Donderdag 16 augustus 1990
52e jaargang nr. 20
Lid N.N. P.
Losse mm-prijs 37 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,

worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- per jaar (inkl. 6% BTW)

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 1 1 , telefoon 05752-1 688
Kranenburg e.o.: Mevr Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Vierakker, tel . 05754-1 3 1 0

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

T

eel publiek op de been bij Kastelenrit

Honderden mensen hebben zondag kunnen genieten van de Kastelenrit met historisch rijtuigen welke voor de 14e keer door de
Aai.spanning 'In de Reep'n' uit Vorden werd georganiseerd. Ondanks het warme weer kwamen in totaal van de 160 ingeschreven
aanspanningen er 144 in Vorden aan de start, waardoor de rit in
het Achtkastelendorp tot de grootste op dit gebied in Nederland
gerekend mag worden.
Voor vele deelnemers was het de/e
•/.oiulagmorgen al /eer vroeg appel, /o
liep de wekker bij de f a m i l i e l . u i n i n g
uil Siddei buren al om 3.30 uur al. Snel
alles gereed maken en dan naar Vor-

den. Voor de/e f a m i l i e niet voor mets
want I .inning werd in de rubriek I overtuigend winnaar!
De Kastelemïl in Vorden bestond uit
twee gedeeltes. Nad.it de j u n l e d e n

K.H. Kshuis uit Ootmarsum en M.
Catshoek u i l N i e u w Vennep reeds om
kwart over acht met de j u rei ing waren
begonnen, gingen de eerste aanspanningen /o rond de klok van tien uur bij
kasteel Vorden van start. De <>< htcndrouie voerde de deelnemers onder
meel langs kasteel de \\ iersse. l l u i / e 't
F.n/criiK k. kasteel den Bramel en weer
t e r u g naai' de weide \oor kasteel Vorden ( g e m e e n t e h u i s ) . Hier een drukte
van jewelste en er moesten vele emmers water aangesleept worden om de
paarden \ a n het benodigde v o c h t te
voor/ien. Met de deelnemers /elf hoef-

QEMEENTEftULLETINyORDEN

de men geen medelijden te hebben.
\ \ a n t de vele jachrvvagens. barouches.
\vagonnettes. doge ars. tilburv's. Achenbachers. noem maar op hadden plek
genoeg om een drankje te herbergen.
Zowel onderweg als bij kasteel Vorden
zeer \elekij kers.
Johan N orde. voor/itter van 'In de
Reep'n' maakte tijdens de mstpau/e
van de gelegenheid gebruik om politie.
landgoedeigenaren. F.HBO e.d te bedanken voor hun medewerking. Norde
was blij dat /ijn vereniging op dcvc- wijze weer een stukje verleden kon doen
herleven. Loco-burgemeester \V.M.
Voortman heette iedereen namens het
gemeentebestuur welkom in de 'achtertuin' van het gemeentehuis. 'De
Kastelenrit is hier niet meer weg te
denken, l'it promotioneel oogpunt
voor de gemeente Yorden een goede
zaak', zo prees de hu o-aanspanning
'In de Reep'n'. De Kastelenrit telt tevens mee voor de klassering voor liet
kampioenschap van het Nederlandse
Bond. Nadat de prijswinnaars in de
verschillende rubrieken uitgebreid waren gehuldigd, volgde het tweede gedeelte van de kastelenrit. Ditmaal weiden o.m. de kastelen Kiclskamp. Hackfort en hui/e Suideras 'aangedaan'. De
plaatselijke horeca had op het laatste
deel van de route de Dorpsstraat als het
ware volgcplant met / i t j e s /odat het
publiek onder het genot \ a n een glaasje het nostalgisch gebeuren aan zich
voorbij konden laten nekken.

De uitslagen waren als volgt:
Rubriek l: l l), l . u i n i n g , Siddcbmen
l K).f) p u n t e n ; 2 f a m i l i e Stroct. Brccdcnbiock 102..") p u n t e n ; \\ 11.(i. Nees.
's (iravcnlaiul 102 punten
Rubriek 11: l R.I.. Bertram. ' ::mmen
111.3 punten; 2 M. Plevicr. Schagen
l M p u n t e n ; 3 ('.. \\empe. Spaarndam
l l L'..") p u n t e n .
Rubriek I I I : l j . 1 1 . Middelkamp. Borncbiock 101.f), 2 J . F . U . Kgbcis. W i n terswijk 9S.f>; 3 I I . J . ten Pas. Winterswijk W p u n t e n .
Rubriek IV: l (omb. Kerkhof-van de
Broek. Bergen l !(>.."> p u n t e n : 2 |. Middelkoop. DocliiK hem l OM.") p u n t e n : 3
mevr. T.H. H o l l i j z e i . Aalten 10.")..")
p u n t e n . De beker voor de fraaiste aanspanning van 'In de Reep'n' zeil'werd
gewonnen dooide lam. H.A. H a m a n
uit Vorden.

Het overnemen of copiéren van artikelen en/of advertenties

is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 19 augustus 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, dienst van Schrift en Tafel.
Geref. kerk Vorden
Zondag 19 augustus 9.30 uur evang. N. Esmeijer, Hoenderloo; 19.00 uur ds. J. Zijp. Apeldoorn.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 18 augustus 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 19 augustus 9 00 uur Eucharistieviering, Maria ten Hemelopneming.
RK kerk Vorden
Zondag 19 augustus 10.30 uur Eucharistieviering, Maria ten Hemelopneming.
Weekend-Wacht-Pastores:
19-20 augustus
Past. W. Grondhuis, Joppe. tel. 05759-4221.
Huisarts zaterdag 18 en zondag 19 augustus
dr. Dagevos. Belt U eerst op om af te spreken,
de dokter kan van huis zijn voor een visite.
Bellen graag zo veel mogelijk tussen 9.30 en
10.00 uur. Tel. 2432.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman. Wit
haar. Tel. 05754-351.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 18 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 18 en 19 augustus G. 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
Ambulance 06-11, b g g. 05700-33222

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open z<an
maandag tot en met i>rijdagi>an
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van l)-10uuren
volgens afspraak.
Wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

augustus 1990 van 19.00 uur tot
2 1.00 u u r ;
afsluiten voor alle verkeer behalve
voetgangers van de Yogel/ang en
de l hu klortenveg gelegen tussen
de Dorpsstraat en de Heeklaan, op
21 augustus 1990 van 17.00 u u r tot
21.00 uur:
a f s l u i t e n voor alle verkeer behalve
voetgangers van de Dorpsstraat, de
l lac klortenveg v a n a f de Dorpsstraat
tot aan de Baakseweg. de Baron van
der Heijdenlaan to aan de Boshuisweg. op 25 augustus 1990 van 12.00
uur tot 15.30 uur.

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

^TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
In verband met de Oranjefeesten te
\\ichmondvan IS tot en met 25 augustus 1990. hebben burgemeester en
wethouders besloten om de volgende
tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen:
— instellen van een parkeerverbod
voor de Beeklaan van l S tot en met
23 augustus 1990 van 19.00 tot
23.00 uur:
— afsluiten voor alle verkeer, inclusief
voetgangers, van een gedeelte van
de Baakseweg vanaf de Hackforterweg tot over de Beeklaan, op 18

j?- TE VERLENEN
BOn\TERGLJXXIXG
MET GEBRUIKMAKING VAX DE
VRIJSTELLING^
BEVOEGDHEID
Burgemeester en wethouders maken
bekend voornemens te zijn om medewerking te verlenen aan de bouwplannen van de heer D.G. de Vries. Galgengoorweg 9 te Vorden. voor het vernieuwen en vergroten van een paardenstal
berging middels gebruikmaking van de
vrijstellingsbevoegdheid toegekend in
artikel l SA van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 21 lid b van
het Besluit op de Ruimtelijke Ordening.
De betreffende plannen liggen tot en
met 31 augustus a.s. op de afdeling
Ruimtelijke Ordening (koetshuis) voor

eenieder ter in/age. Kventuele bc/waren k u n t u binnen de/e t e r m i j n schriftelijk kenbaar maken aan ons college.

VERGCXXIXGEX
Op 7 augustus 1990 hebben burgemeester en wethouders bouwvergunningverleend aan:
— de heer P.R.A. /.ents. Ruurloseweg
107 te Yorden. voor het uitbreiden
van een ligboxenstal op het perceel
Ruurloseweg 107 te Yorden:
— aan de lieren G.J.H, en N.H. de
Greef. l.eestenseweg 17 te Yierakker. voor het slopen van een kippenhok en het uitbreiden van een
wagenloods. op het perceel Leestensepad 17 te Vierakker:
— aan de her D. Klein Bramel.
Reeoordweg 2 te Yorden. voor het
bouwen van een opslagruimte op
het perceel Reeoordweg 2 te Yorden:
— aan de heer K. Onstenk. Zuivelhof
19 te Yorden. voor het bouwen van
een berging op het perceel Zuivelhof 17 te Vorden:
— aan Atomica Plastics. Zutphenseweg 23 te Yorden. voor het bouwen
van een bedrijfshal met kantoorruimten op het perceel Handelsweg
2 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

Sinterklaas zwaaide
buitenlandse gasten

uit
Hier en daar een traantje wegpinkend,
hebben de jongelui uit Amerika en
Oost-Duitsland vanmorgen afschied
genomen van Vorden en de gastge/innen. (.edurende drie weken waren in
totaal /o'n 20 jongens en meisjes in het
kader van het uitwisselingsprogramma
van Operation Friendship in Vorden te
gast.
(.edurende de/e weken heeft de afdeling Vorden de gasten een programma
voorgeschoteld, waarbij men heel wat
typische Hollandse dingen te /ien
kreeg.
Zaterdagavond vond er in de Christus
Koningkerk een ge/amenlijke dienst
plaats. Ken internationale dienst waarvan de jongelui zeer hebben genoten.
De /ondagavond was aangekondigd als
een 'Farewell Even in g' of 'Afschiedsabend'. In een goed gevulde zaal van
De Herberg kwam deze avond de grote
kindervriend, hevig transpirerend onder zijn baard. Sinterklaas zijn opwachting maken. Een echte pakjesavond
met vele gedichten en geschenken.
Zwarte Piet kon de roe voortdurend
hanteren want de jongens en meisjes
hadden allemaal hetzelfde probleem:
gebrek aan slaap. Volgens de Sint toch
een goed teken want het betekent dat
men zeer van het bezoek aan Vorden
had genoten. Ingrid van de Linden die
namens de afd. Vorden van Operation
Friendship gedurende de volle drie weken paraat was. kreeg van alle gasten
als blijk van waardering een roos aangeboden. Ook werden deze avond allerlei 'stukjes' opgevoerd, waarbij de
vriendschap centraal stond. Het gezamenlijk zingen van '\Ve are the world,
we are the children', was een ware afsluiting van deze avond. Volgend jaar
zullen jongens en meisjes uit Vorden
een bezoek aan Amerika en Oost
Duitsland brengen. Ook zij zullen dan
bij gastgezinnen worden ondergebracht.

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Adviescommissie woningtoewijzing houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste maandag
van de maand van 19.00-20.00.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-

dag van 8.30-9.30 uur. tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden. Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur. tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur. tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750 29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7. Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel 05750-29666.
Tafeltje Dekje augustus mevr. v d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór half 9.
Taxidienst Taxibedrijf
1256.

Tragter,

tel.

05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b g.g 06-8212240
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
U85-452220
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-1800 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 augustus 10.00 uur ds. C. Bochanen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 18 augustus 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 19 augustus 10.30 uur Oogstdankfeest.
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 augustus
Pastor Grondhuis, tel. 05759-4221.
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
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

Open Dagen op
boerderijen
Evenals in omliggende plaatsen houden ook de Yordense landbouworganisaties op enkele boerderijen zgn.
'Open dagen'. Toeristen en andere belangstellenden kunnen het reilen en
zeilen van een boerenbedrijf bekijken.
In tegenstelling tot elders gaat het hier
niet om georganiseerde fietstochten.
De mensen kunnen op eigen gelegenheid naar de bedrijven gaan, alwaar
een deskundige uitleg gegeven wordt.
Op het bedrijf van de familie Wagen-

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

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

voort waren ca. 45 belangstellenden.
Een van de kinderen vroeg steeds waar
de melkpoeder gemaakt werd. De
vraag bleek van een kind uit Paramaribo te komen, waar ze verse melk niet
kennen. Toen boer Harry Wagenvoort
en zijn vrouw Toos begonnen te melken, konden zij zien waar de grondstof
van melkpoeder vandaan komt! Ook de
familie Mennink kende een goede belangstelling (ca. 30 personen). Naast
de melkveehouderij waren hier ook
mestvarkens te bezichtigen. Dinsdag
14 augustus zal het bedrijf van de familie Wagenvoort aan de Kruisdijk l te
Vorden opnieuw opengesteld zijn.

nder een dak bilde
installateur
^

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverordening ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 17 augustus 1990, gedurende 14 dagen, ter
gemeente-secretarie, afdeling ruimtelijke ordening
c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp bestemmingsplan 'Beatrixlaan 1990'.

De totaal installateur biedt de mogelijkheid om Uw complete technische
installatie onder te brengen bij één
verantwoordelijk bedrijf.
Voor nieuw- of verbouw, reparatie of
onderhoud, van badkamer tot keuken, van schakelkast tot melkinstallatie, van beregeningspomp tot dakgoot, van riolering tot verlichting.

6

Genoemd plan heeft betrekking op de wijziging van de
bestemming van het gedeelte voetpad tussen Beatrixlaan 18 en 20 in 'Voorerf zonder bebouwing' en 'Achtererf met beperkte bebouwing'.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan burgemeester en wethouders.
Zij die de wens daartoe te kennen geven zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van gedachten te wisselen met daartoe door ons aangewezen ambtenaren.

Burg.
GalleestraatGO

Alles onder één dak bij

fons Jansen

7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

installatiebedrijf

Aanleg en
onderhoud van electrische installaties,
air-conditioning, melktankinstallaties en
reparatie van huishoudelijke apparaten.
Aanleg en onderhoud van centrale
verwarmingsinstallaties, leveringen installatie
van sanitair, aanleg van gas-, water- en
rioleringsleidingen, ontstoppen van riolering,
zink- en dakwerk en onderhoud van
gasapparaten.

Vorden, 16 augustus 1990,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris,
de loco-burgemeester,
P. de Vries.
W.M. Voortman.
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VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

GEMEENTE
VORDEN
Bekende persoonlijkheid uit de Gelderse Achterhoek

WIJZIGINGSPLAN EX. ARTIKEL 11
WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

<Mr. A.C.W. Staring

REPARATIEBEDRIJF

Groot dichter en landbouwkundige eertijds.
Leefde van 1767-1840 op het kleine kasteel "De
Wildenborch" van waaruit hij veel pionierswerk voor
deze streek verrichte. Naar hem is ook vernoemd het
Staring Instituut, dat ontzettend veel voor behoud van
het streekeigene doet.
Ter gelegenheid van een expositie is er een leuk
boekje verschenen, dat in de boekhandel te koop is.
Het draagt als titel:
"Elk weet waar 't Almensch kerkje staat..."
(Achterhoekse poëzie van A.C.W. Staring)

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend voornemens te zijn het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982', voor het perceel Deldenseweg 13, te
wijzigen.
Het gaat daarbij om een aanpassing van het bouwperceel ter plaatse. Een en ander conform de voorschriften terzake in het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'.
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf maandag 20
augustus, gedurende 14 dagen, voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke
Ordening c.a. (Koetshuis). Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij hun college.

De verkoopprijs bedraagt f 12,50 exclusief verzendkosten.
Voorts hebben wij o. m. in ons assortiment:
• Dialectverhalen van Herman van Velzen • Fotoboek oudAchterhoeks boerenleven • Volkswijsheden uit de Achterhoek
• De Wiersse, beschrijving van de tuinen • Marken, buurschappen in de Graafschap • Jaarboek Achterhoek en Liemers

Vorden, 16 augustus 1990

Video- en
tv-reparatie
DE KLERK

Haas/Rib
Karbonades
1 kilo 11,45

Barbecueworst

Speklapjes

1 kilo 9,80

1 kilo 7,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE; WIJ ZORGEN ERVOOR.

Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

De groentespecialist op
de markt te
Vorden

BENONI handappelsakiio 6,
GALIA meloen perstuk 3,50

• Woordenboeken van Achterhoeksche taal

2 stuks

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de loco-secretaris,
de loco-burgemeester,
P. de Vries.
W.M. Voortman.

HENGELO
Gelderland
Kerkstraat 17
t.o. Herv. Kerk
tel. 05753-1253

20 Nectarina's 6,50

KOLDENHOF's Versmarkt

AUTO en MOTOR

OORTGI ESEiN

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m ilu. v. 9.00-18.00 uur; vrij. v. 9.00-2 l .00 uur;
/.it. v. 9.00-1(,.00 uur.

De rijschool
voor een vakkundige opleiding

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schldersbedr jf

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

""VKMI.3

N

groenten en fruit
kaas en noten

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 16 -17 -18 augustus

zomerkleding

Rauwkost
radijs-ananas
250 gram

thans uitzoeken voor

2,50

5- 10- 15- 20- 25- 35-

UIT DE NOTENBAR:

Gebrande
pinda's
gezouten of ongezouten
beter completer

maandag 20, dinsdag 21
en woensdag 22 augustus:

NU OF NOOIT

500 gram

1,95

Panklare Andijvie 500 gram 0,95

Oö juwelier

Kom beslist nog even kijken, het loont de moeite
De verkoop begint 's morgens om 9.30 uur

<x> opticien

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

siemerjnk

Zutphenseweg 7 - Vorden

Zoiets groots,
verborgen in het kleine.
10 Augustus 1990 werd onze
dochter geboren.

l
-'fr

#

*

Luca
Herman en Bertine Vlogman
De Doeschot 26
7251 VJ Vorden

-X-X-

-x-

-X-X•X&

-**
-x-

Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven na het overlijden van
mijn man, onze vader en opa

Vorden, augustus 1990
Langkampweg 6

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezetteregels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP
AANGEBODEN:

winkel interieur o.a. confectie
rekken, systeem wand, toonbanken, TL-armaturen, schappen, grote houten panelen.
Zeer geschikt voor b.v. werkplaats en zolder of schuur.
Modecentrum Teunissen,
Ruurlo. Tel. 05735-1438.

Marga van Overhagen
gaan elkaar het 'ja-woord' geven op donderdag 23 augustus om 14.00 uur in het
gemeentehuis Kasteel Vorden.
Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te Vorden.

Deze week kunt u het zich gemakkelijk
maken, want wij hebben een kant en klaar
vleesgerecht in de aanbieding.

Echte Achterhoeksche
Bolussen

#
*

ouderwets lekker met kaneel en suiker

*
-**

DIT WEEKEND:

t*

Ons adres:
de Hanekamp 25,7251 CH Vorden

Wij hebben dit weekend,
niet iets uit verre landen, maar:

BABI
PANGANG

6 voor

500 GRAM

6,98

v

't winkeltje in vers brood en banket

Maandag:

Speklappen

BV^°

J. Eggink
Uit aller naam:
H.B. Eggink-Reerink

t
f
-#t
4'-

en

i

Wij noemen haar

Lekker en gemak
gaan hand in hand

Weer energiek aan de slag,
na een fijne vakantie.

Bennie Buunk

-#-

üi"
-

500 GRAM 3,98 •

Op dinsdag 21 augustus 1990 hoop ik met mijn kinderen en kleinkinderen mijn 80ste verjaardag te
vieren.
Ter gelegenheid hiervan nodig ik u vriendelijk uit op
dinsdag 21 augustus op de receptie van
20.00-21.30 uur in 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

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

J. Kettelarij

augustus 1990
Prins Clauslaan 17
7251 AS Vorden

i

Na een liefdevolle verzorging in Villa Nuova is op de
leeftijd van ruim 85 jaar rustig ingeslapen onze lieve
tante en oud-tante

tante Dika Bloemendaal
Canada:
Vorden:
Vorden:

Familie Hondebrink
Familie Wagenvoort
Familie Barendsen

Vorden, 9 augustus 1990
Zutphenseweg 73
Correspondentie-adres:
van Lennepweg 3,7251 JM Vorden

TOCHT VOOR OUDEREN EN
BEJAARDEN OP WOENSDAG
29 AUGUSTUS 1990
Vertrek om 8.30 uur precies vanaf Marktplein
richting Elburg, waar wij een boottocht maken.
Ca. 10.00 uur koffie met gebak op de boot.
Ca. 12.00 uur lunch op de boot.
Hierna brengen wij een bezoek aan Elburg,
mooi vissersplaatsje.
Vervolgens een bustocht over de Veluwe
richting Wezep, voor de theepauze.
Vandaar langs mooie plekjes richting Vorden,
waar wij in 't Pantoffeltje een diner
aangeboden krijgen om ca. 18.00 uur.

RUNDERGEHAKT
500 GRAM

5,98

SCHIJVEN

175

Katenspek

Verse Worst
500 GRAM

4,98

Hamlappen
500GRAM

5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.

100 GRAM 1549

500 GRAM 4 j9 O

Zure Zult

Rundergehakt

100 GRAM

0,89

500 GRAM 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

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

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

CHAMPIGNON

Tip voor de boterham:

Tel. 3260
Tel. 1514
Tel. 1318

fa. BRAAM sig. mag.
fa.HELMINK
fa. KLUVERS

SPECIAL

100 GRAM

De kosten voor deze mooie bus-bootreis
bedraagt ALLES INBEGREPEN f 62,50 p.p.
OPGAVEADRESSEN:

Dinsdag:

W.B.: Natuurlijk geldt dit ook voor Vierakker en
Wichmond.

TTTT»

IIII l

Gezien op TV?
• IK BETAAL

voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.
• TE KOOP:
Tex. stamboek ramlammeren, zwoegervrij.
A.G. Nijkamp, Beekstraat 1 a,
Toldijk (gem. Steenderen).
• TE KOOP:
Puch Macho, bj. '88, rood/wit.
Als nieuw, met verzekering.
Tel. 05752-3537.

Na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder,
oma en schoondochter

Eeltje Bouwmeester-Harmsen
Bedankt voor uw woorden,
gezegd en geschreven.
Bedankt voor wat we van u hoorden,
voor al uw medeleven.
De preek, het zingen,
een kus en een traan,
het heeft ons allemaal
erg goed gedaan.

rr

De mooiste foto
voor maar 4 nt?

Vorden, augustus 1990
Uit aller naam:
H. Bouwmeester

• TE KOOP:
damesfiets, handrem, 3 versnellingen, f 225,-; damesfiets f 85,-.
Tel. 08340-42880.
• GEVRAAGD:

flinke zelfstandige hulp in de
huishouding voor 2 middagen
per week.
Brieven onder nr. 20-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
• Wie heeft, of weet een
woonruimte voor ons te huur
in Vorden of omgeving. •
Tel. 05752-1749 tussen 18.30
en 19.30 uur.

Boeken bestellen
LOGA bellen
Tel. 3100

Ben vertrouwd adres voor uw laatste groet
Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en graf kransen

^•8'Af

ALS BEST
GETEST

BLOEMENSPECIAALZAAK
BLOEMI

dijhermon

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1334

Autoverzekering
vanaf f 7,50

per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DUITSE LESSEN
In september beginnen in Vorden Duitse
conversatie cursussen voor beginners.

Kwaliteit herken je zo. Fotohome beschikt over één

De mooiste foto's hebt u al vanaf 49 cent (9x13 cm).

Privé lessen en groepen van 4 tot 6 personen.

van de grootste en modernste ontwikkelcentrales

30% groter? Dat kan voor 59 cent. En supergroot

Voor inlichtingen en registratie:
J.A. Kooy, Nieuwstad 18A, 7251 AH Vorden

van Europa.

En levert de mooiste foto's af.

kost u slechts 69 cent. Nabestellingen v.a. 85 cent

Tel. 05752-1443

Tegen de scherpste prijzen. Fotohome ontwikkelt

per stuk. Dus wie de mooiste herinneringen op

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

alle merken films. Voor maar ƒ4,50
per rolletje.

ENGELSE LESSEN
FIETSPUZZELTOCHT
ZONDAG
26 AUGUSTUS
Start: café Eykelkamp
Vanaf: 13.30 uur tot
14.30 uur
de Oranjecommissie
'Medlertol'

in Vorden
In september beginnen in Vorden de volgende
Engelse cursussen:
- Englishfor beginners
- English for intermediate students
- English for business people and
students of commerce
Privé lessen en groepen van 4 tot 6 personen.
Dag- en avondcursussen.
Voor inlichtingen en registratie:
J.A. Kooy, Nieuwstad 18A, 7251 AH Vorden
Tel. 05752-1443

z'n best wil bewaren, weet de Fotohome
dealer wel te vinden!

FOTOHOME
KLEURENFOTO'S

Kwaliteit om in te lijsten.

Nou, dat kan bij:
Sigarenspeciaalzaak BRAAM - Burg. Galleestraat ioa-VORDEN
Sigarenmagazijn TANTE PIETJE - Dorpsstraat i7a- RUURLO

met

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

Televisie
reparaties
direct

'n Zomer Zotheid:

AUTO en MOTOR

BOVAG RIJSCHOOL
HORSTMAN
RIJSCHOLEN

uw v a k m a n
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T. V.
HIFI

IELEVISIF

VIDtO

De Eendracht 3-7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

BREDEVELD

alle afgeprijsde artikelen NU: voor de
l l

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Hervatting
gehoorzaamheidscursus huishonden
te Hengelo (Gld.)

t/m zaterdag

op zaterdag 25 augustus

BROOD

om 16.00 uur
Inlichtingen:
A. Peters, tel. 08344-1436
H. Lichtenberg, tel.
05753-2042

Waldkorn Volkoren
gebakken uit tarwe, haver, rogge, gerst, mout,
soja, lijnzaad en zonnepit.

Bestel nu uw
bloembollen!

:

i.v.m. onze grote verbouwing zijn wij gesloten van
20 augustus t/m 5 september

Modecentrum

Het beste der natuur verzameld in één brood:

100 Tulpen f 10,100 Narcissen f 12,50
50 Hyacinten f 15,lOOScillagem.f 10,lOOCrocussenf 10,-

Waldkorn.
't winkeltje in vers brood en banket

Ruurlo
U betaalt bij aflevering.
Inl.01719-19142.

Na 18.00 uur.

Zorgt al 50 /aar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877
VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Alleen het beste is goed genoeg

AGENDA

UNIEK in Nederland!

AUGUSTUS:
l () <lc SiKK-kb.iars M-nioivn \ iswcdslrijd

Alles onder een dak:

IS N.C.V.B.vicrinKM-jaritfbeslaan
• MEINDL schoenen
• breed assortiment
• voor jacht en vrije tijd
Nu ook MEINDL en
GOROTEX
• dus werkelijk
100% waterdicht
• sta op MEINDL.

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus Een nog betere keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Somfy motoren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elektrisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk minder aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletterende lamellen, geen pijnlijke handen bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleemloos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.
interieuradviseur

Uit goed voor U!

ALMEN
Scheggertdyk 10

ieterse

>

Rijksstraatweg 39.
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

HORECA BUITEN CENTRUM
Bruiloften, personeelsfeesten, symposia, etc."

l'.) IMocin.st h i k c m s u s l-'loi.ili.i
Dorpse • f i i i r u m
l 1 .) I I.V.C.. <loi|><.-iTM<- ;i\oiul
'20 N.CA'.H. . u i i o i o t l i i l I . I I | M - I I
'_' l I.iiuii'M' volLsIc-CNl
'2'2 I .iiuloNf vnlk.sfi-c.st
'J(i Blocmst l i i k i U I M I N I-'lni ;ili.i
Doi |>s(Tiilmm
'27 Illocmst lukt U I M I S l - ' l o i . i l i . i
DorpscciiMum
'11 licjaantcnkiing Dni psi r u n urn
:i() de Snockhiui's S c u i n i c r i
visucdMi i j d

Meubels voor huis, kantoor en kantine
volop voorradig tegen BODEMPRIJZEN

Kuijk's Meubelbeurs

SEPTEMBER:
'2 de SiiiK-khaai's sciiinii-n visucdsti ijd
"> Blocmst l i i k f i i r s u s I-'Inralia
Dnrpsccntiuin
(i l IA'.C. dorp lii-tModii
l- Bloomcliiki u i s u s Honili.i

Hulshof straat 8
Lichtenvoorde
Telefoon: 05443-71256

l ) ( > ! ])S( C l l l l 11111

1H Ht-jaardciiki ing in licl
Dorpsccnliuiii
17 Open l.ilcISWOV.
18 O p c n i n ^ f c c s l w c c k W i t l i i n n n d
IS Bradiparty
l'.l lk-;ulip;uiy, in.ni.v. A n i i a Meijer
l'.l OriênteriniprilWk-limoiMl
'2\ BaklkueiinKeWirliiiMmd
'2\ Open Tafel SWOV.
'_'!} üi-jaardensoos Vierakker\\'iiliiiiond
25 Optoi hl van |)i a.ilwa^cns
\Vic limond
24 Open Taf el SWOV.
2ü Open HiiisVonlen.se kerken Ilerv.
I)oi|jskerk

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

Steeds meer mensen kiezen voor kwaliteitsbrood! U ook?

Echte

Koop daarom uw brood bij de bakker die zelf bakt.
U proeft het verschil.

Bakkers Cake

RESTAURANT - KEGELEN - BOWLEN - SCHIETEN - JEU DE BOULES
Zalen van klein tot groot. Zelfs tot ± 600 personen.

A A N B I E D ING:

Grote goed verlichte parkeerterreinen.
Bel geheel vrijblijvend voor informatie. Tel. 05751-1296.

5.75

Slagroom Ot Mokkasnit NU

Verwarming defect?
Oldenhave laat u niet in de
kou zitten

O.V^U per pak

BolUSSen van 4 50 voor

KrentebolleriGhaien
Deense Vlinders van us voor
Zo vers koopt U het alleen nog maar bij:

van 6.50 voor

5 betalen

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAV/E

v—
TELEFOON 1373

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

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

't Wapen
van 't Medler

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt !

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755-Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen.
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

VAN ASSELT

15

[OPLAA-r
^\

Echte Bakker

1 •""" per stuk

£?l
J WARME BAKKER

5.95

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

OPEL SERVICE

Erkend gas en waterinstallateur

K< W. J.

Fa. Wiltink

KOOI

W.J. v/d Kooi

OpeVIsuzu-dealer: TYamstraat 13, Lochem. S 05730-525 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. «: 05735-3295.

Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656
Off.

GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Verkoop en Reparatie

J
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'Beach-Party ' uniek caraibisch
strandfeest wordt tweedaags festein
Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseert de stichting Ham-Party wederom de 'Beach-Party'. Op zaterdag 18 en zondag 19
augustus zal het meer nabij de Ruurloseweg zijn omgetoverd tot een Caraibisch strand. Een exotische aankleding, een schitterende
lichtshow kompleet met siervuurwerk en een uitermate boeiend en afwisselend feestprogramma vormen de belangrijkste ingrediënten van de happening 'Beach-Party'U
Het programma
Zaterdagmiddag 18 augustus:
Kinderfeest voor jong en oud! De kinderen kunnen zich bij aankomst gratis
laten schminken in diverse prachtige
creaties. Op het terrein staan diverse
attrakties en spelen opgesteld. Tevens
een groot springkasteel. Er is een exotische kinderboerderij met o.a. echte papagaaien en flamingo's. Op het podium /.ijn optredens van de winnaars
van de kinderplaybackshow van de karnavalsvereniging in Vorden. In de grote feesttent speelt de hoofdact, Hakim.

Hoofdact Hakim
Hakim Traïdia is een duizendpoot met
duizend vlechtjes. Kinderen kennen
hem als de clown van Sesamstraat.
Maar Hakim is meer. Niet alleen
mime- en toneelspeler, maar ook vertaler, schrijver en tekenaar. Hakim is een
vrolijke jongen. Zelfheeft hij een avontuurlijke jeugd gehad. Hij is opgegroeid in de Noordalgerijnse stad Annaba, waar hij leefde temidden van het
geweld van de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd. Na een 'tussenstop' in
Parijs, waar hij zijn Nederlandse vrouw
Jacqueline leerde kennen, is Hakim nu
al weer tien jaar in Nederland. Ook
hier geniet hij vooral van het leven op
straat. De door Hakim ontwikkelde acts
vinden ook hun oorsprong op straat.
Door met name zij talloze optredens
op het Leidseplein in Amsterdam en
het Centre Pompidou in Parijs, kan
deze performer op allerlei lokaties en
voor ieder publiek spelen. Door alledaagse gebeurtenissen onder een vergrootglas te leggen is de kans heel klein
dat toeschouwers deze niet herkennen.
Veelal betrekt Hakim het publiek bij
zijn spel. Hij treedt regelmatig op in
diverse TV-programma's. Altijd een
unieke belevenis om met deze overbekende Sesamstraat-bewoner in contact
te komen. Op de Beach-Party brengt
Hakim de voorstelling 'Hakim-Mime'.
Dit is een bonte mengeling van pantomime, commedi en fooistheater. Hakim legt alledaagse gebeurtenissen onder een vergrootglas en laat het publiek in lachspiegels kijken. Hij laat
zijn publiek graag meespelen. Wanneer hij bijvoorbeeld een ballon opblaast, kan hij deze met veel moeite de
baas blijven. Wie helpt hem daarbij? In
het afstandsbedieningsspel bepaalt het
publiek wat Hakim moet uitbeelden.
Ook hierbij kan hij vaak niet alleen af
en nodigt medespelers uit. Deze voorstelling 'Hakim-Mime' is zowel voor
jeugdigen als volwassenen zeer toegankelijk. Want, behalve dat er voor hem
geen grenzen bestaan en hij een internationale taal spreekt, richt Hakim
zich graag op het kind in ieder mens.

Op het eind van de middag verzorgt
evenementenburo Ambiance uit Keijenborg dan een spectaculaire ballonwedstrijd.
Zaterdagavond 18 augustus:
Het Caraibische strandfeest BeachParty beleeft een grandioos swingend
festijn te worden. Qua opzet is dit feest
in Nederland de grootste in haar soort.
De aankleding is uniek te noemen.
Rondom het meer worden vreugdevuren geplaatst. De sfeervol aangeklede
terrassen met raffïaparasols beschikken over meer dan 400 zitplaatsen.
Daarnaast bevinden zich zitplaatsen in
de grote feesttent. Men heeft twee grote tenten ter beschikking; bij mooi weer
een prachitge aankleding en bij een
'tropische
bui' een aangename
schuilplaats. Er zijn diverse bars en eetgelegenheden. De bomen en beplanting worden prachtig uitgelicht. Op
het enorme podium (110 m 2 ) zijn
doorlopend optredens te zien waarbij
een prachtige lichtshow de feestsfeer
nog meer zal verhogen.
De organisatie heeft twee grote aggregaten gehuurd met daarnaast een reserve-aggregaat. Stroomuitval is dan
ook uitgesloten. Op het podium optredens van: de spetterende 9-mans reggae formatie Mahlangu; de kleurrijke
Braziliaanse dansgroep Samba Manguera, kompleet met verentooien en
begeleid door een percussieband; de
tweeling Caribbean Exotica, met zang
en dans; fakir Kitty Hagen; de topact
Tropical Gangsters, (de vrolijkste bende op de Nederlandse podia). Als
sluitstuk daarna een schitterend siervuurwerk boven het meer.

Wanted
door het afwisselende feestprogramma
en de prachtige aankleding een zeer
breed publiek aan. Om het publiek
daaraan nog meer tegemoet te komen
is de Beach-Party voor dit jaar uitgegroeid tot een tweedaags festival. De
verwachtingen binnen de organisatie
zijn hooggespannen; men houdt rekening met zo'n 5000 bezoekers!

Voorbereidingen
Zondagmiddag 19 augustus:
Frühshoppen in de grote feesttent van
30 bij 30 meter! De bezoekers zijn van
harte welkom in de exclusieve vierkante tent. In die tent zijn lange rijen tafels
en stoelen geplaatst. Er is een groot podium gebouwd met een uitloop naar
het publiek. Op het podium optredens
van: John Leo Showband, een toporkest uit België; zangeres Carolien de
Wind (ex Mai-Tai); de muziekver. Concordia uit Vorden; Nederlands beroemdste zangeres Anita Meyer, en uit
Lichtenvoorde de unieke 12-persoonsforniatie KGB-Band.

Tweedaags festival
De Beach-Party is in Vorden en omgeving inmiddels een begrip geworden,
bij jong en oud. De party kenmerkt
zich als 'anders dan anders' en spreekt

De voorbereidingen voor de 4e editie
op 18 en 19 augustus a.s. naderen
langzamerhand het uur U. Al met al
een enorme organisatie waar ruim een
half jaar voorbereiding mee gemoeid
is. Meer dan 100 (!) vrijwilligers zijn
ingeschakeld om de Beach-Party vlekkeloos te laten verlopen. De aanpak is
professioneel; uit de 100 medewerkers
zijn aparte werkgroepen opgericht dieelk hun taak hebben. Binnen al die
groepen is een verantwoordelijk persoon aangesteld die rechtstreeks kóntakt heeft met het bestuur van de stichting Ham-Party. Dit bestuur (voorzitter
André Schröer, penningmeester Hans
Wagenvoort een secretaris Geert Wolsing) heeft daarnaast de beschikking
over een aantal reserves die indien nodig direkt oproepbaar zijn.

Kortom, ge/irn de strakke, professio- 'Wanted' is een zeskoppige band bestaande uit: Trees Thüss-Zang;
nele aanpak van de vorige editie kan
het oo k dit j aar we l eens een fantastisch Marco Scholten-Gitaar; Gerard Qnstenk-Gitaar; Hans
feest worden. De recenties logen er
toen niet om: 'De Stichting Ham-Party Mirck-Toetsen; Hans Masselink-Bas; Walter Rutten-Drums.
heeft met de Beach-Party zijn bestaansrecht volledig bewezen'; 'De entourage was voortreffelijk, evenals de organisatie'; en 'Wie hier niet beweegt, is be- ;De band speelt lekker rauwe rock-co- 'Wanted' speelt enkele kleine sets tijslist ziek'.
vers en gevoelige eigen nummers, aan- dens de Beach-Pai tv op zaterdagavond
gevoerd door 'mooie moeder' Trees.
l S augustus.
Als geheel een swingende band waarbij Zij spelen tijdens de pauzes van het
door de handleden het onderste uit de hoofdprogramma.
kan wordt gehaald.

KGB-band
De KGB-band uit Lichtenvoorde is de afsluiter van het tweedaags festijn Beach-Party. De band is
een mengelmoes van talent en leeftijd. Als vrolijke gelegenheidsband opgericht heeft de band met
slechts enkele optredens achter de rug nu al een behoorlijke reputatie opgebouwd. In principe
treedt de KGB-band slechts enkele keren per jaar op. De Stichting Ham-Party is er dan ook trots op
deze unieke formatie te hebben kunnen contracteren.

Aankleding
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S L A G E R I J V L O G M A N
U heeft nodig voor 4 personen
900 gram rundergehakt
l gehakt uitje
Vz literblik hele tomaten
op sap
l theelepel zout
V4 theelepel oregano
V4 theelepel tijm
]
/4 theelepel
cayennepeper
V4 theelepel
knoflookzout
l laurierblad
175 gram lasagne
zout
lei
225 gram ricotta of mon chou
225 gram mozarella (plakjes)
Bak het rundergehakt en de ui al roerend
goudbruin. Voeg tomaten, tomatennat en alle
kruiderijen toe. Kook al roerend even op,
draai het vuur dan laag. Laat afgedekt 10
minuten sudderen; verwijder het laurierblad
en bindt het eventueel iets. Kook de lasagne
in kokend water met zout beetgaar. Laten
uitlekken. Schik de lasagne in een ingevette

ovenschaal dakpansgewijs over elkaar. Smelt
de ricotta of mon chou en klop het ei erdoor.
Verdeel de helft over de
lasagne en strijk de rest
uit naar de hoeken. Leg
de helft van de
mozzarella erop met de
vleessaus. Herhaal dit
met de rest van lasagne,
vleessaus en kaas zodat
er verschillende lagen op
elkaar komen. Zet de
ovenschaal ca. 45
minuten op 180°C (stand 3) in de oven.
Tip: probeer dit recept ook eens met
lamsgehakt.
Tip: serveer bij dit gerecht tomatenkomkommersalade.
Voedingswaarde per portie
Energie: ± 3425 kj (820 kcal)
Eiwit: 53 gram
Vet: 51 gram
Koolhydraten: 38 gram
Voorbereidingstijd: ca. 20 minuten

De aankleding van het komplete festivalterrein zal volgens de organisatie
nog mooier zijn dan vorig jaar. Met
name voor de zaterdag die geheel in
Caraibische stijl is. Een tropisch decor
wordt geschapen door exotische planten en dieren (waaronder ara's en flamingo's) en een prachtige sfeerverlichting rondom het meer. Langs het
water ook veel vrolijke kramen en bars
waar bezoekers hun natje en droogje
kunnen krijgen. De sanitaire voorzieningen zijn uitstekend te noemen; men
heeft meerdere toiletwagens gehuurd
die dooi lopend worden schoongehouden (en daar schort het nogal eens aan
bij andere festivals!). Ook het parkeren
is goed geregeld. Pal naast de Ruurloseweg kunnen de bezoekers hun auto
parkeren in een enorm weiland. Bezoekers worden echter aangeraden zoveel
mogelijk met de fiets te komen, die kan
men direkt naast het feestterrein plaatsen.
KGB staat niet voor de Russische geheime dienst, maar voor Katholieke
Gelegenheids Band. Met recht dus. De
Voor eventueel slecht weer behoeft
muzikanten spelen een breed repertoimen zich geen zorgen te maken. Op re: funk, rock £ Roll, motown soul,
het terrein bevinden zich enkele grote nummers van Stones, Normaal, J. Gafeesttenten waaronder een tent die les Band etc. etc. met daarbij danseresplaats biedt aan zo'n 3000 bezoekers. sen die in Vorden de Lambada eens
In die grote tent staat ook een podium zullen promoten. De band aangevuld
opgesteld waar een gedeelte van het met de danseressen bestaat uit 15 perprogramma wordt afgewerkt.
sonen, die allen uit Lichtenvoorde af-

komstig zijn. Leadzanger is Joop 'Mick
Jagger' Tenten. Hij wordt bijgestaan
dooi Jan Doppen, Henri Wolters, Piet
te Brake, Leon Venderbosch, en de
achtergrondzangeressen Dasy Nienhuis en Anita Holkenborg. Daarnaast
de blazerssectie bestaande uit 'de
broodjeskoning van Lichtenvoorde'
Tonny Bremer, Glemens Venderbosch
en Tony 'Saksionie' Weikamp. Op
drums niemand minder dan Jan Man-

schot, de befaamde ex-drummer van
Normaal.
De KGB-Band staat bekend om hun
vrolijke uitstraling die de feestsfeer op
de Beach-Party ongetwijfeld naar grote
hoogte zal stuwen. Voeg daarbij de talrijke muzikale talenten en de zwoele
danseressen en het feest is compleet.
Een goede keus van de stichting HamParty.

liolitievaria
Op donderdag 9 augustus heeft de politie geassisteerd bij het vangen van een
vleermuis die mogelijk rabbies (hondsdolheid) had. Het dier zal op het Centraal Diergeneeskundig Instituut te Lelystad worden onderzocht.
Op vrijdag 10 augustus werden tijdens
een alcoholcontrole twee bestuurders
van personenauto's bekeurd. Na de
blaastest bleek dat beide bestuurders
een te hoog alcoholpromilage hadden.
Beide bestuurders kregen ook nog een
rijverbod opgelegd.
Op zondag 12 augustus werd er een
fiets uit de Veengoot gevist. De gevonden fiets, een donker bruine damesfiets, was niet voorzien van een postcode. Eveneens op 12 augustus werd er
op de Ruurloseweg te Vorden een bestuurder van een bromfiets gecontroleerd naar aanleiding van het feit dat
zijn achterlicht defect was.
Bij controle bleek de bromfiets vermoedelijk opgevoerd te zijn. Toen de
bestuurder van de bromfiets werd gelast naar het bureau te rijden, reed hij
vervolgens ook nog door het rode licht
van een spoorwegovergang. Bij het
technisch onderzoek aan het bureau
bleek dat de bromfiets te veel lawaai
produceerde, een te hoog vermogen
had. De bestuurder is voor alle overtredingen proces-verbaal aangezegd.

Start van het
damseizoen
DCV start het nieuwe damseizoen op
vrijdag 17 augustus in zaal d'Olde
Smidse. Op deze eerste klubavond
wordt zoals de laatste jaren gebruikelijk
gesneldamd. De uitslag telt mee voor
het
DCV-sneldamkampioenschap.
Vooraf vergadert het bestuur over een
kleine aanpassing van de teamopstelling voor het komende seizoen. De
jeugd start op 7 september.
Het komende seizoen wordt met vertrouwen tegemoet gezien. DCV l komt
weer uit in de 2e klasse, en is een der
favorieten voor de titel. Medekanshebbers zijn DCA Apeldoorn, dat zich versterkt heeft t.o.v. vorig jaar en het tweede team van Huissen. De eerste ronde
is op 15 september: een uitwedstrijd tegen Amersfoort 2. Om de basis te verbreden, en omdat het onzeker is dat de
basisspelers dit jaar alle wedstrijden
mee kunnen doen, spelen dit jaar 2
spelers van Nunspeet mee bij DCV.
Alex Klein en Gerard Tiemens deden
dit verzoek omdat hun vereniging vorig jaar is gedegradeerd naar de provinciale hoofdklasse.
Het tweede team komt uit in de eerste
klasse, en is een potentieel titelkandidaat, al zal DCV 2 een harde dobber
hebben aan het tesamen met DCV 2 uit
de hoofdklasse gedegradeerde WDV
Winterswijk.
De buitenlandkontakten worden niet
vergeten na het geslaagde achtkastelentoernooi: waarschijnlijk in het eerste weekend van november komt de Parijse damclub weer naar Voren, om
voor de derde maal om de wisselbeker
te strijden. Eind van dit jaar wordt er in
Berlijn een vriendschappelijke uitwisseling gespeeld. In december gaan een
vijftal DCV-ers naar Moskou om daar
deel te nemen aan een toernooi.

Diplomazwemmen
Op vrijdag 31 augustus is er voor de
laatste keer in dit zomerseizoen in het
Vordense zwembad 'In de Dennen' gelegenheid tot het behalen van een
zwemdiploma. Men kan zich hiervoor
opgeven aan de kassa van het zwembad. De afgelopen dagen behaalden
acht jongelui het zwemdiploma 'A' en
slaagden er zes voor 'B'. De kandidaten
werden opgeleid door chef-badmeester Martin Westerik en zijn collega's.

Kranenburgse
Bilj artvereniging
De Kranenburgse Biljartvereniging zal
komend seizoen met zeven teams deelnemen aan de competitie van de Biljartbond 'De IJsselkring'. Daarmede is
zij de vereniging met het grootst aantal
teams in die biljartbond. De competitie
begint op 24 september a.s. De Kranenburgse vereniging organiseert
eerst zelf nog een wedstrijdenreeks,
met als inzet het kampioenschap van
Kranenburg. Inschrijven kunnen leden van de vereniging en inwoners die
op Kranenburg woonachtig zijn. De
inschrijving sluit op 16 augustus a.s.
De reeks vangt aan op 21 augustus a.s.
De vereniging zal komend seizoen —
dankzij de medewerking van zaalhouder H. Gerretsen de beschikking krijgen over een groot wedstrijdbiljart. Tijdens de jl. maandag gehouden jaarvergadering bleek dat de vereniging kan
terugzien op een goed competitieverloop. De bestuursleden Harry Roelvink
en Laurentius Bleumink werden herkozen als secretaris/competitieleider
en penningmeester.

Internationale
34e Jaarbeurs van het Oosten: windmolenrally
Onder auspiciën van de Veteraan Motoren Club Nederland en de
Meest gevarieerde 'Winkel'
Motorclub 'Hamove' uit Hengelo GLD zal er op 25 en 26 augustus 1990 voor de 25e maal in successie een Internationale rally
van de regio!
worden georganiseert. Door dit jubileum heeft deze rally voor de
Van milieu tot medicijnen:

GROEP

Maandag 13 augustus vond er op het
fietspad van de kruising Rondweg-Het
Hoge-Baakseweg een aanrijding plaats
tussen een bromfiets en een personenauto. De bestuurder van de bromfiets
reed over het fietspad van de Rondweg
in de richting Zutphen. De bestuurder
van de personenauto die over de Baakseweg in de richting Vorden reed, zag
de bromfiets te laat en verleende hem
geen voorrang. De schade bleef beperkt.
Gevonden voorwerpen: twee fietssleutels aan ring; drie jonge poesjes; een
fototoestel agfamatic; blauw/grijze
portomonnee; dameshorloge
met
bruin leren bandje; 5 gaats sier wieldop
'Opel'; leesbril met halve glazen.
Verloren voorwerpen: fototoestel polaroid; rode gecastreerde kater; twee
poststukken; jongensjas donkerblauw
met geel; huissleutel Nemef; geel gouden gevlochten oorknopje; bruine damesportomonnee; rieten tas; dameshorloge met metalen band, zwarte wijzerplaat; herenhorloge merk Pontiac;
fotocamera, merk Balda; witte poes;
zwarte portomonnee met rode sticker;
paarse portomonnee; gouden kettinkje met kleine schakels; witte badtas, inhoud badhanddoek, gel, kam; fietstas
zwart skay, inhoud o.a. fotocamera.

Open fuchsiatuin
Bij de familie Elsman, Baron van de
Heydenlaan 24 te Wichmond zijn speciaal voor de vakantiegangers nog de
± 650 verschillende soorten fuchsia's te bewonderen, waaronder 3 nieuwe soorten zelf gekweekt en die in Aalsmeer de goedkeuring gekregen en getuigschrift van verdienste. De tuin is
opengesteld in het weekend van 18 en
19 augustus.

Van 19 t/m 26 september a.s. wordt in en om de Hanzehal te
Zutphen alweer de 34e Jaarbeurs van het Oosten gehouden. Zeker
meer dan 200 deelnemende bedrijven en organisaties zetten weer
hun beste beentje voor en presenteren talloze produkten en diensten op het gebied van ondermeer woninginrichting, hobby en
vrijetijdsbesteding, gezonde voeding, lichaamsverzorging, mode,
woningverbetering en wat dies meer zij...

Touwtrekver. organiseert
groot nationaal toernooi
Zondag 26 augustus wordt er op het terrein van de TT Vorden aan
de Ruurloseweg een groot nationaal touwtrektoernooi gehouden
waaraan door ca. 500 personen (in totaal 50 verenigingen) zal
worden deelgenomen.
Het toernooi geldt als laatste voorbereiding voor de wereldkampioenschappen welke van 12 tot 17 september in
Slagharen gehouden zullen worden.
Het toernooi in Vorden staat onder
auspiciën van de NTB Gewest Oost is
aan de Vordense vereniging 'uitbesteed'. Gerrit Barink, zowel voorzitter
van de TT Vorden alsmede van het Gewest Oost heeft wel een verklaring voor
de keus op Vorden. Zegt hij: Tn de eerste plaats ligt Vorden zeer centraal in
ons gewest en bovendien hebben wij
hier een goeie akkomodatie. Juist om
de touwtreksport te promoten een prima zaak. Bovendien is het Oosten de
bakermat van de touwtreksport', zo
zegt Barink.

Nationale ploegen
De deelnemende ploegen grijpen inderdaad de laatste mogelijkheid voor
een pittige strijd aan. Zo komen er te-

RTV-nieuws
In de ronde van Denekamp behaalde
Peter Makkink bij de amateurs een verdienstelijke 9e plaats. De Ronde werd
gekenmerkt door ondanks de hitte,
zeer aanvallend. Dit was vooral te danken aan de gebr. Snoeyink, zeer gerenommeerde criterium specialist, die in
hun eigen thuiswedstrijd een waar
slachtveld aanrichtten.
Zondag deed Peter Makkink het nog
eens dunnetjes over in een kerktorenrondje in het Overijsselse Losser. Hier
werd de Vordenaar 7e. Oud-prof uit de
PDM- stal HenkBoeve, ooiteen tweede
in een touretappe, mocht de bloemen
mee nemen naarNijverdal.
Manno Lubbers, de andere amateur
uit de RTV-aannemer Peters formule
vertoeft op dit moment in Noorwegen
als gastrenner van de Paddelaars uit
Hoogeveen. Hij neemt daar deel aan
de open ronde van Noorwegen voor
Profs en Amateurs. Hij stond zondagavond na de 6e etappe Lillehammer
Gjovik 49e in het algemeen klassement
op 11 min. en 43 sec. achterstand op
de Noorse prof. Lusink uit de Toshibaploeg.
Ralf Vos de junior uit de RTV-gelederden werd zondag 14e in Herpen, NB.
Zijn jongere broer Lars reed een klassieker in het Overijsselse Gramsbergen
en werd 18e.

vens de vier nationale ploegen aan de
start die straks ons land in Slagharen
zullen vertegenwoordigen. De klasse
640 kg uit het Noorden; de 560 kg en
720 kg uit het Oosten en de 680 kg uit
het Westen van het land. Ook zal de
nationale damesploeg aantreden. De
organiserende vereniging is zelf in de
klasse 560 kg in het nationale team
goed vertegenwoordigd.
Zo zullen straks Gerrit Klein Brinke,
Gerrit Vliem, Guus Hummelink en
Erik Kruisselbrink in deze klasse trachten de nationale driekleur hoog te
houden. Op deze zondag 26 augustus
zullen de leden van de TTV met hun
dames trachten alles in goede banen te
leiden. Alles wordt in eigen beheer uitgevoerd: uitzetten velden, kleedgelegenheden, het natje en het droogje etc.
'Wij hebben goede hoop dat we er financieel voor de moeite nog iets aan
kunnen overhouden', aldus Barink die
er op wijst dat de toegang voor het bekertoernooi in Vorden gratis is.
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SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF
B. HULSHOF
—
Windmolenveldweg 4 7261 LT Ruurlo
Tel: 05735-3127

ARIA:
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Uw specialiste voor: HUIDVERZORGING - MAKE-UP MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - SHIATSU enz.
Gezichtsbehandelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up
erkend Anbos-schoonheidsspecialiste
dinsdag t / m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

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

6e maal weer een extra internationaal tintje meegekregen, door er
een Windmolenrally van te maken.
In een Windmolenrally strijden landenteams uit Engeland, België, WestDuitsland, Denemarken, Nederland en
voor het eerst na een gedwongen afwezigheid van 20 jaar weer teams uit de
DDR en Tjechoslowakije.
Reeds op 24 augustus zullen de teams
worden welkom geheten in de gemeente Hengelo (GLD) door de burgemeester en wethouders van Hengelo.
Door verschillende omstandigheden
zal het hele gebeuren zich afspelen
rond de Hamove-molen gelegen aan
het wegracecircuit 'de Varsselring'.
Een landenteam bestaat uit zes rijders,
waarvan de motoren een gezamenlijke
leeftijd van 380 jaar moeten bezitten,
het land dat de grote zilveren windmolen wint wordt geacht de volgende
windmolenrally te organiseren.
De vorige rally vond plaats in Denemarken waar Roei Kreunen als captain
van het Nederlandse A-team, met zijn
team de eerste plaats wist te veroveren.
Uit acht landen komen de ± 250 deelnemers met motoren die gebouwd
moeten zijn tussen 1900 en 1940 en
waarvan de oudste categorie tot en met
bouwjaar 1914 nog zijn uitgerust met
riemaandrijving, carbidverlichting en
aparte handbediening van gas, lucht,
ontsteking en olietoevoer. Bijna 90 jaar
oud zijn de merken als Adler 1901,
F.N. uit 1902, Peugeot 1904 en zo zullen er nog vele van deze museumstukken aan de start verschijnen.
Heel bijzonder zijn ook een team Morgan's uit Engeland, dat zijn een soort
driewielige auto'tjes voor twee personen met het motorblok een 1000 cc, 2
cylinder voor op de bumper gemonteerd, deze vallen onder de categorie
zijspannen.
Deze tweedaagse betrouwbaarheidsrit,
welke per dag ruim 100 km bedraagt,
zal twintig molens passeren en de deelnemers voeren door de mooiste gedeelten van de Achterhoek.
De eerste rit op zaterdag 25 augustus

zal worden vooraf gegaan door een
vlaggenparade, waarna de weled. heer
van Beeck-Calkoen, burgemeester van
Hengelo GLD de eerste deelnemers zal
starten. Na de start bij de Varsselse molen gaat de rit via Linde, Vorden, Ruurlo, Barchem, Zwiep, Lochem, Laren,
Almen, Warnsveld, Vierakker, Bronsbergen naar de 800-jarige stad Zutphen waar de deelnemers in het Volkshuis de lunch zullen gebruiken, de motoren zijn dan op de Houtmarkt opgesteld om door het talrijke publiek
bewonderd te worden. De eersten zullen weer hun weg vervolgen via Wamsveld, de Boggelaar, Hackfort, Wichmond, Baak, Reyen borg en dan door
Hengelo weer naar de molen in Varssel. Op zondag 26 augustus loopt de
route door Varssel, Zelhem (Papaverstraat) , Wittebrink, Broekstraat, Steenderen, Bronkhorst, Rha, Drempt,
Hoog Keppel, Hummelo, Laag Keppel, Wehl, Beek waarbij Egbers automaterialen een controlepost zal worden ingericht, dan via Zeddam,
Braamt, Kilder naar Doetinchem waar
de rijders te gast zullen zijn bij Trinity's
Café, waarvoor dan de motoren weer
voor het publiek te bezichtigen zijn, na
een uur gepauzeerd te hebben vervolgen de eerste deelnemers hun route via
Grutstraat, Kruisberg, Bezelhorst, Westendorp, Varsseveld, Halle, Veldhoek
weer naar de finish bij de Varsselse molen.
Alle motoren worden nadat ze gefinisht zijn opgesteld voor een Concours
d'Elegance, een jury zal dan bepalen
welke motoren het orgineelst, mooist
of interessants is. Daarna is de prijsuitreiking en zal er bekend worden welke
landenteam de Zilveren Windmolen
mee naar zijn vaderland mag nemen.
De weg naar de start en finish plaats bij
de Varsselse molen is bepijld.
Organisatie: Roei en Lien Kreunen,
Marktstraat 6, 7255 CA Hengelo Gld.,
tel. 05753-1474.

Lezing over
Vordense natuur

Fietspuzzeltocht

Woensdagavond 15 augustus houdt de
heer J. Brinkman in de salon van camping Wientjesvoort een lezing oer de
Vordense natuur en zijn wild.

PV Vorden
Leden van de PV Vorden hebben dit
weekend deelgenomen aan een wedvlucht vanaf Roye. Eerstbinnenkomende duif: 13.43.50. De prijzen werden
gewonnen door: G. en H. Boesveld
1-2-7; C. Bruinsma 3-4-6; A.A.Jurriens
5-8; A. Winkels 9;J. Eulink 10.

Expositie Galeriek
Riek Schagen
De Vordense schilderes Riek Schagen
houdt op 18,19 en 20 augustus in haar
'Galeriek' aan de Nieuwstad een expositie. Op de expositie treft men een
groot aantal olieverfschilderijen en
gouaches.

Het Medlerfeest is al weer zo'n
maand achter de rug en sinds enkele
jaren organiseert de Oranje-commissie
een fietspuzzeltocht, zo ook dit jaar en
wel op zondag 26 augustus, het gaat
langs prachtige landschappen. Dus
pak u fiets en kom zondag 26 augustus
(Zie tijd en plaats in de advertentie).

LRen
PC 'De Graafschap'
Bij het op zaterdag 11 augustus verreden concours voor pony's in Barchem
behaalde Rinie Heuvelink met Lucky
de Ie prijs bij de dressuur klasse A/B
pony's. Nicole Douma behaalde met
Mixi de 4e prijs in de L2-dressuur met
125 punten. Op zondag 12 augustus
waren de paarden aan de beurt. In de
B-dressuur behaalden de volgende
amazones en ruiter een prijs: Martine
Rutting met Erasmus Ie prijs met 132
punten. Kajsa Mens met Borus Ie prijs
met 128 punten. Annie Komegoor
met Elena 2e prijs met 129 punten.
Rob Havenaar met Damona 4e prijs
met 123 punten.

Autobedrijf
POLMAN
NIEUWE en GEBRUIKTE AUTO'S

OPEL KADETT1.6 S LPG 3-drs. rood '87
OPEL KADETT 1.3 N LPG sedan wit '86
OPEL KADETT 1.3 S car. 3-drs. rood '86
OPEL CORSA 1.5 D van 3-drs. wit '88
OPEL CORSA TR 1.2 S grijs met. '84
OPEL CORSA 1.0 S 3-drs. groen met. '84
OPEL KADETT 1.6 D 5-drs. bruin met. '84
OPEL KADETT 1.2 S 3-drs. beige met. '82
OPEL ASCOIMA 1.6 S LPG 4-drs. blauw met. '82
FORD SIERRA 1.8 L 5-drs. blauw met. '85
FORD ESCORT 1.3 L 3-drs. rood met. '84
FORD ESCORT 1.3 L 3-drs. rood 84
VW GOLF 1.3 3-drs. rood '87
VW GOLF D 3-drs. blauw met. '83
RENAULT 11 TC 3-drs. blauw '84
RENAULT 5 TL 3-drs. rood '84
SUZUKI ALTO 3-drs. blauw met. '84
Voor al uw reparaties en onderhoud bent u bij ons aan het Juiste adres.

Tel. 05752-3568, Vordenseweg 21-23, Warnsveld
OOO0OCX3-B-BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI
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2DE BLAD
CONTACT
Druk:
Drukkerij Weevers B.V.
Vorden
Telefoon 05752-1010

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Oranjefeesten op vrijdag 24 en
zaterdag 25 augustus 1990 te VIERAKKER-WICHMOND

Voorwoord
Ook dit jaar 1990 hebben wij een Oranjefeest georganiseerd. Wij willen u er dan ook gaarne op wijzen
dat dit weer gelukt is dankzij medewerking van velen. De buurtschappen hebben weer spontaan hun
medewerking toegezegd om een versierde wagen te brengen voor de optocht.
Vorig jaar gingen er stemmen op dat de jaarlijkse optocht langzaam uitging als een kaars. Niets is
minder waar, en wij kunnen mededelen dat er inmiddels 12 wagens zijn ingeschreven. Ook komen
er weer vele kinderstukjes in de optocht, opgeluisterd door 5 muziekkorpsen n.m. Sursum Corda en
Concordia uit Vorden, Concordia Hengelo, Gelre Dieren en JubaL Ons dorp zal voor de optocht
voorzien worden van een muzikaal tintje.

Programma
Volksfeest
Zaterdag 18 augustus
19.45 uur: Samenkomst op het feestterrein. Burgemeester van Vorden zal het Oranjefeest
openen, waarna muzikale hulde door de muziekvereniging Jubal aan het oude
koningspaar.
20.00 uur: Vogelschieten 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,-.
Na het vogelschieten dansen met showorkest Sunday

Zondag 19 augustus
13.00 uur: Oriënteringsrit voor fietsen, start vanaf de tent op het terrein, inleg f 1,50.

Dinsdag 21 augustus, bakfietsenrace
19.00 uur: Ook dit jaar wordt er op 21 augustus 1990 om 19.00 uur een bakfietsenrace in
Wichmond gehouden op het parcours Vogelzang. Deze zal zoals gebruikelijk
wederom georganiseerd worden door de Stichting Bakfietsenrace Wichmond in
samenwerking met de Stichting Oranjecomité Vierakker-Wichmond.
De races worden gehouden onder auspiciën van de Achterhoekse Bakfietsorganisatie (ABO) en tellen mee voor het nationaal kampioenschap 1990 A en B
Klasse. Helaas valt te constateren dat het bakfietsracen in de achterhoek op z'n
retour is in de nationale competitie A klasse zijn nog maar 6 deelnemende ploegen
hetgeen niet wegneemt dat ernog veel onderlinge sportieve strijd geleverd wordt.
.In de A klasse staat het sterke team van LMB Vorden aan de leiding en in de
B klasse is dat Garage Wasseveld.
Ook dit jaar zullen er tijdens de bakfietsenrace weer diverse andere activiteiten
georganiseerd worden o. a. een crossfietsenrace voor de Wichmondse jeugd en een
mini bakfietsenrace voor jonge toekomstige bakiietsenrijders.
Na de bakfietsenrace dansen op muziek van toporkest "Precies", bekend van
radio en TV. Toegang onder voorbehoud. Entree voor volwassenen f2,-. Kinderen van de Lagere School vrij.

Het programma voor woensdagavond 22 augustus ziet er als volgt uit:
1 8. 00 uur: Nieuwelingen
19.15 uur: Liefhebbers/veteranen, 50 km.
De Oranjevereniging doet een beroep op iedereen om te vlaggen.
De Oranjevereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen of
schade, indien deze plaatsvinden in verband met de feestelijkheden.

Wij willen u er op wijzen dat de opstelling van de optocht op de Dorpsstraat is vanaf de Vierakkerse straatweg. Na de optocht /.al er op het feestterrein een vendelhulde gebracht worden aan het Koningspaar onder de klanken van Jubal en de vendeliers uit Baak.
De officiële opening zal op zaterdag 18 aug. plaatsvinden bij het vogelschieten en andere volksspclen die in het programma vermeld staan. Tijdens de feestweek /al ons dorp weer feestelijk verlicht
zijn, en we hopen dat u er allemaal weer een kijkje zult nemen.
Wij wensen u dan ook allen een plezierige feestweek toe en u bent allen van harte welkom.
Namens het bestuur van
Stichting Oranje Comité
Vierakker-Wichmond

Donderdag 23 augustus
19.30 uur: Feestavond voor de bejaardensoos in het Ludgerusgebouw.
Deze avond zal de Buurtvereniging Delden weer een toneelstuk opvoeren,
breven door Henk Karstens. "Laura" is een vrolijk spel in 3 bedrijven.
Deze avond wordt georganiseerd door het Bestuur van de bejaardensoos en is
toegankelijk voor iedereen die 60 jaar of ouder en afkomstig uit Vierakker en
Wichmond en zij die kerkelijk aangesloten zijn uit andere gemeenten.
Dus kom kijken want het wordt weer een fijne gezellige avond. Ln voor diegene
die onze middag van de bejaardensoos nog niet eerder bezocht hebben kom toch
eens kijken. Het verplicht u tot niets, altijd gezellig en fijn. De middagen worden
altijd gehouden op de laatste woensdag van de maand van 2 tot 5 uur in het
Ludgerus gebouw te Vierakker. Het bestuur van de bejaardensoos wenst u allen
een fijne feestavond toe.

Vrijdag 24 augustus
13.30 uur: Samenkomst op het schoolplein, Dorpsstraat, draag 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 f2,-. Schieten vrije haan, inleg
S().
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 dogcar voor dames vanaf 12 jaar. inleg f 2,-, op het feestterrein.
15.00 uur: Trekkersleeën voor dames en heren vanaf 12 jaar, inleg f 2
16.30 uur: Wedstrijden voor schoolverlaters.
20.00 uur: Dansen in de tent met dans- en showorkest "Sound Selection".
Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 25 augustus
14.00 uur: Grote feestelijke optocht m.m.v. diverse muziekkorpsen. Speciale beoordeling
praalwagens door deskundige jury.
17.00 uur: Uitslag en uitreiking van de prijzen voor deelnemers versierde wagens en diverse
wedstrijden.
20.00 uur: Dansen in de tent met dans- en showorkest "Sound Selection".
Toegang onder voorbehoud.

De te lopen afstanden zijn 5 en 10 km. Deelname is voor iedereen mogelijk tegen
een kleine vergoeding. De 5 km start om 12.00 uur. De K) km start om 12.45 uur.
De start en finish is op het S.V. Socii complex.
Sportdag S.V. Socii afd. Jeugd
De sportdag begint op zondag 26 augustus om 14.15 uur. Het wordt gehouden op
het S. V. Socii complex. Alle jeugd uit Vierakker en Wichmond en omstreken kan
hieraan deel nemen. De leeftijdsgrenzen zijn van ca. 6 t/m 15 jaar. Ook meisjes
kunnen meedoen hiervoor zijn er extra prij/en.
Doelschieten t.b.v. de jeugd afd. S. V. Socii
Vanaf 14.00 uur is het mogelijk om uw geluk en kunnen uit te proberen op enkele
befaamde Socii keepers. De hoofdprijs is een wisselbeker.
Wij hopen op een warme en zonnige zondag. Veel sportief succes namens het
Jeugdbestuur S.V. Socii.
(J.H. Hiddink, telefoon 05754-355

Optocht van praalwagens zaterdag 25 augustus om 2 uur
T\iinverlichting

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 18 augustus t/m 26 augustus, om een kijkje te komen nemen in ons prachtig verlichte
dorp, waar sfeervolle verlichte tuinen en gebouwen een sprookjesachtige aanblik bieden.

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

Tot ziens en een prettig Oranjefeest gewenst.
De Tuinverlichtingscommissic.

Kwaliteit

Wichmond
Op woensdag 22 augustus organiseert de wielervereniging RTV Vierakker-Wichmond weer de ronde van
Wichmond en.wel de 15e.
Gestart zal worden om 18.00 uur, door de nieuwelingen (40 km), en om 19.15 uur zal het startschot klinken voor de liefhebbers/veteranen (50 km). Voor deze wedstrijd hebben veel renners ingeschreven.
Verder hoopt de organisatie dit jaar eens op mooi weer, zodat de plaatselijke bevolking niet vanuit de
woonkamer de ronde hoeft te volgen, maar buiten aan het parcours.
Steun de RTV-leden, ze hebben het verdiend. Elders hebben ze zich al positief gepresenteerd, dit bleek al
door de diverse goede uitslagen dit seizoen.
Aannemersbedrijf Peters b.v. Zutphen heeft dit ook gezien en treed dit seizoen als clubsponsor op.
De organisatie hoopt op een mooie wieleravond met veel strijdlust en met veel publiek. Verder wenst de
RTV Vierakker-Wichmond ieder een fijn oranjefeest toe.

vlees en vleeswaren
SLAGERIJ
CAFÉ WEGRESTAURANT

DE BOGGELAAR
Kegelcentrum

KEURSLAGERIJ

Speeltuin aanwezig

D. VLOGMAN

Specialiteit eten van de
'Wikinger steen'

ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN - T E L . 05752-1321

VORDENSEWEG 32 - WARNSVELD
TELEFOON 05752-1426

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

J.W. v.d. BRINK
Lankhorsterstraat 13
7234 ST Wichmond
Tel. 05754-1257 en 1891

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schbersbednjf

N

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

" 1MLS

BONENDAAL 7 WARNSVELD - TEL. 05750-23424

Zalen voor bruiloften en partijen

De organisatoren RTV

Bij ons zorgen

B.G. VLOGMAN

MENGVOEDERS - GRANEN
KUNSTMEST - BRANDSTOFFEN
RUWVOEDERS

Ons assortiment
bestaat uit MEER dan
alleen voeders voor:
— rundvee
— pluimvee
— varkens
Wij leveren óók KWALITEIT en SERVICE,
toegesneden op de wensen van de huidige
agrarische ondernemer.
Daarnaast beschikken wij over een ruime
sortering kunstmest en over voeders voor
al Uw huisdieren.

Herberg
- eet café: voor een snelle lunch, pannekoek of broodje onbenullig.
- bar: voor een gezellig avondje uit
(25 soorten bier)
- restaurant: voor een uitgebreid diner
of verjaardagsfeestje
- grote zaal: voor partijert van 20-350
pers. door middel van een schuifwandensysteem in te delen voor elke groep.

VOOR ELK WAT WILS

d.e Tixxixxier ieë

RESTAURANT £f CAFÉ
Omdat wij onze kwaliteit niet onder
stoelen of banken steken, staan wij
vrijwillig onder controle van..

Afnemers
Controle
op
Veevoeder

fam Maaldennk

Loc hè m s e weg 16 Warnsveld tel. 05751-1336

De bewoners van de
Camping
VOOR AL UW VOORKOMENDE
SCHILDERWERKZAAMHEDEN

Wij verzorgen al uw

• ^ schildersbedrijf
van familiedrukwerk tot alle
soorten handelsdrukwerk.

§" BERTPARDIJS
Lankhorsterstraat 12
7234 SR Wichmond
Tel. 05754-1842

Wij wensen U een
prettige feestweek

Vraag vrijblijvend informatie
boekdruk-offset

wevo-druk
nieuwstad 29
7201 nk zutphen tel 05750 12306

„de Kleine Steege"
Fam. Bloemendaal, Hackforterweg 33, Wichmond
Fam. Krijt, tel. 05754-1992

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. MAANDAG
Voor al uw nieuwbouw
en onderhoudswerken
Wichmond - Telefoon 05754-1309

wensen iedereen
'n gezellig oranjefeest.

Voor de afzet van al uw

Vee en varkens
CAFÉ-RESTAURANT

Vee- en varkenshandel

„DEN BREM ER"

G. HISSINK

AUTOBEDRUf

Groot
jebbink

Wichmond -tel. 05754-1 229

Wij wensen u allen
'n prettig oranjefeest!

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

Autobedrijf
OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

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

Dik Langwerden
Lankhorsterstraat 28 - Wichmond - Tel. 05754-1621
Verkoop van nieuw en gebruikte auto's.
Inruil mogelijk.
Voor al uw onderhoud en reperaties.
Ook voor banden en uitlijnen.
Incl. montage en balanceren.

erkend A.P.K. keuringsbedrijf

Nieuwstad 36
Tel. 05752-1794

DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1342

U

Wij wensen u allen
l
n prettig oranjefeest!

voor

itmuntend

en perfect

uitgevoerd schilderwerk

KWALITEIT
DOOR ERVARING
EN VAKMANSCHAP

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

SCHILDERSBEDRIJF

schildersbedrijf en spuitinrichting

ROUWEN

uiterweerd b.v.

Vierakkerscstraatvv i
7233 SG Vierakker
Tel. 05754-1361

ruurloseweg 35, vorden, tel. 05752-1523 j

Warnsveld - Rijksstraatweg 39 - Tel. 05750-26132

DE REGT, BLOEMENDAAL & W I E G E R I N C K

Dansen op het Oranjefeest
Wichmond-Vierakker

Het kantoor voor al uw
administratieve &
fiscaal-juridische zaken
Ruurloseweg 21

7251 LA Vorden

Tel. 05752-1485 / Telefax 05752-1689

Vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus
in de grote danstent (900 vierkante nieter oppervlakte)
Heeft u ook een lustrum in het verschiet?
Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!
Het moet mooi en feestelijk worden?
Bel dan Weevers in Vorden:

Vrijdag 24 augustus
om 20.00 uur dansen met muziek van Dans- en Showorkest
"Sound Selectie"

DRUKKERIJ

Zaterdag 25 augustus

WEEVERS

dansen met muziek van Dans- en Showorkest "Sound Selectie"
zaterdagmiddag na de optocht GRATIS DANSEN tot 17.00 uur
zaterdagavond vanaf 20.00 uur. Toegang voorbehouden

TAPIJTEN en VINYL
in diverse breedtes
prachtige kollektie
merkartikelen uit
voorraad leverbaar,
voor de
scherpste prijs

GORDIJNEN en VITRAGES
romantisch, modern of
klassiek, zie onze
uitgebreide
Esfera-kollektie.
Alle gordijnen
worden in ons
eigen atelier
vakkundig
gemaakt.

WONINGTEXTIEL
— dekbedden en
overtrekken
— lakens
- dekens en spreien
— tafelkleden
— sierkussens
— sierkleedjes
— matrassen
— handdoeken

Voor een goede afzet van slachtvarkens en zeugen

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

Ruim 30 jaar hét vertrouwde adres

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

Wenst U een plezierig
en gezellig Oranjefeest
Ook tijdens het Oranjefeest voor noodslachting
dag en nacht bereikbaar.
Tel. 05754-1922

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

Wij verzorgen al uw

metsel- en
timmerwerken

„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Zoals:
nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

Fa. J. J. Hartemink & Zn.

PEELEN B.V.

IJsselweg 6 - Vierakker - Tel. 05750-21852 en 21543

Steenderen - Wichmond - Tel. 05754-1450

Alles op gebied van
landbouw, stalinrichtingen en
konstruktiewerk

HET BEDRIJF VOOR:

Verder motormaaiers, bosmaaiers,
tuinpompen, ijzerwaren en
landbouwgereedschap

nieuwbouw
stallenbouw
sleufsilo's - mestkelders
onderhoud - verbouw
houtprodukten
machinaal timmerwerk

Ook vrije merk benzine

Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
Eibergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

KOEKOEKSTRAAT 1 - VIERAKKER - TEL 05750-21628

NORDMENDE VIDEO TYPE V-1005 M
Alles voor de

SCHIETSPORT
bvlct

^^

Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd
bogen.

A/larten
ttttds

dotltrtf/endl

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

Wij maken massief eiken
meubelen naar uw eigen
keuze en ontwerp
Diverse bankstel/en, kasten, wandmeubels, klaptafels,, eethoeken, knopstoelen, ronde, rechthoekige
en ovale tafels (bladdikte 5 cm.), buroos, boekenkasten, dekenkisten, hoek- en ladekasten, ledikanten, kaarsen- en asbakstandaards, lampenstandaards (gedraaid) diverse maten.

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

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.

39 voorkeurzenders, afstandbediening,
timer tot 8 programma's binnen een jaar,
Go-To funktie, ruisvrij stilstaand beeld.

GAS, WATER, LOODGIETER, C.V.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE

Ons bedrijf is gelegen aan de weg
Warnsveld—Vorden
• Bovag lid — APK keuringsbedrijf

H. JANSEN
Vierakker - Tel. 05750-20774.
Specialiteit in:

Beter brood
en gebak
Uw kruidenier
Voor verzorgde voeding
Handel in granen
en veevoeders

899,-

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Pracht collectie

Fietsen,
Brommers,
Boomzaagmachines
Motorgazon maaiers

Verkoop,
reparatie,
inruil,
ond. verkoop.

Het adres in Vorden e.o.

Dorpsstraat 12, Vorden. tel. 1393.
Binnenkort verkoop van alle z.g.a.n. verhuurfietsen en inruilers voor zeer aantrekkelijke prijzen. Reserveren is nu al mogelijk!

Administratie- en
Belastin gadvie skantoor

LOONBEDRIJF

H. & G.KORENBLEK

Dealer

KLEIN LEBBINK

Tel. 05750-20853

aTnua

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Telefoon 05752-1455. 05753-3274

MESTHANDEL

/BIA

- Administraties
- Belastingaangiften
- Belastingzaken
- Deskundige adviezen

J. KORENBLEK
Tel. 05754-1509

wensen u 'n prettige
feestweek

MENGELE

Naast het bekende werk
vestigen wij uw aandacht ook op:
Beregeningshaspels
Mestsilo's

Wilfried Besselink
tevens brood en banket
uit eigen bakkerij

De bakker
die zelf
elke dag
zijn vers
BROOD
bakt

H.D. reinigers
Tuingereedschap

supersterke,
uiterst (comfortabele
en moderne landbouwtrekkers.
Standaard met:
royale, geluidsarme veiligheidskabine
met ruime instap.

Afrasteringsmaterialen
Electrisch gereedschap
Compressors, enz. enz. enz.

zowel met 2- als
4 wielaandrijving

UW BETROUWBARE PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE
B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. AREN DS

Dorpsstraat 10, 7234 SN Wichmond
Winkel: 05754-1239

Werkkleding

LAN Dl N l leverteen komplete trekkerserie met 7 types
in vermogensklassen variërend van 34,5-100 kW
(47-135 PK).

Dorpsstraat 5 - Wichmond - Tel: 05754-1688

privé: 05754-1837

De zaak
voor iedere
doe-het-zelver
De meest veelzijdige zaak in de regio met nog meer keus.

BARENDSEN
Zutphenseweg 1 5 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Luxe en
huishoudelijke
artikelen

Gereedschappen
Uzerwaren
Hout
Verf
Behang
Ruim assortiment tuinmeubelen

Spéciale
serviezenafdeling

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 - Vorden - Telefoon 05752-1742

VIDEOTHEEK

Natuurlijk!
voor uw auto,
bromfiets
of fiets

N

De T.V. biedt u geen nieuwe films, wij wel.
Tevens in de week van

meer bank
voor je geld

17 t/m 24 augustus

3 films halen 2 betalen
Tijdens deze aktieweek wordt er niet gestempeld

VESTIGINGEN TE:
Vorden,

Jan en Lieneke Visscher.

,9* "Slot"

uur
Video-9»»""'"* mat/mza:vr: 16.00-20.00
14.00-20.00 uur

Kranenburg,

zo: 14.30-20.00 uur
Burg. Galleestraat 44 7251 EC Vorden Telefoon 05752-3640

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

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg

31,

VORDEN.

Tel. 05752-1531.

Lid NVM/MCC

Wichmond,
Baak,

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?

Dorpsstr. 20 tel. 05754-1268

en Drempt
Uw Bovag-vakman
tel.: 05752-1888.
ErkendA.P.K. Station

Voor al uw

TIMMERWERKEN
naar
TIMMERBEDRIJF

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

m

Voor uw opleidingen naar

BOVAG

*~"

"^

RIJSCHOOL

W.OORTGIESEN
BMW - TOYOTA - SUZUKI
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 05752-2783

Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en middenstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement.

Bon

Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats: _

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, tel. 05752-1010. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.

