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QEMEENTEJfULLETINy ORDEN

• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
W H et gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ning verleend aan:
— de heer H.L. Klaassen, voor het

bouwen van berging op het perceel
het Kerspel 34 te Vorden;

— mevrouw P. van den Bovenkamp,
voor het bouwen van een woning
op het perceel Polweg 3 te Wich-
mond;

— de heer B. Reintjes, voor het uit-
breiden van een vecstal op het per-
ceel Mosselseweg 16 te Vorden.

— Floralia Vorden, voor het houden
van een verloting. De huis aan huis
verkoop van de loten mag plaats-
vinden van 16 tot en met 21 augus-
tus 1993.

Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burge-
meester en en wethouders een
bezwaarschrift indienen.

jongstleden zijn de volgende bouw-
aanvragen ter secretarie ingekomen:
- de heer J.G.W. ten Kate, voor het

veranderen en vergroten van een
woning op het perceel Burgemees-
ter Gal leestraat l te Vorden;

— de heer W. Oortgiesen, voor het
veranderen en vergroten van een
woning op het perceel Brinkerhof
82 te Vorden.

ERGUNNINGEN

Op 3 augustus jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 2 tot en met 6 augustus

UBSIDIEBUDGET
VOOR

ENERGIEZUINIGE EN
EMISSIE-ARME KETELS

UITGEPUT

De Ministeries van Economische
Zaken en Volkshuisvesting en Milieu
hebben meegedeeld dat het subsidie-
budget voor energiezuinige en emis-
sie-arme ketels is uitgeput. Dit houdt
in dat er geen geld meer beschikbaar
is voor de aanschaf van energiezui-
nige en emissie-arme ketels voor hen
die na 14 juni 1993 subsidie hebben
aangevraagd. Het indienen van een
subsidieverzoek voor 1993 heeft dan
ook geen zin meer.

Kastelenrit 'Een boeiend schouwspel':

Duizenden kwamen van heinde en
verre om de aanspanning te
bewonderen
De aanspanning 'In de Reep'n' organiseerde zondag voor de 17e keer in haar bestaan de
befaamde 'Kastelenrit1. Zoals altijd een imposant schouwspel voor paarden en rijtuigen. Toen
's morgens nog een aantal deelnemers uit de regio richting startplaats reden (de start was bij
kasteel Vorden) kwamen zij onderweg de eerste aanspanningen al tegen. Het zonnetje scheen
waardoor zich al vroeg publiek in de tuinstoelen had genesteld om de bonte stoet van 110 aan-
spanningen aan zich te zien voorbij trekken.

En het was niet gering wat men te zien
kreeg. Bv. schitterende aanspan-
ningen met twee of soms zelfs met
vier Friezen ervoor en daarbij het
gezelschap op 'de bok' of in de koets
in prachtige kledij gestoken. Zo kre-
gen we uit de goeie ouwe tijd nog
opoe's te zien met fraaie witte knip-
mutsen. Een fraaie dames 'Pheaton'
getrokken door zes shetlanders. De
kinderen allemaal in het blauw gesto-
ken en vrolijk zwaaiend naar het
publiek. Een lust voor het oog. Ook
een bijzonder leuke 'boodschappen-
wagen', getrokken door haflingers.

Een groene koets, lic passagiers in het
groen, zelfs de hond had een groen
'pakkie' aan. Wagonettes, jachtwa-
gens, spiders zg. Victoria's etc. etc.
De deelnemers hadden hun uiterste
best gedaan om maar zo goed moge-
lijk voor de dag te komen en tevens
om zelf van de rit te genieten.
's Morgens kwamen de aanspan-
ningen o.m. langs de kastelen Den
Bramel, Wildenborch. Hier werd een
sherry stop gehouden waaraan werd
meegewerkt door de leden van de
folkloristische dansgroep 'De Knup-
duukskes'. Vervolgens ging het verder

richting de kastelen 'De Wiersse' en
'het 'Onstein'. De lunch werd gebruikt
in de weide nabij kasteel Vorden. Van-
daaruit vertrokken de deelnemers
voor het tweede gedeelte van de rit,
waarbij richting Wichmond (huize
Suderas), kasteel Hackfort en kasteel
Kiefskamp werd 'gekoerst'.
Vanaf 'Kiefskamp' werd in groepen
van 30 aanspanningen de rit naar de
kasteelweide gemaakt. Daar werd uit-
leg gegeven over de aanspanningen
en vond er tevens het defilé plaats.
Intussen was er, in afwachting van de
stoet, al heel wat publiek op de kas-

teelweide bijeen om te kijken naar
o.m. demonstraties met zes aange-
spannen Zeeuwse paarden e,n was er
een demonstratie met uitleg over het
vierspanrijden. Demonstraties, die
getuige het gulle applaus van het
publiek zeer op prijs werden gesteld.

Aktieve bestuur gaf
demonstratie

Het bestuur van In de Reep'n met
enkele dames hielden een wedstrijd
op de Zeeuwse paarden de zoge-
naamde Tally Ho wedstrijd. Dit werd
door het talrijke publiek zeer op prijs
gesteld. Winnaar werd de voorzitter
de heer Joh. Norde.

Uitslagen van de klassements-
rit meetellende voor het kam-
pioenschap van Nederland

Categorie I: stads en dienstrijtui-
gen: 1. M. Plevier, Coupé Clarance
112'/2 punten, 2. G. van Groningen,
Barouche 105'/2 pnt. 3. van Harde -
veld, Bariuche 87!/2 pnt. Categorie
II: Sportrijtuigen: 1. T. J. Neef, Gig
104 pnt. 2. . Middelkamp, Pheaton
102 pnt. Categorie III: Streek- en
jachtrijtuigen: 1. H. v.d. Belt, Privat
coach 114 pnt. 2. N. v. Ophem, dogcar
109'/2 pnt. 3. H. J. ten Pas, Duitse
jachtwagens 106 pnt. Categorie IV:
Park en familierijtuigen: l . P. Thie-
len, Fr. wagonette 103 pnt. 2. Th.
Hoftijzer, wagonette 1021/2 pnt. 3. H.
Aalpoel, Fr. wagonette 98 pnt.
Categorie VI: bedrijfswerktuigen:
l. J. Corver, kaasbrik 106'/2 pnt. 2. M.
A. Zeldenrijk, Utr. kaasbrik 9Jwt. 3.
Sonderlo, dresseerkar 95!/2 pflB^or-
dens schoonste geheel: 1. J. ter
Maten, tilbury, 2. B. Gr. Jebbink, tent-
wagen, 3. E. Kamperman, wagonette.

'IndeDennenQ
arrangement'
Zondag 15 augustus is er het 'In de
Dennen Arrangement'. Dit sportieve
en rekr^atieve arrangement omvat
zwemmen, midgetgolf en een fiets-
puzzeltocht van 20 kilometer. Na
afloop is er in de kantine koffie en
krentewegge. Men kan zich tot uiter-
lijk zaterdag 14 augustus voor dit
arrangement inschrijven aan de kassa
van het zwembad.

Floralia
Graag wil men iedereen er op attent
maken, dat men weer een bloem-
schikcursus gaat organiseren. Deze
cursus onder leiding van Harry Kette-
larij begint op woensdag 25 augustus,
vervolgens woensdag l septem-
ber,woenstad 8 september, maandag
13 september en donderdag 16 sep-
tember. Men kan zich opgeven bij Ine
Bargeman, tel. 3442 of Mini Jansen
tel. 2996. Men hoopt veel dames en
heren te mogen begroeten in het
Dorpscentrum waar de cursus wordt
gehouden.

Lindese molen
Woensdag 11 augustus zullen Peter
Hoefnagels en Ben Rogmans in de
Lindese Molen onder het motto 'Ver-
halen onder de Molen', voordrachten
houden. Na afloop kan de Molen
bezichtigd worden.

Fietstochten
Woensdagmiddag is de start van de
fietstocht langs de kastelen in Vorden.
De deelnemers vertrekken vanaf het
Marktplein. De Spookrit vertrekt
donderdag 12 augustus vanaf het
Marktplein.

Diploma-
zwemmen
Zaterdag 14 augustus zal er wederom
diplomazwemmen plaatsvinden on-
der auspiciën van de Nationale Raad
Diplomazwemmen. Het proefzwem-
men vindt woensdag 11 augustus
plaats. Zaterdag 4 september wordt
voor de laatste keer diplomazwem-
men gehouden. Voor volwassenen is
dat vrijdag 3 september.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 15 augustus TO.OO uur ds. H. Westerink.
Bediening Heilige Doop.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 15 augustus 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 14 augustus 18.30 uur Woord- en
Communieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 15 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Maria ten Hemelopening, gemengd koor.
Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 augustus
Pastor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 14-15 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 óf 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 10.15uuren 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 van zaterdag 14 augustus 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 14-15 augustus G.W. Jelsma,
Lochem, tel. 05730-51870.
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. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 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.

Woningbouwvereniging Thuis Best' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Spreekuren maan-
dag en woensdag 11.00-12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachten-
spreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in -het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en

Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel..
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

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. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje 16 t/m 20 augustus mevr. Wol-
ters, tel. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland 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 Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 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.

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.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 augustus 10.00 uur ds. J.W. Coen-
raad, Gorssel.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 14 augustus 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 15 augustus 10.00 uur Gebedsviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 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 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks 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.

Oranjefeest
Wichmond-Vierakker
Op het programma in de feestkrant van de feestweek komt nog een kleine
aanvulling. Op zaterdagavond 21 augustus is er na het vogclschieten dan-
sen met showorkest Golden Silence. Op zondagmiddag 22 augustus ver-
trekt de oriênteringsrit vanaf de tent.
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««H GEMEENTE

VORDEN
Wet milieubeheer openbare kennisgeving
terinzagelegging beschikking (art. 13.22, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu - koetshuis) ligt vanaf 13
augustus 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur ter
inzage de beschikking op het verzoek van:

de heer J. de Weerd, Brinkerhof 94, 7251 WP Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een inrichting ten behoeve van import,
verkoop, verhuur van kampeerauto's alsmede ver-
koop van accesoires, inbouw en verbouw op het per-
ceel Enkweg 15a te Vorden.

De strekking van deze beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de toe-
komstige ontwikkelingen voor de milieubelasting van
de inrichting zelf en de ontwikkelingen in de directe
omgeving is de vergunning verleend onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-beschikking.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden
ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
voor 13 september 1993.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
107 van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van genoem-
de afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat ver-
zoek is beslist.
Datum: 10 augustus 1993

Burgemeester en wethouders van Vordep,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Schoolboeken
bestellen.

LOGA bellen.

Tel. 05752-3 1 00.

Wie eenmaal
WALDKORN heeft

gekend,
eet niet anders,

is verwend.
Vers van de Warme

Bakker!

Kunst en koek
Vanaf heden siert het deksel van
ons koekjestrommeltje 'knopen-
laantjes' een pentekening van

Kasteel Vorden
gemaakt door de kunstenaar
Jan Roozenboom

BANKETBAKKERIJ

J.WIEKART
Telefoon 1750

Burg.Galleestraat22
VORDEN-Tel. 1877 .-

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

MOOI
GEMENGD

BOEKET 8,9 5

3 KAAPS
VIOLEN

4,50
2 bos

BLOEMEN
naar keuze

Vers Hollands

LAMSVLEES
NU EXTRA

VOORDELIG
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KHO 7,95
Grove verse worst 1 ̂  9,95
Slavinken per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Ru ndergehakt • 12,50

Stroganoff gehakt 1 MO 7,95
MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
£ OK1 kilo 0,&0

Babi Pangang
500 gram 6,75

SPECIALITEITEN

Gepaneerde
Kalkoenschnitzel

4 betalen

Boterhamworst
100 gram 1,15

Gekookte Worst
250 gram 2,25

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

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

Haas/Ribkarbonade
1 küo 9,95

Lamskotelet
500 gram 9,75

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE? WIJ ZORGEN ERVOOR!

-J%
/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te egels: elke regel meer f 1,-.
Ve melding brieven onder nr. of
inl chtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
wo den niet geplaatst.
Ta even gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: stalen garage-
deuren, gasboiler en een
tuinzithoek/windscherm. Tel.
05752-3845/1384.

• Wij zoeken een oppas voor
onze twee kinderen (7 en 9 jr.).
Het gaat om ca. 8 uur p.w. (3
dg.), eventueel te vermeerde-
ren met extra uren huish.
werk. Tel. 05752-2516.

• AANGEREDEN: Op Het
Hoge t.o.v. Brinkerhof kreeg
wit-oranje poes maandag-
middag tik van auto. Hij rende
door en verdween... Is hij thuis
gekomen, en hoe? Bel a.u.b.
tel.nr. 1344.

• GEZOCHT: jongeman voor
langharig meisje, huilend weg-
gedoken in een hoekje, omdat
haar milkshake op is. Vereiste:
meer dan 70 rijlessen. Reden:
om het leed te delen onder het
genot van een milkshake of
een chocoladereep. Geen bar-
type of paardestaart. Reacties
onder tel.nr. 05752-3789.

• Fietspuzzeltocht: zondag
15 augustus a.s. fietspuzzel-
tocht voor jong en oud. Starten
tussen 13.30 en 14.30 uur bij 't
Wapen van 't Medler, Ruurlo-
seweg 114, Vorden. De Oran-
jecommissie Medlertol.

• TE KOOP: 5 oude, be-
werkte putdeksels, f 95,- per
stuk; oude waskast f 100,-.
Tel. 05752-2223.

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

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

5TRHLNHREIM (

D'J DE VHKMHN

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt docUnffcndl

Zutphenseweg - Vorden

BANDEN-ACCU-UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merhen en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256
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ENGELS - DE WERELDTAAL

Heeft U plannen dit jaar Engels
te l eren?

U bent van harte welkom aan de
Nieuwstad 28 in Vorden
voor een gratis proefles.

Beginners 16 tot 21 augustus
Gevorderden 23 tot 28 augustus

^05752-1443Zie ook de andere 2 advertenties
elders in dit blad.
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Tonny Jurriëns
J>-r AUTOSCHADE j

HERSTELBEDRIJF /
/_JLJ ƒ

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

''

O

r t)

VAKANTIE

gesloten
van 23 t/m 30 augustus

KAPSALON BEERNING
Raadhuisstraat 11 -Telefoon 1462

1 VRIJDAG 13 AUGUSTUS
• ZATERDAG 14 AUGUSTUS ' • • ' „

MAANDAG 16 AUGUSTUS ' ,.\ '
(t»T.MAG*il> NJET IBISSEN!) *, N . ' *,
• > • • % • i \ i • > • • > Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

E/bergen - J W Hagemanstraat 3 - Tei 05454-74190



Vol verwondering
vol bewondering
een nieuw leven zo prachtig
geeft ons een gevoel
zo machtig.

Noortje

Geboren 9 augustus 1993.

Willem en Lidy
Klein Heerenbrink-Hartman
Gijs en Koen

Ruurloseweg 52
7251 LR Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Gerben

Derk en Rita Bruil-
Wesselink

Arjan en Bertine

8 augustus 1993
Okhorstweg 3
7251 RG Vorden

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

Hendrik Hilbert

Roepnaam:

Riek

Erik en Ina Knoef-Wentink
Arjan

8 augustus 1993
Burg. Galleestraat 28
7251 EB Vorden

Voor uw blijken van medele-
ven die wij van u mochten ont-
vangen na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorg-
zame vader en opa

Johannes Voskamp

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

J.H. Voskamp-Wonnink
Kinderen en kleinkinderen.

'De Poeiert'
augustus 1993
Galgengoorweg 3
7251 JC Vorden

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij u
allen hartelijk danken voor de
vele blijken van medeleven,
die wij zowel persoonlijk als
schriftelijk van u mochten ont-
vangen, na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder
en oma

Johanna Maria
Lebbink-Beerthuizen

F.J. Lebbink
Kinderen en kleinkinderen.

Vorden, augustus 1993

Dierenartsen
WARRINGA

AFWEZIG
van 16/8 t/m 21/8

De dienst wordt
waargenomen door

de dierenartsen

BREUKINK

A.S.ZONDAG
15 AUGUSTUS

GROTE

BINGO
MET VELE

GELDPRIJZEN

AANVANG 19.30 UUR

Café-Restaurant
D' OLDE KR l ET
WICHMOND

Tel. 05754-1285

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

» Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

>*•
i
;

Wij gaan trouwen!

Raymond Lichtenberg
&
Berna Boonstra

Op zaterdag 21 augustus 1993 om
11.00 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden1.

De kerkelijke inzegening zal
plaatsvinden om 12.00 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld.

Daarna is het feest!

U bent daarom van harte welkom op
onze receptie van 15.00 tot 16.30 uur
in Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

Bloemen en planten stellen wij zeer op prijs,
maar we gaan op huwelijksreis.

Ons adres blijft:
Zonnestraat 5, 7255 BC Hengelo Gld.

;

Heden is uit onze familiekring heengegaan onze
beste zwager en oom

Gerrit llbrink
ECHTGENOOT VAN A.T. RIETMAN

op de leeftijd van 69 jaar.

Winterswijk, 5 augustus 1993

Uit aller naam:
fam. Rietman

Bedroefd, maar ook dankbaar dat een langer
lijden haar bespaard is gebleven, is rustig van
ons heengegaan onze lieve en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder en
tante

Engelbertha Brinkerhof-
Boomkamp

WEDUWE VAN HENDRIK-JAN BRINKERHOF

op de leeftijd van 93 jaar.

Gedurende de laatste 16 maanden is zij liefde-
vol verzorgd in verpleeghuis 'de Leeuwerik-
weide' in Zutphen.

Vorden : H.C. Broekgaarden-Brinkerhof
Vorden : J.A.S. Makkink-Brinkerhof

A.J. Makkink
Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen : A. Pasman-Klein Obbink
D.A.J. Pasman en kinderen

Zutphen, 4 augustus 1993
Correspondentie-adres:
Zutphenseweg 119, 7251 DN Vorden

De begrafenis heeft maandag 9 augustus
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Met heel veel verdriet delen wij u mede dat na
een liefdevolle verzorging van het personeel van
het Nieuwe Spittaal ziekenhuis, het kruiswerk
en de thuiszorg, toch nog vrij onverwacht, in zijn
ouderlijk huis is overleden, onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

HERMAN KAPPERT
WEDUWNAAR VAN BEREDINA GEERTRUIDA TE KLOEZE
EERDER WEDUWNAAR VAN GEERTJEN BRUMMELMAN

op de leeftijd van 87 jaar.

Hij rust in vrede.

Namens:
kinderen, klein-en achterkleinkinderen

Kranenburg, 10 augustus 1993
Ruurloseweg 87
7251 LC Vorden

Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4A te Vorden, alwaar geen
bezoek.

De rouwdienst zal worden gehouden in de N.H.
Kerk te Vorden zaterdag 14 augustus a.s. om
12.00 uur, waarna de teraardebestelling zal
plaatshebben om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in zaal 'de Herberg' te Vorden.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

^¥ak ̂

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel.

Komijnekaas Jong
5DD grnm

Oude Kaas Delicateur
Sfm grnm

Pere Joseph Kloosterkaas
inngrnm

Fraisette Kaas met gember
inngrnm

NIEUW!!!
Appelvlaaitjes
por stt \V NU

Hazelnoot- Ananas Paté
inngrnm

Honey Candynuts
SUIKFPPINDA'Sim grnm

Altijd voorradig vers getapte
Boerenkarnemelk.

\r<p
%-i

3773

4.95

7.95

2.19

2.89

1.75

2.19

1.98

De laatste restanten
van al onze zomercollecties

tot 80%
korting

Kom snel, want op = op

Dames-
heren-
kindermode mode

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

Tocht voor Ouderen en Bejaarden
op woensdag 25 augustus 1993

Een verrassend
gezellig dagje

Midden-Veluwe

Vertrek 9 uur precies vanaf het Marktplein.

Wij zullen regelmatig stoppen voor een natje en
een droogje en hopen om ca. 6 uur weer terug
te zijn bij Hotel Bakker, waar Klaas dit keer uw
gastheer is voor een heerlijk diner.

De kosten voor deze gezellige dag bedraagt
alles inbegrepen f 75,- per persoon.

) kunt zich opgeven bij:
a. Braam, sig.mag.
a. Helmink
a. Kluvers
a. Polman

LEKKER VOORDELIG !

WEER OF GEEN WEER !

Appel-Kruimelpunten
met appels, rozijnen en een tikje rum

EEN WARE DELICATESSE

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG:

voor maar 1,45 per stuk

* * * * * * * * * *

Vive La France
'N FRANS KAASBROODJE

de hele dag vers uit de oven

P. S. Neem ook uw voordeel met onze
dagaanbiedingen.

rin
Tel. 3260
Tel. 1514
Tel. 1318
Tel. 1314

Namens het comité,
W. Polman en G.W. Eijerkamp.

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

VOOR HET'JAAR
VAN DE OUDEREN'

Vrijdagmiddag 13 aug.
om 16.00 uur:
Rondleiding in het
Gemeentehuis, speci-
aal voor senioren. Lift
aanwezig. Toegang
gratis inclusief een
kopje koffie.

Opgaven tel.3405.
SWOV

GEDRAGS-en
GEHOORZAAMHEIDS-

TR Al N ING
voor puppies, beginnende

en gevorderde honden

Start zaterdag 21 augustus
a.s. om 16.30 uur te

Hengelo (Gld.).

Opgave na 18.00 uur bij
navolgende telefoonnrs.:
05753-2042; 05752-2550;

08344-1436.

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

& •ÏOPPERS
KEUR-
SLAGER X^_ _ ^ — 1 ECHTE

DE ECHTE GROENTEMAN BAKKER

ij ons is er tóch zonneschijn
met onze weekendaanbiedingen.

AANBIEDINGEN GELDIG DO.-VR.-ZAT. 12 -13 -14 AUG.

\|T|/

MOOIE MAGERE MALSE
RIBLAPPEN

500 gram 7,98
ONTBIJTSPEK

0,98

PER KILO

3,95

100 gram

KEURKOOPJE
DONDERDAG 12 AUGUSTUS:

TARTAARTJES
5 haien 3 betalen

Volgende week: gemarineerd SATÉVLEES

SPECIAL:

PARMEZAANSE
VARKENS-
OESTER

100 gram

2,45

VLEESWAREN
SPECIAL:

HAMSALADE

100 gram

1,39

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

GRIEKSE WITTE

DRUIVEN
GROTE

BLOEMKOOL
PER STUK

HANDAPPELS:

Ja/nes Grieve 2,50
2 KILO

MAANDAG
16 AUG.:

PANKLARE

Witte Kool

500 gram l fcO

DINSDAG
17 AUG.:

GESCHRAPTE
Worteltjes

500 gram l fcO

WOENSDAG
18 AUG.:

500 gram

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

SAUCIJZE-
BROODJES

lekker pittig gekruid

NU 1,65

HEERLIJKE

BOLUSSEN
NU 6 VOOR

4,25

WIEKENBROOD
BROOD VAN DE MOLEN

NU 2,80

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



DUITSE LESSEN
IN VORDEN

AANVANG NIEUWE CURSUS VOOR
BEGINNERS:

1 SEPTEMBER 1993

INLICHTINGEN EN REGISTRATIE:

NIEUWSTAD 28-7251 AH VORDEN

TEL. (05752) 14 43

Shoarma en Pizza speciaalzaak

Sindbat
/ö>0#

Wij bezorgen ook bij U thuis inRuurlo, Vorden en Hengelo (dinsdags
geen bezorging). Bezorgkosten bij bestelling onder f 13,- bedragen f 2,-.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 01.00 uur
zaterdag en zondag van 14.00 tot 01.00 uur

Zuivelweg l - Ruurlo - Telefoon 05735-2628

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - - Tel. 05752-3228

HOTEL WITKAMP
tv/f presenteert
i*^* DISCO AVOND

m.m.v Aanvang 21.00 uur
Disco Fire Sound Drive in Show

zondag 15 augustus

mode voor
k «Lhet héle gezinJ Ir

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

WIJ HOUDEN

op 12 -13 -14 augustus. Wij starten om 9.30 uur,
Alleen in onze filialen Wierden, Vorden en Lichtenvoorde. —^

Totato

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Nooit geweten

dat die lastige

tante van je

moeder werd

verscheurd door

de stille pijn?

Help haar.

RIUNIAFONDS

Giro 324
Nationaal Reumafonds, Den Haag

CURSUSSEN 93/94
INSTITUUT WALLERBOS
EERSTE VRIJBLIJVENDE INFORMATIELESSEN WEKELIJKSE CURSUSSEN:

1 LICmVOOIDE EIBEKDI
"tZïautje1 'Deülok'

Notuleren (.9 19 oo
Steno 9 - 9 2 0 . 3 0
Typen Avondcursus 9-9 19 oo
Typengr. 7-8-iidd. school 9 - 9 1 6 . 0 0 7 - 9 1 6 . 0 0
Conputerboekhouden j-9 JOJO
Com>utercursus beginners 7 - 9 2 0 . 3 0 7 -920 .30

9-9 9 .30
9-9 19.00

Computercursus gevorderden 9-9 20.30
MSDosbeginners 7 - 9 2 0 . 3 0
Tekstverv. «P 5 . 1 beginners 7 -9 9.30 7 - 9 1 9 . 0 0

7-9 19.00
Teks tve rv .KP5 . lgev . 7 -9 19.00

8-9 9.30
Basiskennis Boekhouden 8-9 19.00 6-9 19.00
Convers. Engels beginners 8 -919 .00 7 -920 .30
Convers. Engels 2e jaar 8 - 9 2 0 . 3 0
Convers. Engels 3e jaar 6 - 9 2 0 . 0 0
Convers. Engels 4e jaar 6 -918 .30
Convers. Frans beginners 7 - 9 2 0 . 3 0 1 4 - 9 1 9 . 0 0
Convers. Frans 2e jaar 8 - 9 2 0 . 3 0
Convers. Frans 3e jaar 8-919.00
Convers. Spaans beginners 9 - 9 2 0 . 3 0
Bedrijfscorresp. Duits 1 0 - 9 1 9 . 0 0 (1
Bedrijfscorresp. Engels 6 - 9 1 8 . 3 0
Bedrijfscorresp. Frans 7 - 9 1 9 . 0 0 . *•
Prakt, dipl.floekh. Ie jr. 16-920.30 F\=
Prakt. d i p l . B o e k h . 2 e j r . 16-918.30 \fa
Huisv.-enstudiebeg. ia-vr 2 4 - 8 1 5 . 3 0

=42!
*^S

z*t
m~ ̂
IT_^_^^^

VOiBD
'Dorpsceatr. '

6-9 19.00
8-9 14 .00

6-9 19.00

3 - 9 2 0 . 3 0

6-9 9 .30
6 - 9 2 0 . 3 0

7 - 9 2 0 . 3 0
6-9 19.00

7 - 9 19.00

I|JK«2
JEES
ff^^l

t

ZELBEX DOESBUIC

S - 9 19.00

8 - 9 1 9 . 0 0 9 - 9 1 9 . 0 0

8-9 9.30 9 - 9 2 0 . 3 0
8-920 .30

8-9 19.00
9-9 9 , 3 0 9-9 19.00

8-9 20 .30

^ ••=c

'S-HEOEIBEK DIIKPEILO

7 - 9 19.01

•i " U. Dl

8-9 9 . 3 0
8-9 20.30

7-9 20.30
9-9 19.00

• i i \ , -, ,

__^- — '

-- —

U | h . ' i

9-9 19.00

10-9 9 . 3 0
9-9 20.30

8-9 19.00
9-9 20.30

8-9 20.30

____— "_ — •

Instituut
WALLERBOS

•mBIIPL _ _ . L . — ~~— •Evert Heusinkveldstr. 2 ' — — •
^^•^ î' " 7131 ZG LICHTENVOOHDE —- ~^.

EDCURSUSSEN (2 ZATERDAGEN), LICHTENVOORDE :

NOVELL NETWARE GEBRUIKERS 18-09 + 25-09
NOVELL NETWARE BEHEER 9 - 1 0 i 1 6 - 1 0

TEKSTVEÏW. W P S . 1GEV. 9-10 H6-10TEKSTVEÏW. WPS. IBEGINKESS 18-091 25-09
COMPUTERCURSUS BEGINNERS 30-10 + 6-11 DBASE, LOTUS 123, COMPUTERBOEKHOUDEN

0544
INLICHTINGEN:

3-7
1

5140
7839

VOOR DEELNAME IE VRIJBLIJVENDE
INFO -L ES GRAAG TEL. OPGAVE

OP=OP

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

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383~

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 725 U L Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buïtenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel 05752-3278 (industrieterrein)

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS

yp,
ei

Voor uw
rij' en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

OPRUIMING
10-50% KORTING

+ Trainingspakken
+ Sportschoenen
4 Shirts
4 etc. etc.

L O C H E M

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

GROTE STEN E N SHOW bijSchrader
van verschillende soorten natuursteen voor uw tuin, vijver en sierbestratingen in diverse kleuren en maten

van 27 JULI t/m 29 AUGUSTUS a.s.

Sierkeien o. a.

Lava
Regenboogsteen
Rotatokeien
Carrarakeien rond
Taunus kwarts
Roze Vogezen
Rosario
Rotonde verde
Verde Alpi
Super maanrotsstenen
Bliksemstenen

Super lava Maaskeien bont
Wetterstein Moranekeien
Rojal kwarts Serpetinokeien
Calciet Extra gletsjerkeien
Rotonde rouge Porfierkeien
Grauwacke Grijze breuksteen
Rode breuksteen Gele breuksteen
Maasblokken Zeekeien
Rosa elegance Maanrotsstenen
Ronde lavastenen Vulkaanstenen
Rosso Verona Tufstenen

Diverse soorten grind in verschillende kleuren,
ook in zakken van 25 kilo te krijgen:

Carrara split Carrara rond * Calsto (rood/wit)
Verde Alpi split Rosso Corallo (roze) Arabescato (grijs) split
Giallo (geel) split Basalt split (zwart) Graniet split
Rosario split Ardenner split Porfier split
Gletsjergrind Zeegrind Lava
Flachkorn Grauwacke split Zeeschelpen (nieuw)

Diverse soorten flagstones
in verschillende kleuren ,

Gressario Rode Weser Gres rustikue
Verola Schiste mauve Solnhofer
Porfier Schiste gris blue Alta kwartsiet
Belgische Jaune blanche Gneiss
hardsteen

Diverse soorten kleuren kinderkoppen ofte-
wel Belgische kasseien in verschillende
maten

Portugees graniet grijs Portugees graniet roze Gres
Portugees graniet geel Italiaans porfier
Blauw basalt Zweeds graniet

Betontegels in de maten 30/30 40/60 50/50

Grindtegels in de maten 50/50 40/60 en ronde
doorsnee 40 cm

Oude Waaltjes (hele)

Diverse soorten tuinartikelen:

Tuinlantaarns Hert met jong Chinese lantaarns
Tuinkabouters Konijn
Duifjes Bambi

Vogeldrinkbakjes van natuursteen en nog veel
meer

Diverse soorten tuinhout
Hardhouten palen op 3 m, minibielsen, palen van 2,50 m,
gempregneerde planken 4 m en verschillende andere palen

Spoorbielsen 1e en 2e keus uit voorraad leverbaar
waaronder eiken

Biels ca 260 x 25 x 15 cm, 1e keus + 2e keus

Wisselbielsen vanaf 3 m tot 4,50 m Ie keus

Bruggebalken 260 x 25 x 30 cm 1e keus

SCHRADER
Industrieterrein 'De Huet' Doetinchem
Mercuriusstraat 34 -Telefoon 08340-34602



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

Donderdag 12 augustus 1993
55e jaargang nr. 20

Beach Party wordt wegens succes
in 1994 geprolongeerd!
Een knallend sier vuurwerk, dat ver na het middernachtelijk uur het luchtruim bij het meer
van Graaskamp doorkliefde, was een prachtige afsluiting van de Beach-Party die zaterdag-
avond voor het zevende jaar in Vorden werd gehouden. De leden van de Stichting Ham-Party,
die het feest organiseerden hebben zaterdag nogal eens een keer naar boven gekeken om te zien
of het allemaal wel droog bleef. Met name in de vooravond pakten zich donkere wolken samen
en leek regen in het verschiet.

De weergoden kregen er echter geen
'grip' op en gelukkig viel er de gehele
avond geen spatje regen te bekennen.
Water in het sfeervol verlichte meer is
immers al meer dan genoeg. Daar
doken die avond nog wel eens moe-
dige lui in. Meestal een weddenschap
om een paar pilsjes om er met kleren
en al in te springen.
Toch heeft het donkere wolkenpak
wel invloed gehad op de belangstel-
ling. Die was voorgaande jaren groter.
Desondanks kwamen er naar schat-
ting nog een kleine 3000 mensen op
de 'Beach-Party1 af. Veel 'vremd volk'
zouden de autochtone Vordenaren
zeggen. Vanzelfsprekend opvallend
veel jeugd vanuit de regio terwijl ook
'horden' families de campings in de
buurt hadden ontvlucht om dit unieke
standfeest mee te maken. Een echt
strand, want vanwege de drassige
bodem door de regenval van de afge-
lopen dagen, was het gehele terrein
zaterdag met grote hoeveelheden
zand 'bestrooid'. Een slimme zet van
de organisatie.
Het gehele terrein was prachtig aan-
gekleed. Leuke terrasjes met parasols,
waarbij met name de bars waar de
exotische drankjes gekocht konden
worden, er bijzonder leuk uitzagen.
Aan de overkant van het meer prach-
tige lichteffekten met de gehele avond
door grote schijnwerpers die als het
ware de hemel afzochten.

Artiesten

Op een reusachtig podium traden de

gehele avond door artiesten op.
Rondom de optredens was het lekker
druk, evenwel voldoende ruimte om
te kunnen luisteren en kijken. Het
publiek dat de Beach-Party bezoekt
brengt de avond meestal keuvelend en
lopend van barretje naar barretje door.
Dan weer eens even richting podium
om een favoriete band of artiest aan te
horen. Voor een ieder was daar wel
wat van zijn gading bij.
Direkt bij binnenkomst op het strand
werden de bezoekers aan deze Beach-
Party opgewacht door de 'Oln'zelse
Kopper Bloazers', die voor gezellige
muziek zorgden. Gedurende de avond
kwam men het orkest op diverse plek-
ken op het terrein tegen. Ook waren
de bezoekers er deze avond een paar
maal getuige van hoe twee sinistere
boeven door de veldwachter werden
opgepakt. Geheel in slow-motion
werd er door agent en boeven gevoch-
ten. Bloed viel er niet. Integendeel.
De diverse acts van 'Man of Man'
waren geinig om te zien.
Clemens van de Ven, met zijn schorre
stem trakteerde de bezoekers met zijn
band op een variatie van Rhytme en
blues. Ook zong hij toppers van o.m.
Joe Cocker. Fraaie dames waren er
eveneens te bewonderen. De polyne-
siche dansgroep 'Mai'ana' mocht er
zijn. Heupwiegende dames in rieten
rokjes wil er bij het 'Beach-volk' best
in. Sandra Vanreys die de artiesten bij
het publiek introduceerde kwam zelf
ook nog in aktie. Begeleid door de
K.G.B. Band uit Lichtenvoorde zong
zij niet alleen solo maar ook o.m.
duets met Ernst Daniël Smid. Laatst-

genoemde o.m. bekend uit de musical
'Les Miserables' raakte met nummers
als 'Ik hou van jou' en 'Falling in
Love', de gevoelige snaar bij het
publiek.

KasBendjen

En dan 'Kas Bendjen'. Jongens van de
gestampte pot die een paar maanden
geleden furore maakten op de Ham
Party. Met op het toneel schemerlam-
pen als schijnwerpers en veel 'rook' en
andere 'mistflarden' knalden Robert
Wagenvoort, Frits Barendsen, Rene
Groot Wassing en Hans Krabbenborg
er op los.
Liedjes met teksten op het Vordense
leven afgestemd spelen en zingen zij
over herkenbare dingen. Wat b.v. te
denken van de 'BakfietsenkeaiT en de
Vordense 'Burgerwacht' een persi-
flage op enkele Vordenaren. Natuur-
lijk ontbrak ook het 'Vordens Volk-
slied' niet op het repertoir.
Voor 'Kas Bendjen' was er deze avond
ongetwijfeld het meeste applaus.
Wanneer het 'gezelschap' er nog meer
tijd in kan steken dan zal 'Kas Bend-
jen' in de toekomst best een avondvul-
lend programma kunnen brengen.

Volgend jaar op de achtste editie van
de 'Beach-Party' zullen deze jongens
weer aan^É|ig zijn. En met hen zeker
ook het fBrliek van deze zaterdag-
avond want die waren aan het meer
van Graaskamp (dat ergens in het
Caribische gebied ligt!) gezellig een
avondje uit.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's-middags op afspraak.

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

Meer bewegen voor ouderen
Meer bewegen voor Ouderen is een verzamelnaam voor bewe-
gingsaktiviteiten voor mensen van 55 jaar en ouder. De aktivi-
teiten zijn o.a. gymnastiek, spel(sporten), volksdansen en
zwemmen. Door middel van die aktiviteiten wil het Meer
Bewegen voor Ouderen een bijdrage leveren aan het zo opti-
maal en zelfstandig mogelijk funktioneren van ouderen in de
samenleving. Belangrijk is daarom het plezier en de gezellig-
heid, de fitheid, alsook de mogelijkheid tot ontmoeting en kón-
takt.
In september gaan de volgende aktivi-
teiten in dit kader weer van start.
Gymnastiek is gericht op het in kon-
taïct houden (of brengen) van het
gehele lichaam, door het doen van
gerichte oefeningen. Het is geschikt
voor mobiele en minder mobiele
mensen, voor 'jongere' en voor
'oudere' ouderen. Voor gymnastiek
55+ in Sporthal, het lebbink: Groep
voor dames en heren op dinsdagmor-
gen. Groep dames op dinsdagmorgen.
Voor gymnastiek 65+ in het Dorps-
centrum op woensdagmorgen. Sport
en Spel 55+: Enkele sporten die in de
lessen aan bod komen zijn o.a. volley-
bal, badminton, vloertennis en koers-
bal. Koersbal is een spel dat gespeeld
wordt op een viltmat. Hierbij is het de

kunst dat de spelers (in twee teams) de
koersballen zo dicht mogelijk in de
buurt van een klein wit balletje koer-
sen. De moeilijkheidsfactor ligt
daarin, dat het zwaartepunt van de
speelbal uit het midden ligt waardoor
de bal altijd een kromme baan
beschrijft. Koersbal kan door ieder-
een gespeeld worden. Sport en spel op
maandagmorgen in Sporthal het leb-
bink.

Volksdansen. Dit brengt de deelne-
mers plezier en mogelijkheden tot
onderling kontakt. De dansen worden
zo uitgezocht dat de bewegingen zeer
gevarieerd zijn. De spieren worden er
soepel van. De muziek maakt het
bewegen gemakkelijk en verhoogd de

gezelligheid. Het tempo is aan oude-
ren aangepast; kortom een aktiviteit
waaraan iedereen mee kan doen.
Volksdansen op woensdagmorgen in
het Dorpscentrum. Volksdansen in
Wichmond/Vierakker op dinsdaga-
vond in het Ludgerus gebouw.
Zwemmen (meer bewegen in water).
Ook dit is een onderdeel van het aan-
bod in het kader van MBvO. Het
bewegen in water met een konstante
temperatuur (32 graden) heeft een
gunstig effekt op het hele lichaam.
Omdat het lichaam in water lichter
wordt, worden bij het maken van
bewegingen in water de gewrichten
minder belast en daardoor kunnen de
spieren zich beter ontspannen.
Zwemmen: in kleine groepjes onder
deskundige leiding in het bad van de
fysiotherapeut Jansen van de Berg op
maandag en donderdag.
Bij Volksdansen, Sport en Spel en bij
gym 55+ kunnen nog deelnemers
terecht. Voor meer informatie over het
bewegen voor Ouderen en ook voor
het zwemmen kunt u terecht bij de
funktionaris (Louise van Uden). Tele-
fonisch bereikbaar onder nummer
3405 of men kan langs komen op het
kantoor aan de Raadhuisstraat 6. Ook
voor andere voorzieningen voor
ouderen en vragen kan men daar
terecht.

Drie weekenden
vol aktiviteiten
Het eerste weekend waarin er bij de
v.v. Vorden wat te doen is, is het
komende weekend. Op zondag 15
augustus a.s. organiseert de aktivitei-
tenkommissie van de v.v. Vorden nl.
een familiedag voor haar leden alsook
voor familie, vrienden buren en ken-
nissen van hun leden. Er zullen op die

dag tal van aktiviteiten plaatsvinden
op het gemeentelijk sportpark aan de
Oude Zutphenseweg. Tot de aktivitei-
ten behoren die dag diverse balspelen
met uitzondering van het voetbal, ver-
der is er een springkussen, er zijn ver-
schillende terrasjes er is 'n barbeque
en er zal een dweilorkest aanwezig
zijn die de gehele dag voor een vro-
lijke noot zal zorgen.
Het tweede weekend staat bij de v.v.
Vorden in het teken van het derde
Wim Kuijper Dl-pupillentoernooi.
Op zaterdag 21 augustus komen de

D l-pupillen van onze nationale top-
clubs Ajax, Feijenoord, PSV, Willem
II, VVV Venlo en Vitesse, als ook
selektieteams uit Zutphen en Deven-
ter naar Vorden. Het deelnemersveld
wordt kompleet gemaakt met de deel-
name van Rohda Raalte, SVI Itter-
sum, Spijkenisse en natuurlijk een
team van de v.v. Vorden zelf. Het
derde weekend tot slot staat geheel in
het teken van een jeugdkamp. In
augustus zullen de pupillen evenals
de C-junioren naar kampeerboerderij
'De Haverkamp' gaan.

Allerhand
in 't Saksenland
Wie de weg van Doetinchem naar Varsseveld wel eens is gegaan
zal zeker ook een glimp van het kasteel de Slangenburg hebben
opgevangen. Het kasteel ligt links van deze weg en wordt omge-
ven door een prachtig landgoed met een zeer gevarieerde flora en
fauna.
De oudst bekende bewoners zijn de heren van Baer in de 15e
eeuw. Nadien kende het diverse eigenaren, gravin von der Goltz
verkocht het in 1895 aan de Duitse industrieel Pasman. Na de
tweede wereldoorlog werd het als vijandelijk goed in beslag
genomen en werd het rijkseigendom.
Het kasteel is in de loop der eeuwen meerdere malen verwoest,
o.a. door Hertog Karel van Gelre (daarbij misschien geholpen
door onze plaatsgenoot en diens krijgsman Berend van Hack-
fort), de huidige vorm kreeg het in de 17e eeuw en doet aan de
renaissance denken.
Het kasteel is nu verhuurd aan de Benedictijner paters van de
Willibrordus Abdij die een eindje verderop hun onderkomen heb-
ben en daar door o.a. een stierenmesterij in hun onderhoud voor-
zien. Het kasteel wordt door de paters als hotel geëxploiteerd.
De omliggende bossen en landerijen worden beheerd door
Staatsbosbeheer.
Het kasteel is niet te bezichtigen maar er is in de bijgebouwen wel
een informatiecentrum van Staatsbosbeheer waarin veel te zien
is. Het is op zondagmiddag open maar in de vakantietijd ook op
door-de-weekse dagen.
Een bezoek aan dit centrum plus een wandeling door de bossen
geeft u zeker het gevoel van een welbestede middag.

H.G. Wullink.

'Fietsend de boer op' met meer
dan 300 deelnemers1

Zaterdag organiseerden de ABTB; CBTB; Geld. My van
Landbouw en de N|d. Bond voor Plattelandsvrouwen een
fietstocht. Niet zoinaw een fietstocht, maar een 30 kilometer
lange tocht door een bosrijk gebied die langs vier agrarische
bedrijven leidde. Dit alles onder het motte 'fietsend de boer
op'.

isrenEen groot succes want tusren tien en
twaalf uur 's morgens vertrokken
ruim 300 deelnemers, afkomstig uit
alle delen van Nederland en waarvan
de meesten met vakantie in de Achter-
hoek waren. Boomkwekerij Spiege-
lenberg aan de Oude Zutphenseweg
was het eerste bedrijf dat werd
bezocht. De heer Spiegelenberg had
een looproute door de k wekerij uit-
gestippeld en een aantal boomsoorten
als 'routebeschrijving' op papier
gezet. Ook was door hem een prijs-
vraag uitgeschreven.
Vanuit de boomkwekerij fietsten de
deelneemers naar de melkveehouderij
annex vleesbedrijf van de fam. Harm-
sen aan de Schimmeldijk. De heer
Harmsen had voor deze gelegenheid
de koeien extra op stal gelaten. Op de
deel lag een 'opper voer' om te laten

zien wat een koe zoal per dag opvreet.
Daarbij acht emmers water (een koe is
bijzonder dorstig). Verder had de heer
Harmsen er 35 pakken melk bijgezet,
de dagproduktie van een koe. Tevens
was er bij Harmsen een demonstratie-
wagen van Coberco met het gehele
assortiment.
De volgende 'Halteplaats' was bij de
familie Arfman aan de Schuttestraat,
een kampeerboerderij. Platteland-
svrouwen van de afdeling Vorden
waren druk in de weer met het bakken
van pannekoeken, welke een gretige
aftrek vonden. Tot slot van de fiets-
tocht, die zo'n vijf uur in beslag nam,
werd een bezoek gebracht aan het
aannemersbedrijf van de fa. Groot
Roessink aan de Hengeloseweg. Hier
kreeg men een demonstratie te zien
van o.m. het zagen van eiken.

Nieuws over
'het Jaar voor de Ouderen'

In het vorige overzicht werd niet vermeld wanneer de rondlei-
ding wordt gehouden in het Gemeentehuis. Deze rondleiding
is gratis en speciaal bedoeld voor senioren en zal plaatsvinden
op vrijdag 13 augustus a.s.

Enkele ervaren gidsen vertellen over
de geschiedenis van het kasteel. Er is
een lift aanwezig; namens het
gemeentebestuur wordt een kopje
koffie aangeboden. Als men deel wil
nemen aan deze rondleiding wordt
men verzocht zich even op te geven.
Telefoonnummer van de SWOV 3405
(alleen 's-morgens). Het aanvangsuur
is vermeld in een advertentie in dit
nummer.
Verder is het goed te vermelden dat
onder senioren worden verstaan alle
personen van 55 jaar en ouder. In
sommige publicaties over 'het Jaar
voor de Ouderen' wordt gesproken
over 65-plussers. Dat is dus niet juist.
Nog een laatste herinnering aan de
Achtkastelentocht die op woensdag
25 augustus wordt verreden. Ook
voor deze tocht zijn senioren hartelijk
welkom en dank zij een geste van het
VVV-bestuur kunnen ze ook ditmaal

gratis deelnemen aan de tocht. De
SWOV zorgt voor een extra service.
Senioren die niet zelf in staat zijn deze
rond 35 km zelf te fietsen, kunnen
gratis gebruik maken van een tandem.
Ook voor een begeleider kan worden
gezorgd. Wie daarvoor in aanmerking
wil komen moet dit wel even van te
voren melden (tel. 3405) zodat tijdige
reservering kan plaatsvinden en er
van te voren ook even kan worden
geoefend.

Tenslotte nog het bericht dat zojuist is
afgesproken dat het Vordense Huis-
vrouwenorkest op 6 oktober a.s. een
optreden zal verzorgen in het kader
van 'het Jaar voor de Ouderen'. Deze
enthousiaste groep muzikanten zal
dan tevens het tienjarig bestaan vie-
ren. De jubileumuitvoering zal de
komende maanden in 'Contact' nog
nader worden aangekondigd.

AUGUSTUS:
SWOV Open Tafel inde Wehme
iedere dag.
11 Theater onder de Lindese molen
11 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
11 Zwembad, proefzwemmen
11 Dorpscentrum, kindervoorstelling
12 VVV, spookrit per fiets
12 VVV, bezichtiging Kasteel Vorden
12 VVV,denBramel,

avondwandeling
12 Zwembad, aquarobic en jogging
13 Zwembad, zwemlessen
13 VVV, rondleiding 50+

gemeentehuis i.s.m. SWOV
14 V V V, Marktplein kunstmarkt
14 Zwembad, diplomazwemmen
15 Medlertol, fietsoriënteringsrit
16 Bezichtiging kasteel Vorden, VVV
16 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'
17 V W spookrit, Marktplein
17 W V huifkartocht, Stationsplein
17 VVV Hackfort, lezing
17 VVV, bezichtiging Pinetum
17 Zwembad, zwemlessen
17 HS V de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugdwedstrijden
18 HVGWildenborch,koffie-

ochtend
18 Theater onder de Lindese molen
18 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
18 HS V de Snoekbaars, vrije

wedstrijd
19 V W spookrit
19 VVV bezichtiging kasteel Vorden
19 Zwembad, aquarobic en jogging
20 Zwembad, zwemlessen
21 V V Vorden D l toernooi
21 Opening Oranjefeest te

Wichmond, vogelschieten
22 Oriënteringsrit voor fietsers in

Wichmond
22 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
23 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'
24 Spectaculair Oranjespel in en om

de feesttent te Wichmond
24 Zwembad, zwemlessen
25 BloemschikcursusFloralia
25 Theater onder de Lindese Molen
25 Wielerronde te Wichmond
25 ANBO, lange fietstocht
25 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
26 Bejaardensoos feestavond
26 Zwembad, aquarobic en jogging
26 Bejaardensoos Vierakker, feest
26 Bejaardenkring, Dorpscentrum
27 Zwembad, zwemlessen
28 Grote feestelijke optocht met

praalwagens te Wichmond
29 Oranjeloop-jeugdsportdag, Sociï
30 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'

SEPTEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

l Welfare Handwerken'de Wehme'
l Zwembad, proefzwemmen
1 BloemschikcursusFloralia
2 Zwembad, aquarobic en

aquajogging
3 Zwembad, zwemlessen voor

volwassenen
4 Zwembad, diplomazwemmen en

afstandzwemmen
5 HSVdeSnoekbaar,

seniorwedstrijden
5 Zwembad, feestelijke

seizoenafsluiting
7 Excursie G.M.v.L., A.B.T.B, en

C.B.T.B.
8 BloemschikcursusFloralia
8 HVGWildenborch, fietstocht
9 Bejaardenkring Dorpscentrum

10 Dialezing over Vorden in
Dorpscentrum

13 BloemschikcursusFloralia
14 KPO Vierakker naar Aviko
15 Welfare Handwerken'de Wehme'
16 BloemschikcursusFloralia
16 H VGWildenborch, dia's Frankrijk

en Zwitserland
17-18-19 Tentoonstelling Floralia
17-18-19 Floralia met seniorenstand
19 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
21 KPO Vierakker, opening nieuwe

seizoen
21 NCVB, lezing mevr. Letterman
23 Bejaardenkring, Dorpscentrum
26 HS V de Snoekbaars,

ledenwedstrijd Hengelo/Vorden
26 Rommelmarkt, Boggelaar
28 NCVB, reisje
29 Najaarscontactmiddag'de Wehme'
29 KPO Vorden



Antipasti en Aria's in het
Achterhoekse Almen
Vergezeld van een spontane lach overhandigde Christine Deutekom een Italiaans kookboek
aan Gerardo Crocini, chargés d'affaires van de Italiaanse ambassade tijdens de prestatie van
de maand Italië van L'Europe a Table op donderdag 5 augustus.

Poolse cursussen
in verschiet
Evenals vorige jaren gaan in de herfst
van 1993 Poolse cursussen van start
in het Trefpunt, Hondevoort, te Eiber-
gen.
Beginnend op 23 september wordt er
op 10 donderdagavonden les gege-
ven. De laatste van deze serie vindt
plaats op 2 december.
Bij voldoende deelneming zijn er drie
groepen: beginners, mensen die al
eens iets aan Pools gedaan hebben en
gevorderden. Plaatsing in de groepen
eventueel in overleg met de (Poolse)
lerares.
Inlichtingen en opgeven bij Mevr. de
Klerck, 05753-7304 en Trefpunt,
05454-72030.

De vakantie
afgelopen en de

V.l.n.r.: Willy Holtslag, Nico de Rooy, Dick Holtslag, Cristine Deutekom, Gerardo Crocini en Majoor Bosshardt.

De presentatie vond plaats in Hotel
De Hoofdige Boer te Almen. Deze
overhandiging is het officiële start-
sein voor de opening van de maand
Italië van L'Europe a Table. Fijnproe-
vers kunnen nu in het hele land bij de
deelnemende horecabedrijven genie-
ten van typisch Italiaanse gerechten.
Tevens is dit gebaar het startsein van
een orgineel Italiaans diner.
Aan de hoofdtafel zaten naast Chris-
tine Deutekom en haar man, Gerardo
Crocini, Majoor Bosshardt van het

Leger des Heils, Nico de Rooij en
Willy en Dick Holtslag. Daaromheen
zaten bekende en minder bekende
grootheden uit het culinair circuit.
Chefkok A. Tielemans, de directeur
van het Italiaans Verkeersbureau de
heer Colaneii, Jan Nieuwburg voor-
zitter Koninklijke Horeca Nederland,
gewest N-O-Gelderland. Sponsors:
Hanos (groothandel versprodukten),
Bart (wijnen) Martini Rossi (aperi-
tief) en Van de Kemp (o.a. IJsspecia-
list) en collega's uit de Achterhoek.

En verder het bestuur van Quality
Partners, de kwaliteitszaken uit de
aangrenzende hanzestad Zutphen die
een presentatie van typisch Italiaanse
produkten verzorgde.

Het echtpaar Holtslag dat gekozen
werd om de presentatie van Italië te
verzorgen, heeft eerder dit jaar — ook
in het kader van L'Europe a Table —
een achtdaagse reis naar Noord-Por-
tugal gewonnen voor de 'Beste pre-
sentatie van Portugese wijnen'.

Dan is het nu tijd om eens bij de
Sporthal in Vorden aan 't Jebbink bin-
nen te lopen en bij gym.ver. Sparta te
komen kijken wat die u aan lichaams-
beweging te bieden heeft. Men start
weer vanaf 16 augustus a.s.
Als men ook iets aan de conditie wil
doen, terwijl de kinderen weer op
school zijn dan is daar nu de kans voor
want op de dinsdagmiddag start men
met een nieuw uur aerobic met o.a.
The Steps-Dyna-band-gewichtjes
alleen bij voldoende deelname, dit
gold ook voor de donderdagmiddag,
maar dan is er les voor diegene die
Aerobci te vindt, maar toch iets aan
de conditie wil doen op muziek.
Opgaves voor deze lessen is mogelijk
bij onderstaand adres graag voor 16
augustus a.s., want bij voldoende
deelname wordt er 17 augustus a.s.
al gestart.
Hieronder volgen de overige lestij-
den. Voor meer informatie en even-
tuele opgave kan men terecht bij
Wilma Koers, H. v. Bramerenstraat
17,7251 JH Vorden. Tel. 05752-2855.

HOE MEER POST, HOE LEUKER

De Woage Halle presenteert nieuwe groep:

Discover Skyliner
Skyliner is een topformatie die binnen een zeer korte periode
hoge ogen gooit. De formatie bestaat uit zes personen, waar-
van de zanger bijgenaamd 'Hakkie' uit de vorige bezetting van
Touch Down komt.

Alles
op de aarde ligt in een kringloop, een

cirkel, vast: in de natuur dient afval weer
als grondstof voor nieuw leven. Om ons
afvalprobleem op de lossen zullen wij

dus onze grondstoffenkringloop weer
sluitend moeten maken. Praktisch gezien

betekent dit: afval scheiden en
hergebruiken.

Wi
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen. Uite-
raard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Ligeon, Hoetinklwf41, tel. 1996

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Hörstcrkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christihalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466
DeDoeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijkl t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Brinkerhof94, tel. 2520

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limbur g-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr, C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309
B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enk weg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molen weg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258
De Horsterkamp (alleen nr, 35)
Kerkstraat
HetWierneUnk
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397

Het Jebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
DeSteege
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
DeHanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

Het Nederlandse Rode Kruis
GIRO 7244 - T.N.v. RODE KRUIS, DEN HAAG

Bel voor meer informatie: 06 - 300120 of steun het Rode Kruis
door uw gift over te maken op giro 7244 t.n.v.

Rode Kruis, Den Haag.

De bekende nummers als die van U2,
Bryan Ferry, Simple Minds, maar ook
die van Grace Jones zullen op zater-
dag 14 augustus de revue passeren.
Skyliner is een foiwiatis die zeer
gevarieerde muziek brengt. Bijge-
staan door een prima stukje techniek
kunnen de bezoekers genieten van
een perfecte show.
Niet alleen aan de muzikale klanken
hebben zij hard gewerkt, maar ook
aan de presentatie voor het publiek zal
niets ontbreken. Inmiddels zijn zij
grote 'karweien' gewend, en spelen
voor bezoekers aantallen die er niet
om liegen.
Naast de vaste optredens die zij weke-
lijks hebben, hebben zij in Amerika al
een tournee gedaan, die beslist zeer
geslaagd over is gekomen bij het

publiek. Tijdens dit toernee hebben
zij de bekende formatie TOTO ont-
moet, en samen wat noten gespeeld.
Al met al was dit voor de formatie
SKYLINER een zeer aantrekkelijk
concert.

Zaterdag 14 augustus is het voor het
Nederlands publiek de eer om deze
topper te ontmoeten.
Op het grote podium van Dancing
Discotheek 'De Woage1 te Halle zul-
len zij al hun kunnen tonen.

De discobussen zullen ook op deze
avond weer rijden. Voor informatie
wat betreft de routes en de vertrektij-
den kan men bellen naar de Info-lijn
van De Woage. Tel. 08343-1232.

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

DRUKKERIJ
WEEVERS

AGENTSCHAP WARNSVELD: AGENTSCHAP HENGELO (G):

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

„M&LAdW
DREIUMME 45 - WARNSVELD

TELEFOON 23269

AGENTSCHAP RUURLO:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 RUURLO

TELEFOON 1263

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

FILIAAL ZUTPHEN:

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

Drogisterij • Parfumerie - Schoonheidssalon

marïanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - lel 2062

AGENTSCHAP STEENDEREN:

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398



Het onderhoud én de reparatie van
een Peugeot 205 occasion

2 jaar lang GRATIS

Als u nu bij Cosmo een gebruikte Peugeot 205 koopt, heeft u de
maximaal denkbare zekerheid, omdat alle reparatie- en onder-
houdskosten en onverwachte technische tegenvallers gedurende
de eerste 2 jaren (met een maximum van 30.000 km) voor reke-
ning en risico van Cosmo blijven.

Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een gratis Reparatie- en
Onderhoudsverzekering. In deze overeenkomst liggen de spelre-
gels vast.

U betaalt geen cent voor kleine en grote beurten en voor repa-
raties en vervanging van onderdelen.

Kom snel naar de showroom, want het aantal gebruikte Peugeot
205, dat hiervoor in aanmerking komt is beperkt.

Openingstijden:
werkdagen tot 18.00 uur
vrijdag tot 21.00 uur
zaterdag 10.00 16.30 uur

PEUGEOT_

COSMO LOCHEM
UW PEUGEOT DEALER

Kwinkweerd 15 - Lochem Tel. (05730) 52441

U I T G A A N S C E N T R U M

GROENLO
KERKSTRAAT6 TELEFOON 0544M1308

ZATERDAG 14 AUGUSTUS

PRIMA VERING &

Wiez'nhorsd
op de stoep
laat poepen
zet zichzelf
te kakkei

ZONDAG 15 AUGUSTUS

RENDEZ
VOUS

VOOR BUS-INFO TEL: 05440-64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Huur
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

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

HOE MEER POST, HOE LEUKER

****

NIEUW! DUITSE TOP-FORMATIE

SKYLINER
NIEUW! DUITSE TOP-FORMATIE

PICO DE LUXE

OTOBIANCA & DUO DUIN
IEDERE VRIJDAG v.a 20.30 uur

HOUSE PARTY
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Lestijden Gymnastiekver. Sparta
Maandag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur
19.00-20.00 uur
20.30-21.30 uur
21.30-22.30 uur

13.00-14.00 uur
14.00-15.00 uur
15.00-16.00 uur
16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur

9.00-10.00 uur
19.00-20.00 uur
20.00-21.00 uur

meisjes/jongens groep 3 en 4
meisjes groep 5 en 6
meisjes groep 7
meisjes groep 8 en ouder
dames recreatieve gymnastiek
heren recreanten

meisjes/jongens
meisjes/jongens
Aerobic
Aerobic
Aerobic
Aerobic

Aerobic
Aerobic
Aerobic

groep 3
groep 1 en 2

6- 7 jaar
8- 9 jaar

10-12 jaar
12-16 jaar

vanaf 16 jaar
vanaf 16 jaar
vanaf 16 jaar

16.00-17.30 uur training wedstri jdgroep

ENGELSE LESSEN IN VORDEN
In september 1993 beginnen in Vorden de

volgende Engelse cursussen:

Voor volwassenen:
Beginners en gevorderden
Dag- en avondcursussen

Groepen van 4-6 personen

Begeleiding MAVO-, HAVO-
en VWO-scholieren

Registratie: Nieuwstad 28, tel. 05752-1443.

Heeft grote keuze in:

SEEGERS DREMPT 7**™* 21
Het skelterhuis van de Achterhoek

kindertrap-
skelters in
alle maten
Telefoon
08334-72722

Miginal, een kopzorg minder
Hoofdpijn of migraine. Iedereen wordt er weieens door
geplaagd. De lijst van mogelijke oorzaken is lang. Nervositeit,
angst, stress, allergieën, ontregelde hormonen, doorbloeding-
sstoornissen, spanning. De gevolgen brengen de nodige kop-
zorgen teweeg. Letterlijk, wel te verstaan.
Migraine, spanningshoofdpijn en andere, regelmatig terugke-
rende hoofdpijnen, kunnen nu effectief worden bestreden met
het nieuwe, natuurlijke geneesmiddel Miginal.

Dit fytotherapeutische preparaat
ontleent zijn grote kracht aan een
combinatie van drie, elkaar perfect
aanvullende, bestanddelen: Moeder-
kruid, Goudpapaver en St. Janskruid.
Mocderkruid, dat al enige bekendheid
genoot als recept tegen allerlei typi-
sche vrouwenklachten, werd bij toe-
val als anti-migrainemiddel ontdekt.
Door de echtgenote van een Britse
dokter, die 'al experimenterend' ver-
lost werd van een migraine, waartoe

zij tot levenslang veroordeeld leek.
Sindsdien mag het kruid zich ook ver-
heugen in een grote wetenschappe-
lijke belangstelling. Onderzoek heeft
aangetoond, dat in maar liefst 70%
van de gevallen verkramping of ver-
wijding van de hoofd bloedvaten
wordt gestopt of voorkomen dankzij
Moederkruid.
De eigenschappen van Goudpapaver
zijn: ontkrampend en rustgevend.
Daardoor wordt de hersendoorbloe-

ding beter gereguleerd en de pijn ver-
licht. Goudpapaver komt vooral tot
z'n recht bij hoofdpijnen, die het
gevolg zijn van slapeloosheid, nervo-
siteit, of hyperactiviteit. Vanwege de
milde werking kan dit kruid ook wor-
den gebruikt door kinderen.
St. Janskruid tenslotte wordt met
name toegepast bij de zogenaamde
spanningshoofdpijnen dikwijls
makkelijk te herkennen aan pijn in de
nek en het achterhoofd - en hoofdpij-
nen die verband houden met een sto-
ring in de hormoonhuishouding.
Samengebracht in Miginal, zorgen
deze kruiden ervoor dat een migraine-
of hoofdpijnaanval in hevigheid
afneemt, of zelfs helemaal niet toe-
slaat.

Onderzoek

De Haarlemse huisarts dr. Erik Jager
heeft onlangs een onderzoek afgeslo-
ten naar het gebruik en nut van Migi-
nal. Zijn bevindingen waren verba-
zingwekkend. Van alle patiënten die

GEEF JE

^FIATAGRI

Op maandag 23 augustus start Wissels Mechanisatie haar
nieuwe bedrijf aan de Winkelskamp te Hengelo Gld.

Maar voordat het zo\||r is kunt u tijdens de

OPENINGSSHOW
kennismaken met ons landbouwmechahisatiebedrijf,

U bent van harte welkom op:
vrijdag 20 augustus van 14.00 tot 22.00 uur of op

zaterdag 21 augustus van 10.00 tot 16.00 uur,

Henk en Betty Wissels
Albert Menkveld

M E C H A N I S A T I E

Winkelskamp 1 Hengelo Gld. Telefoon 05753-4360. Telefax 05753-4812

WAT DENKT
U HIER VAN?

Opel Corsa 13N TR 2-drs., blauw
Opel Kadett12S3-drs., blauw
Opel Kadett 13N GL 3-drs., groen
Opel Kadett 16D LS 3-drs., rood
Opel Kadett 18S LS LPG 3-drs., blauw
Opel Kadett 13i LS 3-drs., zilver (m)
Opel Kadett 17D Beauty 4-drs., rood (m)
Opel Vectra 18i Sport 4-drs. LPG, wit
Opel Omega 20i Pearl aut. 4-drs., blauw
Opel Rekord 2.0S Travell 4-drs. LPG,
grijs (m)
Fiat Uno 60S Carara 3-drs., wit
Fiat Ritmo 60CL 3-drs., wit
Ford Sierra 2.0i LPG 5-drs., wit
Ford Sierra 2.3D 4-drs., zwart
Lada Samara 1300 3-drs., zwart
Lada Samara 1500 5-drs., rood
Nissan Sunny 1600 SLX 4-drs., groen (m)
Peugeot 205 1100 XL 3-drs., rood
Volvo 340 1700DL 3-drs., grijs
VW Golf 1600 GLS cabriolet, wit

70.000 km
76.000-km

128.000 km
134.000 km
144.000 km
40.000 km
95.000 km

145.000 km
151.000 km

2-1988
10-1983
1-1987
1-1987
1-1989
7-1989
5-1991
2-1992
7-1990

10.900,-
4.950,-

12.950,-
12.900,-
14.900,-
16.750,-
23.500,-
26.900,-
21.900,-

170.000 km
93.000 km
144.000 km
80.000 km
142.000 km
41. 500 km
59.000 km
12.000 km
50.000 km
90.000 km
73.000 km

6-1985
1-1988
5-1986
12-1989
1-1990
1-1990
5-1990
5-1991
3-1989
4-1986
1980

7.250,-
9.900,-
6.750,-
18.500,-
19.600,-
8.900,-
11.950,-
23.900,-
15.250,-
9.250,-
16.425,-

Bezoek voor nog meer keus ons C/rL inruil wagenpark

VAN DER KOOI OFF
OPEL-GM
DEALER

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555

Nieuw bij u
in de buurt!
Met een ovenvers
assortiment brood,
koek en diverse
specialiteiten

ledere woensdag van 9.00 uur tot
16.00 uur op het Marktplein te Morden

WALTER

Kennismakingsaanbieding uit
Spakenburg alleen geldig op woensdag 18 augustus 1993

1 ovenvers brood naar keuze f 2,25
5 superkrentebollen f 3,00
5 supergevulde koeken f 3,50
6 witte of bruine bollen f 1.75

nu voor

van f 10,50 f7,50

gedurende een periode van drie maan-
den aan het onderzoek meewerkten,
bleek - onder invloed van Miginal -
het gebruik van gewone pijnstillers
enorm gedaald.
"k had er mensen bij', aldus dr. Jager,
'die voordien acht aspirines per dag
slikten tegen hoofdpijn en migraine.
Nu ze waren overgegaan op Miginal,
gebruikten sommigen van hen nog
maar één of twee normale pijnstillers
en de helft zelfs helemaal niets meer.'
Miginal kent geen bijwerkingen en
werkt niet verslavend of versuffend.
Het is verkrijgbaar in verpakkingen
van 20 en 80 tabletten bij drogist, apo-
theek en reformhuis.

Uw briefpapier
komt overal...

Hoc zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



Agrariërs sponsoren Socii
Voetbalvereniging Socii in Wichmond-Vierakker wordt de
eerste 3 jaren gesponsord door een groep van 40 plaatselijke
agrariërs. Deze 40 agrariërs zullen het eerste en tweede team
van de afdelingsclub 3 jaar lang voorzien van trainingspak-
ken, broeken, kousen en shirts, als het binnen 3 jaar stuk is zal
het vervangen kunnen worden. 'Foto: sv Sociï

Voorheen werd de voetbalvereniging
financieel gesteund door de plaatse-
lijke middenstanders. Maar omdat het
aantal middenstanders de laatste jaren
sterk is teruggelopen, moesten er
andere wegen worden gezocht om aan
sponsors te komen. Aangezien het
aanschaffen van sportkleding voor
een team tegenwoordig veel geld kost
werd het idee geopperd om letterlijk
en persoonlijk de boer op te gaan. De
jeugdvoorzitter dhr. W. ter Bogt ging
persoonlijk op pad om de agrariërs te
benaderen, nadat het eerste elftal het
kampioenschap in de tweede klas
G.V.B, had binnen weten te halen.
Van de 50 boeren die werden bezocht
waren er 40 die hierop positief rea-
geerden en de sponsoring op zich
namen. Voor zover bekend is het in de
voetbalwereld nog niet voorgekomen
dat een grote groep boeren zo veel
geld bij elkaar heeft gebracht om als
sponsor voor een voetbalclub op te
treden.

Het nieuwe tenue met het opschrift
'Agrarisch samenspel' werd zondag
om 10.00 uur op het Socii complex
aangeboden door dhr. W. Regelink en
dhr. H. Rietman namens de agrariërs,
hierna werd er een wedstrijd gespeeld
tussen spelers van Socii en agrariërs,
onder leiding van de oud voorzitter
van Socii dhr. B. Krijt. Voor het begin
van deze wedstrijd werd l minuut
stilte in acht genomen i.v.m. het over-
lijden van dhr. H. Besselink als bord-
sponsor.
In een sportieve wedstrijd moesten de
agrariërs toch de spelers van Socii als
hun meerdere erkennen de uitslag was
dan ook 4-2 in het voordeel van de
Socii spelers.
Na afloop werd door de huidige voor-
zitter dhr. D. ten Harmsel de agrari-
sche gemeenschap van Wichmond-
Vierakker nog bedankt voor hun
financiële bijdrage, waardoor de
sponsoring van de gehele selektie van
Socii is gewaarborgd.

Jan Weevers
2e N.K.
mountainbike
Jan Weevers is afgelopen zondag 2e
geworden in Oldenzaal op het N.K.
A.T.B, achter ploeggenoot Marcel
Arntz. Beide rijdend voor Giant,
waren dan ook zeer tevreden wetend
dat ook de top-crossers (profs) aan de
start stonden. Martijn de Haas startte
in de fun-klasse maar had vanwege de
vakantie de benen nog niet in de juiste
vorm. Na eerst een paar cretiriums
gewonnen te hebben vertrok Mano
Lubbers naar Oostenrijk voor een
internationale wedstrijd. Vrijdag een
tijdrit 12e plaats, zaterdag Ie etappe,
2e plaats en zondags 2e en laatste
etappe 3e plaats deze resultaten waren
goed genoeg voor een Ie plaats in het
algemeen klassement. Zo bewijst
Mano rijdend voor gastrenners vere-
niging Europolis namens de R.T.V. in
zeer goede vorm te zijn. Verdere uit-
slagen: Peter Makkink in Ugchelen
7e, Marcel Helmink in Loenen 12e,
Wim Borman in Loenen 8e, Wim
Borman in Vianen 12e, Rudi Peters in
Oostzaan 9e, Rudi Peters in Zutphen
6e.

Viswedstrijd
De Snoekbaars
Op zondag 8 augustus werd er een
viswedstrijd gehouden door De
Snoekbaars voor de onderlinge kom-
petitie senioren en wel in het Twente
kanaal. Er werd gevist met 20 deelne-
mers die totaal 25 stuks vis vingen
met een lengte van 5.40 meter. Ie D.
Bos 6 stuks, lengte 1.20 meter, 2e A.
Vrugging 4 stuks, l .12 meter, 3e D. J.
Weustenenk 5 stuks, 1.03 meter. De
volgende wedstrijd is op zondag 22
augustus.

WIK
Het lijkt een hele tijd, de vakantie.
Maar voor je het weet is het alweer
om. Ook voor wat de sporten betreft.
Volleybalvereniging WIK begint op
dinsdag 17 augustus weer met de trai-
ningen. Mensen die geen WIK lid zijn
en toch eens willen meedoen zijn
altijd van harte welkom.

Renee ten Cate uit Warnsveld in
Westernland

Onlangs won Renee ten Cate uit Warnsveld de hoofdprijs in een kleurwedstrijd
die weekblad Contact samen met het Ponypark Slagharen organiseerde. Renee
won een prachtig Indianenpak en kreeg bovendien toegangskaartjes voor het
hele gezin. Dolle pret dus. Een paar dagen geleden was het zover dat Renee zich
in het Ponypark Slagharen meldde. Het werd een geweldige dag. Een van de
hoogtepunten was het in ontvangst nemen van de uitrusting! Een extra verras-
sing was dat er ook nog een foto werd gemaakt!

P. V. Vordert
Leden van de P.V. Vorden hebben
deelgenomen aan een wedvlucht
vanaf Cambrai over een afstand van
305 kilometer. De uitslagen waren als
volgt: A. A. Jurriens l, G. en H. Boes-
veld 2, 3, 4, 7, 8 en 9, C. Bruinsma 5,
T. Wesselink l O, A. en A. Winkels 6.

Toertocht
'De Graafschap-
rijders1

De Vordense motorclub 'De Graaf-
schaprijders' organiseerde het afgelo-
pen weekend een toertoch naar het
stadje Barntrup in het Teutoburger-
woud. Niet alleen namen er leden van
'De Graafschaprijders' deel, ook rij-
ders elders uit het land konden aan
deze tocht deelnemen. Vanuit Vorden
gerekend bedroeg de afstand naar
Barntrup 300 kilometer. In totaal
namen 43 rijders en 13 passagiers
deel. Tijdens een gezellige bijeen-
komst op de camping werden de prij-
zen uitgereikt. De prijs voor de
grootst deelnemende club ging naar
MMC '72 uit Maastricht met elf per-
sonen. Mevr. Franken-Knapen uit
Elssloo kreeg de prijs voor de verst
komende deelneemster. Bij de heren
ging deze prijs naar dhr. Vaassen uit
Bunde.

Brunchzwemmen
Zondagmiddag werd in het Vordense
zwembad 'In de Dennen' een nieuwe
aktiviteit gehouden nl. het brunch-
zwemmen. Alhoewel de weersom-
standigheden niet al te best waren,
kwamen toch nog zo'n 100 belang-
stellenden naar het zwembad. Het
zwemwater was aangenaam ver-
warmd. Op het terras was het gezellig
toeven. Daar speelden Mr. Home en
Josje. Zij zongen op enthousiaste
wijze met gitaarbegeleiding een groot
aantal liedjes. Amerikaanse volks-
liedjes en o.m. van Trini Lopez e.d.
De organisatie was in handen van de
kantinebeheerder.

Vrijdag
zomeravond-
zwemmen
'In de Dennen'
De medewerkers in het Vordense
zwembad 'In de Dennen' blijven de
moed erin houden. Onder het motto
'eens zal het weer omslaan' wordt vrij-
dagavond 13 augustus in het ver-
warmde bad (watertemperatuur ca. 25
graden) Zomeravondzwemmen ge-
houden. Het bad wordt voor die gele-
genheid sfeervol aangekleed. Tevens
is er onderwaterverlichting. Op het
terras voor de kantine wordt een bar-
becue gehouden, terwijl een kamp-
vuur en discomuziek de sfeer onge-
twijfeld zullen verhogen.

't Volt tegeswoordug neet altied met umme un stuksken veur de krantc in
mekare te zett'n. De meesten zekt ow ens gin goeiendag meer a'j ze tegen
komp, laot staon da'j d'r nog met an de praot komp. Vrogger ging dat bet-
ter, dan ging i'j maor bi'j de kapper nao binnen, dan zat t'r wel un man of
vier, vief te wachten en hei'j zo weer un stark vehaal bi'j mekare. Maor noe
daor zowat alles op afspraoke geet volt t'r neet volle meer te haal'n.

Dan is 't bi'j 'n dokter better. Daor heb ze ok allemaole wel un plaatjen met
de tied t'r op, maor daor löp ut nog wel 's goed uut. En dan bunt t'r zo un
stuk of wat bi'j mekare wao'j nog 's un woord met kont wisselen.
Dat was maondagmaar'n ok 't geval, wel zes man was t'r veur mien. Ene
daorvan was Hent van der Kamp, now en a'j den kent dan wet i'j 't wel. Den
lolt ow de oorne van de kop. 't Ene hef e nog neet veteld of hee hef't andere
al weer bi'j de heurne.

Eers ging 't oaver de Beach-party waor een van zien jonges hen was ewes.
Den had 't t'r zo geweldug nao zien zin ehad, ongeleufluk zo mooi had hee
't evonn'n. A'j den jonge d'r oaver heurn zol i'j zin kriegen umme d'r vol-
gend jaor zelf ok nao too te gaon. Veur Hent te hopp'n dat ze dan weer zo
iets op touw zet en 't weer ok weer zo zien beste dut.

Zondag was e natuurluk nao 't peerdespöl ewes, peerde was alles veur um,
beweern e. Hee had ze vier keer allemaole veurbi'j zien komm'n en had ok
op 't terrein veur 't kasteel alles nog metemaakt. Dat zölt um neet volle luu
naodoen. En dat fitsken reagen, och, dat was de meoite neet ewes.

'A'k alles zo anheure kö'j nog wel aadug goed uut de vuute, waorveur bu'j
eigenluk hier bi'j 'n dokter?'.
"k hebbe de leste tied un betjen las van de rugge. Mien vrouw zeg dat 't
koldugheid is da'k met dit zommerweer opeloop'n hebbe. Maor zelf gleuf
ik daor niks van. Ik denke dat 't kump van 't fietsen oaver de Raodhuus-
straote. Die heb ze weer opni'j inestraot too zee de vekansie al in de kop
hadd'n zitt'n. Dat mos rof, rof gauw klaor. Jonge, jonge, 't is niks as bulten
en gaten en daor bu'w ok nog un mooi betjen belastinggeld an kwiet ok,
oaver de olde weg ko'j tenminsten nog beheurluk vedan, maor now.'

Zo zie'j maor, alle verandering is gin verbettering. Maor daor heur i'j nog
wel 's meer oaver bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

A-Jeugd Voetbaltoernooi
Dumphuis Doetinchem treedt dit jaar opnieuw op als hoofd-
sponsor van het Internationaal A-jeugd voetbaltoernooi van
de v.v. Doetinchem. Evenals vorig jaar is de toernooicommis-
sie mede hierdoor weer in staat een deelnemersveld te presen-
teren dat iedere voet balliefhebber doet watertanden.

De apotheek is meer dan een
'medicijnwinkel'
Vraag aan iemand 'wat gebeurt er in een apotheek', en het ant-
woord zal in de meeste gevallen zijn 'daar kun je geneesmidde-
len halen'.

In vergelijking tot 1992 is slechts één
ander team aanwezig. Met het Belgi-
sche Waregem is de toernooicommis-
sie er in geslaagd een topper binnen te
halen. Enkele jaren geleden nam
Waregej^l een paar maal deel aan
het toe^Pbi. We kunnen dus spreken
van de terugkeer van een 'oude'
bekende.

Waregem heeft zich dit jaar in de
competJ^ontpopt tot één van de ster-
kere teawrdie terecht een plaats in de
Eufa-cup opleverde. De overige deel-
nemers zijn dezelfde teams als vorig
jaar.
Zowel voor de toernooicommissie als
de deelnemers een bewijs dat het goed
bevalt in Doetinchem.
F.C. Twente bezitter van de wisselbe-
ker als toernooiwinnaar in 1992 zal
haar beste beentje opnieuw voor zet-
ten om de beker weer mee naar
Enschede te nemen.
Ajax is 'gelukkig intussen ook een
trouwe en zeer graag geziene deelne-
mer aan het toernooi. De Amsterdam-
mers komen met een sterk team met
de bedoeling het toernooi weer eens te
winnen. Dezelfde intentie hebben
natuurlijk de andere teams ook.
Vejle BK won de beker de afgelopen 5
jaar 3 keer. De zeer sympathieke
Deense club, waar we intussen vele
vrienden hebben, komt ook weer met
de sterkste uitgave. Ook zij zullen
weer voluit voor de winst strijden.
Borussia Dortmund met de sympat-
hieke trainers Edwin Boekamp en
Dieter Sanmann zien het toernooi
elke keer weer als een uitdaging en
een uitstekende mogelijkheid om het
nieuwe seizoen goed voorbereid te
beginnen. Zij komen met een team dat
weer mee zal doen om de prijzen. Dit
zowel in Doetinchem als in de
komende competitie.

Crystal Palace neemt voor de 2e keer
deel. De club uit Londen heeft verle-
den jaar moeten wennen maar komt
nu met het aller sterkste team. Men
wil het typische Engelse spel laten
zien en er succes mee bojfen.
De 'Doetinchemse' inbrS^bestaat dit
jaar traditioneel uit de Graafschap en
v.v. Doetinchem. De Graafschap is
record-deelnemer.
Zij kennen het toernooi als geen
ander. De laatste jaren tffcde Graaf-
schap zien dat het ove^^en goede
jeugdafdeling en -opleiding beschikt.
Niet alleen de competitieresultaten
bewijzen dit, ook de resultaten tijdens
de toernooien.
We hopen dat de Graafschap mee zal
strijden om de ere plaatsen. Lest best
het team van de organiserende vereni-
ging W Doetinchem. Dit team zal
zoals gebruikelijk bestaan uit het
A-junioren elftal aangevuld met
enkele spelers die al een jaar ervaring
hebben bij de senioren. Dit jaar is er
bewust voor gekozen het aantal
'senioren' beperkt te houden en de
A-junioren de kans te geven zich te
meten met hun leeftijdsgenoten van
de diverse prof-clubs. Het toernooi
zal vele boeiende wedstrijden opleve-
ren.
Het sterke deelnemersveld staat hier
garant voor.
Het internationale karakter van het
toernooi wordt dit jaar nog eens extra
benadrukt omdat teams uit liefst 5
verschillende landen deelnemen.

Dit jaar treden de volgende ploegen
aan op 14 en 15 augustus:
Chrystal Palace - Engeland; Borussia
Dortmund - Duitsland; Vejle BK -
Denemarken; Ajax - Amsterdam; FC
Twente - Enschede; de Graafschap -
Doetinchem; V.V. Doetinchem - Doe-
tinchem; KS V Waregem - België.

De apotheek is veelal 'de grote onbe-
kende' voor het publiek. Als cliënt
ziet men dat de apothekersassistent
het recept aanneemt en enkele minu-
ten later met het geneesmiddel terug-
komt. Wat er gebeurt eer het genees-
middel kan worden afgeleverd ont-
gaat de cliënt.

Wat ook weinig mensen weten is dat
er in de apotheek geneesmiddelen,
zoals crèmes, zalven, zetpillen, dran-
ken en capsules, zelf bereid worden
en dat de apotheek gebruik maakt van
een laboratorium waar kwaliteits-
proeven worden gedaan.
En wat te denken van de medicatie-
bewaking? Dat houdt in dat de apo-
theker en zijn assistenten precies in de
gaten kunnen houden of een patiënt
een bepaald geneesmiddel wel of niet,
bijvoorbeeld in combinatie met een
ander medicijn of bij overgevoelig-
heid mag gebruiken.
Naast al deze werkzaamheden in de
apotheek neemt de voorlichting aan
het publiek een steeds belangrijker
plaats in, niet alleen in de apotheek,

maar ook op de basisscholen waar
apothekers lesgeven over geneesmid-
delen en gezondheid. En niet te verge-
ten de keren dat een apotheker een
voorlichtingspraatje houdt, bijvoor-
beeld vooreen patiëntenvereniging.
De voorlichtingstaak van de apothe-
ker is belangrijk omdat steeds weer
blijkt dat mensen vaak niet goed
weten hoe met geneesmiddelen dient
te worden omgegaan. Het komt nog
steeds voor dat tabletten in de badka-
mer worden bewaard, terwijl tablet-
ten in een koele en droge ruimte
bewaard moeten worden. De vochtige
omgeving van de badkamer tast de
kwaliteit van het geneesmiddel aan en
de werking van het medicijn neemt af.
Overigens gaan we in de tweede afle-
vering van deze apotheekserie wat
dieper in op de houdbaarheid van
geneesmiddelen. En natuurlijk kunt u
altijd voor informatie terecht in uw
apotheek of in de Apotheek-Info-Unit
die staat opgesteld tijdens de Jaar-
beurs van het Oosten die van 15 tot en
met 22 september 1993 in Zutphen
wordt gehouden.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

TE HARD RIJDEN
KOST TE VEEL
ROVG/VVN

BINNEN DE KOM

Weekendrecept
Vlogman
Gestoofde riblappen

Bereidingstijd: 40 minuten, stooftijd: l '/2-2 uur. Benodigdheden voor4
personen voor 2 dagen: l kilogram malse runderlappen met een randje
vet, 4-5 eetlepers citroensap, peper, zout, 100 gram margarine of boter, 3
gepelde middelgrote uien, 500 gram panklare worteltjes, '/2 liter vlees-
bouillon, l flinke mespunt gedroogde tijmblaadjes, l klein laurierblad, 2
kruidnagels, l bosje lente-uitjes, 300 gram gepelde ontpitte tomaten, 2
eetlepels aardappelmeel, l '/2 deciliter rode wijn, aroma of sojasaus.
Benodigd keukengerei: vleesplank, mes of schaar, grote vlees- of braad-
pan, groenteplank, mes, kleine kom, groenteplank, mes, voorverwarmde
vleesschotel.
Bereidingswijze: l. Leg de lappen vlees op de vleesplank. Snijd of knip
het randje vet tot op het vlees in. Bedruppel een zijde van het vlees met 4
eetlepels citroensap. Strooi daarop naar smaak peper en niet teveel zout.
Leg een lap vlees met de bestrooide zijde op de nog niet bestrooide zijde
van een andere lap. 2. Laat 75 gram margarine in de vleespan goed warm
worden. Leg het vlees in de pan. Draai de lappen, zodra een zijde daarvan
even is aangebakken. 3. Snijd intussen de uien overlangs door. Snijd de
halve uien overdwars in smalle plakken en leg die op het vlees. 4. Snijd de
worteltjes overdwars in vingerdikke stukjes. 5. Laat de rest van de marga-
rine bij het vlees zeer warm worden. Keer de lappen vlees om en doe de
stukjes wortel met de bouillon en de tijm in de pan. 6. Prik de kruidnagels
in het laurierblad en doe dit in de pan. Sluit die als de inhoud weer kookt en
draai de warmtebron laag. 7. Snijd van de uitjes de wortelge.deelten en het
donkerste groen weg. Was de uitjes en leg ze in de pan. 8. Controleer na
ruim l uur of het vlees bijna gaar is. 9. Verdeel de stukken tomaat over de
inhoud van de pan. 10. Meng het aardappelmeel met een paar lepels van de
wijn. 11. Neem het laurierblad met de kruidnagels uit de pan en leg de
riblappen op de voorverwarmde vleesschotel. Bind de vloeistof met het
papje van aardappelmeel. 12. Proef de saus en voeg daaraan naar smaak
peper, zout en aroma toe. 13. Serveer de riblappen met een deel van de
saus met groente op de warmgehouden vleesschotel. Serveer de verdere
inhoud van de vleespan apart erbij.
Wijntip: Schenk een krachtige volle rode wijn bij de riblappen.



Ter gelegenheid van de jaarlijkse Oranjefeestweek van zaterdag 21

t/m zaterdag 28 augustus 1993 te VIERAKKER-WICHMOND

3e BLAD CONTACT
Druk:
Drukkerij Weevers B.V. - Vorden - Tel. 05752 -1010

Voorwoord
Als U dit leest is de gemeenschap van Vierakker-Wichmond zich intensief aan het voorbereiden voor
de Oranjefeestweek. De dorpskern Wichmond is tijdens de feestweek weer prachtig en sfeervol ver-
licht, wat toch vele uren werk en inzet van de inwoners en de tuinverlichtingscommissie met zich
meebrengt (de straatverlichting is tijdens de feestweek gedoofd).
Het Oranjecomité is verheugd dat wij elk jaar weer op de medewerking kunnen rekenen van onze
plaatselijke Harmonievereniging Jubal.

Vele maanden van voorbereiding en werk van toch wel het hoogtepunt van onze feestweek de
optocht van praalwagens en mooie kinderoptocht (de toekomstige wagenbouwers).
Wij als organiserend Oranjecomité zijn er bijzonder trots op deze grootse optocht uit zo'n kleine
gemeenschap ieder jaar weer aan U als publiek te kunnen presenteren.
De optocht wordt ook dit jaar weer door diverse korpsen ui t de regio muzikaal ondersteund
Zo is er de hele week voor elk wat wils, zie het programma! In de hoop U met mooi weer en in grote
getale m Wichmond te kunnen begroeten, wens ik U uit naam van bestuur en commissie een plezie-
rige feestweek.

H ank Rietman, voorzitter.

Zaterdag 21 augustus
19.45 uur: Samenkomst op het feestterrein. De voorzitter zal het Oranjefeest openen, waarna

muzikale hulde door muziekvereniging 'Jubal' aan het oude Koningspaar.
20.00 uur: Vogclschicten voor dames en heren bij kunstlicht, inleg f 5,-. Vogelgooien voor dames,

inleg f 3,-. Schieten vrije baan, inleg f 2,50. Kegelen, inleg f 2,-.

Zondag 22 augustus
13.00 uur: Oricnteringsrit voor fietsen. Deze tocht gaat door de prachtige en bosrijke omgeving.

Aan deze tocht kan door het gehele gezin worden deelgenomen.

Dinsdag 24 augustus
aanvang 19.00 uur
Spectaculair Oranjespel

-WichmöKiDinsdagavond 24 augustus zullen 14 teams uit de gemeenschap Vierakker-Wichm^R uitvechten wie
de handigste en slimste inwoners zijn. De avond is verdeeld in vijf spelronden in de vorm van... en een
ihcoricrondc. Elk team bestaat uit 8 personen waarvan minimaal 3 dames. Alle personen die de basis-
school hebben verlaten mogen hieraan deelnemen.
Deze avond wordt gehouden om en in de feesttent. De avond wordt aan elkaar ger^at en geleid door
een bekende Wichmonder. ^P
Na afloop is er een gezellig samenzijn in de tent onder muzikale begeleiding van Fasïïion.
Deze avond wordt geheel gratis aangeboden.
Komt allen naar dit spektakel, dat U, als inwoner van Vierakker-Wichmond, niet mag missen.

Woensdag 25 augustus
Ronde van Wichmond
Dit jaar organiseren wc de Oranjerondc van Wichmond alweer voor de 18e keer.
De ronde vindt dit jaar zoals gewoonlijk midden in de feestweek plaats en wel op woensdag 25 augus-
tus. Het programma is om 18.00 uur de veteranen met de RTV-er Jan Pieterse aan de start.
Om 19.30 uur starten de amateurs B met verschillende RTV-ers onder hen bevinden zich o.a. de Gebr.
Peters.
Het parcours is hetzelfde als andere jaren. Het zal alleen nog sneller zijn i.v.m. het nieuwe stuk weg-
dek, de Hackfortcrweg.
Wij, als organisatoren, rekenen op uw komst. De toegang is gratis en wensen de Oranjevereniging een
hele prettige feestweek toe namens de RTV Vierakker-Wichmond.

De organisatoren Lowi Taken, Rudi en Ben Peters.

Donderdag 26 augustus
19.30 uur: Feestavond voor de bejaardensoos in het Ludgerusgebouw. Deze avond zal de buurt-

vereniging Delden weer een toneelstuk opvoeren 'Woar 'n wil is'. Het is een plattelands-
blijspel in drie bedrijven door H.H. van der A.
Evenals voorgaande jaren wordt dit toneelstuk weer geheel door eigen Deldense leden
gebracht, iets waar we allen toch wel trots op mogen zijn. Deze avond wordt georgani-
seerd door het bestuur van de bejaardensoos, en is toegankelijk voor iedereen, die 60
jaar of ouder en afkomstig uit Vierakker en Wichmond is, en zij die kerkelijk aangeslo-
ten zijn uit andere gemeenten.
Kom kijken, want het wordt weer een fijne gezellig avond. En voor diegene, die onze
middag van de bejaardensoos nog niet eerder bezocht hebben, waag een stap. Het ver-
plicht U tot niets, altijd even gezellig en één grote familie. De middagen worden altijd
gehouden op de laatste woensdag van de maand van 2 tot 5 uur in het Ludgerusgebouw.
Het bestuur van de bejaardensoos wenst allen een fijn Oranjefeest en een gezellig feest-
avond toe.

Vrijdag 27 augustus
13.30 uur: Samenkomst op het schoolplein, Dorpsstraat. Graag met alle ouders en kinderen,

waarna in optocht met muziek naar het feestterrein. Daarna opening door de voorzitter.
14.00 uur: Kegelen voor dames en heren van elke leeftijd, inleg f 2,-. Schieten vrije baan, inleg

f 2,50.
14.00 uur: Verschillende kinderspelen met traktatie. Deelname ook opengesteld voor kinderen die

lagere scholen in andere gemeenten bezoeken. Na de kinderspelen van ca.
14.30-17.00 uur gratis entree draaimolen voor de kinderen beneden de 13 jaar.

15.00 uur: Ringsteken per dögcar voor de dames vanaf 12 jaar, inleg f 2,-, op het feestterrein.
15.00 uur: Trekkerslceën voor dames en heren, inleg f 2,-.
16.30 uur: Wedstrijden voor schoolverlaters.
20.00 uur: Dansen in de tent met dans- en showorkest LIBERTY.

Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 28 augustus
14.00 uur: Grote feestelijke optocht m.m.v. diverse muzickkorpsen. Speciale beoordeling praal-

wagens door deskundige jury.
15.00 uur: Vaandclhulde aan het koningspaar met medewerking van Jubal en de vcndeliers uit

Baa^fchet feestterrein.
17.00 uur: Uitsi^ln uitreiking van de prijzen voor deelnemers versierde wagens en diverse wed-

strijden.
20.00 uur: Dansen in de tent met dans- en showorkest LIBERTY.

Toegang onder voorbehoud.

Tijdens de optocht van ca. 15.00 tot 17.00 uur: middag-matinee onder leiding van toporkest
LIBERTY in de feesttent. De toegang hiervoor is gratis.

Zondag 29 augustus
Sportdag en Oranjeloop S V Sociï
ORANJELOOP

5 km start om 12.00 uur op het SV Sociï complex,
l O km start om 10.45 uur op het SV Sociï complex.
Er wordt gelopen in en rond Vierakker-Wichmond op verharde wegen. De kosten zijn
f 3,50 p.p. voor de 5 km en f 5,- p.p. voor de l O km.

JEUGDSPORTDAG SV SOCIÏ
Deze begint om 13.45 uur bij de voetbalvelden. Gaarne een halfuur voor tijd aanwezig.
Alle jeugd uit Vierakker-Wichmond c.o. mag hieraan deelnemen in de leeftijd van 6
t/m 12 jaar. Er wordt gestreden om vele bekers en natuurlijk de grote wisselbeker voor
het hoogste aantal punten. Na afloop is er voor alle kinderen een verrassing.

PENALTYBOKAAL S V SOCIÏ
Tijdens de jcugdsportdag kan er ook weer gestreden worden om de Penaltybokaal.
Opnieuw zullen enkele gerenommeerde Sociï-keepers het doel verdedigen. De
opbrengst hiervan is voorde S V Sociï jeugd.

Ook dit jaar organiseert de S V Sociï haar jaarlijkse sportdag voor jongens en meisjes in de leeftijd van
6 t/m 12 jaar. De jeugd uit Vicrakker-Wichmond en omgeving is van harte welkom. De aanvang is om
13.45 uur.
De Oranjeloop start om 10.45 uur met de l O km en om 12.00 uur de 5 km. Inschrijving tot l uur voor
de wedstrijd.

Jeugdcommissie SV Sociï.

Optocht van praalwagens zaterdag 28 augustus om 2 uur

Tbinverlichting
Vorig jaar is gebleken dat het verlichten van het dorp Wichmond een succes is geweest. Het gehele
dorp was feestelijk verlicht en bod een feeërieke aanblik. Dit jaar willen we dat nog weer verbeteren
door nog meer aandacht te besteden aan het gemeentelijk groen en de kerken.

Iedereen is nu al in de weer, om u in de feestweek iets moois te laten zien. Dus verwachten we u, in de
feestweek van 21 t/m 29 augustus, om een kijkje te komen nemen in ons prachtig verlichte dorp, waar
sfeervolle verlichte tuinen en gebouwen een sprookjesachtige aanblik bieden.
Tot ziens en een prettig Oranjefeest gewenst!

De Tuinverlichtingscommissie.



Woensdag 25 augustus
18e Ronde van Wichmond
Het is alweer de 18e keer dat we de Ronde van Wichmond orga-
niseren en wel op woensdag 25 augustus midden in de feestweek
dus. Dat er grote belangstelling is moge blijken uit de vele
inschrijvingen uit alle delen van het land.

Om 18.00 uur valt het startschot voor de veteranen met als RTV-er Jan Pieterse als plaatse-
lijk favoriet.
Het startschot zal om 19.30 uur klinken voor de Amateurs-B voor hun 41 rondjes (50 km)
met vele RTV-ers aan het vertrek.
Als plaatselijke favorieten de gebroeders Peters met Ruud als grote kanshebber.

Hopende op mooi weer, vele toeschouwers wensen wij - organisatoren van deze ronde
namens de RTV Vierakker-Wichmond - een ieder een hele prettige feestweek toe.

De organisatoren:
Lowi Taken, Rudi en Ben Peters.

In onze winkel aan de Laarstraat te Zutphen vindt u een
ruime keuze aan wasmachines, koelkasten, wasdrogers,
alles op het gebied van beeld en geluid en klein huishou-
delijke apparatuur. Alleen de allerbeste merken tegen
betaalbare prijzen. Natuurlijk zorgen we ook voor vakkun-
dige plaatsing van de apparatuur. Onze eigen reparatieaf-
deling zorgt bovendien voor snelle en optimale service.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 • 1755 • laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05154 • 76026

U doet toch ook
mee met de
prestatie-
trimloop?

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR • REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BBVorden Tel. 05752-1393

Alles op gebied van
landbouw, stalinrichtingen en
konstruktiewerk

Verder motormaaiers, bosmaaiers,
tuinpompen, ijzerwaren en
landbouwgereedschap

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

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

De bewoners van de

ACAMPING
KLEINESTEEGE
Hackforterweg 33 - 7234 SH WICHMOND

Telefoon 05754-1992

Fam. Bloemendaal, Hackforterweg 33, Wichmond
Fam. Krijt, tel. 05754-1992

wensen iedereen een gezellig
Oranjefeest.

CAFÉ RESTAURANT

DE BOGGELAAR
Zalen voor bruiloften en partijen

Kegelcentrum
Speeltuin aanwezig
Specialiteit eten van de
'Wikinger steen'

VORDENSEWEG 32 WARNSVELD

TELEFOON 05752 1426

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

lational trakteren

n.^Machines

ZWEEDS
KWALITEITSHOUT

HOUTVOOR
SCHUTTINGEN

EN
AFSCHEIDINGEN!

ZWEEDS VUREN
alle maten, onder vacuüm/geïmpregneerd (kleur groen)
alles 4 zijdengeschaafd met ronde hoeken:

afm. 19 x 150 mm lengtes 3.60 - 4.20 - 4.50 - 5.10 - 5.40 ...

afm.44x 70 mm lengtes 4.50 en 4.80 me

afm.70x 70 mm lengtes 2.70 m è

afm. 95 x 95 mm lengtes 2.70 m è .

CHILEENS GRENEN
onder vacuüm/druk geïmpregneerd, fijn bezaagd:
afm. 19 x 150 mm lengte 4.00 me
ronde palen06x100cm è

BOUWHOUT
vuren geschaafd:
44 x 70 mm div. lengtes è
panlatten geschaafd:
20 x 45 mm per meter è .

Alles voor efe Doe-Het-Zelver.
Tijdens vakantïepeWde vele aanbiedingen,
ruim gesorteerd in plaatmateriaal, bouwhout en tuinhout.

Bouw- en Houtbedrijf

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10-Zutphen- Telefoon 05750-21796

f 2.80 p.m.
f 4.50 p.m.
f 16.00 pst
f 28.50 pst

f 2.30 p.m
f 2.90pst

f 2.30 p.m.

f 0.85 p.m.

Wij wensen u allen
'n prettig oranjefeest!
Voor complete woninginrichting naar

interieuradviseur

Warnsveld - Rijksstraatweg 39 - Tel. 05750-26132

Uw geldzaken goed geregeld,
dat geeft ook een feestelijk gevoel.

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.

RMdhuss M e 886 ABN-AMRODebank
4. • W * -J^ "• W

AANNEMERSBEDRIJF

Steenderen - Wichmond
Telefoon 05754-1450

Hef
bedrijf
voor:

* nieuwbouw
* stallenbouw
* sleufsilo's - mestkelders

onderhoud - verbouw
houtprodukten
machinaal timmerwerk

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

lekink 8, Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-2888

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

Voor al uw

TIMMERWERKEN
naar

TIMMERBEDRIJF

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

VOOR AL UW VOORKOMENDE
SCHILDERWERKZAAMHEDEN

• ̂  schildersbedrijf
§' BERTPARDIJS

Lankhorsterstraat 12
7234 SR Wichmond
Tel. 05754-1842

Wij wensen U een
prettige feestweek

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!

LOONBEDRIJF

KORENBLEK
Tel. 05750-20853

MESTHANDEL

J. KORENBLEK
Tel. 05754-1509

en medewerkers

wensen u 'n prettige
feestweek

Voor de afzet van al uw

Vee en varkens
Vee- en varkenshandel

G. HISSINK
Wichmond - tel. 05754-1229



Dansen op het Oranjefeest
Wichmond-Vierakker

Vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus
in de grote danstent (900 vierkante meter oppervlakte)

Vrijdag 27 augustus
om 20.00 uur dansen met muziek van
Dans- en Showorkest 'LIBERTY'

Zaterdag 28 augustus
dansen met muziek van Dans- en
Showorkest'LIBERTY'

Zaterdagm iddag na de optocht GRATIS
DANSEN tot 17.00 uur.

Zaterdagavond vanaf 20.00 uur.

Toegang voorbehouden.

UITSTAPJE NAAR H ALLE!
"Juist in de bouwvak!"
Uitrusten en vooral gemakkelijk zitten, dat is toch
wel heel belangrijk, vooral als je vakantie hebt.
Overdag gezellig uit, tochtjes maken, met
de familie naar strand of plas, jezelf uitsloven.
Bekaf van de tochtjes door streek of land
weer terug naar het vertrouwde huis.
Hondsmoe van het gesleep met koelbox,
picknickmand en surfplank. Alleen nog
denkend aan een fijne, makkelijke stoel
en een heerlijk, gekoeld drankje, alleen
nog denkend aan welverdiende rust.
Iedereen verdient rust op z'n tijd, ook u!
Niet alleen in de vakantie, maar ook de
andere dagen van het gehele jaar!
Zorg dan in ieder geval voor een goed
bankstel of goede fauteuils, om heerlijk
in weg te zakken, fijn te ontspannen!
Maak daarom vooral nu een uitstapje
naar OTTEN in Halle, want daar kunt u,
bijna zeker, de meubels vinden die u
al een tijdje zoekt, te kust en te keur.
Ook nu, tijdens de bouwvakvakantie!

Meubelfabriek OTTEN is gedurende de gehele
bouwvakvakantie geopend, kom dus kijken!

Openingstijden: iedere dag, behalve zondags, vrijdags tot 21.00, zaterdags tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD. - TEL. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

MEYCO
HOLARAS
VICON

MENGELE
ROTINA
NIEMEYER
SCHRIJVER

sleepkouter
voerwagens
kunstmeststrooiers

opra^wagens
kunlWeststrooiers
hooibouwwerktuigen
beregeningshaspels
U-snijders
kuilj^Éiaaldoseerbakken

Voor het bekende werk vestigen wij uw aandacht ook op:

YAMAHA
GAZONMAAIER

YLM(E) 242/342/446/453 BOSMAAIERS EN KETTINGZAGEN

Gazonmnaien ziet men door-
gaans nis een noodzakelijk

Jtwaad. Mot een gazon-
maaier van Yamaha

l u de zaken
anders /.ien.

Deze vergt minder
onderhoud, is makkelijker

bedienbaar en gaat langer mee. Bovendien krijgt u met
de 242/342 l i jn (in de vvalsmaaier-versie) een opmerke-
l i j k 'Wembley'-resultaat,

Alle modellen zowel leverbaar als duw- of zelfrijdende
maaier.

ELEKTRISCHE AFRASTERINGEN

— werkkleding — elektrisch gereedschap
— HD-reinigers — compressors
— tuingereedschap — enz. enz.

UW BETROUWBARE PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE
B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H.ARENDS
DORPSSTRAAT 5 - WICHMOND - TEL 05754 -1688

DE REGT, BLOEMENDAAL &WIEGERINCK accountants & belastingadviseurs

VOOR FINANCIËLE & FISCALE ZAKEN:
"ALLES IN HUIS"

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

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

Rabobank
Aangenaam

VESTIGINGEN TE

Vorden,

Wichmond,

Baak,

en Drempt

tel.: 05752-1888.

Autobedrijf

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

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

erkend A.P.K. keuringsbedrijf

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In on/.c spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, /.oals stoclcn/salontalcls/wandnicuhcls,
/owcl hlank als kleurwcrk en alle andere voorkomende

spuitwerk/.aamheden, bijv. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes etc.

Als H># klaar zijn met Uw schilderwerk,
dan is het ook qf!

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
vlh schildersbedrijf Uiterweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Onze tankauto brengt u
PETROLEUM
voor uw haard.

Fa.H.v.d.MOND
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.

Wij maken massief eiken
meubelen naar uw eigen
keuze en ontwerp

Diverse bankstellen, kasten, wandmeubels, klapta-
fels,, eethoeken, 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



Natuurlijk!
voor uw auto,
bromfiets
of fiets

Dorpsstr. 20 tel. 05754-1268

Uw Bovag-vakman

Erkend ARK. Station

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

Karin en Eddy, Nieuwstad 14,
Vorden, tel. 05752-1487 (b.g.g. 3794)

Wij repareren:
ritsen, tenten, zeilen, paardetuigen etc. en natuurlijk

schoenen.

Tevens verkopen wij:
tassen, riemen, fournituren en klompen.

Openingstijden:
di. t/m do. 9.00 tot 18.00 uur

vr. 9.00 tot 21.00 uur
za. 9.00 tot 16.00 uur

VLOTTE SERVICE !

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met des-
kundig advies.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, VORDEN. Tel. 05752-1531.

Lid NVM/MCC

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Kwaliteit
vlees en vleeswaren
SLAGERU

B.G. VLOGMAN
BONENDAAL 7 - WARNSVELD - TEL. 05750-23424

KEURSLAGERIJ

D. VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 -VORDEN -TEL 05752-1321

tevens brood en banket
uit eigen bakkerij

Dorpsstraat 10, 7234 SN Wichmond

Winkel: 05754-1239 privé: 05754-1837

De bakker
die zelf
elke dag
zijn vers
BROOD

bakt

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 bedrijf is gelegen aan de weg
Warnsveld-Vorden.

• Bovag lid - APK keuringsbedrijf.

KWALITEIT
DOOR ERVARING

EN VAKMANSCHAP

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Tel. 05754-1361

CAFÉ-RESTAURANT

ii DEN BREMER"

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

Wij verzorgen al uw

metsel- en
timm^werken

Zoals:
nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

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

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. MAANDAG
Voor al uw nieuwbouw
en onderhoudswerken

Wichmond - TelefA 05754-1309

H. JANSEN
Vierakker - Tel. 05750-20774.

Specialiteit in:

Beter brood
en gebak
Uw kruidenier

Voor verzorgde voeding
Handel in granen
en veevoeders

CDMTAC
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Schoonmaak- en
schoorsteen veegbed rijf

GLIMMO

Tevens glazenwassen en
dakgoot reinigen

Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden
Telefoon 05752-2414 of 05759-2118

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

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS

AGENTSCHAP HENGELO (G):

AGENTSCHAP RUURLO:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 XVA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

FILIAAL ZUTPHEN:

WE VO DRUK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

mnrlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 Hengelo (Gld.) - tel 2062

AGENTSCHAP STEENDEREN:

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 - 7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398
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