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m* VOORKOM EEN NIEUW RIJEXAMEN.
VERNIEUW UW OUDE RIJBEWIJS

Vanaf l oktober 1992 is het niet langer
mogelijk oude rijbewijzen te vernieu-
wen. Het gaat om de uitvoeringen op
linnen die te herkennen zijn aan de ma-
nier waarop de pasfoto is vastgemaakt:
de foto zit met twee ringetjes aan het rij-
bewijs vast.
Als u nog zo'n rijbewijs heeft, dan mag u
daar in Nederland al niet meer mee rij-
den, want dergelijke rijbewijzen zijn al
lang niet meer geldig.

Wanneer er op uw rijbewijs na 'geldig
tot': een datum is ingevuld na 30 juni
1985, is het in principe nogwel mogelijk
een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Rijbewijzen die voor l ju l i 1985 zijn verlopen, komen niet meer voor vernieu-
wing in aanmerking.

Wat moet u doen ?

Ga zo snel mogelijk met uw oude rijbewijs en twee recente, identieke pasfoto's
naar het gemeentehuis, buro Burgerzaken. Nadat u de kosten voor vernieu-
wing heeft voldaan (f 31,—), kunt u het nieuwe rijbewijs in het algemeen
binnen enkele dagen al ophalen. Zowel voor het aanvragen als het afhalen van
het nieuwe rijbewijs moet de persoon, waarvoor het nieuwe rijbewijs bestemd
is, zelf komen.
Wacht met de nieuwe aanvraag niet tot het allerlaatste moment, want in som-
mige bijzondere gevallen zal de gemeente bijvoorbeeld vragen om een ge-
neeskundige verklaring van het CBR. Het verkrijgen van zo'n verklaring kan
enkele weken in beslag nemen. (Formulieren hiervoor kunnen tegen betaling
van f.27,— worden afgehaald bij buro Burgerzaken.) Wanneer uw verzoek
voor l oktober niet van alle noodzakelijke gegevens is voorzien wordt de
aanvraag niet meer in behandeling genomen.

Ook voor emigranten met oude rijbewijzen geldt de uiterste datum van l
oktober 1992. Wanneer dus een verzoek met alle noodzakelijke papieren na
die datum binnen komt bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, heeft men
formeel geen aanvraag gedaan. U krijgt clan geen nieuw rijbewijs meer. Voor
deze groep personen geldt dat zij een formulier kunnen aanvragen bij:Rijks-
dienst voor het Wegverkeer, Postbus 9000, 9640 HA Veendam, onder vermel-
ding van een Nederlands correspondentie-adres. Telefoon: (0)5987-99802

LET OP:

Oude rijbewijzen die op of na l oktober 1992 worden aangeboden kunnen
niet meer worden vernieuwd. OM EEN NIEUW RIJBEWIJS TE KRIJGEN
MOET U DAN OPNIEUW HET RIJEXAMEN AFLEGGEN.

!• UITKERINGSWET
FINANCIËLE

COMPENSATIE
LANGDURIG

MILITAIRE DIENST
Op 15 jul i is de 'Uitkeringswet finan-
ciële compensatie langdurig militai-
re dienst' in werking getreden.
Hiermee wordt voorzien in een een-
malige fïnaciële vergoeding voor ge-
we/.en dienstplichtige militairen en
reservisten van de Nederlandse
krijgsmacht die in de periode van l
januari 1936 toten met 31 december
1962 in totaal tenminste 5 jaren

(/onder dubbeltelling) daadwerke-
lijk onder de wapenen doorgebrach-
te diensttijd kunnen aanwijzen.

Indien de diensttijd aanspraak of uit-
zicht biedt op vergelding met enig
overheiclspensioen blijft deze buiten
beschouwing voor de toepassing van
deze wet.

Diensttijd die wordt geacht onder de
wapenen te zijn doorgebracht krach-
tens de Wet verbetering rechtspositie
verzetsmilitairen wordt wel als dienst-
tijd in de zin van deze wet aange-
merkt.

Militairen die uitsluitend bij het
KNIL gediend hebben en derhalve

Knupduukskes vermaakten
toeristen
Het optreden van de folkloristische dansgroep op het
Marktplein, trok heel wat bekijks.

Met name verschillende toeristen die
de campings hier bevolken maakten
kennis met de 'olderwetse' dansen.
De Drikusman; Riepe, riepe garsten;
Spaanse wals; Veleta, kortom het hele
repertoire werd afgewerkt. Van de ge-
legenheid een dansje met leden van
'De Knupduukskes' uit te voeren
werd druk gebruik gemaakt.
Tussen de bedrijven door was er

tweemaal een optreden van de har-
monicaclub uit Hallerheide. Ook
deze groep oogstte met haar grote
verscheidenheid aan liedjes veel suc-

Dinsdag 28 juli traden de Knup-
duukskes in het Pan to ff eitje op voor
de Amerikaanse gasten van Opera-
tion Friendship.

nimmer hebben behoord tot de Ne-
derlandse krijgsmacht, kunnen op
deze wet geen beroep doen. Rechts-
positionele aangelegenheden ten
aanzien van deze categorie van mili-
tairen berusten bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.

De aanleiding tot deze wet vormt de
in het kader van het veteranenbeleid
gegroeide opvatting, dat het om bil-
lijkheidsreda/ien wenselijk is de in
déze wet beoogde doelgroep alsnog
een financiële vergoeding toe te ken-
nen voor bewezen langdurige mili-
taire dienst.
De eenmalige uitkering bedraagt
f 7.500, — en is afgeleid \^an de con-
tante waarde van het diensttijdspen-
sioen waar eerrborlogsvrijwilliger ge-
middeld aanspraak op kan maken.
De uitkering heeft geen invloed op
pensioenen c.q. uitkeringen krach-
tens de sociale verzekeringswetge-
ving, de Algemene Bijstandswet etc.,
noch maakt zij deel uit van het belast-
baar loon c.q. inkomen van de recht-
hebbende. Ingevolge een afspraak
met het Ministerie van Financien
wordt de verschuldigde loonbelas-
ting/premie volksverzekering door
het Ministerie van Defensie voldaan.

Indien de ezen militair reeds is
overleden dan heeft de weduwe recht
op (een gedeelte van) bedoelde uit-
kering, onder voorwaarde dat zij ge-
durende de diensttijd waarop de uit-
kering is gebaseerd met de betreffen-
de militair i^Bi vv< l was.
Aanvragen onder vermelding van
'eenmalige uitkering langdurig mili-
taire dienst' dienen schriftelijk inge-
diend te worden bij:
Ministerie van Defensie,
DZPM- Bureau DU
Projectgroep eenmalige uitkering
f7.500,—,
Postbus 4490
640 1 CZ Heerlen.

In de aanvraag dient vermeld te zijn
de naam, adres, woonplaats en heel
belangrijk, de geboortedatum en de
geboorteplaats van de militair die het
betreft.
Indien het militair registratienum-
mer bekend is dient dit tevens aange-
geven te worden. Wordt de aanvraag
door de weduwe gedaan dan dient te-
vens haar meisjesnaam te worden
vermeld, alsmede de huwelij ksda-
tum.

>1 IJDELIJKE
VERKEERD

MAATREGELEN

Op 9 augustus vindt de jaarlijkse ka-
stelenrit met historische rijtuigen
plaats. In verband daarmee zal de
toegangsweg naar het kasteel Vorden
vanaf de Horsterkamp op die dag van
08.00 tot 17.00 uur worden afgeslo-

Schot in de roos:

Moonlight
Swimming schot in
de roos
Bestuur en badpersoneel van het
Vordense zwembad 'In de Dennen'
hebben dit jaar voor wat betreft het
Moonlight Swimming de wind wel in
de zeilen gehad. Omzoomden de
eerste keer (een maand geleden)
zo'n 450 bezoekers het bad, zater-
dagavond waren het er ruim 500.
Een aantal waar de organisatie uite-
raard zeer gelukkig mee was.

Met behulp van een aantal vrijwilli-
gers was het bad bijzonder gezellig
'aangekleed'. Overal lampjes en in

ten voor bestuurders. Tevens zal voor
de volgende wegen tussen 08.00 en
17.00 uureen parkeerverbod worden
ingesteld:
— de Schuttestraat - aan beide zij-

den — tussen de Ruurloseweg en
de Vordensebosweg;

— de Horsterkamp - aan beide zij-
den — tussen de rotonde en de
Vordensebosweg;

— de zuidzijde van de Ruurloseweg
tussen de rotonde en de Schutte-
straat.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 28 juli jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de heer B. Wunderink, Burge-

meester Galleestraat 50 te Vorden,
voor het veranderen van de wo-
ning op het perceel Burgemeester
Galleestraat 2 te Vorden;

— de heer B.J.G. Lichtenberg, Al-
menseweg 18 te Vorden, voor het
uitbreiden van een keuken op het
perceel Almensë'weg 18 te Vor-
den;

— MEVO b.v., Nijverheidsweg 3 te
Vorden, voor het bouwe^Hn een
romneyloods op het perceel Nij-
verheidsweg 3 te Vorden;

— de heer G. Bijenhof, de Doeschot
24 te Vorden, voor het bouwen
van een woning aan de Voorne-
kamp 28 te Vorden; ^B

— de heer F.A. Pellenberg, Krinker-
hof 50 te Vorden, voor het bou-
wen v^n een woning met garage
aan de Voornekamp 26 te Vorden.

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

j • TELEFOONNUMMER
VOOR INZAMELING

OUD IJZER, ENZ.
GEWIJZIGD

De heer Lenting, de inzamelaar van
o.a. oud ijzer en koelkasten, is ver-
huisd naar Zutphen. Hierdoor is zijn
telefoonnummer gewijzigd.
Het nummer is: (05750) 43322. Ver-
andert u dit even op de afvalwijzer?
Heeft u oud ijzer, oude wasmachines,
bedspiralen en fietsen: bel de heer
Lenting!

het bad zelf een onderwaterverlich-
ting. Ook de mini-golfbaan was sfeer-
vol verlicht. Het kampvuur en de bar-
becue verhoogden de gezelligheid,
terwijl Radio Marconi uit Doetin-
chem voor een sfeervolle muzikale
omlijsting zorgde. In het zwembad
zelf deze avond een prachtig soloop-
treden van Diana van Huis. Dit 12-
jarig meisje uit Haarlem is hier in
Vorden om haar vakantie door te
brengen. Zij heeft met wisselend suc-
ces al vier keer deelgenomen aan de
Nederlandse kampioenschappen
kunstzwemmen. Martin Westerik,
chef badmeester in Vorden 'strikte'
Diana voor een solooptreden deze
zaterdagavond. Wel, Diana wist met
haar show de handen van het publiek
keer op keer op elkaar te krijgen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 9 augustus 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 9 augustus 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. L. Bosgra, Doetinchem.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 9 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 8 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 augustus Past.
C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Hulsarts 8-9 augustus dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en

'van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 8 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 8-9 augustus G.M. Wolsink, Lochem,
tel. 05730-56534.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur.

Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-
uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje/u// mevr. Van de Berg, tel. 6875.
augustus mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g. 6875.
Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 augustus 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal, em. pred. te Vorden.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 8 augustus 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 9 augustus 10.00 uur Woord- en
Communieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 augustus
Pastor Loeffen, tel. 05730-51457.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Dat/elfde publiek liet zich ook danig
gelden bij het kampioenschap van
Vorden 'Spijkerbroek Hangen'. De
deelnemers, 42 in getal, moesten
zich via een vlot en een touw om-
hoog werken om zich vervolgens via
een spijkerbroek op een hoogte van
meer dan 2 meter boven de water-
spiegel laten zakken. Deze pijpen,
één meter boven het water, moesten
de deelnemers zo lang mogelijk zien
vast te houden. Het was uiteindelijk
Arjan Wiggers uit Vorden die met de
wisselbeker ging strijken. Hij bleef
één minuut en 31 seconden hangen;
2. Ronald Visscher, Vorden 1.25; 3.

Jaap Sueters, Vorden, 1.21.
Gtvien het succes, zal dit 'spijker-
broek hangen' ook volgend seizoen
op de agenda prijken.

Geslaagd
Voor het diploma Moderne Bedrijfs-
administratie van de Ned. Ass. voor
Praktijkexamens slaagde onze plaats-
genote mevr. H.A. Smallegoor. Zij
wc rd opgeleid door dhr. Luichies te
Gorssel.



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 50 lid 8 van de Woningwet en met gebruikma-
king van de door gedeputeerde staten bij besluit van
19 augustus 1986, nr. R086.28587-ROV/G5214 af-
gegeven 'algemene verklaring van geen bezwaar',
medewerking te verlenen aan de plannen van Wo-
ningbouwvereniging Thuis Best' voor de bouw van 5
woningen in plan 'Addinkhof 1983' aan de Laegte nrs.
32 t/m 40 (even).

De op de plannen betrekking hebbende bouw- en si-
tuatie-tekeningen liggen vanaf 7 augustus 1992, ge-
durende 14 dagen voor een ieder ter gemeente-se-
cretarie (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid
om hiertegen gedurende die periode schriftelijk be-
zwaren in te dienen bij hun college.

Vorden, 6 augustus 1992.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de loco-secretaris, de loco-burgemeester,
P. de Vries. M. Aartsen-den Harder.

KENNISGEVING
Ondergetekende was de afgelopen 2 jaar nog
slechts nauw betrokken bij café-restaurant „de
Herberg" te Vorden. Sinds enkele weken zijn
ook de laatste interne zaken afgehandeld,
waardoor „de Herberg" voor mij verleden tijd is
geworden.
Ik wens „de Herberg" dan ook nog vele
gezonde jaren toe in de Vordense
gemeenschap en daarbuiten en wil alsnog
iedereen bedanken voor de prettige
samenwerking, zoals met verenigingen, diverse
instanties en diverse personen.
Kontakten waarvan er nog vele hebben stand
gehouden.

Ik stop op dit moment mijn energie in
coffeecorner-restaurant „de Ruif en
handelsonderneming „Liba" te Zutphen.

Bedankt en eventueel tot ziens.

Corrie ten Barge
Laarstraat l,
7201 CA Zutphen.

ALGEMENE
KENNISGEVING

Naar aanleiding van de
beëindiging van mijn
werkzaamheden als
praktizerend dierenarts
stellen mijn vrouw en ik het
op prijs U te mogen
ontvangen op de
afscheidsreceptie, welke
gehouden zal worden in
Hotel Langeler, Spalstraat 5,
Hengelo (Gld.) op vrijdag 14
augustus 1992, 's middags
tussen 14.00 en 18.00 uur.

H. Eli, dierenarts
te Hengelo (Gld.)

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

Vrijdag 7 augustus a.s.
is vanwege een grote partij de bar

GESLOTEN

bode<Doaega

1 pmtoffdt jt
Dorpsstraat 34. Vorden. Tel. 05752-1770

groenten en fruit
kaas en noten GR&EN

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

AANBIEDINGEN:
geldig do. - vr. - zat. 6 - 7 - 8 augustus

HANDGEPLUKTE

Sperzie-
bonen

UIT DE NOTENBAR:

VORDENSE
NOTENMIX

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

maandag 10 augustus

panklare
WITTE KOOL

500 GRAM

0,95

dinsdag 11 augustus

panklare
PREI

500 GRAM

0,95
BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-W-Video
REPARATIE

Bel Bredeveld;
0575*1000

Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon 05752-1000

DEZEX.^EK:

OLYMPISCHE
TOMPOUCEN

6 HALEN O D t l MLtlM

BIJ UW

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

Wie gaat er mee naar de

FLORIADE l
Elke woensdag t/m 30 september.

Vertrek vanaf het marktplein:
Ruurlo 7.30 uur-Vorden 7.45 uur

Zutphen 8.00 uur - Brummen 8.15 uur
Eerbeek 8.20 uur

Kosten f 43,- p.p. (incl. bus en entree).
Voor boekingen:
HAVI-reizen

J.L Harren
Klarenbeekseweg 14-VOORST

Tel. 05758-1334

Alleen bij voldoende deelname.

TE KOOP:

RIOOLBUIS
0M00I25

MET BIJBEHORENDE
HULPSTUKKEN

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf.

Steenderenseweg II - Hengelo - tel. 05753-2139

woensdag 12 augustus

panklare
RODE KOOL

500 gram

0,95
Voor de beginnerskursus

MODERNE
BEDRIJFS-

ADMINISTRATIE
zijn nog enkele plaatsen vrij.

Opgaaf bij D. Luichies -
Noorseweg8-7213XW

Gorssel.

TELEFOON
(05759) 2873

Ons RUNDVLEES is
mager, mals, sappig,

vers uit eigen
slachterij.

Echt een klasse apart!
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 MO 8,95

Grove verse worst 1 k,i0 9,95

Slavinken 3 haien 2 betalen

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,i0 8,95

Rundergehakti küo 12,50

MAGERE Varkenslapjes
500 gram 4,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami Of Nasi 1 «HO 6,75

Barbecue schijven
per stuk 1,—

SPECIALITEITEN

Pampa Schijven

5 halen

4 betalen

Zure Zult
100 gram 0,98

Gekookte worst
250 gram 2,75

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 1 00 gram 2,85

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

Magere Runder
Priklapjes 5009™ 9,45

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Nu volop Zomerbloemen
(ook Zonnebloemen)

3 bos BLOEMEN
naar keuze 9.95

DE VALEWEIDE bloemen

De kankerbestrijding doet meer

dan wetenschappel i jk onderzoek al leen.

Er wordt gewerkt aan verbe te r ing van de

behande l ing van kankerpa t iën ten en aan

persoonlijke begeleiding van kanker-

pat iënten en hun naas ten , l l e lp mee dat

ook dat werk bl i j f t doorgaan. Blijf geven,

alstublieft.

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIJDING
O N I N G I N W I L H E L M I N A F O N D S

DE KANKERBESTRIJDING DOET MEER. BLIJF GEVEN!
BANKREK.: 70.70.70.007, POSTBANK 26000, COLLECTEPERIODE: 31 AUGUSTUS -5 SEPTEMBER 1992.

fe'J
I

Als installatiebedrijf beperken we ons niet alleen tot het
leveren en plaatsen van diverse installaties. Storingen aan
een gas- en CV installatie of electrische installatie, water
aan- en afvoeren, besturingssystemen e.d. kunnen gevaar-
lijk zijn en moeten snel verholpen worden. Onze storings-
dienst staat 24 uur per dag paraat om problemen snel en
vakkundig op te lossen. Zowel thuis als in het bedrijf.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

1W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456-1344



Wij zijn heel erg blij met de ge-
boorte van onze dochter en
zusje

Anne-May

Gerard, Erna en
Kay Derksen

28 juli 1992
Meidoornlaan 7
7231 ELWarnsveld

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon

Niels

Gerard Schetter
Ina Schefter-Broekgaarden

30 juli 1992
Zutphen-Emmerikseweg 50
7223 DG Baak

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon

Elroy

3 augustus 1992.

BERTUS EN HILDA
ARENDSEN-BULTEN

B. v.Hackfortweg37,
7251 XB Vorden.

Hilda en Elroy rusten van
13.00 tot 15.00 uur.

Voor uw deelneming ons be-
toond na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgza-
me vader en fijne opa

JOHAN NORDE

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Uit aller naam
W.A. Norde-Grotenhuijs

Vorden, augustus 1992.
„deWehme".

• ATTENTIE: Verse haan-
tjes, kip en eieren, enz. Ver-
koopadres aan huis. T. Ros-
sel, Nieuwstad 45, tel. 1283.

• TE KOOP: Boerenkool-
planten B. Schouten, 't Leem-
goor, Zutphenseweg 89. Tel.
1504.
• MSX-2 bezitters OPGELET:
TE KOOP: Digisat interfaces
met programma en beschrij-
ving voor het inladen van sa-
telliet- of faxfoto's. Prijs
f 125,-.Tel. 05752-1306.

• TE HUUR: Grote loods ca.
5x4 m, m.i.v. aug. '92. Tel.
(05752) 6423.

FIETS-
PUZZELTOCHT

zondag 16 augustus

Start vanaf 13.30 tot 14.30 uur
bij Café Wapen van Medler
Ruurloseweg 114 - Vorden

Oranjecommissie Medlertol

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Ook voor

WAND-
MEUBELS
en bankstellen is

KUIJK'S
MEUBELBEURS

het voordeligste adres:

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde
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t t
Bob Bosve/d

-#- en -#-
Dianne Bulten

-$- gaan trouwen -#-
op zaterdag 15 augustus 1992
om 10.30 uur in Huize't Velde
te Warnsveld.

De kerkelijke inzegening vindt plaatsom -;•;-
1 1 . 1 5 uur in de Nederlands Hervormde
kerk te Warnsveld.-x-

-X-
-X-
-x-
-x-

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.30 uur tot 18.00 uur in
Bodega ,,'Pantoffeltje", Dorpsstraat 34
te Vorden.

Ons adres:
Bonendaal55,723IGE Warnsveld.

#7THT~;Bt'HTHTHTB^^
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Op dinsdag 1 1 augustus a.s.
hopen wij

D. Groot Tjooitink
en

A. Groot Tjooit i n k-Borgman

ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

Receptie van 15.30 tot 18.00 uur inzaai
„Den Bremer", Z.E.-weg.Toldijk.

Augustus 1992.
Toverstraat l OA, 7223 LP Baak.

-^-
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„En toen opeens stond onze wereld even stil;
deze zal ook nooit meer dezelfde zijn."

RUUD HEUVELINK

In eeuwige liefde.

Dorien en Luuk

3 augustus 1992.
Ganzensteeg 1,7251 LC Kranenburg-Vorden.

Liever geen bezoek aan huis.

Gelegenheid tot afscheidnemen vrijdag 7 augustus
van 10.15-10.45 uur in de St. Antonius van Padua-
kerk aan de Ruurloseweg te Kranenburg-Vorden.

Daarna zal om 11.00 uur de uitvaartdienst plaatsvin-
den in genoemde kerk.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het pa-
rochiële Kerkhof aldaar.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
zaal Schoenaker aan de Ruurloseweg te Kranenburg-
Vorden.

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve onvergetelijke zoon, broer, zwager en oom

RUDY

Alleen wanneer je jezelf geeft, geef je ten volle.

Pa en Moe Heuvelink
Theo en Lucienne
Wilma en Anja
Ans en Roei
Rob en Monic
Mirjam en Eric
Ignas en Albert
Neefjes en nichtjes.

Kranenburg-Vorden, 3 augustus 1992.

Tot onze diepe droefheid is veel te vroeg overleden
onze lieve schoonzoon, zwager en oom

RUDY HEUVELINK

Hij zal steeds in onze herinnering blijven voortleven.

Pa en Ma Michels
Peter en Gerreke
Marita en Rob
Ronald en Willie
Neefjes en nichtjes.

Kranenburg-Vorden, 3 augustus 1992.

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van
onze vriend en teamgenoot

RUUD HEUVELINK

Wij wensen Dorien, Luuk en verdere familie veel
sterkte met dit grote verlies.

Spelers en leider
Ratti 1 zondagafdeling.

RUDY

we zullen je missen.

Josen Ria
Leo en Marjo

Gerrit en Toos

Dorien, Luuk en verdere familie veel sterkte gewenst.

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van
onze sportvriend en bestuurslid

RUUD HEUVELINK

Zijn enthousiasme en inzet voor SV Ratti zullen wij
nooit vergeten.

Wij wensen Dorien, Luuk en verdere familie veel
sterkte met dit zware verlies.

Bestuur en leden
S V Ratti.

ATTENTIE!
Steeds voorradig ca. 300

eethoek- en
keukenstoelen
met bijp. tafels

tegen bodemprijzen.

KUIJK'S
MEUBELBEURS

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Onze pannekoeken !
Onbeschoft lekker!

*

75 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg114
Vorden-Tel. 6634

DE MOOISTE
HANDGEMAAKTE

POPPEN
VAN ANNY LENSELINK

STAAN TENTOON-
GESTELD EN TEVENS

VERKOOP BIJ

DEMI-BIJOU
Zutphenseweg 8, Vorden

Tel. (05752) 37 85

op onze
DAMES- HEREN EN

KINDERAFDELING

HALVE PRIJZEN!
en soms nóg minder!

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

9„Se3Herber0"T

KEURSLAGER

Saucijsjes en verse worst kunt u het best voor het
bakken een paar minuten in heet water leggen,

wellen heet dat. U voorkomt ermee dat het velle-
tje barst en er teveel vocht uitloopt.

RUNDER-
SAUCIJSJES

500 gram 6:95

CASSELERRIB

100 gram

SALAMI
STEAKS

100 gram

225

Pittig varkens-
vlees, in 10 minu-

ten klaar.

Eén dag in de week extra
voordeel! Deze week:

MAGERE

RUNDER-
STOOFLAPJES

795
i

Volgende week:
Gemarineerd satévlees

vleeswarenspecial

RUNDERZALM ̂ 25
100 gram ^fr •

Een bijzondere delicatesse

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

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

Dorpsstraat 1 O - Vorden

Beste Dorpsgenoten.
Misschien heeft U al iets gehoord. Het
vaste team van de Herberg is uitgebreid
met de winterschilder Harry Wiggers.
Kortom: een versterking in ons
enthousiaste team.

In de funktie van Bedrijfsleider is Harry
naast Hannie uw aanspreekpunt voor
informatie, reserveringen en organisatie.

Wij wensen hem veel succes en plezier in
zijn job.

Van de Wal in de ..

Lang zal hij leven in de horeca.

De Herberg,
Hannie.

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

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

Speciale Weekendaanbieding

OLYMPISCHE
BAVAROISE TAARTJES

MET VRUCHTEN EN EEN BAVAROISE RAND.

GEWOON GEWELDIG
LEKKER!

DIT WEEKEND: 6,95
't winkeltje in vers brood en banket

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

fashion l
Vakantie aanbieding
Alleen voor de thuisblijvers

Deze week gaan alle
zomer heren kolberts

en pantalons
de deur uit voor de

halve prijs.
Dit geldt alleen voor Winterswijk
en Vorden

Loop even binnen want het loont de moeite



Aanvang te Hengelo-G:

Gehoorzaamheids-
cursus voor
huishonden

en tevens

Puppy-cursus
ZATERDAG 15 AUG. '92

' OM 16.30 UUR

Inl.: H. Lichtenberg
(05753) 2042 of

A. Peters (08344) 1436,
's avonds na 18.00 uur.

SLAAP-
BANKJES,

ledikanten, buro's,
matrassen, vele

linnen- en
opbergkasten,
tafeltjes, rieten

stoelen enz.
tegen spotprijzen.

KUIJK'S
MEUBELBEURS

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

Met een van de week
geïnstalleerd vernieuwd
air co -systeem is het nog
prettiger feestvieren
in"tPantoffeltje'.

Zeker als het zo warm is
als de afgelopen tijd.

bodeqa

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

AUCUSTUS

DISCO vi ;RVOE

Voor folder en informatie:
tr 05739-1202 (fam. Sasse)

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

JL JL

t

S
•o
-v
o
O

GEEN TROEP
OPEIGEN

STOEP!
Kom dan uw auto wassen in onze

overdekte wasserette

AUTOBEDRIJF

ex
8

i
x-

Groot
jebbink

Nieuwstad 36 / Rondweg 2 7251 RV Vorden
Telefoon (05752) 17 94

Wij hebben nog

SHOWMODELLEN
TUINMEUBELEN

met EXTRA kortingen

Kom vrijblijvend eens kijken.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo - Tel. 05753-21

WIL m7 SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

OE.750 2G132

Tocht voor Ouderen en Bejaarden
op woensdag 26 augustus 1992

Een verrassend,
gezellig dagje
Twente

Vertrek 9 uur precies vanaf het Marktplein

We zullen regelmatig stoppen voor een
natje en een droogje en hopen om ca.
6 uur weer terug te zijn bij het
'Pantoffel t je' waar ons weer een
overheerlijk diner staat te wachten.

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

U kunt zich opgeven bij:

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

Namens het comité:
W. Polman en G. W. E/jerkamp.

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

.

KERKSTRAAT 6 - GROENLO • TEL.: 05440-61308

GODANZA

KANTOOR-
MEUBELS-

NIEUW:

Gebruikt en b-keus,
steeds 1000 stuks

voorradig
tegen lage prijzen.

KUIJK'S
MEUBELBEURS

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

DE LAATSTE RONDE!
alle restanten zijn EXTRA afgeprijsd!

hemdjes ̂ 25,-
spijkerbroeken^

enz. enz.

CORNI ;R
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

:ƒ geld oplevert. Stap eens bij ons
-''binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

5
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

A T T E N T I E
A.s. kamerbewoners(ters) weer volop:

SLAAPBANKJES (12 modellen)
LEDIKANTEN v.a. I39,-
BURO'S
LINNEN- en OPBERGKASTEN
MATRASSEN
LOSSE CLUBJES enz.

TEGEN BODEMPRIJZEN!

KUIJK'S Meubelbeurs
H.A. Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde - Tel. 05443-71256

VEEL TREFFERS BIJ OTTEN
"Bij ons scoort u vast wel!"
Als u nieuwe meubels wilt kopen, moet u toch eens bij OTTEN in Halle gaan kijken.
Er staan daar in de verkoophal bankstellen, losse fauteuils, kasten, salontafels en
nog meer meubels, te kust en te keur! Allemaal heel mooi om te zien en degelijk van
makelij. Grote keus, niet alleen in modellen, maar ook in bekleding. U gelooft het
pas als u het gezien hebt. De kans is groot dat u treft wat u al lang zoekt.
Dat wordt scoren zonder moe te worden!

Losse-kussen-service
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen. Dat is praktisch en econo-
misch, want dan hoeft u niet direct een heel nieuw bankstel of een nieuwe fauteuil
te kopen. Vraag er eens naar.

Inruilservice
Als u nieuwe meubels koopt bij OTTEN, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte,
meubels. Dat is mooi meegenomen, dat is uw eerste winst! /JÉ^ J*' '<

Kom naar Halle, kom naar OTTEN
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag geopend, behalve zondags. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur,
zaterdags tot 16.00 uur.

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

Meubelfabriek Otten b.v.
CONTACT

een goed en
graag gelezen

blad

Schoolboeken
bestellen ?

LOGA bellen,
Tel. 05752-3100

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366



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

Donderdag 6 augustus 1992
54e jaargang nr. 19

Feestweek in Wichmond!
Vierakker-Wichmond bereidt zich weer voor op de Feest-
week, die dit jaar voor de 73e keer wordt gehouden van 22
t/m 30 augustus. De Feestweek wordt op zaterdagavond 22
augustus officieel geopend door voorzitter dhr. H. Rietman,
op het feestterrein aan de Lindese laak in Wichmond, met
muzikale medewerking van de plaatselijke muziekvereni-
ging, Jubal".
De verschillende hoogtepunten inde
Feestweek zijn o.a.:

Zondag 23 augustus de traditionele
Oriënteringsrit door de schitterende
n a t u u r in de omgeving.

Dinsdag 25 augustus een groot Ker-
mis-Moloi spektakel in samenwer-
king rnet VAMC „de Graafschaprij-
ders".

Donderdag 27 augustus Feestavond
voor de Bejaarden in het Ludgerus-
gebouw.

Zaterdag 29 augustus hét hoogte-
punt van de Feestweek: de grote fees-
telijk Optocht van praalwagens, met
medewerking van diverse muziek-
korpsen. Aan deze praalwagens -
waaraan al maanden is gewerkt -/al
dit jaar weer groots worden meege-
werkt; niet minder dan 16 grote wa-

gens staan op stapel, wat kleinere uit-
beeldingen van de kinderen niet
meegeteld. Daarom zal het dit jaar
weer een grote bezienswaardigheid
/.ijn. Alle praalwagens zijn uit eigen
initiatief'gebouwd en hebben elders
nog niet meegereden! Dat er een stij-
gende lijn in zit blijkt wel uit het

aantal: 13 wagens in 1991 en nu 16.
Na deze bezienswaardige optocht,
waarin niet alleen bloemenwagens,
maar ook aktuele wagens meedoen,
zullen de wagens nog worden opge-
steld op het feestterrein voor bezich-
tiging.
Tijdens de Feestweek heeft het dorp
weer een prachtige en sfeervolle ver-
lichting, o.a. verlichte tuinen en ge-
bouwen. Het geeft een sprookjesach-
tige aanblik, werkelijk de moeite
waard om eens een kijkje te komen
nemen!

Vakantie
Het kantoor van SWO is in verband met de vakantie van de
funktionaris gesloten tot 18 augustus. Voor dringende za-
ken, bijv. de dagopvang, kunt u op de dinsdag en donder-
dag 'de Wehme' bellen, nr. 1448.
Voor personenalarmering kunt u de nummers 3110 of 1675
bellen. Voor andere zaken kunt u nr. 6887 bellen.

Prachtige ballonvaart
Visser Mode
Eindelijk was het dan zover: na twee maal uitgesteld te zijn
kon afgelopen donderdag de ballon van Le Dub wel de lucht
in. De beide prijswinnaars (dhr. W. Barink uit Lochem en
dhr. M. Meddens uit Vorden) van de jubileumaktie op de
herenafdeling van Visser Mode, beleefden een geweldige
avond.

P.V. Vorden
Door de Vorciense liefhebbers werd
aan twee wedvluchten deelgenomen
vanuit een lossingsplaats in België
voor de jonge duiven en een Franse
lossingsplaats voor oude duiven. De
oude duiven werden om 7.50 uur ge-
lost in Roye, gelegen op een afstand
van 365 km.
Op de vlucht arriveerde als eerste de
91-5039843 van Jos Eulink om 12.18
uur en bereikte daarmee een snel-
heid van ruim 80 km per uur. Samen
met de comb. Boesveld bepaalde hij
het beeld van de wedstrijd door hoge
pi ijspercentages.

Uitslag: l, 4, 6, 8, l O J. Eulink; 2, 3, 5
G. en H. Boesveld; 7, 9 D. de Beus en
zn.

De jonge duiven werden om 8.15 uur
geslot in Nivelles met voor hen reeds
de respectabele afstand van 217 km.
Hier was de eerste plaats weggelegd
voor Eric Oldenhave, die daarmee
van de vier jonge duivenvluchten, 3
maal de eerste prijs speelt.
Zijn 92-2435916 werd geklokt om
10.56 uur en bereikte daarmee een
snelheid van bijna 80 km per uur.

Uitslag: l , 7 F. Oldenhave; 2, 3, 4, 8
G. en H. Boesveld; 5, 9, l O J. Eulink.

Ledenwerving
zwem- en rekreatie-
bad 'In de Dennen'
Onder het motto 'Een zwembad is
meer dan alleen een bak met water'
houdt de zwembadvereniging Tn de
Dennen' dit seizoen een ledenwer-
faktie die tijdens de afgelopen Vor-
dense zomerfeesten van start is ge-
gaan met een stand op de braderie.
De zwembadvereniging telt ca. 40 le-
den, te weinig vind het bestuur van
Tn de Deru^n'. Na afloop van de
braderie k^Bde vereniging Tn de
Dennen' ruim 28 nieuwe leden bij
schrijven in het bestand, maar hoopt
dat dit aantal zich nog verder zal
gaan uitbreiden.
Dit is besli^fcoodzakelijk en wense-
lijk om dezWrerenigingsstructuur te
rechtvaardigen, want een breed
draagvlak is wel een voorwaarde om
verder te kunnen.
Chef-badmeester Martin Westerik
hierover. 'Het zwembad Tn de Den-
nen' wordt geëxploiteerd door een
vereniging, dit op zich is al uniek. De
meeste zwembaden worden geëx-
ploiteerd door een stichting of door
de gemeente, terwijl Vorden een ver-
enigingsstructuur kent waar je lid
van kunt worden, en dus ook recht-
streeks betrokken kunt zijn bij het
wel en wee van deze prachtige ope-
nlucht zwemakkommodatie die
thans volop in de belangstelling staat
gedurende deze unieke zomer zowel
bij de Vordenaren zelf als bij toeris-
ten en het publiek uit de regio.
Juist veel openluchtbaden worden
gesloten zou je een grotere betrok-
kenheid mogen verwachten, zeker te-
gen de achtergrond van het talrijke
publiek dat dagelijks de kassa pas-
seert', aldus Martin Westerik.
Men kan nog steeds lid worden van
de vereniging zwem- en rekreatiebad
Tn de Dennen' te Vorden. Aanmel-
ding kan men doen gedurende cle
openstelling van het zwembad aan de
kassa alwaar men ook terecht kan
voor nadere informatie.
Elk lid dat zich aanmeldt ontvangt
een leuke attentie.

Amerikanen door
Sinterklaas

Rond half negen steeg de immense
ballon op, maar door de plotseling
draa iende wind kwam de/e helaas
niet over 't dorp zelf. Met een vaart
van ca. 25 km per uur dreef de ballon
r i c h t i n g Hengelo-Doetinchem. De
beide heren, samen met piloot Hu-
bers, konden genieten van een
prachtig u i t z i ch t , want het zicht was
meer dan 10 kilometer. Even voor
het Monferland besloot de piloot de
ballon aan de grond te zet ten, maar
daar hadden de beide passagiers nog
geen zin aan.
Fr werd dus doorgevaren om net
voor 's Heerenberg te landen. De
wind draaide echter weer, zodat men
u i t e i n d e - l i j k in Ellen in Duitsland
landde. De volgploeg had tot Doetin-
chem radiocontact, maar doordat de

batterijen niet voldoende opgeladen
waren was er geen contact meer mo-
gelijk.
Boven het Montferland raakte men
de ballon uit het oog, zodat men niet
wist waar de ballon geland was. na
een zoektocht van l '/a uur had men
eindelijk de ballon met de vaarders
weer gevonden. Deze hadden zich
uitstekend vermaakt bij een Duitse
fami l i e , waar zij op hun land waren
geland.

Pas tegen middernacht kregen de he-
ren Barink en Meddens hun ballon-
vaartbrevet uit handen van de piloot
van de Le Du b-ballon. Zij beiden wa-
ren dolenthousiast over de ballon-
vaart, de piloot, de volgploeg en Vis-
ser Mode voorde organisatie.

De Amerikanen, die in het kader van
Operation Friendship in Vorden ver-
blijven, keken op de afscheidsparty
wel even vreemd op toen daar Sinter-
klaas in vol ornaat de zaal binnen-
stapte. Sint en zijn Zwarte Pieten
maakten er een onvervalste pakjes-
avond van. Vee! surprises, gedichtjes,
chocolademelk met speculaas aan
niets was te merken dat het geen Sin-
terklaasavond was!
De Amerikanen vonden het allemaal
prachtig. Intussen zijn de drie weken
Vorden verstreken en zijn de buiten-
landse gasten weer naar de States ver-
trokken, al moesten op de afscheid-
savond hier en daar wel wat tranen
gedroogd worden. Vrienden maken
en dan afscheid nemen, dat kan zeer
doen. Wat rest zijn de herinneringen
aan een paar fijne weken in de Ach-
terhoek.

5 VW, Lindese molen - verhalen
6 Staringavond, Wildenborch
6 VW, bezichtiging kasteel en

avondwandeling
7 SWOV, Open Tafel de Wehme
8 Beach-Party, HAM Party
9 DWK Natuurwandeling
9 In de Reep'n, Koetsendag
9 HSV de Snoekbaars,

seniorenviswedstrijd
I O VW, bezichtiging Kasteel Vorden
I I Lezing natuurmonumenten
11 SWOV, Open Tafel de Wehme
11 VW, beclrijfsbezichtiging de

Vijfsprongen Pinetum
12 VW, folklore avond

Knupduukskes
12 VW, Lindese molen - verhalen
13 VW, bezichtiging kasteel en

avondwandeling
13 VW.viswedstrijd
14 SWOV, Open Tafel de Wehme
15 VW, Kunstmarkt Marktplein
16 Medlertol, fietsoriënteringsrit
16 WNF, Natuurwandeling de

Wildenborch
17 VW, bezichtiging kasteel en

avondwandeling
l7t/m20JongGelre

avondfietsvierdaagse
18 VW, bezichtiging Pinetum
18 SWOV, Open Tafel de Wehme
18 HSV de Snoekbaars,

jeugdwedstrijd
19 Lindese molen, verhalen
20 VW, bezichtiging kasteel Vorden
21 SWO V, Open Tafel de Wehme
22 VW, de Knupduukskes -

folkloristische fietstocht
22-23 Wichmond, vogelschieten en

fietstocht
24 VW, bezichtiging kasteel Vorden
25 SWOV, Open Tafel de Wehme
25 Hackfort, lezing

Natuurmonumenten
25 t/m 29 Volksfeest Wichmond,

optocht, kermis, wielerr^Be
26 Touwtrektoernooi Medler
26 Welfare, handwerken de Wehme
26 Lindese molen, verhalen
27 Bejaardenmiddag Vierakker-

Wichmond, Ludgerusge|^jw
27 Bejaardenkring, DorpscwKrum
27 VW, bezichtiging kasteel Vorden
28 SWOV, Open Tafel cle Wehme
29 W Vorden, voetbaltoernooi
30 Clubhuis Medler,

touwtrektoernooi
30 HSV de Snoekbaars,

viswedstrijden senioren
30 RK Kerk Kranenburg,

tentoonstelling 125jaar Kerkelijk
Leven

31 VW, bezichting kasteel Vorden

Klootschieten
De Amerikanen die in Vorden in het
kader van Operation Friendship te
gast zijn, hebben zondagmorgen sa-
men met de gastgezinnen deelgeno-
men aan klootschieten. In het buurt-
schap Linde was daarvoor een par-
cours uitgezet. Ondanks het feit dat
er drie ballen zoek raakten en niet
werden teruggevonden, genoten de
buitenlanders volop.

Kasteel Den Bramel
Donderdagavond 6 augustus organi-
seert de VW een avondwandeling op
het landgoed Den Bramel. Dit alles
onder het motto 'Kent Uw bomen'.
Men dient zich bij de slagboom aan
de oprijlaan van het kasteel te verza-
melen. Deze donderdag 6 augustus
bestaat tevens de mogelijkheid om
het kasteel Vorden (gemeentehuis)
te bekijken. Er zijn twee rondlei-
dingen t.w. om 19.00 en 20.00 uur.

P.H.D.C. succesvol
Leden van de Politie Honden Dres-
suurclub (P.H.D.C.) zijn dezer da-
gen geslaagd voor het Certificaat Po-
litiehond. 1. H. Eskes behaalde 405
punten en M. Evers 424, hetgeen een
certificaat 'met lof opleverde. De
derde geslaagde was G. Jacobs met
361 punten.
Voorde ontplooiing van verdere akti-
viteiten heeft de P.H.D.C. dringend
behoefte aan een groter oefenter-
rein. Momenteel is de vereniging
met de gemeente in onderhandeling
om een terrein rond het clubhuis
aan de Hamelandweg te huren.

Postduiven-
vereniging
Voor de leden van de postduivenve-
reniging Vorden stonden dit week-
end twee vluchten op het program-
ma t.w. Bergerac en Houdeng.
Vanuit de Franse lossingsplaats Ber-
gerac een na t iona le vlucht voor oude
duiven met een totaal deelname van
ruim 64.000 duiven.

De duiven te Bergerac op een a fs tand
van 915 km werden vrijdagmiddag
om 13.00 uur in vrijheid gesteld. De
weersvoorspelling in Frankrijk en
Nederland zonnig doch /eer warm,
zodat op een taaie rondvlucht gere-
kend mocht worden.
Zaterdagochtend om 11.10 uur
meldde de 89-6017552 zich als eerste
bij de Comb. A en A. Winkels op een
half uur afs tand gevolgd door een
duif van G.J. Oldenhave.
De verenigingsuitslag Bergerac:
l en 4 A. en A. Winkels; 2, 5, 6 en 8
G.J. Oldenhave; 3 en 7 H. Brugge-
man; 9 H.A. Eykelkamp en /n.; 10 F.
Hummelinken do.

Op de jonge duivenvlucht van Hou-
deng, afstand 233 km, was de Ie pr i j s
voor Cor Bruinsma met de 92-
5263387 op de hielen gevolgd door
een duif van T.Jun iens.
Deze duiven behaalden een snelheid
van ruim 85 km per uur en hadden
een voorsprong van 5 minuten op de
vervolgers. De constateringen volgde
elkander gezien de hoge tempera-
tuur snel op, zodat in een t i jdsbestek
van 20 minuten het concours kon
worden gesloten.
De verenigingsuitslag Houden g:
l', 5, 6, 7 C. Bruinsma; 2 T. Jurriens; 3
en 4 G. en H. Boesveld; 8 en 10 J.
Eulink; 9 E. Oldenhave.

Operation
Friendship Vorden
nam afscheid van
bestuurders
De afdeling Vorden van Operation
Friendship heeft afscheid genomen
van twee bestuurders: broer en zus
Ab en Merieke Velhorst. Dit gebeur-
de tijdens een officiële bijeenkomst
inhet Pantoffeltje.
Marieke Velhorst bekleedde vanaf
l 983 een bestuursfunktie. Zij reisde
driemaal met een groep jongeren
naar Amerika, waawan twee keer in
de fünktie van advisor. Broer Ab
maakte eind 1985 deel uit van het
OF-bestuur in Vorden. Ook hij reisde
driemaal naar Amerika waarvan twee
keer als advisor. Beiden waren ook
nauw betrokken bij de bezoeken van
de Amerikaanse jongeren aan Vor-
den. Aline Koerselman, huid ig be-
stuurslid van de afd. Vorden, zette
broer en zus Velhorst in de bloeme-
tjes en bracht hen dan k voor de inzet.

VW-visweds trij den
( )p donderdag 24 j u l i werd de eerste
wedstr i jd gehouden door het VW in
samenwerking met de visvereniging
De Snoekbaars. Fr waren 43 deelne-
mers die een to taa l van 83 stuks vis
vingen met een lengte van 15.32 me-
ter.
Eerste plaats: A. Wentink met 19
stuks , lengte 3,28 meter. Tweede
plaats: C. Weustenenk met 5 stuks,
lengte 1,99 meier. Derde plaats: A.
Hi l f e r ink met 8 s tuks , lengte 1,23
meter. Vierde plaats: H. Huls te in
met I) s tuks , lengte 0,98 meter. V i j f d e
plaats: B. Suters met 6 s tuks , lengte
0,92 meter.

De tweede wedstrijd werd gehouden
op donderdag 30 j u l i . Fr waren d i t -
maal 34 deelnemers die een to t aa l
van 55 s tuks vis vingen met een leng-
t e - v a n 11,39 meter.
Eerste plaats: Bosman met 8 s tuks ,
lengte 1,58 meter. Tweede plaats: A.
Hilverink met 7 stuks, lengte 1,46
meier. Derde plaats: G. Wuestenenk
met 4 stuks, lengte 1,25 meier. Vier-
de plaats: R. Golstein met 4 stuks,
lengte 0,87 meter. Vi j fde plaats: En-
zerink met 3 stuks, lengte 0,<S3 meter.

De volgende WV-wedstiijd wordt
gehouden op donderdag 13 augus-
tus .

2 Wedstrijden winst
voor Rudi Peters
De RTV-er Lars Vos, 'nieuweling' ,
werd 4e; dit alles behaalde hij in een
cri ter ium te Veldhoven. De kop-
groep bestond uit 4 man.
John Schoenaker kon z'n favorieten-
rol in z'n huidige woonplaats Beek-
bergen niet waarmaken. Hangend
aan het s taart je van het peloton
beëindigde hij z'n cours. De druk was
voor hem te groot.
Clubmaat Rudi Peters pakte- een
grandioze overwinning bij de ama-
teurs B in de- massaspurt. Mano Lub-
bers werd 2e bij de amateurs A. Hij
verloor de spurt van Aart Vierhouten
uit Purmerend. Peter Makkink was
betrokken bij een valpartij ; Jan Wul-
link werd 19e. Een dag later s ta r t t en
John Schoenaker en Rudi Peteis in
een cours te Well in Noord-Limburg.
In deze cours ontstond een kop-
groep van 9 renners waarin ook Rudi
Peters. Deze Peters won u i te inde l i jk
de spurt en gel i jk zijn 10e se i zoen ze-
ge. John Schoenaker behaalde een
15e plaat s.
Wim Bosman reed afgelopen zondag
in Nijmegen. Hij werd in deze /ware
cours 9e; Henk Boeve uil Nijverdal
won deze wedstr i jd.
Op vrijdagavond startte Peters in
Midden-Beeraster. Hij behaalde een
3e plaats achter Ton Griep en Alberi
van Ingen. 's Zondags s ta r t t e Peters
in Oostzaan (N.H.). In een supers-
nelle wedstrijd pakte hij een 6e
plaats . Mano l.ubbers rijdt momen-
teel in Oostenr i jk een driedaagse.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Zomerse stoofpot met doorregen 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'/; 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 on 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 op 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)
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Dinsdag 28 juli vond er omstreeks
17.20 uur een aanrijding plaats op
de kruising Christinalaan/Margriet-
laan. Een bromfiets die over de
Christinalaan reed verleende geen
voorrang aan een voor hem van
rechts komende personenauto. De
bestuurder van de bromfiets raakte
bij de aanrijding gewond, maar kon
na behandeling in het ziekenhuis
weer naar huis.

Vrijdag 31 juli vond er een aanrij-
dinkje plaats op de parkeerplaats van
het postkantoor. Lichte materiële
schade was het gevolg.

Vrijdag 31 juli werd er ook aangifte
gedaan van diefstal van een fiets. De
eigenaar vond de fiets een dag later
zelf terug op het NS-station.

l Augustus vond er een kop-staart
aanrijding plaats op de Ruurlose-
weg. Een bestuurder van een perso-
nenauto zag te laat dat het verkeer
voor hem stilstond voor de spoor-
wegovergang. Materiële schade was
het gevolg.

Op dinsdag 4 augustus vond er een
aanrijding plaats op de kruising Zut-
phenseweg/Mispelkampdijk.
Een bestuurder van een personenau-
to verleende geen voorrang aan een

vrachtauto die over de Zutphense-
weg reed. De personenauto liep zwa-
re schade op en werd afgesleept.

In verband met diverse klachten om-
trent loslopende honden wijzen wij
de hondeneigenaren er op dat er
binnen de bebouwde kom van de ge-
meente Vorden een aanlijnplicht is.

Verloren voorwerpen
Kinderbril, kleur blauw; zakagenda,
kleur blauw/wit, zachte kaft; bruin
beursje met ritsje, opschr. ASS; zilve-
ren dameshorloge met zilverkl.
bandje; felgekl. zakje met 3 halsket-
tingen, parels; l Shell-tankpas voor
kenteken VG-30-HK (PTT-auto);
leesbril, halve glazen, goudkleurig
montuur; bolhoed; gouden horloge
met wijzerplaat; schakelband.

Gevonden voorwerpen
l Tennisracket, merk Dunlop; zon-
nebril, merk Ray Ban in 1.bruin etui;
zwart etuitje, inh. kassabonnen,
gummetje; sleutelbos, 12 sleutels,
o.a. kluissleutel; zonnebril, bruin.

Weggelopen dier
Kater, wit met vlooieband.

Aangetroffen dieren
Parkiet, groen, vrij groot; grijs katje
met drie witte pootjes.

lóeKoetsenrit:

Kastelenrit in Vorden
A.S. zondag 9 augustus organiseert 'In de Reep'n' Vorden
e.o. hun 16e Kastelenrit.
Zij zijn er weer in geslaagd om een groot aantal (134) aans-
panningen naar Vorden te halen. De rijtuigen zijn niet al-
leen van hoge kwaliteit, maar ook de personen die er op
zitten zijn in stijl aangekleed, en hun paarden zijn weer in
topconditie om deze 35 km lange tocht langs Vordense kas-
telen te volbrengen.

Als hoogtepunt van deze rit kan wel
gemeld worden een zesspans aan-
spanning en een postkoets met maar
liefst 7 paarden ervoor, en de Neder-
lands kampioen 1991 met zijn Tan-
dem-Cart en tandem-aanspanning,
maar natuurlijk zijn alle aanspannin-
gen een lust om naar te kijken. De
deelnemers komen uit geheel Neder-
land en zelfs een paar uit Duitsland.
De rit begint 's morgens bij het kas-
teel Vorden (gemeentehuis) vooraf-
gegaan door een 25-tal koetsen die
voor de jury zullen verschijnen, mee-
tellend voor de Nederlandse kam-
pioenschappen. De rit gaat via de
Veldwijk/Galgengoor naar kasteel
'de Wiersse' waar de sherrystop zal
zijn.
Vandaaruit vertrekt men weer via het
'Onstein' richting kasteel Vorden,
waar men om ca. 12.30 uur zal arri-
veren voorde lunch.
Om 13.30 uur is de start van de mid-
dagroute via de buurtschappen Veld-
wij k en Hackfort naar het kasteel 'Su-
deras', alwaar Jhr. C.M.O. van Nis-
pen tot Sevenaer een defilé zal afne-
men, waarna de tocht via Wichmond,
l lackfbrt en Delden naar kasteel 'de
Kiefskamp' gaat.
Er zal met tussenpozen van l O minu-
ten de groepen van een 30-tal koet-
sen naar het dorp rijden met een de-
filé op de weide voor het kasteel Vor-
den. (De plaatselijke horeca zal hier-
op inspelen door in de Dorpsstraat
gezellige terrasjes te maken.)
De laatste groep aanspanningen zijn
de rijtuigen die 's morgens geju-
reerd zijn. Op het terrein bij het kas-
teel Vorden zal dan aansluitend de
winnaars van de diverse categorieën

bekend gemaakt worden, met tevens
de prijsuitreiking.
Indien het mooi weer zal zijn (zoals
de laatste 15 jaar het geval was) be-
looft deze 2e zondag van augustus
(traditie) weer een mooie dag te wor-
den.

Bijgaand een routebeschrijving:

ROUTEBESCHRIJVING:
Ochtendroute:
Oprit af ri. dorp - r. Horsterkamp -
Stationsweg -1. Burg. Galleestraat - r.
Almenseweg - r. van Lennepweg -
Huize 't Enzerinck - 1. Larenseweg -
r. Enzerinckweg -1. Galgengoorweg -
1. Schoolhuisweg -1. Wildenborchse-
weg - r. Nijlandweg - Vordenseweg - r.
Schoneveldsdijk -1. achter oprit kas-
teel 'de Wiersse' - r. Wiersserallee - r.
Ruurloseweg - 1. Onsteinseweg - r.
Schuttestraat - 1. achteringang kas-
teel Vorden.

Middagroute:
Oprit af ri. dorp - r. Horsterkamp -
Stationsweg -1. Burg. Galleestraat - r.
Almenseweg - 1. oprit kasteel 'Den
Bramel' - Almenseweg links volgen -
1. Gazoorweg - 1. Rietgerweg - 1. Zut-
phenseweg - r. Kruisdijk - r. Hackfort-
selaan/Koekoekstraat - 1. Boshuis-
weg - Vierakkersestraatweg - op- en
afrit huize 'Suderas' - r. Dorpsstraat -
1. Hackforterweg - 1. Baakseweg - r.
Riethuisweg - 1. Hamminkweg - r.
Deldenseweg - Hilverinkweg - kasteel
'de Kiefskamp'.

Het verzamelpunt: kasteel 'de Kiefs-
kamp'.
Hier vertrekt men in groepen van ca.
30 aanspanningen naar het dorp.

Fietsvierdaagse
Jong Gelre organiseert vanaf maan-
dag 17 augustus t/m donderdag 20
augustus voor de veertiende keer een
avondfietsvierdaagse.
De routes die over goed te fietsen we-
gen en paden gaan leiden de deelne-
mers langs de mooiste plekjes van
Vorden. De deelnemers kunnen kie-
zen uit een route van 20 of 35 km.
Halverwege de tocht is er iedere
avond een kontrolepost waar fietsers
een hapje en een drankje wordt aan-
geboden.
Administratiekantoor de Regt, Bloe-
mendaal £ Wiegerinck stelt een be-
ker beschikbaar voor de grootste
groep deelnemers.
Is men één van de vier avonden ver-
hinderd, geen probleem want met
drie avonden fietsen komt men ook
in aanmerking voor een leuke herin-
nering. Ook bestaat de mogelijkheid
één of 2 avonden te fietsen. Het is
maar wat men wil! Vanaf maandaga-
vond 17 augustus kan men zich in-
schrijven in het Dorpscentrum.

Drikusman op
klompen
De Amerikaanse jongeren die mo-
menteel in gastgezinnen in Vorden
verblijven, hebben dezer dagen ken-
nis gemaakt met de folkloristische
dansgroep 'de Knupduukskes'. Dit
gebeurde in de grote zaal van het
Pantoffeltje, waarbij ook de Amerika-
nen die in Zutphen verblijven be-
trokkenwaren.
De Knupduukskes maakten er een
gezellige avond van. Begeleid door
twee akkordeonisten werd het gehele
folkloristische repertoir ten uitvoer
gebracht. Vanzelfsprekend werden
de Amerikanen ook in de gelegen-
heid gesteld zich op de dansvloer te
begeven. De klompen die zij als sou-
venirs voor hun familie in Amerika
hadden gekocht, werden aangetrok-
ken om er tijdens de 'Drikusman' en
'de Haokse Barge' eens flink tegen-
aan te gaan. Hier en daar wel wat
blauwe plekken maar dat mocht de
pret niet drukken.

Vakantiegangers
keken ogen uit op
landbouwbedrijf
De open dag op het landbouwbedrijf
van de familie Bouwmeester aan de
Schuttestraat te Vorden is in alle op-
zichten geslaagd. De organisatoren
t. w. cle Vordense afdeling van de
Bond van Plattelandsvr., CBTB,
ABTB en GmvL hadden vooraf geen
al te hoge pet op van het bezoekers-
aantal. Gezien de ervaringen met vo-
rig jaar had men zich al met de ge-
dachte verzoend dergelijke Open
Dagen in het vervolg achterwege te
moeten laten.
'We waren dan ook blij verrast dat er
zo'n 60 bezoekers kwamen opdagen.
Voor ons een reden om ook volgend
seizoen weer de organisatie ter hand
te nemen', aldus Herman Vrielink,
bestuurslid GmvL.
Onder de bezoekers voor het meren-
deel vakantiegangers, die zich uitvoe-
rig door Hendrik Bouwmeester en
Herman Vrielink over het wel en wee
rondom een landbouwbedrijf lieten
voorlichten. Zo kon de pluimveestal
voor legkippen bekeken worden. De
zeugen en biggen in de varkens-
schuur werden bekeken. De kalfjes
konden geaaid worden, kortom de
bezoekers vermaakten zich prima.
Ook de mestproblematiek waarmee
de landbouw te maken heeft werd
door de heren Bouwmeester en Vrie-
link met enkele voorbeelden toege-
licht.

Vele ouders bij
diplomazwemmen
te Vorden
Zaterdagmorgen was er in het zwem-
bad te Vorden gelegenheid tot het
behalen van een diploma. De 39 kan-
didaten slaagden allen t. w. 6 voor het
zwemvaardigheidsdiploma I; 1 3 voor
het basisdiploma; 6 voor het B-diplo-
ma en 10 voor het A-diploma waar-
onder de 4-jarige Lotte Ruiterkamp.
Vier deelnemers slaagden voor het
zwemvaardigheidsdiploma II. Na-
mens de N.R.Z. was aanwezig de heer
Tuenter uit Winterswijk. Het diplo-
mazwemmen werd door een flink
aantal tfiers bijgewoond. De ge-

Diploma A: Tijs Arendsen, Ineke Be-
renpas, Hans Franssen, David
Laughton, Sanne Mullink, Maaike &
NijbroeL Legene Slütter, Stephan te
Vaarw^ÉRik Velhorst, Lotte Ruiter-
kamp.
Diploma B: Abram Becker, Linda
Bogchelman, Wendy Mekkelholt,
Danny Teunissen, Marleen Teunis-
sen, Ilse Makkink.
Basisdiploma: Tim Elbrink, Suzan-
ne Eykelkamp, Robert Franssen, Su-
zanne Hummelink, Anouk en Kim
Huurneman, Bart en Wouter Pel-
grum, Daniel Winkeler, Richard
Hummelink, Rob Makkink en Josine
Nijenhuis.
Zwemvaardigheid I: Sanne Elbrink,
Kim Slütter, Alvin en Lonneke Wen-
tink, Marije Gudde en Floor Brus.
Zwemvaardigheid II: Irene Humme-
link, Rianne Lubbers, Davy Scheers
en Wouter Gudde.

Agrarische
fietstocht trok ca.
250 deelnemers
Onder het motto 'Welkom bij boer
en tuinder' werd zaterdag in Vorden
een agrarische fietstocht georgani-
seerd met onderweg Open Dag bij
een aantal landbouwbedrijven. De
tocht die 250 deelnemers trok, ging
vanaf het Marktplein van start. De or-
ganisatie was in handen van de Vor-
dense afdelingen van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen, de GmvL,
ABTB en CBTB.
Als eerste 'aanlegplaats' was gekozen
voor het bedrijf van dhr. G.W. Zomer
in Vierakker. Een bedrijf met 40.000
scharrelkippen en een geautomati-
seerde ei- en inpakmachine.
Het volgende bedrijf van B.H. en
G.H. Hiddink in Baak telt 90 koeien
en 80 fokzeugen. Rondom de boer-
derij een gezellige sfeer met akkor-
deonmuziek, terrasjes waarde inwen-
dige mens versterkt kon worden. Ina
Knoef verzorgde hier een demon-
stratie Hindeloper schilderwerk. Ook
was hier een landbouwmuseum inge-
richt.
Tot slot werd een bezoek gebracht
aan het mengvoederbedrijf van de fa.
Kluvers te Vorden. In dit bedrijf werd
speciaal voor deze agrarische fiets-
tocht op zaterdagmiddag voer ge-
produceerd. Onder de fietsers vele
toeristen die er geen weet van had-
den dat in deze molen zoveel moder-
ne technologie is verwerkt. Bij elk be-
drijf dat op deze tocht werd aange-
daan, gaven leden van de organise-
rende verenigingen en de betreffen-
de ondernemers tekst en uitleg.

Over wat e r in de
Vordense bibliotheek te beleven is

Mooie collectie naslagwerken
Naslagwerken zijn boeken die alleen
dienen om iets in op te /oeken. Je
leest ze niet achter elkaar door als
een roman. Voorbeelden /ijn: woor-
den- en adresboeken, encyclope-
dieën en registers. De Vordense Bi-
bliotheek heeft, direct naast de lees-
zaal, een bescheiden maar waarde-
volle collectie naslagwerken.

Je kunt er de nieuwste druk van de
Grote Winkler Prins encyclopedie
raadplegen. Er is een uitgebreid Lec-
tuurreportorium, waar ongelooflijk
veel informatie in staat over boeken
en schrijvers. Er zijn boeken, gewijd
aan een bepaald jaar waarin alle be-
langrijke gebeurtenissen in dat jaar
zijn vastgelegd in teksten beeld. Ken
serie van de belangrijkste wetboeken
is er te vinden en bijbelse, medische
en technische encyclopedieën.

Ook op talengebied geeft de collectie
veel steun voor wie bijvoorbeeld een
brief wil vertalen of schrijven. Behal-
ve de woordenboeken in de moderne
talen zijn er uitgaven voor de Griekse
en Latijnse taal, en Italiaanse, Noor-
se en Zweedse woordenboeken.
Wie op zoek is naar een bepaald t i jd-
schrift of krant, een officiële commis-
sie of een afdeling van een ministe-
rie, vindt in de collectie naslagwer-
ken de juiste gegevens. Omdat steeds
van elke uitgave de nieuwe editie
wordt aangeschaft, kan men er van
op aan dat de gegevens zo actueel
mogelijk zijn. Mits er geen regels van
auteursrecht worden geschonden,
kunnen ook fotokopieën worden ge-
maakt van belangrijke gegevens.

Bij dit alles geldt wel één beperking:
naslagwerken kunnen niet worden
uitgeleend. Ze zijn wel voor iedereen
beschikbaar om te worden geraad-
pleegd in de naastgelegen leeszaal.
Maar dat zult u geen bo^toar vinden,
want is het geen pre^Jt gedachte
dat er in ons dorp een plek is waar
boeken vol kennis toegankelijk z i jn
voor ieder die méér wil weten?

2gboe kanier

Wereldwinkelnieuws:

Rietsuiker uit Costa
Rica en Mauritius
Rietsuiker uit Centraal Costa Rica
komt van de coöperatie Victoria en is
verpakt in zakken van 1000 gram.
Deze coöperatie is een samenwer-
kingsverband van zo'n 1400 kleine
boeren en 400 arbeiders. Naast de
verbouw verwerken en verpakken ze
de suiker in hun eigen fabriek. Door
een kant en.klaar produkt te leveren
is er meer werk en krijgen ze een be-
tere prijs.
De coöperatie biedt aan haar leden
een goed inkomen, sociale zeker-
heid, huisvesting, gezondheidszorg
en onderwijs voor de kinderen. Daar-
naast geeft ze tegen een behoorlijke
betaling werkgelegenheid aan sei-
zoenarbeiders in de streek. Boven-
dien heeft de coöperatie gezorgd
voor een goede infrastructuur zoals
wegen en elektriciteit. Hiervan profi-
teert iedereen in de omgeving mee.
De coöperatie Victoria is als kleine
producent van rietsuiker de dupe
van het EG landbouwbeleid. De hef-
fingen die betaald moeten worden
om rietsuiker uit de Derde Wereld te
importeren, maken de prijzen voor
de rietsuiker in EG-landen veel te
hoog. Dit beperkt in hoge mate de
afzetmogelijkheden van Derde We-
reld produkien.
Met het gebruik van deze suiker
steunt U de kleine suikerproducen-
ten in de Derde Wereld in hun strfyl
tegen deze oneerlijke handelsbarriè-
ren. -

Rietsuiker uit Mauritius is verpakt in
zakken van 500 gram. Het bijzondere
van deze suiker is, dat het hele proces
van het telen van het suikerriet tot en
met het verpakken van de gewonnen
suiker op het eiland Mauritius ge-
beurt. Het verpakken gebeurt door
gehandicapten, die op deze manier
een eigen inkomen verwerven.

Op de eerste en derde vrijdag van de
maand staat Wereldwinkel Vorden op
de markt in een kraam.

BEACH-PARTY 1992 6e edirie: zaterdag 8 augustus

Dit jaar zal een rijk gevarieerd en een spetterend programma proberen emoties bij u los te
maken. Swingen op een verlichte dansvloer, afgewisseld met het genieten van een schitterende
lichtshow en siervuurwerk. Deze avond belooft wederom een geweldige happening te worden.
Jong en oud, u kunt allemaal weer uitzien naar een unieke belevenis m een unieke omgeving:
DE BEACH-PARTY!!!

PROGRAMMA BEACH-PARTY:

ZATERDAGMIDDAG 14.00 -17.00 uur

Straattheater met gevarieerd programma op het kerkplein te Vorden.
Een gratis en boeiend optreden van The Street Theatre Music Troupe.

THE STREET THEATRE MUSIC TROUPE
Het maar liefst 31 koppen tellende straattheater nodigt u uit om mee te spelen en te zingen. Het
programma varieert van jongleren, vuurspuwen, clownerie, acrobatiek en mime tot aan het
maken vam muzikale sets. Van "trurtebolliedjes" via pop tot jazzmuziek en van muzikale
improvisaties tot Afrikaanse percussie.

Jong en oud, u wordt allemaal aktief bij het spektakel betrokken.
We bieden U een programma met veel muziek, show, zang en dans.

ZATERDAGAVOND 20.30 - 01.00 uur

DE RAMJETS

Rotterdamse fastfoodrock met ballen,
een aanstekelijke combinatie van een

diversiteit aan muziekstijlen.
verfrissend klinkt de 'nuttysound'.

Niet geheel zonder pretenties, en met
veel plezier gebracht door deze

viermansformaties.

CLINCH
De acrobaten Gerda Tjakkes en Rob van den Bos hebben een heel eigen sti|l van acrobatiek
ontwikkeld. Op het podium brengen zij een pikante dans-act, gekleed in leer. Een
huiveringwekkende trapeze-act vervolmaakt de avond.

BERTUS BORGERS & THE GRÖOVE
U kent hem allemaal

De legendarische saxofonist en frontman van Sweet
d' Buster Bertus Borgers trekt ouderwets van leer met
zijn band The Groove. Een fraaie vocale bijdrage
wordt geleverd door Tineke Schoemaker, ex
zangeres van de Haarlemse formatie Barrelhouse.
Een swingende band, goed voor een avond puike
rock 'n roll met uitstapjes naar soul en blues.

Naast Bertus Borgers, die de saxofoon laat scheuren,
bestaat de band uit Renè Lopez (bas), Henie van
Bergen (drums), Ben Blauw (ex gitarist Helloïse,
Highway Chile) en Ake Danielson (ex-toetsenman
Time-Banddits, Lo,ko Shebang). Een van de beste
Live bands die Nederland rijk is.

BRINK 'LS BOOGIE BAND

Een Friese bluesband met als vaste kern gitarist Jan Hooiveld en zanger/mondharmonicaspeler
Harm Brinksma. Pianist Gert Jan Brader, bassist Guus Strijbosch en drummer Raymond van de
Spiegel maken de band in alle opzichten compleet. Tijdens bluesfestivals en jazz-
kroegentochten een graag geziene gast, met een solide live reputatie.
Rock 'n Roll achtergronden krengen tempo in de blues van Jan, brede akkoorden van Gert Jan
geven harmonie en Guus en Raymond zorgen voor de juiste cadans. Houdt U van swingen ?
Dan mag U deze band niet missen !

LOUISIANA RED

Bent U ook op onze bluesparty geweest ? Dan is Louisiana Red voor U een onvergetelijke
naam. Al vaker heeft deze 60 jarige ras-bluesman het hamparty publiek in de ban gebracht
van zijn rauwe blues. Als geen ander herinnert Louisiana Red, grootgebracht onder de vleugels
van muzikale stiefvader Muddy Waters, je er aan dat blues live op zijn best is. Zonder poespas,
eerlijk en recht uit de ziel. Een man, die zijn veelbewogen leven van zich afgromt, schreeuwt en
zingt, waar je heel stil van kunt zitten genieten of volledig bij uit je dak gaat.

+ VERRASSENDE ATTRACTIES

PRESENTATRICE KITTY HAGEN

De finishing touch aan het schitterende geheel op
ons podium geeft onze 'eye-catcher' Kitty
Hagen. Met raffinement neemt ze de presentatie
op zich. Niet vies van een beetje gevaar
presenteerd deze in het dagelijks Teven
vuurspuwende, over glasscherven lopende en
aan vlijmscherpe zwaarden hangende Larense
schone het programma gedeeltelijk vanuit de
lucht in een hoogwerker. In het dagelijks leven
profileert Kitty Hagen zich als ras-variété-artieste
in de vorm van fakir. Zij spuwt vuur, loopt over
glasscherven en hangt aan vlijmscherpe
zwaarden. In haar vrije tijd ontpopt ze zich als
ervaren parachutespringster, met als grote passie
de 'vrije val'. Een veelbelovende
spreekstalmeesteres bij een veelbelovende
Beach-Party !

Neem een kijkje in een
kasteel
Een dagje uit? Maak dan eens kennis met de rijke historie
van Gelre en bezoek een kasteel.

De provincie Gelderland telt een
groot aantal kastelen en historische
landhuizen. Gelegen op prachtige
locaties in de provincie, bepalen /.ij
op vele plaatsen het ge/.icht van het
Gelders Rivierengebied, de Achter-
hoek en de Veliuve. Liefhebbers van
historie, cu l tuu r en natuur kunnen
hier hun hart ophalen.
De Stichting Vrienden der Gelder-
sche Kasteelen, een particuliere or-
ganisatie die zich inzet voor het be-
heer en behoud van 22 kastelen, his-
torische landhuizen en ruïnes in de
provincie Gelderland, heelt zeven

van haar mooiste bezittingen inge-
richt en ter bezichtiging opengesteld
voor liet publiek.
Onder leiding van een vriendelijke
gids neemt men o.m. een k i jk j e in de
imposante ridderzalen, de keuken-
vertrekken met alle polten en pan-
nen, de eetkamers met de gedekte ta-
fels , de slaapvertrekken en de salons.

Kortom, men maakt kennis met de
geschiedenis van het kasteel, de inte-
rieurs en (k- voormalige bewoners.
De bewoonde sfeer geeft de induik



Ter gelegenheid van de jaarlijkse Oranjefeestweek van zaterdag 22

t/m zaterdag 29 augustus 1992 te VIERAKKER-WICHMOND
3e BLAD CONTACT
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I Ie t Oranjecomité is het > l u k t mede dank / i j de medewerking van u-I nonder
pen, straten en buurtschappen, een t< k te 01 Verheugend is het te

kunnen mededelen dat on/c- optocht b l i j f t groeien. Waren ei vorig jaar nog 13 deelnemende
S, t l i .m ie optocht van HW2 maar l iefst 10 praalwagens 'acte de

ence'. Dit bewijst dat.velei bezig zijn en we hopen dan ook op een grote publieke
opkomst en een heerlijk Oranje/onnetje.
De op toch t wordt mu/ ikaal opgeluisterd door de korpsen „Concordia" (Vorden), „Sursum

la" (Vorden), „Nieuw Leven" (Steenderen), „Vendcliers" (Ba.- -ncordia" (Henge-
lo-(i .) en het tamboerkorps ,Jubal" (Vierakker-Wichmond).

l i jdens de openingsavond is er de mn/ikale medewerking van on/e p l a a t s e l i j k e harmonic-
;niging,Jubal". /.iteidag na de op toch t /al „Jiihal" samen met de- „Yendclicis" uit Baak

oj) het fees t ter re in een m u / i k a l e en vendeliers-hulde brengen aan het Koningsj) . i
De dorpskern VVichmond is t i jdens de 1. ol ve r l i ch t , t u i n e n en karakteris t ieke
punten staan dan in de schijnwerpers d a n k / i j vele uren werk van de inwoners van U' ichmond
en de tuinverlichtingcommiss
/o is er de hele we» c l k u a t wils. /ie het programma! l ' i l naam van hes! u u r e n commis -
sie Oranjecomité Vierakker-Wichmond wens i i heel ple/ierige. en /onnige Oranje-

I l ank R ie tman , voor/i i ter.

Programma Oranjefeestweek
Zaterdag 2 2 augustus

' i n s top I i h e l Oranje!»
n,i mu/ ikale hulde door n , ;n^. .Jubar aan het oude Kon i i

' J O . ( M ) u i i i : Voirelsc -hielen \oor ( l ;u iu - . s en heren l > i j k u n s l l k h t , i n :

dames, i n l e u | ;',, . S< h ie len vr i je haan, inlej; i

Na het vogelschiéten dansen met showorkest GOLDEN SILENCE

Zondag 23 augustus
l.'J.OO u u ; : Or i< - u t op he i i n l e g ! ' l ,

Dinsdag 2 5 augustus w
Groots Kermismotorspektakel

i chmond "4^ de maal
een : < Ien. l lel ( han jec omi wotorclub VAMC
,.de ( i i . i . i l s c hap r i |< iden o m hiei < > torspektakel

i l bij gunstig iidigheden in hei
betrokk-
l lel e i rcui t l M l uit onverhard terrein en /al /.o overzichtelijk
mogeli jk - ' u moment van dil spektakel hoell Ie m i

1 1 Ien /owel n a t u u r l i j k e a l s k u n s t m a t i g e h inderni> ien.
De heren ( o i i r e u r s / i j n allen afkomst ig uit \'orden en omstreken, t k u n t •
/ i j n i i publ iek p i ' i v an
deskundig eomin» n begint om 19.00 uur. Hou

Na afloop van dit spektakel is er rond 21.00 uur een gezellig samen/ijn in de feesttent met
medewerking van het toporkest PRECIES. Toegang onder voorbehoud.

Woensdag 26 augustus Wielerronde
l let programma \ ' I g t u i t :
IS.00 in ' i i
l ' . t . Ü O uu r : l\-.\maleuis.

Het Oranjecomité doet een beroep op iedereen om te vlaggen.

Het Oranjecomité stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade,
indien de/e plaatsvinden in verband met de feestelijkheden.

Donderdag 27 augustus
u i het KudLM nd /al de

buurtvi
,,De sleutel ligt onder de mat" in 3 bednp u dooi l lans \ .m \ V i j n -

. den. De/e avond wordt L;< door hel bestuur van de hejaarden-
soos en is toegankeli jk vooi

X ' i e i a k k c ' i imond is en / i j , d ie ke rke l i j k . i j n u i l a r
meenten.
Dus kom ki jken want het wordt > u d . Yooi u die

( ht hebben kom
•rplidil i i l i jn! De i m < !

al t i jd gehouden op d< m in het
Kudv

Vrijdag 28 augustus
i p l e i n , 1 1 mei a l l e

«looi

1 uur : Kegelen voor dan

i < l voor k ;
>a de kinderspelen van

ca. 14^B-1'
jaar.

) uur:

^^ Liters.
i uur: Danst WK Ie ten l mei si SOUND SELEC I ION.

Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 29 augustus
14.00 mi' •< hl m.n

l 7.00 uur: l 'itslat; en uu

120.00 uur: Dansen in de t en t met dans-en showorkest SOUND SELECTION.
Toegang onder voorbehoud.

Zondag 30 augustus
ORANJELOOP

-.00 uurop h,
10 km start om 10. l") u u r o p hel S\
Kr wordt gelopen in en rond Yierakker \ V i e h i n o n d <

' km en l

JEUGDSPORTDAG SV Sociï
l ) e /< > uur h i j h a l l uur voor l i j d

:. Alle j e t i ^ d u i l X ' i e rakkc- r \ \ ' i i hmond
de l e e f t i j d van ( > t m l ( i j , ' i n a l u u i l i j k de
oroi ü i t a l p u n t e n . Na afloop is er voor alle
kinderen een verrassing.

PENALTYBOKAAL S V Soci i
l i j d i
hok.ial. Opi i i i -uw / u i l e n enkele i;erenoi

l ) e o | ) h r < - n i n s i h i e n a n is\

Optocht van praalwagens zaterdag 29 augustus om 2 uur
Tuinverlichting Iedereen is nn al in de- weer, om n in (U- l k iets moois te laten /ien. l) ir h ien \ve

u, in d< M SO a n u i i s t n s , om een k i j k j e te komen nemen in ons pra ih t ig
Vorig jaar is gebleken dat het ve r l i ch ten van het dorp Wit hmond een siu l lei ver l ichte dorp, waar slee-nolle ver l ichte t u i n e n en gehou\ sprookjesachtige- aanb l ik
gehele dorp wa l i j k ver l icht en bood een feeërieke aanblik. Dit jaar wil len \ \ e d a t i bieden.

i door nog meer aandacht te- besteden aan het gemeen t l e i j : Tot ziens en een prettig Oranj< nst!
DeTuinverlichüngscommissie.
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l i e t Oranjecomité is het weer gelukt mede dank / i j de medewerking van ve l en , waaronder
o-roepen, s t ra ten en buurtschappen, een 1< k te organiseren. Verheugend is het te
kunnen mededelen dal on/e optocht b l i j f t groeien. Waren er vorig jaar nog \?> deelnemende

> p t o c h t van 1992 maar lieist 10 praalwagens 'acte de
encc'. Di t bewijst datAelcn ermee be / ig / i jn en we hopen dan ook op < ie publieke

opkomst en een heerlijk Oranjezormétje.
De optocht wordt mu/ ikaa l opgeluisterd tloor de korpsen ,,(loncordia" (Vorden), „Sursum

• i den), , ,Nieuw Le „Vendcliers" (Baak), „Concordia" (He i
lo-(i . ) en het tamboerkoips ,,}ubal" (Vierakker-Wichmond).

Tijdens de openingsavond is er de m u / i k a l e medewerking van on/e p laa t se l i jke harmonie-
vereniging .Jubal". /aterdag na de optocht /al „Jubar samen met de .A'end i i t Baak
op het fees t t e r re in tv n mu/ikale en \endeliers-hulde brengen aan het Koningspaar. ,
De dorpskern \Viehmond is tijdens de K ol verlicht, t u i n e n en karak te r i s t i eke
punten staan dan in de schijnwerpers dankzij vele u k van de inwoners \ a n Wichmond
en de tuinverlichtingcomi
Zo is er de hele week voor elk wat wils. /ie het programma! t ' i t naam van best u u r e n commis-
sie Oranjecomité Vierakker-Wichmond wens i l - heel plc/icrige en /onnige Oranje-

i 'k .
l l ank Rie tman. \ o o r / i l t <

Programma Oranjefeestweek
Zaterdag 2 2 augustus

hel ( ) r ; i

na mu/ikale hulde door mu/ickvex m het oude Konii
'JO.OO mr Kc hielen voor dames en heren hij k u n s t l i c h t , in

d. unes, i n l co l 3, . S( hielen \ t i je haan, inlc^ i

Na het vogelschieten dansen met showorkest GOIJDEN SILEN(

Zondag 23 augustus
13.00 u u ; : ( ) n < it voor fietsen. Start vanaf de tent op hel ter re in , i n l c <

Dinsdag 2 5 augustus w
Groots Kermismotorspektakel

chmond v ^^
ii jccomite heeft de Vordense A u t < ^^ il) V'AMX'.

,,de ( i r a a f s c hapi ijders" l u i iden om h ie i > > torspel-.
ie laten /ien, waarhi j < t i t hi j gin nstandigheden iri het circuit /al worden

hetrokki
Het circuit l" i uit onverhard terrein en /al /.o over/.ichtelijk

odat u als hcvoekei geen moment van dit spektakel hoed te m i

11 Ien /owel natuurl i jke als kunstmatige hinde ien.
De heren cou ken. l ' kun t dan ook
/ i j n et, omd n j)uhliek p i ' De avond /al van
deskundig commentaar wonlcn \oor/ien en hegint om l'.).00 uur. Hou hem v r i j , d i >

Kirideréi

Na afloop van dit spektakel is er rond 21.00 uur een gezellig samenzijn in de feesttent met
medewerking van het toporkest PRECIES. Toegang onder voorbehoud.

Woensdag 26 augustus Wielerronde
l let programma \
IS.00 uur : Vel

B-Amateurs.

Het Oranjecomité doet een beroep op iedereen om te vlaggen.

I let Oranjecomité stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade,
indien deze plaatsvinden in verband met de feestelijkheden.

Donderdag 27 augustus
het l

hum i i gDc ld t
,,De sleutel ligt onder de mat" in .S hedrijvt i dooi l lans van \

Ien. De/e avond woi< looi het hcs tuu r van de hejaarden-
en is toegankel i jk voor iedereen die tiO jaar ol' ouder en afkomst i

\ I C ' l aKKC' l C ' I I

iten.
Dus kom ki jken want het wordt : i die
on/e mie > c h t hc-hhen l

•rpl ici i t u tot niets , a l t i j d ge/el l i t»; en l i j n ! De : i worden
altijd gehouden op d< iur m hel

Ludg

Vrijdag 28 augustus
plein. D<

d e \ <

uur : Kegelen voor dames en heren van •

inl<
kinderspelen met t r a k t a t i e . Deelname ook O] M v o o r k i n d c -

olen in andc n. Na de kinderspelen van
ca. 14^B-17.00 uur gratis entree draaimolen voor de kinderen beneden de 13
jaar.

> uur: i

u u t : \ ^L

20.00 uur: ! ^̂  si SOUND SELECTION.
Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 29 augustus
' uur : < ke op/ocht m.m

17.00 uur: I

strijden.
•„'o.oouui: ! st SOUND SELECTION.

Toegang onder voorbehoud.

Zondag 30 augustus
ORANJELOOP

m 12.00 uu i op h <

10 l uurop l i
in en rond Yierakker \ \ i ( hmond op u

1 pp. voorde f) km en f f>, pp. \ooi de K 1

JEUGDSPORTDAG SV Soci i
De/e hei^int

aanwe/ii;-. Alle j c -u^d ui t X ' i e i akke r \ \ 'K hmond

de1 leeftijdyan 6 i n n a t u u r l i j k de
ntal i^unten . Na afloop is er voor alle

kinderen een verrassing.

PENALTYBOKAAL SV Soci i
Tijdi
bokaal. Opnieuw /ui len enkeh dc-di-

, i sxooi-c

Jeugdci>mm

Optocht van praalwagens zaterdag 29 augustus om 2 uur
Tuinverlichting
Vorig jaar is gebleken dat IHM verlichten van liet dorp Wichmond cvu sm

• I e - dorp was I c - c - s t c - l i j k \ c r l i c h t c-n hood evn I C - C - C M ic-kc- aanbl ik . Dit jaar wil len wc- dat i
M dooi nog nic 'c-1 aandacht te - besteden aan l i i l e i j k g- i de

-

lederec-n is nu al in de ui n in de- l « k ic-ts moois te lalc-n /ic-n. Dn- i i t c - n \\c'
u, in de leestweek van '22 t m 'M) a i ignstns , om c-c-n k i j k j e ' t c v koinc-n nemen in ons prachtig
verlichte dorp, wa. i l i c h t e tu inen en gel)onwen c - c - n sprookjesachtige aanbl ik
bieden.
Tot /iens en een prettig ( ) r a n j i nst!

De' l uinverlichtinffscomn



Dansen op het Oranjefeest
Wichmond-Vierakker

in de grote danstent (900 vierkante meter oppervlakte)

Vrijdag 28 augustus
< > m "20.00 uurdanscn niet i ju i / iekvan
Dans-en Shouorkest 'Sound Seleetion'

Zaterdag 29 augustus
dansen niet mu/iekvan Dans-en
Showorkest 'Sound Selectión'.

Zaterdagmiddag na de optocht (1RAT1S
D A N ' S K N t o t 17.00 uur.

Zaterdagavond vanaf 20.00 uur.

7 organg voorbehouden.

Terwijl u dit
leest, zwerven

duizenden
kinderen

hongerend
door de wereld.

Help ze nu!
Straks hoeft 't

niet meer.

terre des hommes
hulp aan kinderen In nood

tetótoon 070 36 37*10

GIRO 646900
DEN HAAG

Onze tankauto brengt u
PETROLEUM
voor uw haard.

Ruurloseweg 52 - Hengelo (Gld.)
Tel.05753- 1392
Goede en snelle service.

Ook voor: Zelhem - Velswijk - Halle - Baak - Steenderen - Toldijk
Olburgen - Hummelo.
Thans ook voor: Wichmond - Vierakker - Leesten.

Tevens automatische bevoorrading mogelijk.

VSfr*'-&

l I c t p mee aan verbetering van de behandeling

van kankerpatiënten. !

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING
K O N I N G I N W l l II l l M l N A F O N D S

COLLECTEPERICDE: 31 AUG.-SSEPT. 1992.BANKREK.: 70.70.70.007.POSTBANK 26000.

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit V orden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

BREOEVEUWORDEN: VER VOORUIT IN WITGOED

"Witgoed kiest u
beter bij Bredeveld"

l Kw^ilil-

TAPIJTEN en VINYL
in diverse breedtes

V^s, prachtige kollektie
•-•Ns. merkartikelen uit

•~5x voorraad leverbaar,
i voorde

scherpste prijs

WONINGTEXTIEL
— dekbedden en

overtrekken
— lakens
— dekens en spreien
— tafelkleden
— sierkussens
— sierkleedjes
— .matrassen
— handdoeken

GORDIJNEN en VITRAGES
romantisch, modern of
klassiek, zie onze

uitgebreide
Esfera-kollektie.
Alle gordijnen
worden in ons
eigen atelier
vakkundig
gemaakt.

Zie ook onze
7 000 m2 grote
meubeltoonzalen
en
op de 2e verdieping
de uitgebreide
slaapkamerafdeling

Ruim 30 jaar hét vertrouwde adres

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752 l 5 l 4

ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190

J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

Wij wensen u allen
ln prettig oranjefeest!
Voor complete woninginrichting naar

interieuradviseur

Warnsveld • Rijksstraatweg 39 - Tel. 05750-26132

Kom eens kijken in onze winkel naar de geshowde fietsen
en snorfietsen met meer dan 100 stuks van

UNION - SPARTA (MET)
BATAVUS - GAZELLE - M.B.K.

Zweverink
Uw fietsspecialist

lekinkS, Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-2888

Ook voor reparatie (24-uur service) en verhuur.

De ABN-Amro heeft alles in huis om 't u financieel naar de zin te maken.
Maak er vooral gebruik van.
't Geeft ook een feestelijk gevoel, als uw geldzaken goed geregeld zijn.

Raadhuisstraat l, tel. I886 ABN'AMRODebank

Wij maken massief eiken
meubelen naar uw eigen
keuze en ontwerp

Diverse bankstellen, kasten, wandmeubels, klapta-
fels,, eet hoeken, knopstoelen, ronde, rechthoekige
en ovale tafels (bladdikte 5 cm.), buroos, boeken-
kasten, dekenkisten, hoek- en lade kasten, ledikan-
ten, kaarsen- en .asbakstandaards, lampenstan
daards (gedraaid) diverse maten.

J.W. Klein Kranenbarg & Zn
Hackforterweg 31, Wichmond, telefoon 05754-1269
Kerkstraat 9, Vorden, telefoon 05752-2425

Pracht collectie

Fietsen,
Brommers,
Boomzaagmachines
Motorgazonmaaiers

Verkoop,
reparatie,
inruil,
ond. verkoop.

in vorden e. o.

P TT BLEUMINK
(/)(/) TWEEWIELERS
^•^ VERKOOP - VERHUUR - REPARA TIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

Binnenkort verkoop van alle z.g.a.n. verhuurfietsen en inruilers voor zeer aan-
trekkelijke prijzen. Reserveren is nu al mogelijk!

AANNEMERSBEDRIJF

tp PEELEN
rf-X. t

' Steenderen - Wichmond
Telefoon 05754-1450

Het
bedrijf
voor:

* nieuwbouw
* stallenbouw
* sleufsilo's - mestkelders

* onderhoud - verbouw
* houtprodukten
* machinaal timmerwerk

Optocht van praalwagens zaterdag 29 augustus om 2 uur



Het is alweer de 17e keer dat we de Ronde van Wichmond orga-
niseren en wel op woensdag 26 augustus midden in de feest-
week dus. Dat er grote belangstelling is moge blijken uit de vele
inschrijvingen uit alle delen van het land.

Om 18.00 uur valt hel s ta r t schot voor de veteranen met als R'l V-er Jan Pieten
plaatselijk iavoi ie t .
I let s t a r t s cho t /al om 19.30 uur klinken voorde Amateurs-B voor hun 41 rondjes (r>0
km) met vele R'lV-ers aan het vertrek.
Als plaatseli jke laboi ieten de gebroeders Peters met Ruud als grote kanshebber (vorig
jaar winnaar!).

Hopende op mooi weer, vele toeschouwers wensen wij - organisatoren van de/e ronde
namens de R'IWierakkei-Wk hmond-een iedereen hele prettige feestweektoe.

De organisatoren:
Loy laken, RIK U en Bennie Peters.

VEEL TREFFERS BIJ OTTEN
"Bij ons scoort u vast wel!"
Als u nieuwe meubels wilt kopen, moet u toch eens bij OTTEN in Halle'gaan kijken.
Er staan daar in de verkoophal bankstellen, losse fauteuils, kasten, salontafels en
nog meer meubels, te kust en te keur! Allemaal heel mooi om te zien en degelijk van
makelij. Grote keus, niet alleen in modellen, maar ook in bekleding. U gelooft het
pas als u het gezien hebt. De kans is groot dat u treft wat u al lang zoekt.
Dat wordt scoren zonder moe te worden!

Losse-kussen-service
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen. Dat is praktisch en econo"- -
misch, want dan hoeft u niet direct een heel nieuw bankstel of een nieuwe fauteuil
te kopen. Vraag er eens naar.

Inruilservice
Als u nieuwe meubels koopt bij OTTEN, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte J
meubels. Dat is mooi meegenomen, dat is uw eerste winst! XÉF

Kom naar Halle, kom naar OTTEN «GP
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag geopend, behalve zondags. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur.
zaterdags tot 16.00 uur.

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

Meubelfabriek Otten b.v.
DE REGT, BLOEMENDAAL &WIEGERINCK

VOOR FINANCIËLE & FISCALE ZAKEN:
"ALLES IN HUIS"

('t is moar da'j 't wet)

Ruurloseweg 21 7251 LA Vorden Tel. 05752-1485 Telefax 05752-1689

CAFÉ-RESTAURANT

DE BOGGELAAR
Zalen voor bruiloften en partijen

Kegelcentrum

Speeltuin aanwezig

Specialiteit eten van de
'Wikinger steen'

VORDENSEWEG 32 WARNSVELD
TELEFOON 05752-1426

Autobedrijf Polman
Vordenseweg 21-23
Warnsveld -tel. 05752-3568

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

kunt u bij ons terecht.
• Bespreek vroegtijdig uw

APK-keuring.

Ons bedrijfis gelegen aan de weg
Warnsveld-Vorden.

• Bovag lid - APK keuringsbedrijf.

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN

TELEFOON 05752-3163

Uw leverancier van o.a.
Case-International trakteren

; Deutz-Fahr

PZ Zweegers
:- Strautmann

:- Veenhuis
:- K.E.W. hogedrukreinigers

•: :• Galagher schrikdraadapparatuur

Machines

CAFÉ - REST.

„Se Herberg" O
Dprpsstraat 10 - Vorden - Tel. 2243

Voor al uw

naar

TIMMERBEDRIJF

Fa. Haggeman
Broekweg 17 - Wichmond - Tel. 05754-1351

J.W. v.d. BRINK
Lankhorsterstraat 13 MENGVOEDERS - GRANEN
7234 ST Wichmond KUNSTMEST - BRANDSTOFFEN
Tel. 05754-1257 en 1891 RUWVOEDERS

Wij wensen
U allen

'n gezellig
Oranjefeest!

Omdat wij onze kwaliteit nu
stoelen of banken steken, staan wij
vrijwillig onder controle van...

Afnemers
Controle

op
Veevoeder

zetwerk

niet alleen tekst verwerken
maar tekst en beeld (foto's, logo's)

vormgeven tot een goed
en 'mooi' geheel

dat gezien mag worden.

drukwerk

ook wij kunnen copieëren
maar daarnaast hebben wij

drukpersen staan voor hetgeen
kwaliteit moet zijn.

de mogelijkheden in
drukkleuren en papiersoorten
zullen u versteld doen staan.

fwerking

vergaren, lijmen tot bloks,
hech'in, vouwen, inbinden.

allerro^Aogelijkheden die we
^A in huis hebben om

he^BBkwerk 'af te maken.

DRLKKteiJ
WEEVERS

meer dan alleen drukker
van geboorte- en trouwkaarten

LOONBEDRIJF

KORENBLEK
Tel. 05750-20853

MESTHANDEL

J. KORENBLEK
Tel. 05754-1509

en medewerkers

wensen u 'n prettige
feestweek

Wij verzorgen al uw

metsel- en
timmerwerken
Zoals:
nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

Fa. J.J. Hartemink & Zn.
IJsselweg 6 - Vierakker - Tel. 05750-21852 en 21543

Kwaliteit
vlees en vleeswaren
SLAGERIJ

B.G.VLOGMAN
BONENDAAL 7 - WARNSV' 0-23424

ZUTPHENSEWEG 16 -VORDEN '52 1321

KWALITEIT
DOOR ERVARING

EN VAKMANSCHAP

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkerscstraat\\

SG Vicrakker

Tel. 05754-1361

Alles op gebied van
landbouw, stalinrichtingen en
konstruktiewerk

Verder motormaaiers, bosmaaiers,
tuinpompen, ijzerwaren en

. landbouwgereedschap

Ook vrije merk benzine

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. W. BESSELING
KOEKOEKSTRAAT 1 - VIERAKKER - TEL. 05750-21628

Autobedrijf

Dik Langwerden
Lankhorsterstraat 28 - Wichmond - Tel. 05754-1621

Verkoop van nieuw en gebruikte auto's.
Inruil mogelijk.
Voor al uw onderhoud en reperaties.
Ook voor banden en uitlijnen.
Incl. montage en balanceren.

erkend A.P.K. keuringsbedrijf

Varkenshandel

Hans Fransen
Voor een goede afzet van slachtvarkens en zeugen

Wenst U een plezierig
en gezellig Oranjefeest

Ook tijdens het Oranjefeest voor noodslachting
dag en nacht bereikbaar.

Tel. 05754-1922 — Fax: 05754-1758

VOOR AL UW VOORKOMENDE
SCHILDERWERKZAAMHEDEN

• Ik schildersbedrijf

Lankhorsterstraat 12
7234 SR Wichmond
Tel. 05754-1842

Wij wensen U een
prettige feestweek

CAFÉ-RESTAURANT

tt DEN BREMER"

Het adres voor al uw
bruiloften en partijen
Tel. 05755-1205
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