouderen en Bejaarden
op 30 augustus a.s.

Hebt u zich al opgegeven bij de bekende adressen?
Fa. Kluvers, tel. 1318; fa. Helmink, tel 1514;
sigarenmagazijn Braam, tel. 3260.

Namens het Comité,
W. Polman
G. W. Eijerkamp Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W. J. de" K O O l
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

, met
Televisie

reparaties
direct

- " uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HUI imVISIF: VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Kantoormeubels:
nieuw en gebruikt
steeds volop voorradig
tegen bodemprijzen.

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

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

AMSTRAD ASTRA
SCHOTELANTENNE

AMSTR4D IBlïinm

Satelliet televisie is een van de grootste
doorbraken! Haal nu de zenders bij u in huis.
Schotelantenne, doorsnede 60 cm met
muurbevestiging. Receiver met 16 voorkeuze
zenders en geschikt voor stereo geluid.

NU 899.-
Meerprijs receiver met afstandsbediening
ƒ200,-

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

™
-JJZE5U>

Binnenkort wordt gestart met de bouw van een 11-tal SENIOREN-WONINGEN, van
het type twee-onder-een-kap, met GARAGE OF CARPORT.

LIGGING: aèn de Burg. Galleestraat (plan "het Wiemelink") te VORDEN.

KOOPSOM VANAF ƒ 185.000,- VRIJ OP NAAM
(nog enkele te koop)

Indeling: beg. grond: entree, hal met gardero- * Optimale isolatie.
be, L-vormige woonkamer, keuken, slaapka- * Goede lokatie nabij centrum, winkels en sta-

tion.
Afbouw en kwaliteit worden gegarandeerd
door G. I.W. -garantie.

mer, badkamer, toilet, berging. 1e Verd.: over-
loop, 2 slaapkamers, douche.

* Opp. van de percelen varieert van 298 m2 tot
916 m2. * Gunstige financieringsmogelijkheden (project-

aanbieding).

INFORMATIE EN VERKOOP:

MAKELAARDIJ O.G. STEENHUIS B. V. M
NVM

Groenmarkt 28, Zutphen - Tel. 05750-1 41 24 Realisatie W.B.C. B.V. Winterswijk

Deskundig Woodboy-vakman tot Uw dienst voor
SCHUREN - HERSTELLEN - LEGGEN - LAKKEN EN BOENEN
ff F i-m ff ff W&&± van parket- en plankenvloeren

RUURLO BV ^V met Woodboy-waarborg!

Tel. 05735-1661 -- UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Nu weer volop

groenteplanten
zoals

sla, ijsbergsla,
winterandijvie,
boerenkool,
spruit kool,
enz.

Zutphenseweg 64, Vorden.
Tel. 1508/2054.

Adverteren
kost

geld...

adverteren
kost meer!

mullcf
UW SPECIALIST IN

: Plavuizen
: Natuursteen
: Wandtegels
: Sanitair"

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

WIJ ZETTEN UW WANDTEGELS NOG IN SPECIE!

U VINDTIN ONZE SHOWROOM OOK
KOMPLEET INGERICHTE BADKAMERS

MEER DAN 200 SOORTEN
EXCLUSIEVE KWALITEITSPLAVUIZEN

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

-volden bv
Kerkhoflaan 11 -Vorden-tel.: 05752-3278

Industrieterrein

FORD SIERRA 86rood
FORD ESCORT ss
FORDFIESTAsswit
FORD FIESTA
OPELKADETT1.3
FIAT 127 1O5O SA
CITRON VISA SU PER 85 beige

TALBOT SOLARA'82groenmetalic

LADA21O5 82 rood _

MITSUBISHI GALANT as grijs

AIUTOSERVICE
KANT Enkweg 5-7

7251 EV Vorden
Tel. 05752-3636

motorolie — smeervet
voor tractor en werktuig

SCHERPE PRIJZEN!

OORTGIESEN
HANDELSONDERNEMING

Tel. 05736-1 577, Buitenvelderweg 1, Ruurlo

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

Burg Galleestraat 60

7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

O
. 7251

fons Jansen T-~
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Achterhoekse bolussen
ouderwets lekker

per 6 van 450 voor

350
Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

1949 730540 jaar
Woninginrichting
dus 40 jaar ervaring en ...

40 jaar service verleend.

Een bedrijf waar U op kunt vertrouwen, met 2000 m2

woonplezier in traditioneel eiken, evenzo in blank of
honingkleur, witte en parelgrijze meubelen.

110 rol kamerbreed tapijt aanderoigeshowd.
U ziet dus ook wat u koopt! Gratis gemeten en gratis gelegd!

Gordijnen en Vitrages, altijd de nieuwste dessins.

Tevens uw adres voor alle

Een zaak om eens kennis mee te maken!

Graag tot ziens in de

PRNNEVHEEL
MEUftEL- EN TAPUTENHUIS

hengelo(gld) ruurloseweg.2^ f

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN -ZUTPHENSEWEG 8-TEL 2122
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BEACH-PARTY:
uniek Caraibisch strandfeest

Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert de stichting
'HAM-PARTY' wederom de 'Beach-Party'. Op zaterdag 19 augus-
tus a.s. zal het meer nabij de Ruurloseweg 46 te Vorden worden
omgetoverd tot een Caraibisch strand. Een exotische aankleding,
een enorme lichtshow en een uitermate boeiend programma (waar-
onder een spektaculaire kamelenrace) vormen de belangrijkste
ingrediënten van de happening, genaamd 'Beach-Party'!

Jong Geire Festival Kranenburg: onvergetelijk
afd. Warnsveld

Liefhebbers van tropisch amusement
zijn zaterdag 19 augustus welkom in
Vorden, waar aan de recreatiepias langs
de Ruurloseweg de derde editie van de
'Beach-Party' wordt afgewerkt. Een
veelbelovende feestdag voor jong en
oud. Podium en terrein wordt geheel in
Zuid-Amerikaanse stijl aangekleed.

Voor het eerst heeft de organisatie tevens
een spektaculair middagprogramma sa-
mengesteld, voor jong en oud.

Al met al een hele organisatie, waar
meer dan een half jaar voorbereiding
mee gemoeid is. Meer dan 100 (!) vrij-
willigers zijn ingeschakeld om de
'•Beach-Party' vlekkeloos te laten verlo-
pen. En gezien de strakke, professionele
aanpak van de vorige editie kan het ook
dit jaar wel eens een fantastisch feest
worden. ,
Ook de artiesten waren vorig jaar zeer
tevreden, zoals presentator Donald Jo-
nes: 'Wie hier niet beweegt, is beslist
ziek.'

Het bestuur van de stichting HAM-
PARTY (voorzitter André Schröer, pen-

ningmeester Hans Wagenvoort en de
leden Mare Rouwen en Geert Wolsing)
hebben een werkgroep van ruim 50 per-
sonen (bestaande uit vrienden en ken-
nissen) achter hen staan. Voor de
Beach-Party is deze groep uitgebreid tot
± 80 personen.
Voor het opruimen van het terrein di-
rekt na het middagprogramma weet
men zich gesteund door de hulp van le-
den (waaronder de B-junioren) van de
voetbalvereniging S.V. Ratti. Daarnaast
beschikt men over de hulp van enkele
brandweerlieden en zo'n 20 EHBO-
mensen, die tevens het verkeer in goede
banen leiden. Het parkeerprobleem van
vorig jaar is ook opgelost; men heeft
thans de beschikking over een grote
weide, niet te ver van het feestterrein.
Bezoekers worden echter aangeraden
zoveel mogelijk met de fiets te komen;
die kan men pal naast het terrein plaat-
sen. Ook politie-agenten zullen de boel
in de gaten houden.

Tot slot zullen meerdere bewakers
rondom en op het feestterrein rondlo-
pen, die onopvallend maar wel degelijk
aanwezig zijn!

Zomeravondzwemmen
viel in de smaak
Bijna 400 personen hebben zaterdagavond meegedaan aan het 'zomera-
vondzwemmen' in het zwembad In de Dennen. Onder hen diverse vakan-
tiegangers. Het zwembad, voor deze gelegenheid tot het middernachtelijk
uur geopend, had een watertemperatuur van ca. 25 graden. Het personeel,
dat in samenwerking met het bestuur deze avond organiseerde, kreeg veel
hulp van derden. "Ken fijne ploeg, die ons zondagmorgen ook heeft gehol-
pen om alles weer op te ruimen", aldus chef-badmeester Martin Westerik.

Tijdens deze zwemavond was het bad
feestelijk verlicht (ook onderwaterver-
lichting) en gezellig aangekleed. Er was
een kampvuur, de inwendige mens kon
via de barbecue versterkt worden, terwijl
Bennie Schoemaker voor de zogenaam-
de 'ingeblikte' muziek zorgde. Tevens
draaide hij op verzoek platen.
Aan het slot van de avond was er ter gele-
genheid van de verjaardag van Martin
Westerik een polonaise rondom het bad,
dat voor de jarige eindigde in het bad.
Een jarige badmeester behoort nu een-
maal in het water gejonast te worden, al-
thans dat vonden de deelnemers aan de-
ze zwemavond.
Het geheel stond in het teken van record-
pogingen op het gebied van plankhan-

gen, onderwaterzwemmen, surfgliding,
watertrappen en over het water lopen via
de lange mat. De deelnemers waren op
leeftijd ingedeeld waarna de gemaakte
tijden per onderdeel in punten werden
omgezet.
De eerste prijzen werden behaald door
Manon van Vleuten, Peter en Paul van
Helden; 2e prijzen Cindy Gelinck, Petra
Kamperman en Manon Scheppers; 3e
prijzen Carlijn ter Braak, Barbara te Vaar-
werk, Maud Kruis, Randy Leferink en
Marco Meurs. Voor de 5-jarige Mandy
Haverkamp had Martin Westerik nog een
aanmoedigingsprijs beschikbaar.

Eind augustus zal wederom een dergelijk
zwemfestijn worden gehouden.

In het kader van het 75-jarig jubileum
Jong Gelre afd. Hummelo/Keppel orga-
niseert men een trekkertrekwedstrijd op
zondag 13 augustus aan de Broekstraat in
Hummelo.
Op zondag 20 augustus is er een provin-
ciaal zaalvoetbaltoernooi in de Hanzehof
te Zutphen. Men doet mee met een da-
mes- en een herenteam. Opgave tel.
05750-21141.

In verband met de verkiezingen van 6
september a.s. kan op 29 augustus 's-
avonds een individuele test worden on-
dergaan op politieke kleur. Vaak is niet
bekend waarop gestemd kan worden en
waarom. Kom op voorje eigen stem in de
Boggelaar.
Tijdens de feestweek van Warnsveld is er
ook weer de jaarlijkse zeskamp. Omdat
dit vorig jaar een groot succes was, doet
de afdeling ook dit jaar mee. Opgave tel.
05750-21141.
Omdat het al weer een paar maanden ge-
leden is dat de revue 'Mag 't iets meer
wean' werd opgevoerd, zal de videofilm
van deze revue getoond worden op 7 sep-
tember a.s. 's-avonds bij De Boggelaar.
Op zaterdagmiddag 16 september wordt
er bij de familie Rossel aan de Holtmaat-
weg geschoten op kleiduiven.
De grimcursus wordt gegeven op maan-
dagavond en start op 2 oktober. De cur-
sus bestaat uit 10 lessen. Opgave tel.
05750-23635. Hiervoor geldt: vol is vol.

Jaarvergadering
biljartclub
Kranenburg
De biljartclub Kranenburg hield in de
Medlerzaal van café-restaurant Schoena-
ker haarjaarvergadering welke ondanks
het het^»ierweer door bijna alle leden
werd berocht.
Uit de jaarverslagen van secretaris Roel-
vink en penningmeester Bleumink bleek
dat het de club goed gaat.
Drie leden namen afscheid waarvan een
door omschrijving, terwijl vijf nieuwe
leden ISRlen worden geboekt. Finan-
cieel heeft de club geen zorgen. De jaar-
verslagen werden goedgekeurd. Secreta-
ris Harry Roelvink werd opnieuw voor
een periode van drie jaar gekozen.
Om het kampioenschap van de Kranen-
burg zal worden gestreden vanaf 29 au-
gustus a.s. Niet-leden woonachtig in de
Kranenburg kunnen ook inschrijven. Om
niet in organisatorische moeilijkheden te
geraken zullen deze deelnemers in de
eerste omloop in dezelfde poule worden
ingedeeld. De wisselbeker wordt door
Ton Hulsebos verdedigd.
De jaarvergadering werd besloten met
een gezellig potspel waarvan Gerard
Hartman de winnaar werd. Met de op-
wekking om allen op 2 september deel te
nemen aan de openingsavond van het
seizoen (barbecue) sloot voorzitter
Huub Bos de bijeenkomst, daarbij alle
vijf teams veel succes toewensend in de
competitie.

T)e Graafschaprijders5 opnieuw
touwtrekkampioen van Vorden
Een paar seconden van onoplettendheid deed woensdagavond in één klap
de kampioensillusie van de thuis trekkende vereniging Medlie als sneeuw
voor de zon verdwijnen. Toen de mannen van coach Jan Klein Geltink met
nog één wedstrijd te gaan blijkbaar al met de gedachte bij de voor de hand
liggende beslissingswedstrijd tegen De Graafschaprijders waren, snoepte
het team van (iroot Roessink hen tegen het einde van het toernooi een
punt af. De crossers van De (iraafschaprijders sprongen verheugd op,
want door deze onverwachte meevaller werden zij net als in 1988 kampioen
van Vorden.

Traditiegetrouw werd dit touwtrekkam-
pioenschap van Vorden gehouden op het
knusse veld van de touwtrekvereniging
Vorden in het buurtschap Medler. Vor-
den tekende zelf voor de organisatie en
timmerde deze avond in de persoon van
voorzitter Gerrit Barink flink aan de weg.
Barink als speake.r in functie zorgde er
wel voor dat er flink wat reklame voor de
touwtreksport werd gemaakt en dan met
name voor zijn eigen vereniging.
"Mensen als jullie lid willen worden,
wacht dan niet tot morgen, maar doe het
nu", zo sprak Barink enthousiast.
Enthousiasme demonstreerden ook de
acht deelnemende ploegen t.w. Ten Ha-
ve, Delden I, Delden II, Medlie, Lindese
Boys, Groot Roessink, Concordia en De
Graafschaprijders. Met name de coaches
lieten zich niet onbetuigd. Vooral de
coach van Concordia sprong als een har-

lekino voor en naast zijn team. Zwaaiend
met de pet hoopte hij zijn mannen tot
meer daden te inspireren. Veel hielp het
niet, want Concordia eindigde in de on-
derste regionen.
De aanmoedigingskreten 'benen naar vo-
ren' en 'achterover' gaven meer blijk van
een professionele aanpak. Vooral Joop
Weustenenk als coach van kampioen De
Graafschaprijders onderscheidde zich in
dat opzicht en gaf blijk van een goed tech-
nisch inzicht. Toen zijn ploeg in de eerste
trekbeurt tegen Medlie het onderspit had
gedolven, zette hij het sein in de tweede
trekbeurt direct op de aanval. In een 'alles
of niets' offensief brulde Joop Weuste-
nenk zijn ploeg naar de overwinning zo-
dat deze onvervalste topper in remise
eindigde. Toen een beslissingswedstrijd
in het verschiet lag, verstoorde Groot
Roessink voor Medlie de pret.

Dames
Dat touwtrekken ook heel goed door da-
mes beoefend kan worden, bleek deze
avond overduidelijk. Twee teams t.w.
Jong Gelre en 'Webanga' (een team van
de TV Vorden) streden in vier wedstrij-
den om het kampioenschap van Vorden
voor dames. Het werden spectaculaire
duels.

Jong Gelre met als coach Jan Klein Gel-
tink en 'Webanga' met als coach Hendrik
Jan Dijkman, zweepten de dames tot en-
thousiasme van het publiek onafgebro-
ken op. Beide teams wonnen elk éénmaal
terwijl twee duels in 1-1 eindigden. Een
beslissingswedstrijd bleek noodzakelijk.
Jong Gelre had geen kracht meer en kon
zich in de slotfase amper staande houden
zodat 'Webanga' uiteindelijk een terech-
te winnaar werd.

De wedstrijden werden deze avond uit-
stekend geleid door Fons Slütter en Ben-
nie Schilderink. Het aantal toeschouwers
bedroeg ca. 500.

Voorzitter Barink reikte na afloop de prij-
zen uit. Uitslag: 1. en kampioen van Vor-
den De Graafschaprijders met 13 punten
uit 7 wedstrijden; 2. Medlie 12 punten; 3.
Lindese Boys 10 punten.

'Van Groningen tot Maastricht', het leek er op of dat ze er allemaal wonen
op het historische festival afgelopen weekeinde in de Kranenburg. Oude
traktoren, stationaire motoren, modelbouw, stoommachines en op de ach-
tergrond het prachtige decor van de Kranenburg. Dat was er twee dagen
lang te zien op het festival dat dit jaar voor het eerst werd georganiseerd op
het terrein van de St. Antoniusschool.

Een groot aantal tractoren gaf een beeld
van de ontwikkeling van de eerste tractor
tot de huidige. Voor de jongeren was er
een unieke gelegenheid een stukje histo-
rie te bekijken uit grootvaders tijd. Het
stoomtreintje van Wim ̂ ^ Heiden uit
Rotterdam bleek een sct^wi de roos te

^zijn. Wie mee wilde rijden over de Gan-
zensteeg moest vaak lange tijden wach-
ten.
Het leuke van de oude machinerieën was
datje goed kon zien hoe z^werkten. De
moderne techniek mual^M functione-
ren dikwijls onzichtbaar. Mr de tractoren
steeds meer gebruik maken van elektro-
nische hulpmiddelen, is het gelukkig dat

hartstochtelijke verzamelaars er voor
zorgen dat de oude spullen goed bewaard
blijven.
Binnen in de galerie 'Palantir' hing een
schitterende collectie foto's van het Sta-
ringinstituut uit Doetinchem. Hiervoor
was bijzonder veel belangstelling. Niet
alleen de foto's maar ook het werk van de
vier hobbiësten had veel bekijks.
Plaatsgenoot Harrie Nijenhuis verleende
zijn medewerking door een aantal schit-
terende landbouwvoertuigen tentoon te
stellen. Zijn inzet heeft er toe geleid dat
dit festival een enorm succes is gewor-
den.
De Knupduukskes zorgden op gezette tij-

den voor nog meer sfeer op het festival-
terrein met hun optredens. Op het bin-
nenpleintje van de school stonden de
motorrijwielen rondom de totempaal op-
gesteld. Een leuk gezicht te zien hoe het
publiek dit decor aanschouwde.

Het festival in de Kranenburg mag wor-
den omschreven als een historische dag
die vele mensen nooit meer zullen verge-
ten.

De organisatie wil graag iedereen bedan-
ken die in meerdere of mindere mate
heeft meegewerkt om dit festival tot een
uniek gebeuren te maken en in het bij-
zonder aan onderstaande mensen.

Familie Heuvelink, de buren, H. Nijen-
huis, Joop Reintjes, familie Sueters, ma
Schröer, familie Gudde, familie Wunde-
rink, firma Wolsing, café-restaurant
Schoenaker, bouwbedrijf Rondeel, de
EHBO, Rijkswaterstaat, gemeente Vor-
den, drukkerij Weevers.

Zomertocht
'Achtkastelen-
rijders'
De VRTC De Achtkastelenrijders orga-
niseerde zondag een zomertocht per fiets
over een afstand van 40 kilometer. Voor
deze tocht bestond de mogelijkheid om
in Vorden bij De Herberg van start te
gaan en in Ruurlo bij café Ras.
In totaal vertrokken er in Vorden zondag-
morgen 180 personen. Deze fietsers had-
den onderweg een controlepost in Ruur-
lo terwijl de 170 fietsers die vanuit Ruurlo
vertrokken, een controlepost bij De Her-
berg in Vorden hadden.
Onder de deelnemers vele vakantiegan-
gers die enorg genoten van het fraaie na-
tuurschoon in de omgeving van de beide
plaatsen.

Gevonden en
verloren
voorwerpen
GEVONDEN
zilveren kettinkje met 2 hangers (dol-
phijn en steenbok); langharige zwarte
hond (40 cm hoog); konijn, witkleurig;
groene Gazelle damesfiets; geel/zwarte
vogel (parkiet); witte parkiet; bankbiljet-
ten f25,- f 10,- en f5,-; wielsteun voor
fietsdrager; kat, Europese, korthaar;
draagbare telefoon; horloge, groene kast,
blauwe bandjes, merk 'Ancre'; sleutel ci-
linderslot aan golfbadge; fietstas met jon-
gensjas, brood en schriften; Cyperse kat,
grijs met witte pootjes; kruising Bouvier/
herder, teef (zwart); zwarte herenporte-
monnee goudkleurig, letters 'CB'; aut-
sleutels Daihatsu; huissleutel met han-
ger in de vorm van een skatebord; blauw/
witte plastic zak met 3 korte broeken en 2
fietspompen.

VERLOREN
Giropas; 2 sleutels aan label 'Erna'; giro-
pas; Mechelse herder; bromfietsplaatje
BFR-257; groen/paarse jas; donkerrode
damesfiets, Rental; herenhorloge met

wijzers en metalen damesbandje; dwerg-
snautzer, teef, grijs; zwarte damesfiets
met rode velgen en groen verf op het
stuur; bruine herenfiets merk Reval; gi-
ropas; paar sportschoenen, wit, hoog mo-
del; zwarte trui; groene portemonnee
met zwemabonnement f 10,-; knipporte-
monnee, namaak krokodilleleer f 15,-;
verzekeringsbewijs en plaatje bromfiets
nr. ?; kniptang, lengte ca. 60 cm; groen
leefnet; bruine portefeuille 'fa. Stoel'
inh. f 300,-; jachthond Drentse Patrijs
wit/bruin; rond zilveren horloge met
schakels (wijzerplaat); valkparkiet (grijs/
geel) en oranje vlekken; sportbril in bruin

hoesje; wieldop Toyota; rode kater met
blauw bandje en belletje; groen/blauw
spijkerjack; zwarte damesfiets Empo;
klein zwart hondje; groene Gazelle meis-
jesfiets; damestasje, beige geborduurd,
inh. rijbewijs etc.; opsteker, speld met
knopje; contactlens; blauwe racefiets
merk Peugeot; zwarte herenportemon-
nee f275,- en afschriften bank; Mechelse
herder, reu, met roodleren halsband; ket-
tingslot met sleutel; bruin etui met Opel
sleutels; dames zonnebril met bruin
montuur; trainingsjack blauw/rood; ho-
meopathische druppels; Rabo bankpas;
groene PTT brievenbus.
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Enquête
wonen
voor
ouderen

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

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

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

Hoe meer vrijwilligers, hoe minder iedereen behoeft te doen, dus geeft u zich
alstublieft op als helper. Natuurlijk zijn ook jongeren van harte welkom als vrij-
williger.
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Verleden week donderdagmiddag stelde mevr. J.A.M. Snoep-Jager offi-
cieel de brug over de Vordense Beek open. Deze brug, naast de zuiverings-
installatie, legt een verbinding tussen De Wehme en Het Hoge.

Caraïbisch feest en beachparty
In het bijzijn van afgevaardigden van Na-
tuurmonumenten, de gemeente Vorden
en vele andere genodigden onthulde
mevr. Snoep een plaquette die blijvend
aan de brug is bevestigd. Hierop staat te
lezen dat mevr. Snoep de brug aan Na-
tuurmonumenten heeft geschonken uit
dank voor de fijne herinneringen die haar
overleden echtgenoot Ir. Snoep altijd aan
De Wehme heeft gehad.
Met deze brug erbij zijn er de laatstejaren
op het landgoed Hackfort inmiddels vier
bruggen aangelegd. In 1988 werd door de
bouw van een brug over de beek bij het
kasteel een rondwandeling mogelijk

waardoor het kasteel van alle kanten te
bekijken is. Dit voorjaar werden er twee
bruggen gelegd. Eén over de Veengoot en
één over de Vordense Beek. De brug over
de Veengoot betekent het herstel van een
oude verbinding (De Kattebol) tussen El-
dersmaat en Delden. Door deze verbin-
ding te herstellen, is nu vanaf de parkeer-
plaats aan de Baakseweg een grotere
rondwandeling op Hackfort mogelijk.
Nadat de officiële openstelling van de
brug bij de zuiveringsinstallatie achter de
rug was, wandelde het gezelschap naar
De Wehme waar een kop koffie werd ge-
dronken.

Voor het eerst dit jaar een middagprogramma op de beachparty. En meteen een spectaculair programma. V Mid-
dags is jong en oud welkom op de beachparty, de entree hiervoor is laag gehouden. De kinderen kunnen zich by
aankomst gratis laten schminken in diverse prachtige creaties. Ook het grote luchtkussen (met begeleiding) is
gratis. Daarnaast optredens van de theatergroep 'Zon/Zwoerd1 uit Tilburg met een aangepast programma dat
zowel voor de kleintjes als voor de 'grote mensen' geschikt is.

Remington presenteert de
oplaadbare lektro blade met
flexibele kop
Na Remington's succesvolle introduktie van de revolutionaire Lektro
Blade, het unieke vibrerende natscheersysteem, is er nu de oplaadbare
lektro blade met flexibele kop.

Hiermee voegt Remington nog eens een
extra dimensie toe aan de meest com-
fortabele manier van natscheren. De
krachtige, waterdichte motor van de
Lektro Blade laat 2 mesjes van hoog-
waardig staal met grote precisie en snel-
heid heen en weer bewegen. De baard-
haren worden er op deze manier niet
afgekrabd, maar afgesneden! Deze me-
thode veroorzaakt aanmerkelijk minder
huidirritatie en biedt minder kans op
huidbeschadigingen dan bij conventio-
nele apparaten.

De flexibele kop die soepel langs de
contouren van het gezicht glijdt zorgt
voor een superglad resultaat. De snoer-
loze Remington Lektro Blade scheert
uitstekend met de hoogwaardige Re-
mington duo-mesjes, maar is ook ge-
schikt voor normale duomesjes en elk
merk scheerzeep. Het apparaatje is ab-
soluut veilig en kan op eenvoudige wij-
ze worden gereinigd door het even on-
der kraan af te spoelen. De practisch,
fraaie oplader met muurbevestiging en
handig controlelampje completeert tot
slot deze superieure manier van nat-
scheren.

Ook aanwezig is 'Los Mayas', twee gita-
risten/zangers die gespecialiseerd zijn in
exclusieve Latijns-Amerikaanse en Me-
xicaanse muziek. Zij spelen zowel op het
grote podium als op de aangeklede terras-
sen (ruim 300 zitplaatsen).
De gehele dag kunnen de bezoekers be-
schikken over het complete terrein met
o.a. een enorm water- en lichtorgel dat
ruim zes meter hoog spuit en een speed-
boot waar de kinderen gratis een rondje
kunnen meevaren. Daarnaast zijn er di-
verse bars een eetstands aanwezig.

Los Mayas

Kamelenrace
Het hoofdprogramma bestaat uiteraard
uit de spectaculaire kamelenrace. De or-
ganisatie heeft vier kamelen gehuurd
(met begeleiding). Bezoekers kunnen
zich bij de entree opgeven om hieraan
deel te nemen en maken kans op een van
de prachtige prijzen die de stichting be-
schikbaarstelt. Voor de beste drie zijn bo-
vendien ̂ kciale bekers beschikbaar.
DeelnamWs gratis. Gezien de enorme
belangstelling voor de kamelenrace is het

verstandig op tijd aanwezig te zijn. Dit
belooft een groot spektakel te worden!

Het avondprogramma
Het avondprogramma van de beachparty
belooft een grandioos swingend festijn te
worden. Qua opzet is dit caraïbisch feest
in Nederland een der grootsten (wellicht
zelfs de grootste) in haar soort. Het meer
aan de Ruurloseweg te Vorden zal geheel
sfeervol worden uitgelicht met o.a. Ben-
gaals vuur rondom en drijvende vreugde-
vuren op het meer. De sfeervol aangekle-
de terrassen met raffia-parasols beschik-
ken over meer dan 300 zitplaatsen. Men
heeft drie grote tenten ter beschikking,
bij mooi weer een prachtige aankleding
en bij een 'tropische' bui een aangename
schuilplaats. Daarnaast zijn er diverse
bars en eetgelegehheden.

Steel/showband
High Chaparal
Deze populaire band is opgericht in 1965.
De groep speelde in binnen- en buiten-
land. De band trad reeds meerdere malen
op voor radio en televisie, o.a. driemaal
in de Nacht van het Hart. De zeven muzi-
kanten brengen muziek uit het Caraï-
bisch gebied ten gehore, vrolijk, sfeervol
en apart. Hun repertoire is breed en bevat
veel variaties, ritme en swingen voeren
de boventoon. 'High Chaparal' brengt de
zon altijd met zich mee!

Glcnda Peters
Deze bekende zangeres won de eerste
soundmix-show van de 'Hennie Huis-
man-Show'. Haar fantastische en emo-
tionele optreden destijds was voldoende
om in één keer een Nederlandse be-
roemdheid te worden met de cover 'One
day I'll fly away'. In 1985 scoort zij in de
hitparade met haar nummer 'Since you
came into my life'. (NB: G^Ha Peters is
gecontracteerd inplaats vanrot optreden
van de 'Ham-Party-Band'.)

sfeer belangrijk is en waarin het publiek
een hapje vuur mag meeëten!

Exotische Brazil-dansshow
'Samba Manguerra'
Een kleurrijke Braziliaanse dansgroep
met een prachtige show. Exotische en op-
windende dansen in Rio-stijl. De danse-
ressen hebben prachtige kostuums, kom-
pleet met veretooien. De ritmische dan-
sen worden begeleid door trommels. On-
derhoudend, verfijnd en opwindend! De
groep heeft een grote internationale erva-
ring.

Glenda Peters

Buikdanseres Corina en
vuurvreter King Boedha
Corina 'de parel uit de Oriënt) brengt my-
sterieuze dansen uit Arabische harems
en donker Afrika die zij leerde kennen tij-
dens haar omzwervingen aldaar. Zo weet
Corina zich in een trance te dansen waar-
in angsten en pijnen haar verlaten waar-
na zij haar vingers in het vuur steekt en
danst met levensgevaarlijke pytons en
boa-constrictors, wurgslangen van enke-
le meters lang en een gewicht van ca. 50
kilo. Een show met een bijzondere
schoonheid aan dansen en kostuums en
een sensatie aan slangen . . .

King Bhoeda ofwel Isam el Hanid is een
fakir die niet alleen vuur eet maar dat ook
in sensationele vlammen kan uitspuwen.
Isam el Hanid brengt een show vol vuur
en dans, mysterie en fakirisme. Op zijn
durabukka zal hij Corina begeleiden.
Zijn show is niet om het publiek te laten
gruwelen, integendeel zijn show in geu-
ren en kleuren is bijzonder waarbij de

George Benson

De presentator van de beachparty is de
Nederlandse 'George Benson'. Ook hij is
winnaar geweest van de Hennie Huis-
man-show. Behalve de presentatie zal hij
ook diverse nummers zingen. Hij heeft
een jarenlange ervaring en reeds meerde-
re platen uitgebracht.

Fantastisch vuurwerk
Als afsluiting van de beachparty zal er
(evenals vorig jaar) siervuurwerk worden
afgestoken boven het meer. Wegens het
succes van vorigjaar is dit geprolongeerd.
Dit keer echter uitgebreider en van lange-
re duur.
Een prachtig einde van een hopenlijk
prachtige avond!

DEELNAME GROTER DAN VOORGAANDE JAREN Eindkeurmg
kalver-Kastelenrit op 13 augustus opfokciub

De aanspanning In de Reep'n organiseert
zondag 13 augustus wederom de jaarlijk-
se Achtkastelenrit. Een rit die bij de lief-
hebbers van de aanspanningen een be-
kende klank heeft.
"Vergeleken bij voorgaande jaren is het
deelnemersveld ditmaal groter. We heb-
ben momenteel al zo'n 150 inschrijvin-
gen binnen en dat aantal kan alleen maar
groter worden", aldus de heer Joh. Nor-
de, voorzitter van In de Reep'n. De kaste-
lenrit in Vorden telt ook mee als klasse-
mentsrit voor het kampioenschap van
Nederland.

De deelnemers worden deze zondag-
morgen zo rond 8.00 uur bij kasteel Vor-
den verwacht. Van daaruit vertrekken om
9.30 uur de eerste koetsen richting kas-
teel Onstein.

Het volgende kasteel dat wordt aange-
daan is De Wiersse waar ook de sherry-
stop gehouden wordt. Via het Enzerinck
en kasteel Den Bramel arriveert het ge-
zelschap tegen 12.15 uur weer in de weide
bij kasteel Vorden. Tijdens deze pauze
worden tevens de prijswinnaars bekend
gemaakt.

Tegen 14.30 uur wordt met de middag-
route begonnen. Via kasteel Kiefskamp
en het buurtschap Delden loopt de route
voor het eerst via Wichmond waar kas-
teel Suideras van dichtbij te bezichtigen
valt.

Op de terugweg langs kasteel Hackfort
waarna het gezelschap zich zal opstellen
aan de Eldersmaat. Van hieruit gaat het
in gesloten colonne langs De Wehme
weer terug naar kasteel Vorden waar de
stoet om plm. 16.30 uur zal worden ont-
bonden.

Postduivenver.
Vorden

nomen aan een wedvlucht vanaf Mettet.
De aankomsttijd van de eerste duif van
G. en H. Boesveld was zaterdagmorgen
om 9.58.25 uur. De laatste duif kwam om
10.27.39 binnen.
De prijswinnaars waren G. en H. Boes-

5; G. Oldenhave 6; A.A. Jurriëns 7, 8,9.
Tevens werd deelgenomen aan een
vlucht vanaf Bergerac. Eerst binnengeko-
men duif 12.40.17. Laatste duif 13.51.58.
De prijswinnaars waren G. en H. Boes-
veld 1,2,3,4,7; A. Winkels 5; M.J. Brug-

Leden van de PV Vorden hebben deelge- veld l, 3,4,10; R. Wiekart 2; R. Wesselink geman 6, 8, 9, 10.

Op vrijdag 21 juli werd de eindkeuring
van de kalveropfokclub Vorden/Henge-
lo/Eefde onder vrijwel ideale omstandig-
heden gehouden op het terrein achter
'De Uitrusting' te Eefde.
Ondanks het feit dat de fokdag door te
weinig deelname en melkerskoortspro-
blemen niet door ging, was de publieke
belangstelling goed te noemen en was in
en rond de keuringsring een flinke drukte
te constateren.
In de afgelopen maanden waren de deel-
nemers drie keer door een jury bezocht
en beoordeeld op omgang van het kalf,
toilet van het kalf, huisvesting/weide en
bijhouden van de boekhouding.

Op de eindkeuring worden alleen de om-
gang en toilet beoordeeld. De jury be-
staande uit de heren Te Brinkhof uit
Ruurlo en Rossel uit Warnsveld, waren
over de kwaliteit goed tevreden en kon-
den een flink puntenaantal aan de reeds
aanwezige score toevoegen.
De dagprijs voor het beste toilet en het
best voorgebrachte kalf was voor Kath-
leen Schut uit 't Joppe.
De totale einduitslag was bij de groep die
voor de eerste keer deelnam:
1. Erik Helmink, Vorden 194 punten; 2.
Dorien van Dijk, Vorden 188'/2 punten; 3.
Rinie Heuvelink, Warnsveld 1853A pun-
ten.

Van de deelnemers die minstens 2 keer
hebben deelgenomen, was de uitslag:
1. Geert Lueks, Lochem 208 punten; 2.
Kathleen Schut, 't Joppe 205 punten; 3.
Nienke Welle, Leuvenheim 199'/2 pun-
ten.

P.V. de Blaüwkras
Wedvlucht Hannut 23-7-'89
H. Modderkolk, l, 8, 9; H.J. Ooster-
broek, 2, 6, 7; Comb. van Gijssel, 3; C.
Goedhart, 4; G.J. Wenneker, 5; J. Hoff,
10.

Wedvlucht Epernay 27-7-'89
Comb. van Gijssel, l, 10; H. Langen-
kamp, 2; H. Modderkolk, 3,7; J. Hoff, 4,
9; J.W. Bosvelt, 5,6; A. Sterkeboer, 8.

RECEPTEN-
SERVICE
ROBEERTSEN
ZUTPHEN
voor
poeliers-
kwaliteit

Hele kip met paprikasam
l kip, 3 paprika 's, l ui, 'h l bouillon, 2 tl
kerrie, l tl rozemarijn, peterselie, selderie,
bieslook, 40 g bloem, 75 g boter of mar-
garine, zout en peper.

Vul de kip met een mengsel van de ker-
rie, de rozemarijn, de kleingesneden ui
en de fijngeknipte kruiden. Bestrooi de
buitenkant met zout en peper. Verwarm
de boter of margarine in een pan en bak
hierin de kip rondom bruin. Sluit de pan
en braad de kip gedurende ± 45 minu-
ten. Voeg de laatste 15 minuten de
kleingesneden paprika's toe. Vervol-
gens de bouillon en bind het geheel met
de aangemengde bloem. Maak de saus
op smaak af met zout en peper. Gameer
de kip met de saus en serveer hierbij
bloemkool en gekookte aardappelen.

TIP: Voeg tabasco of sambal oelek toe.

Kiprollade met paprika,
champignons en ui
l kiprollade, l rode, groene en gele papri-
ka, 200 g champignons, l ui en 100 g bo-
ter of margarine.

Verwarm de boter of margarine in een
pan en bajc hierin de rollade bruin. Sluit
de pan en braad de rollade onder af en
toe keren, gedurende ± 30-45 minuten
per 500 g, afhankelijk van de rollade-
dikte. Neem de rollade uit de pan en
laat deze afkoelen. Fruit de kleingesne-
den ui in de braadboter en voeg de pa-
prikareepjes en de champignonplakjes
toe. Knip het netje overlangs door en
verwijder het. Verwarm de rollade al of
niet in de paprikasaus en serveer hierbij
sla en gekookte aardappelen.

TIP: Voeg l dl bouillon of tomatenket-
chup toe aan de paprikasaus.

De recepten zijn bestemd voor 4 personen.
Betekenis afkortingen: l = liter, dl = deci-
liter, tl = theelepel, g =gram.

Agenda
AUGUSTUS:
3 VW Vorden, Staringavond, Kapel

Wildenborch
4 SWO Vorden, Open Tafel

5 + 6 Landdagen Jong Gelre, Tweespan,
Vorden

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

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

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

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

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

Marktplein, Vorden
18 SWO Vorden, Open Tafel
19 Beach Party, Stichting Ham-party
20 SWO Vorden, Open Tafel
20 Fietstocht Jong Gelre in Wichmond
21 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

22 SWO Vorden, Open Tafel
25 SWO Vorden, Open Tafel
27 Onderlinge competitie 'De

Snoekbaars'
27 SWO Vorden, Open Tafel
27 Gastvrije kerken, Open Huis
28 t/m 31 Avondfietsvierdaagse Jong

Gelre Vorden
28 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

29 SWO Vorden, Open Tafel

SEPTEMBER:
3 Oogstdankviering Baak
4 Kerkegebed Vorden
6 Floralia Vorden, cursus
7 Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
7 Herv. Vrouwengroep Dorp,

fietsmiddag
13 Floralia Vorden, cursus
15-16-17 Jubileum Viering Concordia
16 'De Snoekbaars' Vorden, onderlinge

wedstrijd
19 Herv. Vrouwengroep Dorp
20 Floralia Vorden, cursus
21 Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
22-23 Volksfeest Linde, Vorden
27-28 Floralia Vorden, cursus
29-30 Floralia Vorden, tentoonstelling



75 gulden voor uw
oude luchtbuks

bij aankoop van een van deze kwaliteitsbuksen
Weihrauch HW 35. kal. 4,5 of 5,5
Gew. 3,8 kg. Sterke afstandsbuks A^O

Weihrauch H W 80. kal. 4,5 of 5,5
Géw. 3,9 kg. Zeer krachtige buks

NIEUW HW 80. in kal. 6,3 mm
Zware kogel met grote doorslag

Diana mod. 34. kai.4,5of 5,5
Gew. 3,3 kg. Lengte 1 1 5 cm. Sterke
precisie luchtbuks

Diana mod. 48. kal. 4,5 of 5,5
Krachtigste buks. Zijspanner met
vaste loop. Gew. 4,0 kg

Diana mod. 52
Luxe uitvoering van mod. 48

610,-

346,-

Richtkijkers in vele modellen.
INRUILAKTIE tot 27 augustus 1 989
l.v.m. nieuwe wapenwet VRIJ TE KOOP
tot J september.

Wapen- en Sporthandel

579,-
630,-

Martei
ilttdt dofltrtffenJI

Zutphenseweg 9, Vorden

NIEUW!

DIAFIT
vezel f i bres

Voor een evenwichtig dagelijks voedingspakket
wordt onder meer een inname van 40 gram vezels
aanbevolen. Het verbruik ligt echter in het algemeen
veel te laag.
Zemelen, tarwe, rijst, maïs, rogge, gedroogde vruch-
ten en groenten bevatten deze onmisbare vezels.
'Diafit' is een doordachte keuze hieruit, waarmee op
een prettige manier in deze behoefte kan voorzien
worden: het eten van twee è drie boterhammen
daags geeft reeds de helft van de noodzakelijke ve-
zel-inname.
Reeds lang is de voedingsvezel bekend en gewaar-
deerd omwille van zijn rol bij het stimuleren van de
darmfunktie.
Met Diafit verzorgt u uw voedingspatroon.

natuurlijk
vers van de Warme Bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

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

Kuijk's Meubel-
beurs
Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde.

Uzer £r Metalen
Bel Japie

en hij komt het halen
tussen

16.00 en 18.00 uur.
Tel. 05752-2916

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

CONCORDIA
1 2 0 J A A R

15 - 16 - 17 september a.s.

G ROOT FEEST

ZOMERKOLLEKTIEOPRUIMING VAN

PANTALON
PULLOVER

ARTIKEL

GRATIS

Fotohome
maakt je
vakantie

\foor49eent

..mm kw«W»it voor uw Mo1»

KLEURENFILMS SPOTGOEDKOOP.

Kleurenfoto's van Fotohome zijn

prima. Dat blijkt wel uit onderzoek

van de Consumentenbond. Ook de

8 Gold Awards van Kodak bewijzen

de perfectie. Fotohome ontwikkelt

alle merken fotorolletjes. En zorgt

voor de mooiste foto's. Tegen de

scherpste prijs. Klein formaat, (9 x 13

cm), 49 cent. 30% groter, 59 cent.

En supergroot voor slechts 69 cent!

Nabestellen

v.a. 85 cent.

KLEINBEELD 135/24 KLEINBEELD 135/36 H

JAMES WATTWEG 68, 3133 KK VLAARDINGEN, (0!0)-4344422.

POCKET 110/24 É^SjGSOl INSTAMATIC 126/24

U W F O T O H O M E - D E A L E R : SIGARENSPECIAALZAAK BR AAM - BURG. GALLEESTRAAT IOA- VORDEN
SIGARENMAGAZIJN TANTE PIETJE - DORPSSTRAAT 17 A - RUURLO

Autoschade
Theo Terwelt

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

OTTEN GEEFT TOON AAN
5 5 Mooie meubels, lage prijzen!
Dat klinkt goed, hè? Als u komt kijken kunt u zich overtuigen van het
prachtige samenspel van kasten, bankstellen, tafels en stoelen.
Meubels van topkwaliteit tegen lage prijzen.
OTTEN-meubels, degelijk en mooi. Bankstellen en stoelen bekleed
met stof of leer, in diverse dessins en kleuren, de keus is aan u!
Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt ü ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw
bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over met OTTEN, hij
adviseert u graag en goed.
Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor
uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!
Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en 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.



VW Vorden zomerprogramma 1989

Gratis boekje:

Dit mooie Intercard-boekje krijg je bij ons,
wanneer je als a.s. bruidspaar, zo'n mooie

trouwkaart uitzoekt uit de nieuwe
Intercard-kollektie.

Jullie eigen naam en trouwdatum in
goudfolie op luciferdoosjes, menukaarten

onderzettertjes enz.
Kom eens langs.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

lü intcrainl
een goede keuze.

Augustus
Do 3 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Do 3 Den Bramel VW: Avondwandeling
Do 3 Wildenborch Kapelcommissie: Staringavond
Do 3 Marktplein VW: Viswedstrijd
Za 5/zo 6 Wildenborch Jong Oelre: Tweespandagen
Zo 6 Wildenborch Jong Qelre: d'n Oost'nrit
Ma 7 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Ma 7 Marktplein VW: Avondwandeling
Di 8 De Belten VW: Bezichtiging Pinetum
Wo 9 Marktplein VW: Achtkastelenfietstocht met gids
Do 10 Den Bramel VW: Avondwandeling
Do 10 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Zo 13 Vorden e.o. In de Reep'n:

Kastelenrit met historische rijtuigen
Ma 14 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Wo 16 Marktplein VW: Achtkastelenfietstocht met gids
Wo 16 Wientjesvoort VW: Lezing over Vordens natuur
Do 17 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Za 19 Graaskamp HAM-party: Beach-party met veel

attracties o.a. 's-middags kamelenrace
Za 19 Feestterrein Wichmond:

Begin feestweek met vogelschieten
Zo 20 Eijkelkamp Medlertol: Fietspuzzelrit
Zo 20 Feestterrein Wichmond: Oriëntatierit per fiets
Ma 21 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Di 22 Dorpsstraat Wichmond: Bakfietsenrace
Wo 23 Marktplein VW: Achtkastelenfietstocht met gids
Wo 23 Dorpsstraat Wichmond: Wielerronde/Solexrace
Do 24 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Vr 25 Feestterrein Wichmond: Kinderspelen
Za 26 Wichmond Wichmond: Praalwagenoptocht
Za 26 Feestterrein Wichmond: Kermis en bal

Zo 27
Ma 28
Ma 28 t/m
Do 31
Wo30
Wo 30 en
Do 31
Do 31

Wichmond
Kasteel Vorden
Dorpscentrum

Marktplein
Het Wiemelink

Kasteel Vorden

September
Vr 1 , Het Wiemelink

Ma 4
Za 9
Ma 11
Vr 15
Za 16
Za 16
Zo 17
Ma 18
Zo 24
Ma 25
Za 30

Za 30

Kasteel Vorden
Div. lokaties
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
De Herberg
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden

Onbekend

Oktober
Za 14 Dorpscentrum

Zo 22 De Wiersse

November
Zo 5 Schoenaker
Za 11 Dorpsstraat

Socii: Oranjeloop, 5 en 10 km
VW: Bezichtiging kasteel
Jong Gelre: Avondfietsvierdaagse
20 of 35 km
VW: Achtkastelenfietstocht met gids
Stichting Kindervakantiespelen:
Kinderspelen
VW: Bezichtiging kasteel

Stichting Kindervakantiespelen:
Kinderspelen
VW: Bezichtiging kasteel
Gem. Vorden/VW: Monumentendag
VW: Bezichtiging kasteel
Concordia: Achterhoekse avond
Concordia: Muziekconcours
Concordia: Jubileumfeestavond
Concordia: Frühschoppen/slotfeest
VW: Bezichtiging kasteel
VRTC: Herfstfietstocht 40/80/120 km
VW: Bezichtiging kasteel
Trimclub: Kastelenloop:
2,5/5/10/15 km
Jong Gelre: Klootschiettoemooi

DWK Zutphen: Achtkastelenwande-
ling: 15, 30 en 40 km
Wiersse: Openstelling van de tuinen

VAMC: Wildpuzzelrit
In de Reep'n: Slipjacht

Weekend-
recept
slagerij
Vlogman

Zomerse stoojpot met magere runderlapjes

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram runderlappen. Verder heeft u nodig
300 gram sperzieboontjes, 200 gram wortelen, 100 a 150 gram doperwten (ge-
dopt), l rode paprika, 6 voorjaarsuitjes (met veel groen) of 2 dunne preitjes,
650 a 750 gram kleine aardappelen (krieltjes), schoongeschrapt.

Snijdt het vlees in dobbelstenen (ca. l'/2 cm). Leg het vlees in een pan en voeg
zoveel kokend water toe dat alles royaal onder staat en breng alles opnieuw
aan de kook. Schuim het oppervlak enkele malen zorgvuldig af. Temper de
warmtebron. Voeg wat zout toe en leg er 2 kleine laurierblaadjes bij. Leg het
deksel op de pan en laat alles gedurende 30 minuten zachtjes koken. Maak de
sperziebonen schoon en snijdt ze in stukjes van 3 centimeter. Maak hierna de
worteltjes schoon. Snijdt ze eerst in de lengte en plakken en daarna in reepjes
van 3 centimeter. Was de paprika, verwijder de steelaanzet. Halveer de papri-
ka, neem het zaad en de zaadlijsten weg. Snijdt het vruchtvlees in reepjes van 3
centimeter. Snipper de voorjaarsuitjes of de prei. Leg de aardappelen in een
pan met dike bodem. Voeg de inhoud van de pan met het rundvlees toe. Leg
daarna alle groenten in de pan. Voeg wat zout en peper toe en breng alles aan
de kook. Schep de inhoud van de pan eenmaal goed om. Leg het deksel o'p de
pan en laat alles gedurende 20 minuten zachtjes doorkoken. Schep hierna alles
nog éénmaal om en verwijder de laurierblaadjes. Dien het gerecht op in voor-
verwarmde schaal.

Tip: geef er lekker knapperig stokbrood bij.

Bereidingstijd: ca. 25 minuten.
Energie per portie: ca. 1.895 kJ (455 kcal)

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

OOK IN DE
GLASBAK

Jankt namens
glasbak, reinigingsdienst

en natuur.

Een totale huidverzorging
en voetref/exzone-massage

HUIDVERZORGING

ae^i;

1 i
Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken
Aannemersbedrijf

A. Bosch
Schuttestraat 11,7251 MP Vorden. Tel. 6673

Volop
boeapkoolplanten,

preiplanten, etc.

1 BOS ROZEN 4,75

1BOS
ZONNEBLOEMEN

3,95

DE VALEWEIDE-bloemen

Imposante burcht bewaart
een luisterrijk verleden
Op veel plaatsen in ons land vind je ze nog: middeleeuwse burchten die
herinneren aan een roemrijk verleden. De één is beter bewaard gebleven dan
de andere, en van sommige is niet veel meer over dan een byna vergeten
ruïne. Dat laatste was eind vorige eeuw ook het geval met het middeleeuwse
slot 'De Haar'. Maar in 1892 besloot de eigenaar, baron van Zuylen van
Nyevelt van de Haar, zjjn voorvaderlijk kasteel weer in alle glorie te laten
verrijzen. Het resultaat daarvan is bijzonder boeiend: een kasteel van formida-
bele afmetingen, met een luisterrijk gebeeldhouwd en ingericht interieur te-
midden van een prachtig park. Wie dat allemaal met eigen ogen zien wil, kan
met Dagtocht nr 60 van de Nederlandse Spoorwegen op een comfortabele
manier kasteel De Haar gaan bekeken.

Omdat de familie van Zuylen van
Nyevelt het kasteel nog steeds een
aantal maanden per jaar bewoont,
kunt u deze NS-Dagtocht niet het
hele jaar maken. Maar van l maart
t/m 15 augustus en van 8 oktober
t/m 15 november bent u van harte
welkom. Uw Dagtochtkaartje geeft
u recht op een uitgebreid program-

ma: een treinretourtje naar
Utrecht, de busrit naar Haarzui-
lens, de toegang tot het park, de
rondleiding in het kasteel én een
kop koffie met appelgebak in café-
resaurant de Vier Balken of in 't
Wapen van Haarzuilen.
Een stukje geschiedenis
Wie het park van het kasteel bin-

nengaat, heeft meteen het gevoel in
een andere tijd te zijn, zo groet is
de overgang van het vlakke polder-
landschap naar het fraaie bos met
zijn sprookjesachtige burcht. Dat
hier tot 1892 helemaal geen bos
stond en alleen een vervallen kas-
teelruïne is haast niet te geloven.
Toch is het zo: de talloze enorme
bomen die hier staan waren al zo'n
vijftig jaar oud toen ze einde vorige
eeuw stuk voor stuk van ver zijn
opgehaald met het groot materieel
uit die dagen, de zogenaamde 'Mal-
lejannen'. De aanleg van het park
en de bouw van het kasteel hebben
in totaal zo'n twintig jaar geduurd.
De baron hield daarbij niet van half
werk: hij liet zelfs het dorpje dat
rondom de ruïne lag, afbreken om
het twee kilometer verder te her-
bouwen. Het kasteel is gebouwd
door de architekt Cuypers, be-
roemd door onder meer het Rijks-
museum en het Centraal Station in
Amsterdam. Om voldoende stenen
te hebben voor dit enorme bouw-

werk werd begonnen met de bouw
van een steenfabriek ter plaatse.
Dat was ook wel nodig, want de
muren van het kasteel zijn maar
liefst 1.20 tot 1.40 meter dik!
Luisterrijk interieur
Op uw rondleiding door het kasteel
krijgt u veel te horen over de ge-
schiedenis van het slot en zijn be-
woners. De eerste indruk bij bin-
nenkomst is al overweldigend: u
komt in een grote zaal die meer
dan tien meter hoog is en overal
om u heen ziet u de in middel-
eeuwse stijl gebeeldhouwde balu-
straden. Ook de deuren zijn rijk ge-
beeldhouwd en uitgevoerd in
prachtige houtsoorten. Veel van de
muren hebben gebeeldhouwde
houten lambrizering en ook de pla-
fonds zijn op allerlei manieren ver-
sierd met beschilderingen en mo-
zaïeken of met bladgoud belegd
houtsnijwerk. Het is alles bij elkaar
van een weelde die nu wel wat té
overdadig aandoet. Toch wilde de
baron niet alleen de schoonheid
van het verleden maar ook het
comfort van zijn eigen tijd. Het kas-
teel bevat dan ook veel technische
hoogstandjes. De onopvallend ver-
werkte elektrische verlichting was
nieuw in die dagen en alleen moge-
lijk doordat het kasteel een eigen
generator had, aangedreven door
een dieselmotor. Bovendien is er
centrale verwarming door middel
van stoom die ook de dertig (!) bad-
kamers van het slot van warm wa-
ter voorziet.

GEDULDIG FOTOMODEL
Hoewel in het kasteel zelf fotografe-
ren niet is toegestaan, zijn er in het
park genoeg mogelijkheden voor bij-
zondere foto 's als herinnering aan
dit dagje middeleeuwse historie. Het
kasteel is erg fotogeniek en ook het
park en de fraaie stijltuin leveren
prachtige motieven op. Door de enor-
me afmetingen van het kasteel is
vooral een groothoeklens erg ge-
schikt en zorgt deze voor fraaie op-
namen.

Voor de inrichting van het kasteel
hebben de baron en zijn vrouw,
Helene de Rotschildt, de hele we-
reld afgereisd om overal middel-
eeuwse kunstschatten te kopen.
Daarnaast werd veel van de inrich-
ting verzorgd door architekt Cuy-
pers, die daarvoor gebruik maakte
van antieke stukken, die hij des-
noods liet namaken om het geheel
te completeren. Zeer de moeite
waard zijn ook de talloze middel-
eeuwse wandkleden met voorstel-
lingen uit het ridderleven of bijbel-
se taferelen. Alles bij elkaar is het
een bijzonder boeiende ervaring
om rond te dwalen door dit luister-
rijke slot en het prachtige park dat
erbij hoort! •

1001 dagtrips in kleurrijke pocket
NS-Dagtocht nr. 60 is één van de
talloze ideeën voor een boeiend
dagje uit die bij elkaar te vinden
zijn in de nieuwe uitgave van de
pocket 'Er-op-uit!'. Samen met al-
le onderdelen van het programma
'NS-Dagtoerisme' en de belangrijk-
ste evenementen die in ons land
worden gehouden, geeft dit kleuri-
ge boekje 1000 tips voor een gezelli-
ge ééndagsvakantie. De gids bevat
276 bladzijden en ruim 400 kleu-
renfoto's. 'Er-op-uit!' is te koop
voor de vriendelijke prijs van f3,95
bij alle NS-stations, VW's, post-
kantoren en de boekhandel.

Veteranencross
in Hengelo
De motorclub 'HAMOVE' houdt op za-
terdag 12 augustus weer haar jaarlijkse
veteranencross op het circuit 't Wossink-
bos te Hengelo Gld.
De veteraanmotoren welke voor 1970 ge-
bouwd moeten zijn, rijden in de klassen
125 cc, de tweetacten en de viertacten
zoals de merken BSA, Norton, AJS enz.
Met moderne crossmotoren of met off
the roadmotoren kan men aan de start
verschijnen in de leeftijdsklasse van de'
berijder zoals van 30 t/m 36 jaar, 37 t/m
42 jaar en de klasse 43 jaar en ouder. De
route naar het circuit is vanaf de grote
kerk midden in het dorp bepijld en de
toegang is gratis.

RTV-nieuws
Afgelopen donderdag keerde RTV-ju-
nior Mano Lubbers uit Warnsveld terug
van een succesvolle trip naar Canada als
lid van de Gelderse jeugdselectie. Aange-
vuld met enkele junioren uit de nationale
selectie hebben ze er deelgenomen aan
een driedaagse etappewedstrijd.
In het totaalklassement werd Lubbers
negende. Door zijn goede rijden dit jaar
komt Lubbers volgend jaar als eerste
jaars amateur uit voor de Giant wieler-
ploeg onder leiding van Arie Hassink uit
Neede.
Ook het afgelopen weekend reed hij zich
weer in de prijzen. In het Drentse Vries
werd hij vierde en zaterdag in Rhenen
ging hij als derde over de streep.
Rudi Peters werd bij de liefhebbers/vete-
ranen tiende.
Op woensdagavond 23 augustus organi-
seert de RTV Vierakker-Wichmond
weer haar oudste wielerronde, de Ronde
van Wichmond voor recreanten en lief-
hebbers/veteranen. Dit alles in het kader
van de feestweek. Dan zal het voor alle
RTV-ers moeilijk worden om te winnen
in de plaats waar de vereniging haar oor-
sprong heeft, dan is de concurrentie ge-
nadeloos. Het belooft weer een span-
nend avondje te worden in de dorpskern
van Wichmond.


