
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 30 - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010
Telefax 05752-1086 - Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / ABN AMRO nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 11 augustus 1994
56e jaargang no. 20

Lid Nederlandse Nieuwsblad Pers

Hoofdredactie: L.G. Weevers - Redactie: Peter Besselink

Correspondenten:
A. Velhorst, Het Wiemellnk 11, tel. 05752-1688

H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35, tel. 05754-1310

Verschijnt éénmaal per week.

Abonnement f 36,- per jaar <inclusief 6% BTW)
Losse mm-prijs 41 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald, worden
verhoogd met f 2,50 administratiekosten.

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties is
zonder toestemming van de hoofdredactie niet toegestaan.

Staringavond
een succes
Ondanks het feit dat het op de laatste
Staringavond nog warmer was, kwa-
men toch nog 150 personen naarde ka-
pel in de Wildenborch om deze avond
mee te maken.
Dit keer was ook de heer Staring, bewo-
ner van kasteel De Wildenborch zelf
aanwezig om samen met zijn tuinlie-
den de aanwezigen door de tuinen van
het landgoed te leiden. Onderweg
kreeg men tevens informatie over het
kasteel de Wildenborch en over één
van zijn bekendste bewoners, de dich-
ter Staring.
Deze dichter kwam later op de avond
opnieuw in 'beeld' toen Diny Hiddink
uit Lochem gedichten van Staring
voordroeg. Johan Pardijs verzorgde
een diapresentatie over de fraaie om-
geving.

De kapelcommissie die jaarlijks deze
Staringavonden organiseert (er zijn da-
mes die al 25 jaar lang de koffie verzor-
gen) is voornemens om voor het volg-
end jaar de diapresentatie met nog
meer beelden uit te breiden. Hoewel
de belangstelling dermate groot is,
blijft het aantal Staringavonden op
twee gehandhaafd. Dit om ondermeer
de natuur op het landgoed te bescher-
men.

De Lindese molen
De Stichting De Lindese Molen geeft
deze maand nog vier keer de mogelijk-
heid om de molen te bezichtigen. De
data zijn 10,17,24 en 31 augustus. Op
de eerste datum begint dan tevens het
programma'verhalen onderde molen'.
Bij toerbeurt worden dan door Peter
Hoefnagels, Ben en Trude Rogmans,
Diny Hiddink en Gery Groot Zwaaf-
tink allerhande verhalen verteld.

Jeugddienst
in de openlucht
Op zondagavond 14 augustus zal op
het grasveld achter de Gereformeerde
Kerk een openluchtdienst plaats heb-
ben (bij slecht weer binnen). Het the-
ma van deze avond zal 'Vrij van zor-
gen' zijn. Voorganger is P.W. Dekker
uit Zutphen en verder zal het jonge-
renkoor uit Halle haar medewerking
verlenen. Bezoekers worden verzocht
een eigen stoel mee te nemen.

Spelletjesmiddag
Op woensdagmiddag 17 augustus zal
in Het Dorpscentrum een spelletjes-
middag worden gehouden voor de
jeugd. De organisatie hoopt dat er
veel kinderen naar deze gezellige
middag zullen komen. Voor meer in-
formatie zie advertentie.

Kunstmarkt
In samenwerking met de VVV houdt
de Almense kunstenaar Bert Mens op
zaterdag 13 augustus een grote kunst-
markt op het Marktplein. Uit het hele
land zullen de kunstenaars deze dag
naar Vorden komen om hun werk te
presenteren. Vele vormen van kunst
zullen op deze markt vertegenwoor-
digd zijn zoals aquarellen, etsen, ke-
ramiek en sieraden. De kunstmarkt is
voor iedereen vrij toegankelijk.

Rommelmarkt
Sanclust
A.s. zaterdag 13 augustus kan men
weer snuffelen op de rommelmarkt
van zangvereniging Sanclust uit
Steenderen. Het Gijsbertplein in
Bronkhorst staat dan weer vol met al-
lerhande spullen zoals boeken, platen,
serviesgoed, glaswerk, kinderspul, cu-
riosa en nog veel meer.

725 aanspanningen doen mee aan koetsentocht op 14 augustus

Volop demonstraties op kasteelweide

Demonstraties zoals die
op de gemeenteweide
worden gehouden.

Aanstaande zondag houdt 'In de
Reep'n' voor de 18e keer een koet-
sentocht door de landelijke omge-
ving van Vorden. Er zullen in totaal
125 aanspanningen aan de start
verschijnen. Naast de tocht zijn er
voor het publiek de gehele dag de-
monstraties op de kasteelweide. De
rit van de koetsen wordt aan het
eind van de middag afgesloten met
een defilé door het dorp.

Voorzitter Johan Norde van 'In de
Reep'n' is van menig dat er dit jaar
weer een heel gevarrieerd aanbod van
rijtuigen aan de start zal verschijnen.

Norde: 'Zo doet bijvoorbeeld de
bondskampioen Van de Voorde uit
België mee. Verder komen 20 van de
125 aanspanningen in aanmerking
voor jurering voor het Nederlands
Kampioenschap. De rit in Vorden is er
dus één die landelijk meetelt.'

Het gezelschap vertrekt 's ochtends
vanaf kasteel Vorden. Na een sherry-
stop bij kasteel De Wiersse, keren de
koetsen rond het middaguur terug op
de kasteelweide van het gemeente-
huis. Daar kan het publiek de koetsen
bekijken en genieten van de vele de-
monstraties die op dit terrein zullen
worden gegeven. Zo is stalhouderij
Meijer present met de Drijmeijer. Dit
is een Friese sjees waarvoor de stal-
houderij een eigen boom heeft ont-
wikkelt, waardoor het mogelijk is dat
een paard 180 graden voor de sjees
kan draaien. De Drijmeijer is een
nieuw onderdeel van de stalhouderij.

Ook de Vordense dierenarts Noord-
kamp zal een demonstratie verzorgen
met zijn 'Lipizaner'.

Defilé
Na de lunch, wanneer de demonstra-
ties op de kasteelweide gewoon door-
gaan, zulk^de koetsen richting Del-
den en Happart vertrekken.
Norde: 'Bij het Ludgerusgebouw zul-
len de leden van de stichting Vierak-
ker/Wichmond defilé afnemen in his-
torische klederdracht. We vonden dat
we het 12ü^arig bestaan van Vierak-

WWmker en lond niet onopgemerkt

voorbij konden laten gaan. Voor het
publiek in die plaats zal ik dan ook de
aanspanningen van commentaar
voorzien zodat de toeschouwers iets
meer te weten komen over de achter-
gronden van de koetsen.'

Ook in de bebouwde kom van Vorden
is er 's middags een defilé.

Norde: 'Daarna is op het kasteelter-
rein van het gemeentehuis de-prijsuit-
reiking. Ook zal er dan een tuigpaar-
denconcours worden gehouden waar
nationale toppers aan ckdnemen
zoals Henk Hammers uit

Routebeschrijving
Ochtendroute; oprit kasteel Vorden af richting dorp, recht Horsterkamp,
Rechts Stationsstraat, links Burg. Galleestraat, rechts Almenseweg, links
oprit kasteel Den Bramel, links Almenseweg, recht Het Enzerinck, links
Larenseweg, rechts Enzerinckweg, links Galgengoorweg, links School-
huisweg, links Wildenbrochseweg, De WildenBorch, rechts Nijlandweg,
Vordenseweg, rechts Schoneveldsdijk, links achteroprit kasteel De Wiers-
se (sherrystop), rechts Wiersseallee, rechts Ruurlosweg, links Onsteinse-
weg, rechts Schuttestraat, links achteringang kasteel Vorden. Middagrou-
te: achteruitgang kasteel Vorden, rechts Schuttestraat, rechts Schimmel-
dijk, rechts Waarlerweg, links Veldslagweg, rechtdoor Hamminkweg,
rechts Riethuisweg, links Baakseweg, rechts Hackforterweg, rechtdoor
Baron van de Heijdenlaan, rechts Vierakkersestraatweg, defilé, kasteel
Suderas, rechts Boshuisweg, rechts Koekoekstraat, Hackfortselaan,
rechts Baakseweg, kasteel Hackfort, links De Eldersmaat, opvang voor
defilé, rechts Rondweg, links Deldenseweg, links Nieuwstad, links Raad-
huisstraat, rechts Dorpsstraat, rechts horsterkamp, oprijlaan kasteel Vor-
den.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 14 augustus 10.00 uur dhr. W.J. Schot
uit Vorden; 19.00 uur Openlucht jongerendienst.
Voorganger: ds. P.W. Dekker, Zutphen. Plaats:
achter de Geref. Kerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 14 augustus 10.00 uur ds. R. Hasse-
fras, Barchem. Bev. ambtsdragers; 19.00 uur
jongerendienst (openluchtdienst) achter G.K.
ds. P.W. Dekker, Zutphen.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 13 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 14 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Nederlandse Gezangen.
Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 augustus
Pastoor E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 augustus 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

Huisarts 13-14 augustus dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 13-14 augustus J.H.H, de Lange,
Lochem, tel. 05730-54357. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-
12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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.

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 et/
min).

Maatschappelijk wede
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje augustus: mevr. Wolters, tel.
1262, b.g.g. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter. tel. 05752-
1256.

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag
9.30-15.00 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. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIKRAKKKR - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 augustus 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 13 augustus 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 14 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 augustus
Pastoor E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

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

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling 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-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: 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.

Een sfeeropname van een combinatie die in voorgaande jaren deelnam.
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Telefoon gemeente: 05752-7474.

• Het gemeentehuis is open van
nuiandag tot en met vrijdag van
8.00 M 12,30 uur- óp woensdag
ook van J3 JO tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
Opafspraafc ; ^i^-M^lf.:" 'i

Wethouder M. Aartsen-dén Harder:
donderdagmorgen van9-10 uuren
volgens af spraak.

broek: donderdagmorgenOÖÖ'
11 M uur en volgens af spraak.

Afspraken kunne n telefonisch
warde n gemaaktbij de receptie van
het gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

In de week van l tot en met 5 augustus
1994 hebben burgemeester en wet-
houders de volgende vergunningen
verleend:

— H. Brinkman voor het bouwen van
een berging op het perceel Molen-
weg 14 in Vorden;

— L.A.M. Wolsing voor het bouwen
van een berging op het perceel P.
van Vollenhovenlaan 2 in Vorden;

— H.G.A. Sueters voor het gedeelte-
lijk slopen van een winkel aan de
Dorpsstraat 15 te Vorden;

— Fam. Lebbink voor het slopen van
twee schuurtjes aan de Ruurlose-
weg 80 in Vorden;

— Jansen's Metaalwaren Vorden BV
voor het slopen van diverse lood-
sen aan de Industrieweg l in Vor-
den;

— Stichting Festog voor het vellen
van 3 esdoorns op het perceel het
lebbink 9b in Vorden;

— B.E. Wagenvoort voor het vellen
van 2 populieren op het perceel
Riethuisweg 2 in Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift tegen
deze vergunningen in te dienen

Thuis Best neemt Woningbedrijf Zelhem over

Aantal woningen uitgebreid
Door overname per l januari 1995
van het Gemeentelijke Woningbe-
drijf van Zelhem zal Woningstich-
ting Thuis Best vanaf genoemde da-
tum niet alleen actief zijn in Henge-
lo (Gld) en Vorden maar ook in Zel-
hem. Over de overname is inmid-
dels een principe-overeenkomst be-
reikt.

Het aantal verhuur-eenheden van
Thuis Best zal op die manier worden
uitgebreid van 1438 naar ruim 2300
woningen. De keuze is op Thuis Best
gevallen, omdat deze woningstich-
ting het beste kon voldoen aan de
voorwaarden, die door de gemeente
Zelhem bij de privatisering van het
woningbedrijf zijn gesteld. Daarnaast
bestaat er maar weinig verschil tussen
de culturen van Zelhem en Hengelo.
Voor de huurders zal er relatief weinig
veranderen. Door naast de woningen
ook het personeel over te nemen, kan

worden gesteld dat de kwetsbaarheid
van de woningstichting behoorlijk
wordt verminderd, hetgeen ten goede
zal komen in de richting van de huur-
ders. Nu de overheid zich terugtrekt
uit de sociale volkshuisvesting is het
voor Thuis Best belangrijk om het
woningbestand te vergroten om zo-
doende risico's te verkleinen.
Voor de huurders in Zelhem, waar
overigens nog een filiaal voor Thuis
Best wordt gezocht, zal in de komen-
de maanden een verdere samenwer-
king/ eventueel opgaan in de Huur-
dersvereniging worden uitgewerkt.
Overigens dient de gemeenteraad van
Zelhem de principe-overeenkomst
nog goed te keuren.

Nu Zelhem dus heeft gekozen voor de
woningstichting Thuis Best, zullen de
gemeentelijke woningbedrijven van
Steenderen en Hummelo en Keppel
zich nader gaan beraden.

Chem-Dry verlengt
de levensduur
van uw tapijt
Het is niet alleen plezierig om op een
schoon en fris tapijt te leven, het is van
levensbelang voor het tapijt dat het re-
gelmatig een goede schoonmaakbeurt
krijgt, aldus mevr. H. van Hoof-Kam-
phuis van Chem-Dry Zutphen.

Zand, pekel, modder, huisdieren en
dergelijke zorgen ervoor dat het tapijt
ervuil uit gaat zien en als het niet gron-
dig wordt gereinigd, zal het tapijt veel
sneller slijten.
Veel mensen hebben slechte ervarin-
gen met het doe-het-zelf reinigen van
tapijt. Vaak blijft het niet alleen lang
nat, maar het lijkt wel of het tapijt na
het reinigen veel snellervuil wordt dan
daarvoor. Dat komt door zeepresten
die kleverige bestanddelen bevatten

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van l tot en met 5 augustus
1994 zijn de volgende aanvragen om
een bouwvergunning ingekomen:
— Th. Derksen, voor de bouw van

een woning aan het Addinkhof 4 in
Vorden;

— Stichting Urtica, Reeoordweg 2 in
Vorden, voor het vernieuwen van
een stal.

ONUMENTENDAG
VORDEN 1994

Op zaterdag 10 september 1994 vindt
de monumentendag 1994 plaats. De
VVV heeft een fietsroute uitgestip-
peld langs diverse monumenten.
Deze monumenten zijn toegankelijk
van 10.00 tot 17.00 uur.'Meer inlich-
tingen kunt u krijgen bij de VVV op
het marktplein in Vorden, telefoon
05752-3222.

waardoor snellere vervuiling optreedt.
Daarnaast kan het tapijt door onvak-
kundig gebruik van reinigingsmidde-
len beschadigd worden, aldus mevr.
Van Hoof.
Chem-Dry doet het anders. Zij maken
het tapijt bij de klant thuis schoon met
middelen die niet alleen milieuvrien-
delijk zijn, maar ook geen kleverig re-
sidu in het tapijt achterlaten zodat het
tapijt net zo lang schoon blijft als
nieuw. Nadat het tapijt gereinigd is, is
het in de meeste gevallen droog in één
uur. Daarnaast wordt het tapijt voor-
zien van een beschermlaag. Hierdoor
wordt minder vuil in de tapijtvezel op-
genomen terwijl vlekken veel makke-
lijker te verwijderen zijn.

Nadat er door ons gereinigd en be-
schermj^, is het onderhoud veel een-
voudige^^eet mevr. Van Hoof te ver-
tellen. Met de Chem-Dry vlekkenblus-
ser kunnen de gevolgen van kleine on-
gelukjes vlekkeloos worden wegge-
werkt. (Zie advertentie in dit num-
mer.)

The Spikes
inDeWoage
Op zaterdag 13 augustus speelt in de
grote zaal van dancing De Woage de
topformatie The spikes uit België.
Een groep die garant staat voor een
perfect stukje muziek ondersteund
door een zeer geavanceerd PA-sys-
teem. Naast deze topformatie is er
nog veel meer te doen. Er zijn name-
lijk twee discotheken op de beneden-
verdieping waar de meeste recente
platen uit de top-40 gedraaid worden.

De agrarische 'open dag' die de ABTB,
CBTB, ZMO en de Plattelandsvrouwen
zaterdag organiseerden, is een groot suc-
ces geworden. Ruim 300 deelnemers,
waaronder een groep Hongaarse jonge-
ren en een paar Roemenen, meldden
zich zaterdagmorgen op het marktplein
voor een 30 kilometer lange fietstocht
waarin opgenomen een bezoek aan een
aantal bedrijven.

Bij de start kregen de deelnemers een
informatieboekje waarin met daarin
opgenomen een routebeschrijving en
een prijsvraag. Zo kreeg men onder-
weg o.a. een viertal graansoorten voor-
geschoteld en moesten de deelnemers
aangeven wat tarwe, haver, rogge of
gerst is.
Als eerst bedrijf werd een bezoek ge-
bracht aan het melkveebedrijf van Be-

rend en Hermien Fokkink in het buurt-
schap De Wiersse. Dit bedrijf met ca.
50 koeien doet aan 'zomerstalvoede-
ring', wat inhoudt dat de dieren de ge-
hele zomer binnen blijven. Hier werd
tevens een videofilm gedraaid over de
varkenshouderij.

In de kapel in de Wildenborch stonden
de dames van de Plattelandsvrouwen
de deelnemers op te wachten met heer-
lijk gebakken pannekoeken. Men
hoefde niet lang op deze Hollandse
lekkernij te wachten want de honder-
den pannekoeken werden in no-time
op de acht gasstellen gebakken. Een ac-
cordeonmuziekje verhoogde de gezel-
lige sfeer tijdens deze smulpartij.

Vanuit de kapel was met maar een
klein eindje fietsen naar de volksster-

renwacht Phoenix. Een drietal verte-
genwoordigers van de sterrenwacht ga-
ven tekst en uitleg over ons heelal.
Tot slot van deze agrarische dag werd
eeri bezoek gebracht aan het bedrijf
van de familie Smeerdijk in Warns-
veld. Dit bedrijf heeft behalve koeien
een 200 schapen. Hein Smeerdijk liet
zien hoe je de klauwen van de schapen
moet 'bekappen' en hoe schapen, alvo-
rens ze naar een keuring gaan, 'getoi-
letteerd'worden. Leden van de plaatse-
lijke imkersvereniging vertelden het
een en ander over bijen en verkochten
daarbij tevens potten met honing.
Tegen vieren waren de laatste deelne-
mers weer in Vorden terug en kreeg de
heer H. J. Schieven uit Steenderen een
pakket levensmiddelen overhandigd.
Hij had nl. de prijsvraag het best opge-
lost.

voor de
Inmaak^

P.s. partij

l NM AAK-
GLAZEN

voor spec/o/e prijzen

Fa. JANSEN
smid

Bleekstraat 1
Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1360

de blauwe hand.
05752 2223 vorden
burg.galleestraat ^
36

tijdelijk zomerkorting op:
tafelkleden - bankkleden -
houten bloemetjes..

Schoenmakers

arkensvlees
eel keus

errassend lekker
oordelig

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 MO 7,95
Grove verse worst 1 k<io 9,95
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 RHO 7,95
Rundergehakti kiio 12,50

Schouderkarbonades 1 k,io 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

500 gram Babi Papigang
+1000 gram

Bami of Nasi
10-
SPECIALITEITEN

Studenten-
steaks

4 betalen

Boterhamworst
100 gram 0,98

Fijne Leverworst
250 gram 1,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,0 v)

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Hamlapjes
1 kiio 10,45

Fricando
1 kiio 13,90

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
te!:08347-81378 tel:05752-3008
'l MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN '

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

2 BOS BLOEMEN NAAR KEUZE

volop
BOERENKOOL-

2 BEGONIA'S
9,95

3 KAAPS VIOOLTJES
4,95

en
PREIPLANTEN

ACTIVITEITENMIDDAG VOOR KINDEREN

"OUDHOLLANDSE
SPELLETJES"

IN HET "DORPSCENTRUM"

op woensdag 17 augustus
van 13.30 uur tot 16.00 uur
leeftijd van 6 t/m 12 jaar
entree f 3,50 incl. tractatie

'%t 'Dorpscentrumgeeft u de ruimte'

/TicHTine
DORP/CEflTRUm
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

• Weinig water, waardoor
bijna elk tapijt binnen
een uur weer droog is

• Volkomen veilig en on-
schadelijk

• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken, zo-
dat uw tapijt zacht, fris en
net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt

• Wij reinigen ook meu-
belstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie!

CHEM-DRY* Tel. 05750 4 33 77

Bij inlevering van Uw volle kleurenfilm

gratis FOTOLIJST

t.w.v. O. T O

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

OP = OP

En natuurlijk de 2e afdruk gratis.

VANDAAG GEBRACHT - MORGEN KLAAR

Dorpsstraat 20-7251 BB VORDEN
Telefoon 05752-2812

Floralia
NAJAARS-
BLOEMSCHIKCURSUS
o.l.v. Mevr. Janneke Blankenberg

donderdag 18 augustus
donderdag 25 augustus
donderdag 1 september
donderdag 8 september
maandag 12 september
donderdag 15 september

van 20.00-22.00 uur in het Dorpscentrum
Kosten f 30,- (excl. materiaal)

Opgave en informatie:
Mini Jansen, tel 2996 - Dini Oosterink, tel. 2945

Sterkste man van Hengelo 1994
DINSDAG 16 AUGUSTUS A.S.

TERREIN WICHMONDSEWEG 41

Inschrijving is nog open - Aanvang 19.30 uur - Parkeren en entree GRATIS.

Touwtrekken 1994
OM HET KAMPIOENSCHAP VAN HENGELO

DONDERDAG 18 AUGUSTUS A.S.
TERREIN WICHMONDSEWEG 41

Aanvang 19.30 uur - Parkeren en entree GRATIS.



Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken die onze
trouwdag tot een onvergetelij-
ke dag hebben gemaakt.

Aben
Annie Velhorst-

Harmsen

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven na het overlij-
den van mijn man

E.J.A. JANSEN

Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u op
deze wijze onze oprechte
dank voor de belangstelling
die wij van u mochten ontvan-
gen.

Uit aller naam:
Mevr. J.Th. M. Jansen-Leene

Vorden, augustus 1994

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn man

HENDRIKJAN
BOUWMEESTER

betuig ik u mijn oprechte dank.

G. Bouwmeester-Hakkert

Tijdelijk adres:
Leeuwerikweide,
afd. Hackfort, Zutphen
Vorden, augustus 1994

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; el ke regel meer M,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
llchtlngenf 1,-ex tra.
Anonieme of dubieuze contactJes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante bèta-
Hng; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactJes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Kringloopbedrijf de Cir-
kel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

• Nieuw hoedenateiier: hoe-
den op maat, ook voor bruilof-
ten. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warns-
veld. Tel. 05750-22275/05750-
42844.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding, 2 ochtenden
per week. Brief onder nr.
V20-1. Bureau Contact, Post-
bus 22,7250 AA Vorden.

• NIEUW IN VIERAKKER:
trosanjers te koop. Vers van
het land gesneden. Vierakker-
sestraatweg 22.

• Oranjecommissie Medlertol
organiseert op 14 augustus
een fietsoriënteringsrit. Van-
af 13.00 uur, bij café Eykel-
kamp is de start.

• TE KOOP: West Highland
White Terrierpups (reuen)
met stamb. Tel. 05752-3048.

• TE KOOP: z.g.a.n. spring-
box (hotelbed) 80x190 van
f 698,- voor f 200,-; divanbed
80x190 + matras f 75,-; maho-
niehouten tafel + vier stoelen
f 200,-. Tel. 05752-2468.

BRMDWÖINilEN
Amputaties

BLOEDTRANSFUSIES
eii...soms een

troostend >voord.

GIRO 68 68

WE KUNNEN NIET ZONDER,
GEEN MINUUT.
Het Nederlandse Rode Kruis JL

15 augustus 1968 15 augustus 1993

Vorig jaar waren wij 25 jaar
getrouwd.
Wij hopen dit samen met onze
kinderen en U te vieren op D.V.
maandag 15 augustus 1994.

Christiaan Boersbroek
m en

Willemijntje Boersbroek-
van Maanen

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00
tot 17.30 uur in café-restaurant
'De Boggelaar', Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

augustus 1994
Geesinkweg 1, 7231 RE Warnsveld

• - V . : v .. • . . . . M . ,; .

Op zaterdag 20 augustus a.s. hoop
ik 80 jaar te worden.

D.H. Gerbscheid

Uit dankbaarheid wil ik dit vieren met
familie, vrienden en kennissen.

Daarom bent u van harte welkom
tussen 15.00-17.30 uur in Bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 in
Vorden.

De Delle 12
7251 A J Vorden

Na een moeilijke ziekteperiode, maar in gelovig
vertrouwen, heeft Herman zijn leven uit handen
gegeven.

HERMANUS WILHELMUS
MARIA HAGGEMAN

Hij was voor mij een lieve man en voor ons een
zorgzame pappa.

Hij is 48 jaar geworden.

Ria Haggeman-Withaar
Feiko 11 jaar
Aafke 10 jaar

7234 SW Wichmond, 3 augustus 1994
Broekweg 17

De teraardebestelling heeft plaats gehad zater-
dag 6 augustus op de R.K. Begraafplaats te
Vierakker.

Al te plotseling en volgens menselijk oordeel al
te vroeg is moeder uit ons midden heengegaan.
Tijd voor het nemen van afscheid was er niet.
Niemand had vermoed dat zij zo onverwacht
heen zou gaan. Dit maakt het afscheid des te
droeviger en zelfs haast niet te geloven.

Op 7 augustus 1994 overleed onze lieve moe-
deren oma

REINDINAHENDRIKA
GARRITDINA HISHINK

WEDUWE VAN HENDRIK JAN BIJENHOF

op de leeftijd van 61 jaar.

Vorden : Johan en Ineke
Jarno
Lisette

Hengelo (Gld.) : Gerdie en Jan
Emiel
Debby

Zutphen : Jan

Zelhem Erna en Jos
Kim

Hengelo (Gld.), Ruurloseweg 12

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag
12 augustus a.s. om 11.00 uur in 'Ons Huis',
Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.).
Zij die haar de laatste eer willen bewijzen
worden hierbij uitgenodigd.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om
12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Correspondentie-adres: J.G. Brekveld,
Maanstraat 32,7255 BB Hengelo (Gld.).

RECTIFICATIE ROUWADVERTENTIE

van vorige week betreffende

HEINTJE KAMPHUIS-
BLOEMKOLK

Op 30 juli 1994 op 77-jarige leeftijd thuisgebracht
had moeten zijn „Thuisgebracht" met een hoofdlet-
ter!.

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Olie bestellen?
Weulen Kranenbarg

bellen!
Tel. 05752-1811/1217

is een onderneming die
zich sinds 1959 bezighoudt met promotie-
aktiviteiten.
Voor deze dienstverlening zoeken wij een

FUNKTIE INHOUD;
- Het aanbieden van geschenkpakketten aan

personen ter gelegenheid van bijzondere
gebeurtenissen.

- Onderhouden van bestaande relaties en werven
van nieuwe relaties.

FUNKTIE EISEN;
- In bezit van auto en telefoon.
- Enthousiasme, doorzettingsvermogen en zakelijk

inzicht.
- Leeftijd min. 25 jaar.
- Woonachtig in Vorden.

WIJ BIEDEN;
- Een zelfstandige baan op free-lance basis met

een eigen tijdsindeling (8 uur per week).
- Ondersteuning bij uw aktiviteiten.
- Bij interesse kunt u schriftelijk solliciteren, liefst

met recente pasfoto.

Boulevard Heuvelink 201
6828 KN ARNHEM

UITSTAPJE VOOR OUDEREN
EN BEJAARDEN

op woensdag 31 augustus 1994
vertrek 9.00 uur precies

vanaf het Marktplein
Deze keer gaan we onder hét genot van koffie
met gebak, een fijne lunch, een natje en .een
droogje met gezellige muziek, de omgeving van
de Ooypolder. Berg en Dal en het Reichswald
verkennen.
Aan het eind van de reis wacht ons een over-
heerlijk diner in "t Pantoffeltje'. Einde diner is ca.
20.30 uur.
Voor dit gezellige uitstapje, waarvan de kosten

M| 80,- per persoon bedragen, kunt U zich
opgeven bij:

.
Fa. Braam Sigarenmagazijn
Fa. Helmink

.Fa. Kluvers
-a. Polman

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

Paradepaardjes
van Wolf

Betrouwbare 42 cm
benzinemaaiers van Wolf.
• Motor: 4-takt, max. vermogen

2,6 kW (3,5 PS)
• 40 cm maaibreedte
• Centrale maaihoogte-instelling
• Perfect maaien en vangen zelfs

bij nat gras

4.42 B f999,-

Wolf 4.42 BA

• Identiek aan het model 4.42 B
echter uitgevoerd met 3,5 km/u
achterwiel aandrijving

4.42 BA f1.499,-

DOE HET ZELF MARKT

Snellenberg
Rustoordlaan &-8
7211 AX Eefde
Tel. (05750) 12552

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jongbelegen Komijnekaas
500 gram

Oude Kaas
500 gram

CambOZOla romige blauwaderkaas
100 gram

Collection Roombrie 60+
100 gram

Mortadolla Italiaanse gekruide worst]
100 gram

Aardappelsalade metspekjes
200 gram

Bermuda-mix
250 gram
NIEUW! MOUSERENDE PASSION COOLER
wijn zonder alcohol

2.75

WILINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN?

LOGA BELLEN!
Tel. 05752-3100

Auto Materialen Vord«n

Tonny Jurriërfsl
AUTOSCHADE
\SJELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

dealer
Groot assortiment
voorradig. Alles tegen
zeer scherpe prijzen.

Handelsweg 4
7251 JG VORDEN
Tel./Fax 05752-3228

ZOMERSE AANBIEDINGEN

HEERLIJKE

APPELTAARTJES
gegarneerd met amandelspijs

Lekker hè!

DIT WEEKEND VOOR MAAR 5,95

ROOMBOTER-AMANDEL
GEVULDE KOEKEN

NU O VOOR 4,50

VORDENSE GEVULDE
KRENTEBOLLEN

met speciale vulling

NU PER STUK 1,25

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

DENK AAN DE
KEUR
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

THEMARECLAMES IN DE WINKELS
AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 11,12 en 13 augustus

MOOIE MAGERE

per kilo

ÜnlLLWUnOl diverse soorten

1,29100 gram

KEURKOOPJE voor donderdag 1 1 augustus:

SHOARMAVLEES

Öjv/O500 gram

SPECIAL: VLEESWAREN

Katenvarkens-
haasjes
100 gram

2,59

Gekruide
Rollade
100 gram

1,79

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSUGER Tel. 05752-1321

HANDGEPLUKTE
SPERZIEBONEN

per kilo l j

GRIEKSE

WITTE DRUIVEN
per kilo

MAANDAG
15AUG.:

PANKLARE
Spitskool

500 gram 1 fcO

DINSDAG
16AUG.:

PANKLARE
Bakschotel

500 gram fcOU

WOENSDAG
17AUG.:

PANKLARE
Zomer

Rode Kool
500 gram 1 fcO

*

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

APPELFLAPPEN

nu 1 ,50

NIEUW

NU

CHOCOLADE-
BROODJES

0,75nu

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



VRIJDAG 12 AUGUSTUS * ZATERDAG 13 AUGUSTUS * MAANDAG 15 AUGUSTUS

Vorder* Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514 meubelen De
VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS-en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

Auto Materialen Vorden

Het adres voor een zeer
compleet assortiment

auto-onderdelen,
accessoires,
onderhoudsartikelen
en gereedschappen.

Handelsweg 4
7251 JG VORDEN
Tel./Fax 05752-3228

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Geen cent teveel voor:
APK - Accu's - Banden

Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

Aanbieding!

CARAVAN
BANDEN 400x8
Incl. Montage
Incl. BTW

ACCU 36 Ah
Incl. Montage
Incl. BTW

UITLAAT COMPLEET
7/90-12/92
FORD FIESTA 1.0/1.1
Incl. Montage
Incl. BTW

in
Afspraak maken hoeft
niet. Klaar terwijl u
wacht. Alle merken en
types personenauto's
zijn welkom.

PRESENTEERT
IN DE GROTE ZAAL

IONDAG
14 AUGUSTUS
AANVANG 21.00 UUR

Jansen & gal j
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
ir 05750-22816

ii
D U VA U

SPARTA SPARTA
Donderdagavond wordt

woensdagavond
van 1830 tot 19.30 uur

CALLANETICS
1930-20.30 en
2030-2130 uur

AEROBIC

Evt. informatie:
Wilma Koers,

tel. 05752-2855.

STENEN -TEGELS

SPOORBIELZEN

TUINHOUT

TANKSTATION

G. WEULEN KRANENBARG EN ZN. B.V.

Ruurloseweg 45 Vorden Enkweg 3
Telefoon 05752 - 12 17 of 18 11 Fax 05752 - 16 48

J GOED EN NIET DUUR J

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg Z- Vorden
Telefoon 2219

Op de beginnerskursussen
en repetitiekursussen

P.D. Boekhouden
M.B.A.
Middenstands-

opleiding

is nog plaats.

D. Luichies, Noorseweg 8,
7213XWGorssel.
Tel. 05759-2873.

NIEUW
in onze grote sortering

zo uit Frankrijk

ELZAS-
BOLLEN

'n vleugje vakantie-
nostalgie

Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190

'De Banninkhof"
Banninkstraat 28
Hengelo (Gld.)

Gedrags- &
Gehoorzaamheidstraining

voor puppies, beginnende en gevorderde honden
(A- / B- / C-niveau)

Start: zaterdag 27 augustus a.s. om 16.30 uur
Voor inlichtingen en opgave:

Hans Lichtenberg: 05753-2042 (C)
Theo Lammers: 05730-56971 (A)

Wim Goris: 08364-7292 (B)
Jan Vredegoor: 05753-2968 (pup)

^̂ ^̂ •nn™iiiiîs Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden ~ Tel. 2783

mode voor
het héle gezin

fashion

dagen
moet alles
wegwezen»"

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Wij houden

KNOTSGEKKE
DAGEN

10 -11 -12 -13 augustus

5,- * 1 0,onze gehele
zomercollectie

gaat nu
de deur uit

voor,,,,

Profiteer hiervan en loop even binnen!!!

25,- * 30,



CONTACT
NIEUWS-/ ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 11 augustus 1994

'56e jaargang no. 20

Kunstmarkt
Zaterdag 13 augustus wordt er op het
Marktplein een kunstmarkt gehou-
den. Deze markt wordt georganiseerd
door de kunstenaar Bert Mens, in sa-
menwerking met de plaatselijke
VVV. Op deze kunstmarkt zijn o.m.
aquarellen, etsen, keramiek te bewon-
deren. Ook sieraden en diverse soor-
ten kunst liggen in de diverse kramen
uitgestald.

Bezichtiging modern
landbouwbedrijf
Dinsdagmiddag 16 augustus kunnen
belangstellenden bij de familie
Bouwmeester aan de Schuttestraat 26
terecht voor de bezichtiging van dit
moderne landbouwbedrijf. Hier kun-
nen drie takken van de veehouderij
bekeken worden. Zo kan een kijkje
worden genomen in de pluimveestal
voor legkippen. In de varkensschuur
mag men zeugen met biggen bekij-
ken. In de visgraatmelkstal kan men
terecht op het moment dat de koeien
worden gemolken. Belangstellenden
dienen zich op eigen gelegenheid naar
dit bedrijf te begeven.

De Knupduukskes
De folkloristische dansgroep 'De
Knupduukskes' organiseert op
woensdag 17 augustus in het Dorps-
centrum een folklore-avond met veel
dans en muziek.

Geen moonlight
swimming
In verband met de op handen zijnde
'koudere' weersomstandigheden
heeft het zwembadbestuur gemeend
om de zwemavond 'by Moonlight'
die voor zaterdag 13 augustus staat
gepland, geen doorgang te laten vin-
den. Wel wordt overwogen tweede
helft augustus (indien het weer daar-
toe aanleiding geeft) Moonlight
swimming te organiseren. Een paar
weken terug trok een dergelijke
avond ruim 500 belangstellenden.

Diplomazwemmen
Het badpersoneel van het zwembad
'In de Dennen' geeft dit seizoen nog
tweemaal de gelegenheid een zwem-
diploma te behalen, nl. aanstaande za-
terdag 13 augustus en zaterdag 3 sep-
tember.

Oranjecommissie
Medlertol
De Oranjecommissie 'Medlertol' or-
ganiseert zondagmiddag 14 augustus
een fietsoriënteringsrit. De deelne-
mers vertrekken vanaf Het Wapen
van Medler.

Petit Paris
De afgelopen dagen vond er rondom
de Galeriek van Riek Schagen aan de
Nieuwstad een artistiek buitengebeu-
ren plaats. Het was gezellig toeven in
'Petit Paris', waar tal van artiesten
aanwezig waren om de door hen ver-
vaardigde kunstwerken te showen en
uiteraard te verkopen. De deelnemers
aan deze expositie hadden allerlei
kraampjes ingericht met hun zelfge-
maakte etsen, schilderijen, keramiek,
zeefdrukken e.d. Het geheel deed erg
'warm' aan. De artistieke medewer-
kers waren na afloop zeer kontent,
want er werden in 'Petit Paris' goede
zaken gedaan. Opvallend aan deze
expositie het aantal bezoekers dat van
buiten Vorden kwam. Onder hen vele
vakantiegangers.

50.000ste bezoeker 'In de Dennen'

NATIONALE
-_ «f ACTIE

Op de -tot dusver - topdag van het zo-
merseizoen, donderdag jl., kwamen in
totaal 2.000 bezoekers verkoeling zoe-
ken in het zwembad 'In de Dennen'. Het
betekende tevens dat die dag de 50.000-
ste bezoeker de kassa van het zwembad
passeerde.

Wie exact de jubileumbezoeker was, is
moeilijk te achterhalen want vrijwel ge-
lijktijdig kwam de familie Ruiter (va-
der, moeder, dochters Maike, Sanne en

Aniek en opa en oma binnen. De fami-
lie Ruiter, afkomstig uit Zwolle, was
zich uiteraard van de prins geen kwaad
bewust, maar vonden het maar wat
leuk dat chef-badmeester Martin Wes-
terik moeder Ruiter een bloemetje
schonk terwijl de rest van de familie
die dag gratis toegang tot het bad
kreeg.
Het is met het extreem warme weer
wel bijzonder hard gegaan met de be-
zoekers, want amper drie weken gele-

den werd de 250.000ste bezoeker be-
groet. "Wanneer het weer nog een dag
of tien met deze temperaturen blijft
aanhouden, dan verwacht ik deze
maand nog de 60.000ste bezoeker en
dat zou een absoluut record zijn", al-
dus een optimistische Martin Weste-
rik.
Intussen deed de familie Ruiter zich te-
goed aan de consumpties in de kantine
die hen ter gelegenheid van dit 'jubi-
leum' werden aangeboden.

Vordenaar droef stuiver bij
aan Nationaal Monument
Toeristen uit Nederland die in Pa-
rijs het Hotel des Invalides bezoe-
ken zullen er geen weet van hebben
dat een uitbreiding van het gebouw
aan het begin van de 19de eeuw
werd meegefinancierd door hun
voorouders. In die jaren vormde
Nederland immers een deel van het
grote Franse rijk en in het hele land
werd geld ingezameld voor dit edele
doel.
Vordenaren hoeven niet zo ver te rei-
zen om een monument te kunnen zien
waaraan hun dorp heeft meebetaald.
Dat is het Nationaal Monument op het
Plein 1813 in Den Haag. 125 jaar ge-
leden, op 17 november, werd het mo-
nument onthuld in aanwezigheid van
een Vordenaar.
In 1862 vormde zich uit de Vereeni-
ging van en voor Industrieelen een
Hoofdcommissie die het herstel van
de onafhankelijkheid van Nederland
wilde herdenken. Van de drie plannen
die men ontwierp zouden er twee
worden uitgevoerd: een Nationaal
Monument in het Willemspark in Den
Haag en een gedenknaald op het punt
waar de Prins in 1813 in Schevenin-
gen was geland. Een nationale am-
bachtsschool in Amsterdam zou er
niet komen.
Na veel onderlinge ruzies besloot de
hoofdcommissie een prijsvraag uit te
schrijven voor een monument waarop
behalve koning Willem I ook het drie-
manschap Van Hogendorp, Van Lim-
burg Stirum en Van der Duijn van
Maasdam (dat in 1813 de Prins had
uitgenodigd uit Engeland terug te ke-
ren) zouden worden herdacht. Hoe-
wel het winnend ontwerp pas in juni
1864 bekend werd, was al een half
jaar daarvóór, op 17 november 1863
(onafhankelijkheidsdag), de eerste
steen gelegd. Die eerste steen bestond
uit een kolossaal brok Bollendorfer
zandsteen. Het zou nog zes jaar duren
voordat het monument gereed zou
zijn. Naast de hoofdcommissie wer-
den in het land honderden lokale com-
missies gevormd. Gelderland, dat 116
gemeenten telde, kende 85 van die
commissies. Ruim duizend Gelderse
mannen werden door Prins Frederik
benoemd, vrouwen mochten natuur-
lijk nog niet die rol spelen die wij nor-
maal vinden. Vervolgens staken de
heren de koppen bijeen. In Vorden
waren dat 24 'notabile' mannen. 24,
waren er dat nu niet erg veel voor een

dorp van nüg geen drieduizend inwo-
ners? Maar men wilde uit elk deel van
de uitgestrekte gemeente afgevaar-
digden hebben. Uit de buurtschap
Mossel werden mr. J.F. Brants op
Wildenborch (wethouder en
landeigenaar) en Z.T.J.H. baron van
Dorth van Medler (raadslid en grond-
eigenaar) gekozen, uit Delden kwa-
men de landbouwer J.B. Hissink, DJ.
Rossel (naast wethouder ook schatter
van goederen en landeigenaar) en
Jonkheer J.J.J. Storm van 's-Grave-
sande van de Kiefskamp. Linde lever-
de zes mannen, te weten mr. H. Engel-
berts (kantonrechter te Lochem en
raadslid) die De Wiersse bewoonde,
Jonkheer A.A.J.C, van der Heijden
van Doornenberg op Onstein en de
landbouwer B. Koning. Uit Veldwijk
waren afkomstig Jonkheer J.F. Storm
van 's-Gravesande van den Bramel,
het raadslid A. baron van Westerholt
en B.T.L. baron van Westerholt, bei-
den op Hackfort, mr. w.a. Wilbren-
ninck op Enzerinck en J.W. Zweve-
rink, landbouwer. Uit het dorp zelf
kwamen mr. J.H. Gallée, burgemees-
ter en gemeentesecretaris, de apothe-
ker F.W. Gallée, de ambtloze J.L. de
Lezenne Greve, de koopman S.
Looman, J.W. Meilink, de molenaar
G. Oldenampsen, notaris J.J. de
Raadt, J.H. Telling, de rijksontvanger
Jonkheer T.E. van Nispen en G.J. En-
sink, gemeenteontvanger. G.A.G.
graaf van der Duijn van Maasdam op
Groot Venhorsting, familie nog wel
van een lid van het Driemanschap,
had zich teruggetrokken.
Najaar 1863 besloot ons gezelschap
intekenlijsten rond te laten gaan. Al-
leen waarschuwde de Vordense com-
missie de Haagse hoofdcommissie
wel dat de opbrengst hoger zou zijn
als men koos voor een 'echt vader-
landche inrigting van blijvend alge-
meen belang', liever dan voor een
'gedenkteeken dat slechts strekte tot
versiering van een of ander stad'.
Daar konden de Hagenaars het mee
doen. Uiteindelijk koos Vorden voor
1) een gedenknaald te Scheveningen
2) een ambachtsschool 3) een Natio-
naal Monument.
De huis-aan-huiscollecte te Vorden in
oktober 1863 bracht f 79,28 op, de bus
op de school in Vorden f6,50 en die te
Linde f l ,22. De school voor jonge-
juffrouwen bracht f l ,35 op en die in
het gemeentelocaal (het stadhuis)

f 11,41. Op het stadhuis ̂ Reenden
voor ieder zichtbaar alleen beide bo-
vengenoemde jonkheren I.F. en J.J.J.
Storm van 's Gravesande elk voor f
25.- in. Vooral door hun royale gift
kwam Vorden op f 149,75 uit oftewel
een stuiver per inwoner! Wij hebben
niet uitgezocht hoe gunstig of on-
gunstig bij andere Gelderse gemeen-
ten afstak maar we kunnen gerust zeg-
gen dat in Vorden de belangstelling
voor dat nationaal gedoe in het westen
niet erg groot was. Naar onze maatsta-
ven vormde de lokale commissie na-
tuurlijk ook geen afspiegeling van de
bevolking.
In de zes jaren dat de Vordense com-
missie bestond traden natuurlijk wij-
zigingen op. Vier leden overleden en
vier veranderden van woonplaats. In
elk geval woonde Imilius Frederik
Storm van 's Gravesande namens de
Vordenaren op donderdag 24 augus-
tus 1865 de onthulling van de (nog
steeds bestaande) gedenknaald in
Scheveningen bij. Op die plaats wordt
elke 25 jaar de landing van de Prins
nog eens uitgevoerd, al is ondertussen
de duinenrij veel smaller geworden en
ligt de werkelijke landingsplaats dus
al tientallen jaren ver in zee. Vier jaar
later, op 17 november 1869, was deze
Storm van 's Gravesande opnieuw na-
mens Vorden in Den Haag om de ont-
hulling van het monument bij te wo-
nen.
Het monument op Plein 1813 staat er
nog steeds. Het is ontdaan van een
fraai sierhek en nu kunnen medewer-
kers van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten, gezeten op het
hardstenen terras, aan de voeten van
Willem I in de lunchpauze hun boter-
ham eten. Wat een symboliek! Ook de
beelden, nota bene ontworpen door
Joseph Jaquet uit het gehate België,
zijn niet meer de originele. Neder-
landse Maagd, Koning, Drieman-
schap, Historie en Godsdienst, alle
beelden waren aangetast door zeezout
en zure lucht en daarom werden zij
ongeveer veertig jaar geleden op kos-
ten van de gemeente Den Haag op-
nieuw gegoten. Binnenkort wordt op
het Plein 1813 abonneeparkeren inge-
voerd en zal het aantal gestalde auto's
afnemen. Iets van de sfeer van 1869
zal daar terugkeren.

Sv. E. Veldhuijzen, Den Haag

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Kommende zondag is 't dan weer zo wied. Dan köw ons weer vegaapn
an de koetsen en sjeezen met de peerde d'r veur en de luu in of op de
koetsen. At 't een betjen metvölt zal 't dan wel neet meer zo'n daverhette
geven en kont t'r heel wat kommen kiekn... At t'r dan net zoyolle komp
as bi'j de Beach Party (zo'n vierduuzend man) kan 't Voddense darp aad-
ug volzitn en bunt de terrassen wel bezet.

't Zal mien beniejen of Dieks en Hanna uut Twente d'r dit jaor ok nog
weer bi'j bunt. Maor dat heur ik nog wel van Toon van deSpitsmoes
want daor is Dieks un neave van, van zien moeders kante. Alleraadugste
luu die w veurug jaor nao de tocht bi'j Toon heb leern kennen.

Wat later heb ze op 'n andere plaatse, waor zee ok metdeijen an zo'n
tocht, wat narugheid ehad met eur karretjen, deels deur eigen schuld.
Hanna hef nameluk een gebrek en dat is dat ze völs te dikke is. Zee zal
zo'n honderd kilo schone an 'n haok wean en a'j dan wet dat 't bi'j
Dieks, die heel minnekes van postuur is, met goed zestug kilo wel bekek-
ken is, dan kö'j ow wel veursteln dat de karre, waor zee in riejt, deurlo-
pend scheefhangk. En dat brok eur too op.

In 'n zandweg zat an de kante, waor Hanna zat, 'n kniepgat en zo ge-
beurn 't dat de hele karre opzied kwakn. Hanna kwam onder in 'n graven
trechte maor heel de butte wieter heel. Dieks had net zo min iets. Natuur-
luk wat t'r wel 't neudugge kepot an de wagen maor dat was met geld te
betaaln en angezeen Dieks zo'n tachtug melkbeeste op stal hef staon is
dat gin probleem.

Zo ziej maor dat te dikke wean nare gevolgen kan hemmen. En Hanna
deij nog wel zo eur beste umme af te valln. Van alles had ze al eprebeerd
maor zee wodn van water nog dikke, althans dat beweern ze en volgens
Toon was dat waor ok. En dat mo'j dan maor annemmen.

Töj de andere kante van de zaak ziet. 't Zal al wel weer un paar maond
eleen wean daw in Hoksebargen waarn. Wi'j hadn daor un halve dag
umme de plaatse efietst en hadn onderhand zinne an koffie ekregen. Op
zuuk nao een of andere tente kek mien vrouw bi'j 'n bakker, waor ze ok
koffie schonken, nao binnen. En wie zat daor? Jaowel heur, Hanna met
nog een andere vrouw met elk 'n groot stuk appelgebak, met un grote
kladde slagroom d'r op, veur zich. Umme eur neet metene veur gek te
laotn zitn buw too maor wieter eloopn nao 'n andere geleagenheid.

Too'w 't Toon later veteln zei e: "Zo'n smiestert, zo ene beweert dat e
van water nog dikke wöd, daor hoeve wi'j gin medelien meer met te
hemmen."
Daorumme buw beniejd of zee d'r nog weer bi'j bunt, bi'j 't grootste
koetsenspiktakel, bi'j ons in d'n Achterhook.

ƒƒ. Leestman

AUGUSTUS:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
10 Lindese Molen, verhalen en

voordrachten
I O Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen, alle diploma's
11 VVVSpookritperfiets
I1 VVV Rondleiding Kasteel Vorden
11 VVVViswedstrijd
13 VVV Kunstmarkt
13 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen, alle diploma's
14 Medlertol Fietsoriëntatierit
14 In de Reep'n Koetsendag
15 W V Rondleiding kasteel
15 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
16 VVVSpookritperfiets
16 VVVHuifkartocht
16 W V Boerderijbezichtiging, Open

dag bij Bouwmeester
17 Dorpscentrum,

Kindervoorstelling
17 Lindese Molen, Verhalen en

voordrachten
17 De Knupduukskes, Folklore-

avond
18 VVVSpookritperfiets
18 VVV Rondleiding Kasteel Vorden
18 Cursus Bloemschikken, Floralia
19+20 Gelderse Kampioenschappen,

L.R.enP.C.
21 Wichmond-Vierakker,

vogelschieten
21 HS V de Snoekbaars, senior-

wedstrijden
22 W V Rondleiding Kasteel Vorden
22 Wichmond-Vierakker,

fietsoriëntatierit
22 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
23 Hackfort, Lezing

Natuurmonumenten
23 VVVSpookritperfiets
23 VVVHuifkartocht
24 St. Lindese molen, Verhalen en

voordrachten
24 Wichmond-Vierakker,

wielerronde
25 VVVSpookritperfiets
25 VVV Rondleiding Kasteel Vorden
25 Cursus Bloemschikken, Floralia
25 Wichmond-Vierakker,

seniorenfeestavond, bejaarden-
soos

25 HS V de Snoekbaars, Jeugd-
wedstrijden

26-27 Wichmond-Vierakker,kermis,
kinderspelenoptocht

28 Wichmond-Vierakker, Oranjeloop
28 Fietstocht Kranenburgs Belang
29 V W Rondleiding Kasteel Vorden
29 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
30 VVVSpookritperfiets
30 VVVHuifkartocht
31 Natuurmonumenten, lezing

Hackfort
31 St. Lindese Molen, Verhalen en

voordrachten
31 Welfare, handwerken Wehme,

begin
31 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen

SEPTEMBER:
Iedere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

l Cursus Bloemschikken, Floralia
1 Bejaardenkring, Dorpscentrum
2 Zwembad in de Dennen,

diplomazwemmen
3 Zwembad in de Dennen,

diplomazwemmen
4 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
7 Zomerexcursie

Landbouworganisaties
8 Cursus Bloemschikken, Floralia
8PCOB
8 H VG dorp Vorden

12 Cursus Bloemschikken, Floralia
12 Anbo klootschieten bij de

Goldberg
14 Welfare handwerken Wehme.
15 Cursus Bloemschikken, Floralia
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 De Vogelvriend, ledenvergadering

met diapresentatie
16 Tentoonstelling Floralia
16SWOVHobbybeursin

Dorpscentrum
17 Tentoonstelling Floralia
17SWOVHobbybeursin

Dorpscentrum
18 Fietsoriënteringsrit, Volksfeest

Linde
18 Tentoonstelling Floralia
18 HG V de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
19 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
20 KPO Vorden
20KPOVierakker
20 NCVB Vorden
22-23-24 Volksfeest Linde
26 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
28 H VG dorp Vorden
28 Welfare Najaarscontactmiddag
29 Bejaardenkring, Dorpscentrum



Beachparty in alle opzichten
weer geslaagd
Zaterdagavond was het weer een
echt avondje 'Vorden'. Het valt
steeds meer op dat Vorden op het
gebied van organiseren van evene-
menten toonaangevend is, o.a. het
voetbalgebeuren Feyenoord, Mac-
Donald-aktie, Oranjefeesten, zo-
merfeesten en de reepen met zijn
koetsentochten, de café- en restau-
ranthouders met hun 'knaravon-
den enz. en afgelopen weekend de
traditionele Beachparty waar ruim
vierduizend bezoekers aanwezig
waren, het was weer raak.

Perfekte organisatie
Het was een drukte van belang op de
Ruurloseweg, doch men kon de
auto's, fietsen enz. goed stallen. Het
verliep zonder problemen, een ieder
was in opperbeste stemming en wat
wil men nog meer. Prachtig weer en
een programma voor elk wat wils.
Op het, zonder meer, aantrekkelijke
en indrukwekkende festival bleek een
boel te beleven. Een kleine greep uit
het artiestenaanbod: de zanggroep

True Colors ('Bridge over troubled
water'), zangeres Julya Lo'ko (win-
nares Knokke Festival '85), Luluk
Purwanto & The Helsdingen Trio en
The Bob Color. Bovendien had de or-
ganisatie van Stichting Beachparty de
hand weten te leggen op een voorstel-
ling van de Europese (Noorwegen,
Duitsland, Zweden) beroemdheid
Niek Boes 'natuurtalent', 'veelzijdig
theatermaker' en 'ras-entertainer'.

Grootpodium
Iedereen was vol lof over de sensatio-
nele details, zoals de video-wall bij
het grote podium, de lichtshow en de
vloeistofprojectie. Maar ook voor de
wat meer speelsere attracties, zoals de
rodeo'stier' en het 'luchtpak-worste-
len' trekken genoeg bekijks. Bij die
laatste circusachtige bezigheid krijgt
de deelnemer een soort plastic pak,
voorzien van stootbanden, aan. Daar-
na wordt dat kunststof omhulsel met
een automatische luchtpomp opge-
blazen met als resultaat dat de poten-
tiële worstelaar er uit ziet als een

Michelin-mannetje. En in die hoeda-
nigheid moet de ene worstelaar de an-
dere uit een cirkel proberen te duwen.
Toch is het grappigste element van de
voorstelling dat, eenmaal achterover
getuimeld de beweegmogelijkheden
worden teruggebracht naar die van
een schildpad op zijn rug.
Het vuurwerk werd precies op tijd ge-
opend. Voor velen wel eerst een te-
leurstelling van de laatste groep, de
mooiste was die optrad, doch men
moet respecteren, dat tijd is tijd.

Hapjes en drankjes
Als vanouds was er weer van alles te
verkrijgen voor de jongeren onder de
bezoekers, wel eens te verleidelijk
daar de portemonnaie niet altijd toe-
reikend was, doch zo'n evenement
kost nu eenmaal veel geld. Organisa-
toren nemen toch ieder jaar maar weer
een groot risico. Op zich, in het verle-
den moest er vaak kapitalen bij, doch
door hulp van velen is het altijd gelukt
om dit grootse evenement in stand te
houden.

Ruurlose militairen zijn blij dat alles achter de rug is:

Franklin Verhoeven en Wilko
Norde terug uit Joegoslavië

Moe, maar vol herinneringen van
hun verblijf in Joegoslavië, keerden
Franklin Verhoeven en Wilko Nor-
de uit Ruurlo, na een lange reis met
omwegen, onlangs terug in Neder-
land. Op Schiphol werden zij door
familieleden hartelijk verwelkomd.

Franklin en Wilko maken als soldaat
l ste klas deel uit van de Luchtmobiele
Brigade, gelegerd in Schaarsbergen
bij Arnhem. 'We wisten dat we zou-
den worden uitgezonden, hetzij naar
Cambodja, hetzij naar Joegoslavië.
Uiteindelijk kregen wij bericht dat wij
naar Joegoslavië gingen^^
Daar kregen zij een vad^Wandplaats
in een klein dorp voor Sreorenica. Het
dorp werd bewoond door Moslims,
terwijl het hele gebied eromheen om-
singeld was door Serviërs. De situatie
was verre van roosk^irig. 'Wij
moesten wachten draai^Ppatrouilles
lopen en voedselkonvooien bewa-
ken'. Bij het lopen van patrouilles
moesten de jongens goed uit hun dop-
pen kijken, want er lagen overal mij-
nen in de grond. De omgeving van het
dorp was bergachtig en het viel dan
ook niet mee om met een bagage van
35 tot 40 kg omhoog te klimmen naar
de plaggenhutten. Ezels dienden vaak
als transportmiddel. De eigenaren lie-
pen dan met de jongens mee. Als dank
kregen zij een voedselpakket mee en
daar waren de Moslims erg blij mee.
Want eten was er niet veel.

'Ook wij misten vers voedsel, het
meeste dat wij aten, kwam uit blik'.
Het was er bovendien bloedheet en
eten was snel bedorven door gebrek
aan koeling. De vuilnisbelt rondom
het kamp werd vaak bezocht door be-
woners die honger leden. Nog maar
nauwelijks waren de nieuwe zakken
met afval gedumpt of de bevolking
trok er meteen in om iets eetbaars te
zoeken. 'Wij hadden ook veel last van
muizen en ratten', vertellen de jon-
gens. 'Door de omstandigheden kre-
gen veel blauwhelmen buikloop. Het
was afschuwelijk. We moesten de on-
tlasting opvangen in plastic zakken en
daarna werden de zakken in een gat
buiten verbrand'.
Franklin en Wilko hebben ook met
kinderen gesproken, die naar iets lek-
kers kwamen vragen. 'Wij dachten
dat we te maken hadden met twee elf-
jarige jongens, maar die bleken al zes-
tien jaar te zijn.
Voor hun leeftijd waren zij veel te
klein door tekort aan goede voeding
en vitaminen'.
Akelige dingen gebeurden op een
stukje land waarvan niet bekend was
of het tot Servisch of Bosnisch gebied
behoorde. Een Moslim liet op zo'n
stukje land zijn koe grazen. De Ser-
ven vonden dat hij maar snel moest
verdwijnen en schoten de man van het
veld af. 'Wij hebben hem nog helpen
vervoeren naar het ziekenhuis', ver-
tellen Franklin en Wilko.

De Nederlandse blauwhelmen waren
in dat dorp erg gezien. Dat bleek wel
bij de sociale controles die werden
uitgevoerd. 'Dan gingen wij het dorp
in om een praatje te maken met de be-
woners. Wij werden steeds hartelijk
ontvangen en kregen eten voorgezet,
vaak het laatste wat zij zelf in huis
hadden'.
Leuke herinneringen hebben beiden
aan 'mama Rambo', een oudere Mos-
limvrouw. Zij bakte elke dag brood
voor de jongens en deed de was. Hier-
voor kreeg zij suiker, koffie en andere
levensmiddelen. 'Toen we vertrokken
kreeg ik een tabaksdoos van haar
kado', vertelt Franklin. Een jonge
knaap gaf een eigengemaakte banjo
kado.
De busreis naar het vliegveld in Za-
greb heeft zo'n dertig uur geduurd.
Van Bosnië/Servië ging de reis naar
Hongarije, vandaar weer terug naar
Kroatië en tenslotte naar Zagreb,
waar het vliegtuig naar Nederland
klaar stond. 'Wij hebben een hele er-
varing meegemaakt die we voor geen
goud hadden willen missen, maar nu
zijn we toch blij dat alles achter de rug
is', zeggen beiden.

Franklin en Wilko gaan eerst genieten
van een lange vakantie. In september
worden zij weer verwacht in Schaars-
bergen. Dan gaat de blauwe baret
weer in de tas en wordt de rode weer
opgezet.

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

De heer Gabriël wist ook nu weer veel goodwill te kweken onder de jongeren door spontaan mee te doen.
Het is mede aan de politie te danken, dat er in Vorden weinig narigheid gebeurde.

LR en PC
De Graafschap
Bij het ponyconcours dat op zaterdag 6
augustus in Markelo werd gehouden,
behaalde bij het B-springen Marina
Gotink met Utah de Ie prijs. Rody
Heuvelink met Raika verwierf de 2e
prijs en Nikki Woestenenk met Star-
light de 3e prijs.
Bij het LI-dressuur behaalde Inge Re-
gelink met Lady de 3e prijs met 125
punten.

Derde lustrum
4In Stap en Draf
met klassementsrit
Het Gelderse Hengelo staat bekend
om zijn prachtige afwisseling van bos-
sen en weilanden. Een nauwelijks
mooier decor bestaat niet voor een ju-
bileumklassementsrit welke wordt ge-
organiseerd door de vereniging van

het aangespannen paard 'In Stap en
Draf.
Op zondag 4 september zal een prach-
tige rit worden gereden. De NBVAP
zal de jurering voor haar rekening ne-
men voor wat betreft de authentieke
aanspanningen welke meetellen voor
de nationale kampioenschappen.
Maar ook wanneer men niet tot deze
categorie behoort, is men van harte
welkom. Aanmeldingen voor deze rit
bij de heer W. Lichtenberg, Kastanje-
laan 12 te Hengelo Gld.tel.05753-2284.

RTV-nieuws
Mano Lubbers liet afgelopen week-
einde weer van zich horen. Na weken
met hele vervelende blessures gesuk-
keld te hebben, stond hij Duitsland in
de plaats Gutersloh aan de start in een
zware klassieker over 163 km. Halver-
wege de wedstrijd ontstond een kop-
groep van 8 man waar zich later nog
drie man aan toe voegde. Zo kwam het
tot een sprint tussen 11 renners waarin
Lubbers keurig een goede tweede
werd.

Rudie Peters schreef de ronde van Zut-
phen op zijn lijst van overwinningen
bij. Hij won met veel overmacht de
eindsprint van de kopgroep. Dit was al
de negende overwinning dit seizoen.
De dag ervoor werd hij nog vierde in
Ugchelen en werd maandag nog ze-
vende in Noordeloos.
Peter Makkink werd in Zutphen elfde
bij de amateurs A.

De voorbereidingen voor de ronde van
Wichmond zijn in volle gang. Deze zal
verreden worden op woensdagavond 24
augustus tijdens de feestweek. Namens
de organisatie een verzoek aan de bewo-
ners langs het parkoers. Wilt u de auto
buiten het parkoers houden wanneer u
hem die avond nog wilt gebruiken.

Nederlands
kampioenschap
wolspinnen
Spinners en spinsters uit het hele land
komen zaterdag 27 augustus a.s. naar
Erve Kots te Lievelde gemeente Lich-
tenvoorde om uit te maken wie zich dit
jaar kampioen wolspinnen mag noe-
men.
Al is het spinnen van wol geen noodza-
kelijke huisvlijt meer, toch blijken er
nog tal van mannen en vrouwen regel-
matig achter het spinnewiel te kruipen.
Tussen deze amateurspinners onder-
ling is ook nog enige rivaliteit, die ieder
jaar weer tijdens deze kampioenschap-
pen wordt 'uitgevochten'. Omdat het
zgn. open kampioenschappen zijn,
kunnen de organisatoren ook een aan-
tal Duitse spinners begroeten.



John Metgod
verricht aftrap
Het is in het hedendaagse profvoetbal
de gewoonte dat de clubs zich een
paar weken voor de aanvang van de
competitie aan het thuispubliek pre-
senteren. Veel amateurclubs hebben
dit overgenomen.
Bij de voetbalvereniging 'Vorden'
doet men het anders. Hier is als sei-
zoenopening gekozen voor een toer-
nooi voor D-pupillen oftewel het
'Willem Kuypertoernooi', genoemd
naar de erevoorzitter van deze Vor-
dense voetbalclub. Het toernooi vindt
plaats op zaterdag 20 en zondag 21
augustus op de velden van de v.v. Vor-
den. Er komt een uitermate sterk deel-
nemersveld aan de start. Zo zullen de
best 'D-tjes' van Ajax, Feyenoord,
PSV, MVV en Willem II deelnemen.
Het deelnemersveld wordt verder
aangevuld met de KNVB-selektie
Arnhem; selektie Apeldoorn; selektie
Zutphen/Dieren; Spijkenisse; VVV;
selektie Deventer en niet te vergeten
het Dl pupillenteam van de organise-
rende vereniging 'Vorden'.
De officiële opening vindt zaterdag-
morgen 20 augustus plaats. Dan zul-
len de teams zich op het hoofdveld
presenteren. Daarna wordt met de
wedstrijd Feyenoord-KNVB selektie-
team Arnhem het toernooi geopend.
Oud-Feyenoord-speler John Metgod
(hoofd jeugdopleiding bij Feyenoord)
zal de aftrap verrichten.
Zondagmorgen 21 augustus wordt be-
gonnen met de wedstrijden Ajax-Wil-
lem II en MVV-selektie Deventer. De
heer Reinders, direkteur van het Ro-
nald McDonald kinderfonds, de prij-
zen zal uitreiken.
Intussen hebben de voetballers van
het eerste elftal van Feyenoord tien
ballen met hun handtekeningen voor-
zien. Deze ballen worden tijdens het
toernooi met opbod verkocht. De op-
brengst gaat naar genoemd kinder-
fonds van Ronald McDonald. Overi-
gens is het 'bieden' reeds begonnen.
Er ligt nl. bij het bestuur van 'Vorden'
reeds een bod van 400 gulden!
Zondag 21 augustus maakt de VPRO
televisie opnames van onder meer de
wedstrijd PSV-Feyenoord. De VPRO
maakt nl. een documentaire over de
jeugdopleiding bij PSV.

Familiedag
v.v. Vorden
De voetbalvereniging 'Vorden' orga-
niseert zondag 13 augustus een fami-
liedag. Een dag vol met attrakties. Er
staat onder meer een fietsspeurtocht
voor jong en oud op het programma.
De familiedag vindt plaats op het
sportpark van 'Vorden'.

P. V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben
deelgenomen aan een wedvlucht van-
af Houdeng over een afstand van 233
kilometer.
De uitslagen waren: A.A. Jurriens: l,
2,3,4,6,9,10,11,13, 15, 17, 19; C.
Bruinsma 5, 12, 24, 25; H. Eykel-
kamp 7; T. Wesselink 8; H. Doornink
14; W. Oldenhave 16, 23; M. Olysla-
ger 18; C. Goedhart 20; G. en H*
Boesveld21,22.

Damnieuws D CV
Michiel Kroesbergen 6e
op NK aspiranten
Bij het Nederlands kampioenschap
dammen voor aspiranten dat in Cu-
lemborg werd gehouden, eindigde
Vordenaar Michiel Kroesbergen op
een gedeelde 6e plaats. Hij behaalde 8
punten uit 9 wedstrijden. Op de eerste
plaats eindigden Jan Peter Patist en
Bas van Velzen, beiden uit Culemborg
met 12 punten. Zij spelen nog een bar-
rage om de titel.
Bij het open kampioenschap van Nij-
megen, waaraan dit jaar 126 spelers
deelnamen, eindigden Jan Masselink
en Harry Graaskamp met 11 punten
uit 10 wedstrijden. Masselink werd als
45e geklasseerd en Graaskamp als 51e.

Start kompetitie
Vrijdag 12 augustus opent D CV het
damseizoen met een sneldamtoer-
nooi voor de leden. Op 26 augustus
wordt gestart met de onderlinge kom-
petitie.
Het eerste tiental, dat wederom onder
de naam Dostal Wegenbouw aan de
kompetitie in de hoofdklasse zal deel-
nemen, speelt de eerste kompetitie-
wedstrijd op 17 september in Tilburg
tegen TDV.
Vooraf aan de kompetitie worden oe-
fenwedstrijden gespeeld tegen BDV
Bennekom (3 september) en DVD
Doetinchem (10 september). Doordat
sterke spelers zijn aangetrokken,
wordt verwacht dat Dostal minimaal
een positie in de middenmoot kan be-
reiken.

Vordense voetballers kijken uit naar Willem Kuijper Toernooi

Plaatselijke jeugd speelt tegen 'giganten'
Op 20 en 21 juli heeft in Vorden het
Willem Kuijper Toernooi plaats
waar naast D-pupillen van Ajax,
Feyenoord en PSV ook de plaatse-
lijke jeugd aan mee zal doen. Enke-
le D-pupillen van Vorden schreven
een kort stukje voor Contact en
blikken vooruit naar het Toernooi
dat dit jaar in het teken zal staan
van het Ronald McDonald Fonds.
Door geld in te zamelen hoopt de
voetbalvereniging een steentje bij
te kunnen dragen aan dit fonds.

Op 20 augustus is het zover. Dan be-
gint het Willem Kuijper Toernooi.
Wij (Vorden Dl) spelen tegen Ajax,
Willem II, MVV, Spijkernisse en de
selectie van Deventer. De volgende
dag zullen we zoals gewoonlijk weer
om de l Ie en 12e plaats moeten spe-
len. Maar ik hoop dat we in ieder ge-
val l of 2 doelpunten scoren. Verder
werd mij gevraagd om iets over het
Ronald McDonald Fonds te schrij-
ven. Het Ronald McDonald Fonds zet
zich in voor ernstig zieke kinderen en
hun ouders. Deze ouders kunnen in
speciale huizen die dichtbij de zieken-
huizen staan overnachten, zodat ze

dicht bij hun kind zijn. Tegen een klei-
ne vergoeding, wordt gezorgd voor
het eten, de was en het opmaken van
de bedden. Op dié manier kunnen de
ouders zich helemaal wijden aan hun
kind. Ik vind het een prima fonds en
hoop dat iedereen veel geld geeft op
20 en 21 augustus.
Jan Rodenburgjr.

Binnenkort is het Willem Kuijper
Toernooi. Er komen allerlei clubs
zoals Ajax, Feyenoord en PSV. Ik
hoop dat Ajax wint en Vorden tweede
wordt. Van de PSV-jeugd worden op-
names gemaakt voor de tv. Ook wordt
er gecollecteerd voor het Ronald
McDonald huis. Laten we hopen dat
het veel opbrengt.
Thomas Radstake

Het Willem Kuijper Toernooi. Het
lijkt me leuk om hieraan mee te doen,
omdat je dan tegen de jeugd moet
voetballen van de beste clubs van Ne-
derland. Daar kan ik misschien nog
wat van leren. Het Ronald McDonald
Fonds moet blijven worden onder-
steund omdat het heel belangrijk is
datje vader en moeder in de buurt zijn

als je heel erg ziek bent en in het zie-
kenhuis ligt.
Levi Wentink

Wat ik van het Willem Kuijper Toer-
nooi verwacht? Ik weet niet wat ik me
er bij moet voorstellen. Het lijkt me
heel leuk en ook wel spannend. Ik
vind het Ronald McDonald Fonds een
heel goed doel. Ik hoop alleen dat wij
er geen gebruik van hoeven te maken.
Ik hoop dat veel mensen komen kij-
ken om ons, Vorden Dl, aan te moedi-
gen tegen de 'giganten' van Ajax,
Feyenoord en PSV.
LuukDerksen

Volgens mij wordt het een leuk toer-
nooi, omdat er veel goede clubs aan
meedoen. Ik hoop dat alle teams aan-
wezig zullen zijn op dit toernooi. Het
lijkt mij best wel eens leuk om tegen
Feyenoord of Ajax te spelen met Dl.
We zullen het voetballend wel zwaar
krijgen, maar als iedereen zijn best
doet zou het best een leuk toernooi
worden. Ik vind het ook heel goed van
V.V. Vorden dat ze het geld dat ze
overhouden aan dit toernooi aan het
Ronald McDonald Fonds schenken.
René Bogchelman

Jongeren Operation Friendship houden dagboek bij:

Gastgezinnen zwaaien buitenlanders uit
Op dinsdag zijn de buitenlandse
gasten uit Amerika en Estland weer
vertrokken uit Vorden. Zij verble-
ven hier drie weken op uitnodiging
van het plaatselijke bestuur van
Operation Friendship. Op maan-
dagavond was er een 'Farewell Par-
ty' in De Herberg, oftewel een af-
scheidsavond. Hoe de afgelopen
week verlopen is kunt u verder le-
zen in dagboeken die twee jongeren
van de uitwisselingsorganisatie bij
hielden. Het gaat om Elles Koersel-
man (Ned) en Michael Fisher (VS).
Elles is 19 jaar en studente over-
heidscommunicatie in Groningen.
Daarnaast is ze lid van het Vorden-
se bestuur van Operation Friends-
hip. Michael Fisher is eveneens 19
jaar en afkomstig uit Agawam, een
plaats aan de oostkust van de Vere-
nigde Staten. Hij verbleef bij een
gastgezin in Brummen.

Voor we, ik denk dat ik namens al de
gastgezinnen kan spreken, het wisten,
was de laatste week ook al weer voor-
bijgevlogen. Het hoogtepunt van deze
week was het dagje Amsterdam. Har-
ren heeft ons daar, zoals gewoonlijk,
op zijn leuke manier weer heenge-
bracht. We hebben het Anne Frank-
huis, het Rijksmuseum en een dai-
mantslijperij bekeken. Het laatste
hadden we trouwens nog nooit eerder
bezocht, en we waren dus ook erg be-
nieuwd hoe iedereen dat zou vinden.
Gelukkig was het een groot succes.
Maar ja, wie vindt het nou niet leuk
om van die (dure) ringen met diaman-
ten om zijn vingers te doen.
Vrijdag zijn we met z'n allen naar de
klompenmakerij in Keyenborg ge-
gaan. Ze hebben ons daar precies uit-
gelegd hoe zo'n traditionele klomp
gemaakt wordt. Aangezien de Esten
geen geld hadden, om een paar klom-
pen te kopen, kwam de eigenaar op
het idee om ze er dan maar een paar
cadeau te geven. Leuk toch! Wat ook
erg leuk was, was de Beachparty. Ie-
dereen begon al snel de verschillende
cocktails uit te proberen en binnen
een uur was iedereen al aan het swin-
gen op de tropische muziek.
Maandagavond hadden we de af-
scheidsavond gepland. Maar zoals de
Esten zijn gekomen (te vroeg!) zijn ze
ook weer weggegaan. Maandagavond
moesten ze om 21.00 uur onver-
wachts in Deventer zijn. Wij, als be-
stuur, moesten dus snel reageren, om
iedereen toch nog de kans te geven,
om afscheid van elkaar te nemen. En
wonder boven wonder is dat nog ge-
lukt ook. In een half uur hebben ze de
cadeautjes van 'Sinterklaas' gekre-
gen, een sketch gedaan, en van ieder-
een afscheid genomen (hoezo, flexi-
bel zijn?!).
Iedereen was totaal uit zijn doen. De
groep werd als het ware uitéénge-
rukt... Toen de Esten op weg waren
naar Deventer moesten we eerst even
bijkomen. Later is de rest van de af-
scheidsavond voor de Amerikanen
gewoon doorgegaan. En ondanks al-

les, was het toch weer gezellig. De
Nederlanders hadden met z'n allen
een leuke film gemaakt, en de Ameri-
kanen hadden o.a. een soort rechtszit-
ting nagedaan. De beide groepen heb-
ben erg hun best gedaan.
Nou ik dit stukje zit te schrijven zijn al
de buitenlanders weg. De één is met
de bus, de ander is met het vliegtuig
en er is er zelfs één met zijn net ge-
kochte auto weggegaan (de Estische
advisor). .
Hoe dan ookwille Estlanders, Ameri-
kanen en N^Prlanders zitten nu stil-
letjes voor zich uit te staren, want af-
scheid nemen doet pijn. Drie weken
lang hebben we lief en leed met elkaar
gedeeld. Binnen drie weken zijn we
allemaal vrijden van elkaar gewor-
den. Maar J^oals aan alles, moest
ook hier weer een eind aan komen. Ie-
dereen gaat nu weer verder met zijn
eigen leven. Maar volgend jaar... be-
gint alles weer opnieuw. Wat is Ope-
ration Friendship toch mooi... ?
Namens het bestuur van Operation
Friendship wil ik tot slot alle gastge-
zinnen, sponsors en vrienden van
Operation Friendship hartelijk bedan-
ken voor al hun inzet!
Heeft u inmiddels door al deze verha-
len interesse gekregen in Operation
Friendship, en wilt u misschien meer
informatie of lid van de vriendenclub
worden, dan kunt u altijd even contact
opnemen met de familie Koerselman:
05752-2319.

Elles Koerselman

De laatste dagen...
Waarom ben ik hier eigenlijk geko-
men,? En waarom heb ik eigenlijk de
laatste vier zomers met Operation
Friendship doorgebracht? Praktisch
bekeken zou ik wel kunnen leven zon-
der ieder jaar mijn woonplaats te ver-
laten. Maar zou ik dan nog steeds de-
zelfde persoon zijn? Ben ik veranderd
doordat ik mijn veilige huis heb verla-
ten en naar Vorden ben gekomen, zon-
der te weten wat ik precies moest ver-
wachten? Wat is eigenlijk het belang
van Operation Friendship? Waarom
moet ik iets Ieren over andere men-
sen? Misschien is het omdat begrip
kan leiden tot liefde en vriendschap.
Maar waarom is begrip belangrijk?

Nou, als mensen elkaar zouden be-
grijpen, zouden tragische gebeurte-
nissen als de holocaust en racisme
nooit meer voorkomen. Het is waar
dat ik niet weet hoe het voelt om Ne-
derlander te zijn, dat kunnen alleen
Nederlanders weten. Ik kan alleen
mezelf zijn. Maar nu begrijp ik de Ne-
derlanders en hun gewoontes wel. Ik
weet waar ze om moeten lachen, wat
ze gelukkig maakt en ook wat ze ver-
drietig maakt.
De wereld is het waard om vei^fd op
te worden. Dat is een ding wi^pk ze-
ker van ben, dat heeft mijn 3 weken
durende avontuur wel bewezen. In
een wereld die bang gemaakt is door
haat kun je nog steeds vriendschap,
plezier, liefde en geluk vinde
Sommige mensen vragen mi
ik al zolang bij Operation Friendship
betrokken ben. Ze vragen me hoe ik
steeds weer nieuwe mensen kan ont-
moeten, om vervolgens afscheid te
moeten nemen als je op ze gesteld
bent geraakt. Ik probeer ze dan te ver-
tellen dat ik dat doe omdat, ondanks
het afscheid en ondanks het feit dat ik
de meesten nooit terugzie, ik de kans
heb gehad hen te leren kennen als per-
soonlijkheden die veel verhalen heb-
ben te vertellen en die het waard zijn
om te kennen.
Dat verklaart veel. Voordat ik betrok-
ken raakte bij Operation Friendship
dacht ik dat de mensen in elk land an-
ders waren. Nu weet ik dat dat onzin
is. We zijn allemaal hetzelfde. We
denken, ademen en lachen allemaal
en we proberen allemaal het beste van
het leven te maken.

Tegen de tijd dat jullie dit lezen ben ik
niet meer in Nederland. Ik ben dan
weer in Agawam, waar ik weer pan-
nekoeken kan eten met echte Ameri-
kaanse stroop.
Ik wil de gastgezinnen bedanken uit
Brummen, Zutphen, Eefde, Bronk-
horst, Hengelo en natuurlijk Vorden
voor hun gastvrijheid.

Nu moet ik dit hoofdstuk van mijn le-
ven weer afsluiten en begin ik weer
aan een nieuw hoofdstuk, maar na-
tuurlijk zal ik nog vaak aan deze
mooie drie weken terugdenken.

Weekendrecept
Vlogman
Paprikavlees
Bereidingstijd: 45 minuten
Benodigdheden voor 4 personen: 500 gram doorregen varkenslappen,
peper, zout, 50 gram reuzel of margarine, 350 gram grofgesneden uien,
3 middelgrote groene paprika's, 6 eetlepels, tomatenpuree, 2 theelepels
maizena, l eetlepel paprikapoeder, l l !/2 theelepel cayennepeper,
l deciliter rode landwijn of '/2 deciliter azijn met '/2 deciliter water,
l deciliter slagroom met 5 eetlepels water, sojasaus of ketjap manis.

Benodigd keukengerei: vleesplank, mes, vlees of braadpan, kommetje.

Bereidingswijze:
Snijd het vlees in met te kleine stukken. Strooi naar smaak peper en zout
erover. Laat de reuzel goed warm worden en bak daarin het vlees vlug
mooi van kleur. Voeg de uien toe. Laat die onder af en toe omscheppen
langzaam goudgeel bakken. Was intussen de paprika's. Snijd de
paprika's overlangs twee keer door en verwijder de stelen. Neem de zaa-
dlijsten met zaad weg en snijd het vruchtvlees overdwars in niet te
smalle repen. Doe ze bij het vlees en schep daar de tomatenpuree door.
Maak een papje van de maizena, het paprikapoeder, de cayennepeper en
een deel van de wijn. Verdun dit met de rest van de wijn en roei het door
de inhoud van de pan. Sluit deze en laat het vlees 10-15 minuten stoven
op een laaggedraaide warmtebron. Proef of het vlees gaar is. Schep de
room erdoor met naar smaak peper, zout, paprikapoeder, cayennepeper
en soja en dien het direct op.

Wijntip: Een stevige volle rode wijn is aanbevolen bij dit pittig gekruide
gerecht.

Tip van de kok:
Gebruik rode of gele paprika's. Paprikapoeder is zoet, half scherp en
sterk verkrijgbaar. Neem voor dit gerecht dat zijn naam ook dankt aan de
smaak van de paprika de halfscherpe soort die ook wel als 'rosenscharf'
wordt aangeduid, half om half gemengd met de zoete soort 'edelsüs'.

Zonder drukwerk geen
huis-aan-huis blad.

Rare wereld, zonder drukwerk
De D R U K W C R K I N D U S T R i e

Michael Fisher

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
heb ben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel, (05752) 1010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorie weg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldcnseweg
Rond weg

Burg. Vundcrinkhof
Komvonderlaan
DeDclIe
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnscboswcg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466
De Doeschot
HetStroo
HctEclmcrink
Strodijkl t /ml5en2
DcLacgte

Voornckamp
Addinkhof
HctHcijink
Hoetinkhöf

Fam. de Weerd,Enkwegl5A, tel. 1030

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K.vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

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

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B.Gallcestraat
Pr.Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivclhof

Molcnweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplcin
Mulderskamp
Almensewcg
Het Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397

HetJebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
DcStccge
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
DeHanekamp
DcStroet
HetKerspel
Mispclkampdijk
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vrijdag 12 augustus

•IE ZAAL

TROPICAL DRIVE IN SHOW
AUG

AVANT 14 THI RAMPS
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

BUS 4
21.00 u. ACHTER DREMPT - Café De Saks
21.05u. DREMPT-Kerk
21.10 u. HOOG KEPPEL - Zaal Jansen
21.15 u. LAAG KEPPEL • Gouden Leeuw
21.20 u. HUMMELO • Halte dorp
21.25 u. HUMMELO - Café Tolhutte
21.35 u. KEYENBORG - Zaal Winkelman
21.37 u. KEYENBORG - Café Evers
21.40 u. VELSWIJK - Postkantoor
21.50 u. Halle - De Woage
BUS TERUG OM 2.20 UUR
Lef op: De lijndiensten blijven ongewijzigd!

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - W'centrum Scheperskamp
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO - N.S.-station
21.50 u. VELDHOEK - Wentink
22.00 u. HALLE - De Woage
BUS TERUG OM 2.25 UUR
Let op: De lijndiensten blijven ongewijzigd!

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Heeft U een
WESPENNEST?

Laat het snel en deskundig
verwijderen.

Bel 05752-3283 b.g.g. 1356.

Een aanrijding, een val bij het
sporten... je hoofd maakt een
heftige slingerbeweging.
Na enige tijd krijg je hoofd- en
nekpijn, duizelingen, concen-
tratieverlies. Je gaat niet meer
uit, op het werk vlot 't niet meer.
" Dat gezeur..." wordt er
over je gezegd.

WHIPLASH:
WAT EEN ZEUR

Het zou wel eens een whiplash
kunnen zijn. Jaarlijks zijn er zo'n
30.000 niet-geregistreerde
slachtoffers,

NSWP
Postbus 1443,

3600 BK Maarssen

Nederlandse Stichting
Whiplash Patiënten

Telefoon (03465) 51166 (ma.-vr. 10.00-13.00 uur)
Fax(03465)5058l

W K VAA R

KOE '
recht door zee gaat u met

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 72BO AA VORDEN
TELEFOON OS7S2-1010 - TELEFAX 05762 1088

THEO TERWEL |
AUTOSCHADESPECIALIST II

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Deze zomer op

tal van plaatsen,

binnen en buiten:

Zomer 1994

Muziek
Openluchtevenementen

Boeken en Schrijvers
Kastelen en Tuinen

Musea

o

CüiüüRMD

BijdeVVV-kantoren
ligt een gratis

gids voor u klaar!

O

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie.

\

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

HET HELE JAAR DOOR VERKOOP STADSPOSTZEGELS

DREIUMME45 - WARNSVELD - TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij • Parfumerie - Schoonheidssalon

mapï&nne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398


