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Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

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

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

IJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de feestweek te Wich-
mond van 21 tot en met 26 augustus
aanstaande, hebben burgemeester en
wethouders besloten om de volgende
verkeersmaatregelen te nemen:
1. instellen van een parkeerverbod voor

de Beeklaan van 19.00 tot 23.00 uur;
2. afsluiten voor alle verkeer, inclusief

voetgangers, van een gedeelte van de
Baakseweg, gelegen tussen de Hack-
forterweg tot aan de kruising Lank-
horsterstraat — Beeklaan, op zater-
dag 19 augustus 1989 van 19.00 uur
tot 22.00 uur;

3. afsluiten voor alle verkeer, behalve
voetgangers, van een gedeelte van de
Hackforterweg gelegen tussen de
Beeklaan en de Dorpsstraat op 22
augustus 1989 van 17.00 uur tot 22.00
uur;

4. afsluiten voor alle verkeer behalve
voetgangers van de Dorpsstraat, de
Hackforterweg vanaf de Dorpsstraat
tot aan de Baakseweg; de baron Van
der Heydenlaan tot aan de Boshuis-
weg op zaterdag 26 augustus 1989 van
12.00 tot 17.00 uur.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 8 augustus jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwvergun-
j^ing verleend aan:
- de heer H. W. Besseling, Ruurloseweg

24 te Vorden, voor het bouwen van
een garage/berging op het perceel
Ruurloseweg 24 te Vorden;

— de heer H. Wassink, Hertog Karel van
Gelreweg 34 te Vorden, voor het ver-
groten en veranderen van een garage
en het bouwen van een carport op het
perceel Hertog Karel van Gelreweg
34 te Vorden.

Op grond van het bepaalde in de wet
Administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen, kunt u binnen dertig da-
gen na de datum van verlening van de
vergunning, bij burgemeester en wet-
houders daartegen een bezwaarschrift
indienen.

PREEKUUR
WETHOUDER

AARTSEN
Op 17 en 24 augustus aanstaande houdt
wethouder mevrouw Aartsen geen
spreekuur.

APVERGUNN1NG

Burgemeester en wethouders hebben
aan de heer G.A. Hissink, Vordenseweg
l te Warnsveld, vergunning verleend
voor het kappen van een eik aan de Ga-
zoorweg nabij de Almenseweg. Er is
een herplantplicht opgelegd voor een
eik.
De es op de hoek van de Zutphense-
weg/Addinkhof, waarvoor burgemees-
ter en wethouders in verband met de
aanleg van een trottoir op 23 mei jongst-
leden een kapvergunning hadden ver-
leend, kan toch blijven staan.

ECONSTRUCTIE
ZUTPHENSEWEG

Op dinsdag 22 augustus aanstaande zal
worden begonnen met de reconstructie
van de Zutphenseweg, het gedeelte ge-
legen tussen het kruispunt Addinkhof/
de Steege en de Schoolstraat. De rijbaan
wordt herstraat en tussen Addinkhof en
de dr. C. Lulofsweg komt een trottoir
langs de zuidwestzijde van de Zutphen-
seweg.
De rijbaan zal hoogstwaarschijnlijk tus-
sen 11 september en 6 oktober aan-
staande gestremd zijn. Het doorgaande
verkeer zal worden omgeleid via de
Rondweg en de Horsterkamp. De werk-
zaamheden zullen tot ongeveer eind ok-
tober duren.

PEN
MONUMENTEN-

DAG
Voor de eerste maal zal de gemeente
Vorden deelnemen aan de Landelijke
Open Monumentendag op zaterdag 9
september aanstaande.

In nauwe samenwerking met de Vereni-
ging Oud Vorden is een fietstocht en
een wandelrout uitgezet langs een aan-
tal rijksmonumenten die op deze dag
hun poorten voor het publiek zullen
openen.
Dit zijn de volgende moonumenten:
— Kasteel Vorden;
-N.H. Kerk te Vorden;
-R. K. Kerk te Vierakker;
- Kasteel Hackfort;
— Hackfortermolen aan Het Hoge;
— boerderij aan de Strodijk 10.

Er is bewust gekozen om een aantal mo-
numenten in het westen van de ge-
meente te zoeken, teneinde het voor be-
zoekers mogelijk te maken alle monu-
menten te bezichtigen.

V/> LANNINGS-
r^ LIJSTEN

NIEUWBOUWEN
VERBETERING VAN

WONINGEN
1W-1995

Ieder jaaWhoeten alle gemeenten plan-
ningslijsten invullen voor de nieuw-
bouw en verbetering van woningen, ten-
einde contingenten te verkrijgen voor
gesubsidieerde woningbouw. Voor het
invullen^fcan baseren burgemeester en
wethouliP zich op de uitkomsten van
de gewestelijke woningbouwprogram-
mering.

A. GEMS TERREIN.
De GEMS is eind juli verhuisd naar het
industrieterein. Een spoedige sloop en
herinvulliing van het terrein met wonin-
gen, winkels en kantoren (zoals het ont-
werp-bestemmingsplan Vorden
Gems terrein aangeeft) heeft de aan-
dacht van burgemeester en wethouders.
Dit plan gaat onder andere uit van-25
woningen in de vrije sektor type twee
onder een kap.
De projektontwikkelaar is echter ook in
onderhandeling met de Landelijke Her-
vormde Bouwstichting om op een ge-
deelte van het terrein een aantal huur-
woningen (vrije sektor met een eenma-
lige bijdrage) voor bejaarden te realise-
ren. Uit het oogpunt van
volkshuisvesting benaderen burge-
meester en wethouders dit plan in prin-
cipe positief. Derhalve is in de plan-
ningslijsten uitgegaan van 40 woningen
in de premie C sfeer. Het is echter niet
zeker of dit haalbaar en inpasbaar is.

B. WONINGBOUW IN DE
UITBREIDINGSGEBIEDEN
Met de projekt-ontwikkelaar, die thans
in Addinkhof bouwt, zijn afspraken ge-

maakt over de aantallen te bouwen wo-
ningen. Eerst in 1992 kan de projektont-
wikkelaar weer woningen in aanbouw
nemen. De gemeente heeft in 1990 en
1991 nog beperkte ruimte om in Ad-
dinkhof te bouwen. Daarnaast is in de
uitbreidingsplannen Kranenburg en de
Wogt uitgegaan van gemiddeld 2 wo-
ningen per jaar.
Voor de jaren 1990 en 1991 stellen bur-
gemeester en wethouders de gemeente-
raad voor om in te stemmen met de
volgende invulling van de lijsten:
1990: Gemsterrein 40 woningen premie
C. Kranenburg l vrije sektor
1991: Addinkhof: 4 sociale huurwonin-
gen; 4 premie koop; 2 vrije sektor; Kra-
nenburg: 2 premie C; de Wogt: 2 sociale
huur en 2 premie koop.
Buitengebied en Industrieterrein: 2
vrije sektor.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat
het niet ondenkbaar is dat in de komen-
dejaren de premie C wordt afgeschaft.
Het programma voor de eerstkomende
jaren is in zijn geheel urgent. Het
GEMS terrein geniet echter absolute
prioriteit.

II. VERBETERING
Over de mogelijkheden van subsidie
voor verbetering van met name huur-
woningen hebben burgen^fcfer en wet-
houders contact gehad m^We woning-
bouwvereniging Thuis Best, Particuliere
verhuurders zijn in deze rubriek ver-
zocht eventuele verbeteringsplannen
aan te melden. Hier zijn tot op heden
geen reacties gekomen. ^^
Het bestuur van 'De \^^ne' heeft
plannen om in 1991 de toegankelijkheid
van een viertal woningen te verbeteren.
Met deze plannen is rekening gehou-
den.
Mochten er nog plannen komen die niet
zijn opgenomen in de lijsten dan zal in
overleg met de HID getracht worden
om een oplossing te zoeken.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.
Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Knupduukskes
in België
De boerendansgroep De Knupduukskes
hebben de afgelopen dagen doorge-
bracht in het Belgische plaatsje Zedel-
gem dat zo'n zeven kilometer onder
Brugge ligt. De groep was hiertoe uitge-
nodigd door de plaatselijke vereniging 't
Vrije uurtje' ter gelegenheid van een
dansfestival dat gehouden werd ter ere
van het 900-jarig bestaan van de plaats
Zedelgem.

De Knupduukskes waren ondergebracht
bij gastgezinnen. Een vol programma
was er voor de leden van de dansgroep
georganiseerd dat begon met een ont-
vangst op het gemeentehuis alwaar de
groep een miniatuur van het Romaanse
doopvond van de Sint Laurentiuskerk
ontving.

De stad Brugge werd bezocht en vele be-
zienswaardighedne zijn bekeken door de
Vordenaren o.a. een bierbrouwerij en
een orgelmuseum. Ook werd het oude
stadsgedeelte aangedaan en werd een
rondvaart gemaakt over de riviertjes.

Hoogtepunt vormde het dansfestival
waar naast de Vordense en Belgische
groepen ook dansers uit Duitsland, Fran-
krijk en Hongarije deelnamen. ledere
groep toonde zijn danskunsten waarbij

De Knupduukskes onder meer de Mo-
len, de Haoksebarge, Almelose kermis
en natuurlijk de Achtkastelendans voor
het voetlicht brachten. Aan een optocht
werd al dansend deelgenomen om de
mensen van Zevelgem de verschillende
dansen te tonen. Afsluiting van het uit-
stapje vormde een verbroederingsfeest
met de vijf dansgroepen.

Filmtheater
Luxor
Van 17 tot en met 21 augustus draait in
Filmtheater Luxor te Zutphen de film
'Attention Bandits' van de Franse cineast
Claude Lolouch.
Deze Claude Lolouch filmt al sinds zijn
zestiende. Hij verwierf grote internatio-
nale bekendheid met 'Un homme et une
femme', een film die in 1966 in Cannes
bekroond werd met de Gouden Palm.
Voor de meeste bioscoopbezoekers is hij
meer bekend als de maker van 'Les un et
les autres' )1981).
'Attention Bandits' gaat over een rijke he-
ler, Verini, die op zekere dag ziijn vrouw
verliest. Ontvoerd, vermoord. Hij stuurt
zijn dochter - zijn oogappel - naar een
kostschool en draait zelf voor tien jaar de
gevangenis in. Van daaruit ontstaat een
intensieve correspondentie tussen vader
en dochter.

Na tien jaar is er veel veranderd. Vader
staat nog met beide benen in de onderwe-
reld, Marie-Sophie lijkt wel een prinses-
je. Verini wil zijn vrouw wreken . . .

LR en PC
De Graafschap
Op zaterdag 12 augustus gingen de po-
nies met mooi weer naar Barchem. Er
werden vijf prijzen behaald.
Jorien Heuvelink behaalde met Sarah
maar liefst twee prijzen. Ze werd vijfde in
de L 1-dressuur met 127 punten en zeven-
de met het B-springen.
Rinie Heuvelink werd met Lucky eerste
in het B-springen.
Herman Maalderink werd met Neila
vierde in de B-dressuur met 126 punten.
Elke Oldenhave werd met Smokey vijfde
in de B-dressuur met 125 punten.
Op zondag reden de paarden in Barchem.
Hier hadden vier ruiters succes.

WEEKENDDIENST EN
VORDEN
RK Kerk Kranenburg
Zondag 20 augustus 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zaterdag 19 augustus 1 7.30 uur Eucharistie-
viering.

Zondag 20 augustus 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

Hervormde gemeente
Zondag 20 augustus 10.00 uur ds. H. Weste-
rink

Kapel de Wildenborch
Zondag geen dienst.

Geref. kerk Vorden
Zondag 20 augustus 10.00 uur en 19.00 uur
ds. D. van Keulen, Houten.

Huisarts 19 en 20 augustus dr. Dagevos, tel.
2432. Alleen voor spoedgevallen. Dr. Dagevos
woont niet aan de praktijk. Belt u dus eerst op
als u wilt komenl Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo
veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 19 augustus
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Warringa, tel. 1277. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 19 en 20 augustus G.M. Wolsink,
Lochem, tel. 05730-56534.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wij-
zing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van 19.00-
20.00 dagelijks.

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

Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.

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

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

Tafeltje Dekje 15 augustus tot 1 oktober
mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen vóór 9 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

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

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

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

VIERAKKER-WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 19 augustus 17.00 uur Volksdans.
Zondag 20 augustus 10.00 uur Eucharistie-
viering.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 augustus 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

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

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

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

Irene Regelink met Ramses werd derde
in de B-dressuur met 130 punten.
Heleen Klein Brethler werd met Bliksem
vijfde in de B-dressuur met 122 punten.
Henk van de Berg werd met Zamir vierde
in de B-dressuur met 129 punten.
Hennie Lenselink werd met Rione vijfde
in de L2-dressuur met 125 punten.

Glas, hup in
de glasbak

Oranjeloop
Wichmond

De afdeling jeugd van de sportvereniging
Socï te Wichmond organiseert op 27 au-
gustus haar jaarlijkse Oranjeloop waar-
aan eenieder kan deelnemen. Start en fi-
nish zijn op de parkeerplaats van het
sportcomplex 'De Lankhorst'.

De 5 km begint om 12 uur terwijl de 10
km een kwartier later van start gaat. Het
parcours bestaat grotendeels uit verhar-
de wegen.



AMSTRAD ASTRA
SCHOTELANTENNE

Satelliet televisie is een van de grootste

doorbraken! Haal nu de zenders bij u in huis.

Schotelantenne, doorsnede 60 cm met

muurbevestiging. Receiver met 16 voorkeuze

zenders en geschikt voor stereo geluid.

899.-
Meerprijs receiver met afstandsbediening

ƒ200-

INSTALLATIEBEDRIJF

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

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

heerlijke, frisse, verse
Vruchten vlaaitjes

royaal gevuld

Dit weekend: 5 halen 4 betalen

Natuurlijk VERS van
't winkeltje in vers brood en banket

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

Wenzel Spellbrink
assurantiën en

bemiddeling o.g.

Spellbrink
hypotheekinfo:

Wij bieden aan: voordeel van
duizenden guldens, wanneer u
uw huidige hypotheek veran-
dert in een spaarvasthypo-
theek. Wij werken samen met
alle grote hypotheekverstrek-
kers.
Jan Gotink, onze hypotheekad-
viseur, zal u er graag meer over
vertellen.
Belt u ons meteen of kom van-
daag nog aan op ons kantoor.
Wij zijn non-stop geopend van
8.30 tot 19.30 uur, telefoon:
05430-1 85 85.
Spellbrink, uw bouwfondskan-
toorl Voor het veranderen van
uw huidige hypotheek in een
spaarvasthypotheek.

AKTIE:
nieuwbouwhypotheken rente

5.3°b voor geheel 1989.

Markt 25, 7101 DA
Winterswijk, tel.:
05430-1 85 85

Ruurlo tel.: 05735-2136

CONCORDIA
1 2 0 J A A R
16 september a.s., 13.00 uur

GROOTS
CONCOURS

Vakantiepondjes eraf?
Slank met Malsovit,
gemakkelijk, veilig en
zonder honger!
Ambachtelijk gebakken
door:

-r^2j\

T ^üiüiBff. *«*• ^ -~*\

IMUU»

OOK IN DE
GLASBAK

Flessen doet u er al in.
Maar waarom de glazen potjes
niet? Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst

en natuur.

GEHOORZAAMHEIDS-
CURSUS
voor huishouden te
Hengelo (Gld.).

Aanvang:
zaterdag 19 augustus
om 16.30 uur.

Opgave:
H. Lichtenberg, tel.
05753-2042.
A. Peters, tel.
08344-436

tt aat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 1 7, 18 en 19 aug.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

panklare
snijboontjes
500 gram

1,95

MAANDAG
21 aug.

500 gram

Rode kool
panklaar 0.95

DIN
22

500 gram

Worteltjes
geschrapt 0.95

WOENSDAG
23 aug.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Onze vakantie zit er weer op.
Wij bakken weer elke dag dat heerlijke brood,
zo uit de oven in de winkel.
Verser kan niet
Koop uw brood bij de man die zelf bakt.

VJIN KERS

AANBIEDING:

Vordense mik Van5 voor 4,50
Kruidkoek of kruidcake nu 3,-
Krentebollen 6halen 5 betalen
Slagroomgebak itr.van 6,25 voor 5,75

WARME BAKKER

iPLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

ouderwets lekker
Staartstuk

100 gram 1,95 ca. 20 min. braden
en u heeft een heel lekker

stukje rundvlees

WEEKEND SPECIALITEITEN

Hamburger speciaal
of . .

Tartaartjes

4 betalen

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Boterham-
worst

100 gram 0,98

gebraden Runderrollade
100 gram 2,25

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Priklapjes
1 kilo 1 8,90

Runderrollade

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

VERSE WORST
fijne 1 küo 7,

grove 1 KMO 9,90
Hamburgers

5haien 4 betalen
WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDING

Rundergehakt 1 k,i ( , 11,50
h.o.h. gehakt 1 kii„ 7,95

500 gram 9,90
Bami of Nasi 1 «i» 6,25

Gemarineerde karbonades 1 kiio 12,90

Schouder-
karbonades

1 kilo S,95

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

CONCORDIA
1 2 0 J A A R

16 september a.s., 19.30 uur

DINKELLANDER
AVOND

Pak ze mee!!
Onze afdeling met

artikelen voor

gehalveerde
prijzen

is opnieuw bijgevuld.

afd. bloemisterij
Zutphenseweg 64, Vorden, tel. 1 508

DEZE WEEK:

Heerlijke
Muesli-bollen
nu van 3.70

voor 3.75
Vers bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Adverteren kost geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!

2 BEGONIA'S

S1-:-'-1

F BOS ZONNEBLOEMEN 3,95

BOS ROZEN
5,75

2 WINTERCYCLAMEN 10,- 1

BOS KAS-CHRYSANTEN

4,25

DE VALEWEIDE-bloemen
OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Epilepsie? Zet jezelf niet buitenspel
Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het
leven? Praat mee. De Epilepsie Vereni-
ging Nederland bestaat 10 jaar. Zij is
een belangenvereniging van en voor

mensen met epilepsie. En organiseert dit

jaar vele regionale info-markten.

Voor alle informatie: EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND
(030) 52.35.78. f\ f\^ f\^
Postbus 9587, S\\S S\ ^
3506 GN Utrecht. EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ



Geboren op 12 augustus 1989

Janneke
dochtervan
Ed en Dorée Hiddink

De Doeschot 2,
7251VJ Vorden

Tijdelijk adres:
'Het Nieuwe Spittaal', Zutphen

Wij willen iedereen hartelijk be-
danken die, in welke vorm dan
ook, ons 26-jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Tonnie en Sophie
Makkink-Brinkerhof
Kruisdijk 11. Vorden

Voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het over-
lijden van onze lieve moeder,
groot-en overgrootmoeder

Jantje
Harmsen-Lievestro

betuigen wij hiermede onze
oprechte dank.

Uit aller naam:
Familie Harmsen

Vorden, augustus 1989

CONCORDIA
120 J A A R

15 september a.s., 19.30 uur

ACHTERHOEKSE
AVOND

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

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524^

•TE KOOP:
1,5 j. ram + ramlammeren en
1,5 j. ooien.
B. Bargeman, Wilmerinkweg 1,
tel. 05752-1558, Vorden.

• GRATIS AFTE HALEN:
2 zwarte poesjes (6 weken).
Tel. 05752-6815.

• TE HUUR:
een paardeweide, event. met
stal.
T.k. diepvrieskist 230 l, el. for-
nuis, 5K-stoelen met tafel.
Handwijzersdijk 1, Hengelo.

• TE KOOP:
oud-hollandse pannen,
1100 rode, 1 200 blauwe.
Tel. 05752-6759.

• a.s. zondagmiddag fiets-
puzzeltocht. Start: café Ey-
kelkamp.
Oranjecommissie MedlerTol.

• GEVRAAGD:
kefir plantje voor het maken
van yoghurt.
Tel. 05752-1 335.

• GEVRAAGD:
oppas voor 2 dagen per week
voor 2 baby's in Vorden
(voorlopig voor 1 baby). Tel.
05752-3595.

• TE KOOP:
boerenkool, spruitkool, prei,
andijvie, groenlof, sla, ijsberg-
sla, rode biet, selderie, pe-
terselieplanten, bieslookpol-
len. Jonge konijntjes, kleur-
dwerg en cavia's. D. Klein Gel-
tink, Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 1498.

CONCORDIA
1 2 0 J A A R
17 september a.s., 12.00 uur

GEZELLIG
SAMENZIJN
m.m.v. FreeTime Music

Bennie Pasman

Alida de Roo

hebben 14 maanden samengewoond en
dit wordt dan ook nu met een huwelijk
bekroond.

Op donderdag 24 augustus om 11.00 uur
zal het wezen dat wij in het gemeentehuis
van Vorden elkaar het ja-woord zullen
geven.

De receptie is van 15.30-17.00 uur in De
Herberg te Vorden.

Ons adres is:
Haesebroeckstraat 68,
7203 EH Zutphen

Bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor mij heeft
betekend, geef ik u kennis dat God heden tot Zich heeft
genomen mijn zorgzame man

Hendrik Antonie Klomp
op de leeftijd van 86 jaar.

J. Klomp-Molenaar

12 augustus 1989

Dr. W. C. H. Staringstraat 18
7251ALVorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Met diepe droefheid geven wij u kennis van het over-
lijden van onze lieve vader, groot- en overgrootvader

Hendrik Bargeman
sinds maart 1 973 weduwnaar van Hendrika Barink

op de leeftijd van bijna 94 jaar.

Vorden: B. Bargeman
Vorden: G.J. Bargeman

G. Bargeman-Kloosterboer
Vorden: J. Bargeman

G. Bargeman-Nijenhuis
Ridderkerk: C.F. Wonnink-Bargeman

G. Wonnink
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 1 5 augustus 1989
'De Wehme'
Correspondentie-adres:
J. Bargeman, De Haar 2, 7251 CG Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 18
augustus om 1 2.00 uur in het uitvaartcentrum Mo-
nuta, Het Jebbink 4a te Vorden, waarna aansluitend
om 13.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
het uitvaartcentrum.
Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 11.30 uur
gelegenheid om afscheid te nemen.

Gevraagd:

winkelmeisje
voor hele dagen, leeftijd vanaf 15 jaar

Schriftelijke sollicitatie te richten aan:

LOGA b.v.
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat tot en met 31 augustus a.s. ter gemeente-secreta-
rie, afdeling ruimtelijke ordening c.a. (Koetshuis) ter in-
zage ligt het voorontwerp-bestemmingsplan'Enkweg
1989, no. 1'.

Met dit plan wordt beoogd de voorschriften van het vi-
gerende bestemmingsplan 'Vorden 1975/1984, no. 1'
zodanig aan te passen dat een gewenste uitbreiding
van het aan de Enkweg 17 gevestigde bedrijfscomplex
mogelijk wordt.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen even-
tuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar gemaakt worden
aan hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven zullen in de ge-
legenheid worden gesteld over het plan van gedach-
ten te wisselen met daartoe door ons aangewezen
ambtenaren.

Vorden, 17 augustus 1989.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris, de loco-burgemeester,
P. de Vries Mr. M. A. V. Slingenberg

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
met ingang van maandag 21 augustus 1989, gedu-
rende een maand, voor een ieder ter gemeente-secre-
tarie, afd. ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage
ligt het ontwerp-bestemmingsplan 'Herziening Ad-
dinkhof 1986, no. 1'.
Dit plan heeft betrekking op het langs de Rondweg ge-
vestigde tuincentrum.
Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een iederzijn eventuele bezwaren (schriftelijk) ken-
baar maken aan de Gemeenteraad van Vorden, Post-
bus 9001,7250 HA Vorden.

Vorden, 17 augustus 1989.

De loco-burgemeester voornoemd.
Mr. M. A. V. Slingenberg

Keurslager
(̂ Kwaliteit

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG ^ ̂  _

KIPRAGOUT persu* 098

VOOR HET WEEKENDRECEPT

GEHAKT h.o.h.
of

LAMSGEHAKT
4QK500 gram ^^/W

SPECIAT

BRUSSELSE
KIPFILET 1RR100 gram l \J%J

(kipfilet met prei en kruiden
en katenspek)

TIP VOOR DE BOTERHAM

KIPFILET
100 gram

SNIJWORST
100 gram l l %J

MAANDAG

SPEKLAPPEN
PER KG

DINSDAG

VERSEWORST
500 GRAM

RUNDERWORST
500 GRAM

WOENSDAG

GEHAKTHOH
500 GRAM

RUNDERGEHAKT
500 GRAM

698

498
598

498
598

KEURSLAGER VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAE RIJSCHOOL
WOORTGIESEN
voor je opleidingen.

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

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Scheggertdijk 10
Almen iel-05751-1290

HORECA BUI EN CEN': 'RUM
Voor uw feesten van klein tot groot.
Wij verstrekken U gaarne, vrijblijvend, informatie

Bowlingbanen Schietkelder

, mei
Televisie

reparaties
_ direct

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

H i f i IEL[ :VISIt VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

PE BOERS

Een minuut
50 cent

W^^ - • ^-« T.̂

06-9I09I09I
Noteert U even?

Fotohome
maakt je
vakantie

onvergetelijk
Voor 49 cent

per foto.

Kleurenfoto's van Fotohome zijn

prima. Dat blijkt wel uit onderzoek

van de Consumentenbond. Ook de

8 Gold Awards van Kodak bewijzen

de perfectie. Fotohome ontwikkelt

alle merken fotorolletjes. En zorgt

voor de mooiste foto's. Tegen de

scherpste prijs. Klein formaat, (9 x 13

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

En supergroot voor slechts 69 cent!

Nabestellen

v.a. 85 cent.

KLEURENFILMS SPOTGOEDKOOP. J KLEINBEELD 135/24 KLEINBEELD 135/36 l

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

POCKET 110/24 < ! U3£J INSTAMATIC 126/24

uw F O T O H O M E D E A L E R SIGARENSPECIAALZAAK BRAAM - BURG. GALLEESTRAAT 10A-VORDEN

SIGARENMAG AZIJN TANTE PIETJE -DORPSSTRAAT 17A-RUURLO



NIEUW l N VORDEN NIEUW
KAAS, NOTEN, EIEREN,
BOERDERIJPRODUKTEN ENZ. ENZ.

Elke donderdagmiddag van 13.15 tot 17.30 uur op de marktplaats

ONZEREKLAMEUWVOORDEEL!

Pittig

BELEGEN
KAAS

kilo 1298
ROOMBRIE

100 gram
v.a. 139

OUDE KAAS
sni/baar

kilo 1595
BIJ 1 KILO KAAS 10 EIEREN 95 CENT!
RUIM GESORTEERD IN BOEREN KA AS
Overtuig u van onze kwaliteit. Gratis proeven!

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

CONCORDIA
1 2 0 J A A R
Koop Passepartout-kaarten
bij:
VVV-kantoorVorden,
Decanijeweg 3,Vorden
Restaurant De Herberg,
Dorpsstraat 10, Vorden
Kluvers Sport-Totaal,
Zutphenseweg 41, Vorden

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

psychiatrisch
centrum 'Het
Groot Graffel'

Bij Het Enzerinck te Vorden, dat deel
uitmaakt van psychiatrisch centrum Het
Groot Graffel, is plaats voor een

medewerker
huishoudelijke dienst m/v
voor 16 uur per week

De werkzaamheden zijn van algemeen
huishoudelijke aard en kunnen op diverse
lokaties worden uitgevoerd.

U heeft minimaal een opleiding op LHNO-
niveau en bent ouder dan 30 jaar.

Nadere informatie is desgewenst
verkrijgbaar bij mevrouw Ottens, hoofd
huishoudelijke dienst, telefoon 05752-1357.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan
de afdeling personeelszaken van Het Groot
Graffel, postbus 2003, 7230 GC Warnsveld.

89-09

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

.De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

j•

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

Cursussen Engels
in Vorden
In september beginnen in
Vorden Engelse lessen voor
beginners en gevorderden.
Dag- en avondcursussen. Klei-
ne groepen van 3 a 4 perso-
nen alsmede privé-lessen.
Inlichtingen en opgave bij J.A.
Kooy, Nieuwstad 18a, 7251
AH Vorden.
Tel. 05752-1443.

Jong Gelre
Vorden
houdt haar 11e

AVOND-
FIETSVIERDAAGSE
van maandag 28 t/m
donderdag 31 augustus

Afstanden: 20 en 35 km.
Start: van 18.30 to 20.00 uur bij het
Dorpscentrum.

Autorijschool Teger
Stationsstraat 18, Ruurlo,Tel. 05735-1426

maakt reeds 25 jaar toekomstige
weggebruikers

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar.

INSTRUCTEUR B. HENDRIKSEN
Slotsteeg 12, Hengelo (G), Tel. 05753-3213

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN -ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

Naar sneeuw of zon
Boek nu uw

wintervakantie
bij de Rabobank.

Vakantieplannen? Begin nu alvast aan de
voorpret. Kom de nieuwe winterreispro-
gramma's halen. Die liggen gratis voor u
klaar. Net als het nieuwe Rabobank Vakantie-
Magazine en de WinterVakantieWijzer. Er is
nu nog volop keus. Uw favoriete vakantie is er
vast wel bij. Dus wacht niet te lang met boeken.

Rabobank
Meer bank voor je geld

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus Een nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Somfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur

ieterse
Hackforterweg 1 9,
Wichmond. Tel. 05754-51 7

Rijksstraatweg 39,
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

lindeseweg 26 - 7251 NS vorden

GEVRAAGD:

METSELAAR met ervaring
leeftijd tussen 25 en 40 jaar

Sollicitaties vóór 26 augustus aan bovenstaand
adres.

VOLKOREN - PUUR NATUUR
Vele variaties in volkoren o.a.

Sovital, Diafit (nieuw), grof, fijn
meergranen en biologisch-dynamisch.

Vers van de warme bakker.
Dat proeft U.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

A r ie M in k, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

5 Italiaanse bollen 2,-
(60 cent per stuk)

1 pak witte of bruine bollen 1,25

10 gevulde koeken 5,50
(75 cent per stuk)

WAARDEBON!!
TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON

OP 18 AUGUSTUS

250 GRAM

SLAGROOM-
SOESJES

N \ VAN 4,50
VOOR

van Jan de Bakker
Specialiteiten: Duitse Harde Broodjes,
Super Krentenbollen, Tarwe-Rozijnenbollen, Muesli-bollen.



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 17 augustus 1989
51e jaargang nr. 20

Jong en oud hebben het hart
verloren aan aangespannen paard

Aanspanning M n de reep'n' organiseerde dit weekend voor de dertiende maal in successie haar jaarlijkse
kastelenrit, waarbij zowel jong als oud genoot van de vele mooie aanspanningen. Een stukje historie
herleefde met de komst van 150 verschillende aanspanningen.

Op het weiland bij kasteel Vorden wer-
den de deelnemers aan de kastelenrit
ontvangen door de voorzitter van de
Vordense Aanspanningvereniging de
heer J. Norde, die een ieder van harte
welkom heette.
De weergoden waren evenals vorig jaar
goed gezind, want de gehele rit kon in
mooi en vooral droog weer verreden
worden. Het programma werd gestart
met de jurering, waarna de stoet zich in
beweging zette richting Kasteel On-
stein. Bij Kasteel De Wiersse vond een
sherry-stop plaats, waarna verder werd
gereden naar De Wildenborch, het Gal-
gengoor door richting Den Bramel. Tij-
dens de lunchpauze bij Kasteel Vorden
vond de prijsuitreiking plaats door de
wethoudster van Sportzaken, mevrouw
Aartsen-Den Harder, die een ieder nog
veel succes in de toekomst toewenste.
De jury bestond uit de heren H.P. van
Amerongen en de heer F.H. Eshuis, die
door de microfoon veel uitleg gaf over
de diverse onderdelen van een aanspan-
ning. Zo vertelde hij o.a. waarbij de ju-
rering op gelet wordt, te weten de kle-

ding, de tuigage, de hoefslag, het rijtuig,
de veiligheid en de algehele indruk.
Vele honderden mensen waren op de
been om te genieten van al het moois op
aanspanningsgebied. Na de prijsuitrei-
king werd de tocht vervolgd langs de
overige kastelen, waarbij het negende
Kasteel van Vorden, dat sinds kort tot
de gemeente Vorden behoort nl. het
Suideras, ook werd aangedaan.

De rit werd stapvoets besloten door het
dorp heen en terug naar Kasteel Vor-
den.

De prijzen werden als volgt uitgereikt:

Rubriek l: Dienstaanspanningen
1. G. Geerdink, Neede met een Duc;
2. F.H.M. Brom, Gendt met een Ba-
rouche; 3. F. Middelkoop, Doetinchem
met een Landauer.

Rubriek 2: Sporiaanspanningen
1. R.L. Bertram, Glimmen met een Spi-
der; 2. W. Mulder, Doetinchem met
een Phaeton; 3. H.G. Neef, 's Grave-

land met een Spider.

Rubriek 3: Landaanspanningen
1. G. Roozendaal uit Baak, met een Til-
bury; 2. R. van Houten, Epe, met een
Oostenrijkse Koetsierswagen; 3. G.J.
Nijkamp, Baak, met een Friese Tilbury;
4. L.^^an der Tuin, Soesterberg met
een /^Aerse boodsch. wagen.

Rubriek 4: Familie-aanspanningen
1. J.B. te Riet, Bornerbroek met een
Tonnau 1900; 2. J. v.d. Bilt, Mook met
een Waeonette.

er nog een prijs uitgereikt
door de gemeente Vorden aan de mooi-
ste aanspanning van de Vordense Vere-
niging 'In de reep'n', aan de familie
Roozendaal uit Baak, die in een Tilbury
reden.
De jury deed nog een nadrukkelijke
oproep aan alle deelnemers om zich in
de toekomst ook voor de jurering op te
geven, daar er nog vele mooie aanspan-
ningen meereden die ook voor een prijs
in aanmerking zouden kunnen komen.

Balonnenwedstrijd 'Beachparty'
In het middagprogramma van de beachparty die a.s. zaterdag wordt
gehouden, is ook een hallonncnwcdstri jd voor de kinderen ingepast. De
kinderen kunnen hun ballon met kaartje ophalen in de buurt van het grote
luchtkussen. De organisatie stelt meerdere prij/cn beschikbaar.

De organisatie is inmiddels druk bezig
met de opbouw van het feest dat dit jaar
groter en uitgebreider van opzet is. Men
verwacht (zeker bij mooi weer) 's-mid-
dags een kleine duizend kinderen en vol-
wassenen. Voor heit avondprogramma
verwacht men meer dan tweeduizend be-
zoekers. Er zijn nog kaarten in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij de VVV en café
De Herberg te Vorden. De entree aan de
kassa bedraagt enkele guldens meer.
Vanwege de te verwachten drukte, ver-
zoekt de organisatie dringend de bezoe-
kers van Vorden en omgeving zoveel mo-
gelijk met de fiets naar het festivalterrein
te komen, deze kan dicht bij het terrein
worden gestald. Bezoekers die met de au-
to komen zullen een eindje verder moe-
ten lopen.

Middagprogramma
Ballonwedstrijd, luuchtkussen, rond-
vaart in een speedboot, spectaculaire ka-
melenrace, theaterprogramma, Zon/
Zwoerd, Mexicaans gitaristen/zangduo
Los Mayas.

Voor deelname aan de kamelenrace
(waarbij diverse prijzen te winnen zijn) is
opgave mogelijk bij de entree.

A vondprogramma
Steel-showband High Chaparral, Glenda
Peters, George Benson, vuurvreter King
Bhoeda, buikdanseres Corina met leven-
de slangenact (tijgerpythons en boa-con-
strictors), exotische brazil-dansshow
Samba manguera, fantastisch siervuur-
werk, verlicht waterorgel.

De kamelenrace
Kamelen bereiken hun topsnelheid van
16 km per uur in telgang, waarbij beide
poten aan één kant tegelijk worden bewo-
gen. De gemiddelde snelheid van een be-
laden kameel is 4 km per uur, wat hij 18
uur aan een stuk kan volhouden.
De volken in de woestijn hebben een ka-
meel niet alleen als onvervangbaar rijdier
maar tevens als een werkdier dat ook nog
vlees, melk en vet verschaft. Daarnaast
gebruikt men de huid en het haar van het

dier voor het bouwen van tenten en het
weven van kleding.
In bijbelteksten werd reeds meer dan
vierduizend jaar geleden de kameel de
onmisbare metgezel van de mens ge-
noemd en tot op de dag van vandaag is
het niet mogelijk cultuur en leefwijze van
de woestijnbewoner los van dit prachtige
dier te zien.
Afgezien van de twee bulten vormt het
lange ruige haar het voornaamste ken-
merk van de kameel. In de winter be-
schermt deze beharing het dier tegen de
koude; zomers valt het met grote pluk-
ken uit en is het dier bijna kaal. Kamelen
zijn goedaardige, traag bewegende die-
ren met een karakteristieke schomme-
lende telgang. Kamelen eten alles wat
groen en plantaardig is zowel gras als bla-
deren van bomen en struiken en lage
kruiden.
Kamelen en hun verwanten hebben zeer
gespecialiseerde voeten, elke voet heeft
maar twee tenen, maar de voetbeentjes
zijn zijdelings verbreed en de zoolvlak-
ken zijn bekleed met dikke, verende eelt-
kussens. Elke teen is aan de bovenkant
voorzien van een kleine hoefachtige na-
gel. Vooral bij de kameel zijn de eeltkus-
sens goed ontwikkeld; de gespreide te-
nen bieden irude zandige zachte bodem
een veel beter nouvast dan normale hoe-
ven zouden kunnen.

Moonlight-
swimming
Na het gezellige en sfeervolle zomera-
vondzwemmen in juni en juli jl. met zo'n
400-500 bezoekers, volgt vrijdag 25 au-
gustus de derde uitgave in dit seizoen dat
duidelijk in een behoefte voorziet en dat
vooral de jongelui aanspreekt.
Chef-badmeester Martin Westerik, de

grote animator van dit evenement, vindt
deze belangstelling niet zo verwonderlijk
want zo zegt hij: "Dit soort evenementen
hebben altijd iets aparts qua sfeer en uit-
straling en wijkt bovendien af van het ge-
bruikelijke binnen het normale zwem-
badgebeuren. Bovendien ontwikkeld
een zwembad zich binnen de huidige
maatstaven meeer tot een natte speeltuin
als tot een opleidingsinstituut om te le-
ren zwemmen, met andere woorden er is
een veranderde behoefte", aldus zijn vi-
sie.

Dat de jeugd dit evenement aanspreekt
vindt Martin Westerik een goede zaak,

maar toch zag hij daarnaast ook graag wat
meer ouderen en vooral gezinnen deel-
genoot worden van het moonlightswim-
ming om dan echt te kunnen spreken van
een Vordens zwemgebeuren. "Want", zo
zegt hij "je organiseert een dergelijk eve-
nement niet alleen voor een bepaalde
doelgroep maar voor de totale Vordense
gemeenschap en voor liefhebbers buiten
Vorden die er op af komen."

Oriënteringsrit
Vierakker-
Wichmond

De organisatoren van de oriënteringsrit
hebben voor zondag 20 augustus tijdens
de feestweek in Wichmond voor de veer-
tigste keer een mooie route in elkaar ge-
zet welke over mooie, rustige wegen
voert en door iedereen kan worden mee-
gereden.
De start is om één uur vanaf de tent op
het feestterrein. De organisatoren ver-
wachten net als voorgaande jaren een ge-
weldige deelname aan deze gezellige
middag.
De duur van de rit zal ongeveer drie uur
in beslag nemen waaronder een rustpau-
ze van ongeveer een uur.

Boerderij-
bezichtiging
verplaatsen naar
augustus
De afgelopen weken zijn de vakantie-
gangers in de gelegenheid geweest het
boerenbedrijf van de familie Mennink
aan de Galgengoorweg en de familie
Bouwmeester aan de Schuttestraat te
bezichtigen. De belangstelling viel mee
en tegen. De dagen die in juli werden
belegd vielen qua bezoekers duidelijk
tegen.
Volgens de heren Mennink en Bouw-
meester is de maand juli duidelijk te
vroeg. Dan zijn er in Vorden nog té wei-
nig vakantiegangers. Augustus daaren-
tegen geeft een ander beeld.
Zo kwamen er begin deze week bij de
familie Bouwmeester zelfs zo'n 60 va-

kantiegangers een kijkje nemen.
Beide heren adviseren de plaatselijke
VVV dan ook om het onderdeel boerde-
rijbezichtiging in de toekomst alleen op
bepaalde dagen in augustus te organise-
ren.

Vordense jongelui
boordevol indrukken
terug uit de States
VORDEN - Boordevol indrukken en
sommigen 'barstend van de slaap' zijn
de Vordense jongeren vanmorgen op
Schiphol teruggekomen van een drie-
weekse trip naar Amerika.
Een trip die elk jaar in het kader van
'Operation Friendship' wordt georgani-
seerd, d.w.z. het ene jaar komen een
aantal Amerikaanse jongeren naar Ne-
derland toe en het andere jaar brengen
Nederlandse jongens en meisjes een be-
zoek aan het land van Uncle Sam.
Vanuit deze regio hebben dit jaar drie
groepen van circa tien personen de
oversteek gemaakt. Twee uit Vorden en
één groep uit Zutphen.
Voor één groep uit Vorden stond een
trip naar Indiana gepland. Daar werd
onder meer het beroemde circuit van
Indianapolis bezocht. Een gygantisch
overdekte sporthal en diverse typisch
andere Amerikaanse bezienswaardighe-
den. Een tocht per boot door Chicago
'by night' maakte veel indruk op de jon-
gelui.
De andere groep uit Vorden en de groep
uit Zutphen verbleven drie weken in de
staat Vermont. Een staat grenzend aan
Canada waar onder meer de stad Mon-
treal werd bezocht. Ook werd een be-
zoek aan Boston gebracht.
De jongens en meisjes verbleven gedu-
rende hun verblijf bij gastgezinnen en
zijn verplicht om volgend jaar een Ame-
rikaantje drie weken onderdak te verle-

nen.
In Amerika werd het thuisfront verrast
op een echte Achterhoekse avond. Ko-
ken op z'n Hollands en de Drikusman
dansen op klompen. De Amerikanen
genoten volop.

Diploma-
zwemmen
Vrijdag 18 augustus a.s. vindt in het
zwem- en recreatiebad In de Dennen het
voorlaatste diplomazwemmen van dit
seizoen plaats. Er zal worden afgezwom-
men voor het diploma A en B, terwijl het
voor- en proefzwemmen zal plaatsvin-
den op donderdag 17 augustus.
Opgaven kunnen geschieden tijdens de
openstellingstijden van het zwembad
doch tot uiterlijk voorafgaande aan het
voor- en proefzwemmen.

Postduiven-
vereniging
De postduivenvereniging is ook dit wee-
kend weer actief geweest door deelname
aan een wedstrijd te Epernay. De eerste
duif was aan om 11.57 uur en de laatste
duif om 12.55 uur. De vlucht had een
langzaam verloop en de binnenkomst
was als volgt:
1. A.A. Jurriens; 2. G. en H. Boesveld; 3.
A. A. Winkels; 4. F. Hummelink; 5. G. en
H. Boesveld; 6. Lutteken; 7. D. de Beus
en Zn.; 8. G. en H. Boesveld; 9. en 10. J.
Eulink.

De Blauwkras
Wedvlucht Chimay d.d. 5 augustus 1989.
H. Modderkolk l, 8; Combinatie Hilfe-
rink 2, 9; G.J. Wenneker 3; Combinatie
van Gijssel 4, 5, 7; J. Hoff 6; H. ter Beek
10.

Operation Friendship-reizigers
terug fan trip naar Amerika
Na een vakantie van drie weken in Ame-
rika zijn vorige week dii^ag 21 jongelui
aangekomen op Schipl^BDe ene groep
uit Vermont, de andere uit Indiana. Oor-
spronkelijk was dit getal 22 maar door
ziekte was een van de deelneemsters ge-
noodzaakt de terugreis naar Vorden eer-
der te maken.

Beide groepen waren in Amerika onder-
gebracht in gastgezinnen om op die ma-
nier een indruk op te doen van het doen
en laten in Amerika. Ook werden de gas-
ten overal mee naar toe genomen om
maar zoveel mogelijk te zien van hun
gastland. Zo heeft de Vermont-groep be-
zoeken gebracht aan o.a. de gouverneur
van Vermont, een granietmijn, Canada
en als hoogtepunte een vijfdaagse reis per
schoolbus naar Boston.
De Indiana-groep bracht daarentegen be-
zoeken can o.a. Chicago, Indianapolis,
Kings Island (een attractiepark) en een
bezoek aan de burgemeester van Carmel,
hun gaststad.

Zowel de groep in Vermont als in Indiana
oogsten veel succes met hun ingestu-
deerde boerendansen o.a. de Drikusman
en de Hoaksebarger, dit op oerhollandse
klompen uitgevoerd. In beide staten wer-
den wederzijds veel vrienden gemaakt en
verheugen de groepen zich erop om vol-
gend jaar hopenlijk vele bekenden uit
Amerika in Nederland te kunnen begroe-
ten. In totaal reisden er dit jaar 80 jonge-
lui en 8 advisors naar Amerika. Op dit
moment is er een andere Operation

Friendship-groep in Schotland voor een
verblijf van twaalf dagen aldaar.

Indruk van Amerika
We stonden op het vliegveld van Indiana-
polis. Een traan werd van een wang ge-
veegd. Afscheid doet altijd pijn. Drie we-
ken vakantie met Operation Friendship
naar Amerika zat er op. We kijken terug
op een geslaagde tijd die we met onze
groep niet snel meer zullen vergeten.

Nu al weer vier weken geleden vertrok-
ken we naar het grote land Amerika, naar
de staat Indiana. Hier zouden we 3 weken
blijven in een gastgezin. Voor de reis had-
den we al schriftelijk contact gehad met
de verschillende gastgezinnen. Het is dus
in het begin best eng. Je vraagt jezelf af
"Wat zullen het voor mensen zijn, zou ik
wel in hun gezin passen?" Deze vragen
waren na drie weken positief beant-
woord. Je bent zo van die mensen gaan
houden dat het na die drie weken nog
geen tijd is om terug te gaan naar Neder-
land.

"Ik voelde me meteen thuis in het gezin",
zegt Aline Koerselman, één van de meis-
jes die met de groep naar Indiana is mee-
geweest. "Ik hoorde altijd dat Amerika-
nen zo onpersoonlijk waren. Hier heb ik
niet veel van gemerkt. Ze nemen je op in
het gezin alsof je hun eigen kind bent."
Wat Aline wel tegenviel in Amerika was
het uitgaansleven onder de 21 jaar. Er wa-

ren niet veel discotheken voor de groep
onder de 21 jaar. Aline zegt er zelf over:
"Dan kun je nog beter hier in Nederland
gaan stappen".
Het programma dit jaar bestond uit o.a.
de 500 mijls-race in Indianapolis, zwem-
men, winkelen en de dierentuin. Maar de
hoogtepunten voor ons waren toch wel
Kings Island, een groot pretpark wat niet
te vergelijken is met een pretpark hier in
Nederland, en de tweedaagse reis naar
Chicago.

Wat dit jaar wel leuk was, was dat we het
programma samen deden met de Ameri-
kaanse groep maar ook met een groep uit
Noord-Ierland. Deze groep bestond uit
vier meisjes, vier jongens en één leidster.
Wat ik ook geleerd heb van mijn reis is,
dat Amerikanen zich niet zo snel druk
maken over kleine dingen. Ze leven hier-
door gemakkelijker en ze geven elkaar
veel vrijheid.
Aan deze vrijheid moest Annet Sloëtjes
eerst wel even wennen. "Als ik thuis iets
uit de koelkast haal, dan wordt er al snel
gezegd: 'wat haal je er uit?' In Amerika
aten en dronken we gewoon de hele dag
door", aldus Annet.

In het algemeen is de reis naar Amerika
voor onze groep zeer goed bevallen. Zelf
heb ik het idee om na niet al te lange tijd
weer terug te gaan. Een reis met Opera-
tion Friendship geeft je vrienden in het
buitenland die je graag een tweede keer
wilt zien.

Mare Besselink

Optocht Oranjevereniging
Vierakker/Wichmond
De inwoners van de buurtschappen Vierakker, Wichmond en Delden /ün
bezig om van de optocht van een tiental praalwagens iets moois te maken.
Het buurtschap Spiekerhoek (Delden) heeft grootse plannen. Door
omstandigheden hebben zy een aantal jaren niet meegedaan aan de
optocht van versierde wagens. Nu hebben Delden I en Delden II besloten
om samen één wagen te maken, maar wel in een wat grotere uitvoering met
de uitbeelding van Sneeuwitje, de Prins en de dwergen.

Aan een dergelijke wagen wordt door ca.
10 personen vier avonden in de week ge-
werkt om de ondergrond passend te ma-
ken. Aan deze wagen zullen tussen de
30.000 en 40.000 bloemen verwerkt moe-
ten worden.
De bloemen worden hiervoor zelf gek-
weekt met ongeveer 5.000 dahliapollen
welke op het terrein van de familie Ol-

denhave staan te bloeien, wat op zichzelf
al een mooi gezicht is. Al deze duizenden
bloemen zullen de laatste dagen voor de
optocht verwerkt moeten worden en op
de juiste plaats worden gerangschikt om
een goede en duidelijke afbeelding van
het geheel te krijgen.
Met deze geweldige samenwerking in
een buurtgemeenschap is bewezen dat er

veel bereikt kan worden. Zou dit voor-
beeld door andere buurtschappen niet
overgenomen kunnen worden? We leven
hier in een kleine gemeenschap waar de
gemoedelijkheid nog niet helemaal verd-
wenen is. Laat volgend jaar samen de
schouders er onder gezet worden om een
optocht te realiseren zoals we die eerder
gewend waren.

De route van de praalwagens is dit jaar
wat gewijzigd. De stoet komt niet meer
over de Vierakkersestraatweg maar blijft
in de bebouwde kom van Wichmond. De
versierde wagens worden nu op de Vier-
akkersestraatweg opgesteld, wat een goe-
de oplossing is. Het verkeer kan nu de
rondweg Vorden-Baak-Hengelo nor-
maal gebruiken.



DE OTTEN-SHOW
„Geen theater, wél een show!"

Jazeker, een show van meubels, in Halle. Een show van

bankstellen, losse fauteuils, stoelen, tafels, kasten en nog

meer. Een show van verschillende modellen in

verschillende kleuren. Allemaal héél mooi en héél

degelijk. U hebt bij OTTEN een ruime keus.

Ook als u bekleding van uw OTTEN-meubels gaat

uitzoeken, biedt OTTEN vele mogelijkheden om uw keuze

te maken: prachtige stoffen in vele dessins en kleuren, of

het mooiste leer, ook weer in meerdere kleuren.

Losse-kussen-service

OTTEN heeft ook nieuwe, losse kussens voor u, als die van

uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over

met hem, hij adviseert u graag en goed.

Inruilservice

Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke

prijs voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!

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

Meubelfabriek Otten b.v.
brillen - oogmeting

contactlensaanpassing
alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

oe> juwelier

Smidsstraat 7-9
Telefoon 08342-3900

Openingstijden: 9.00-18.00 uur
Maandag gesloten.
Vrijdag koopavond.

LAATSTE
2 WEKEN

voor onze verhuizing
naar BEEK

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

'89intothenineties'90

de nieuwe najaars-
collectie is binnen!

fashion corner, Nieuwstad 14, Vorden, tel. 2426

Wij kunnen u weer voldi u weer voldoejëe

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/o îroente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo.Tel. 05735-1418

Meubels gaan weg
tegen elk aannemelijk bod
U kunt nu nog profiteren tot de 26e augustus,
de laatste opruimingsdag.
Ons nieuwe adres is:

St. Jansgildestraat 37 - Beek. Tel. 08363-1927.
3000 m2 eiken meubelen.

Tocht voor Ouderen en Bejaarden
op woensdag 30 augustus

Vertrek om 9 uur precies vanaf Marktplein richting
Twente. In Legden - Dorf - Munsterland (Duitsland)
drinken wij koffie met koek.

Na de koffie richting Overdinkel, Saksenstal, waar het
textielmuseum is te bezichtigen.
Tevens gebruiken wij daar de koffietafel.

Verder door het mooie Twente-land richting Diepen-
heim voor een rustpauze met consumptie.

Hierna richting Vorden naarBar-Bodega't Panoffeltje,
waar een heerlijk diner op ons staat te wachten.

De kosten voor deze mooie reis zijn f 55,- p.p.

Opgave adressen:
fa. Braam, sigarenmagazijn, tel. 3260
fa.Helmink,tel.1514
fa.Kluvers,tel.1318

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

N.B.: Natuurlijk geldt dit ookvoorVierakkeren
Wichmond

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 263;fons Jansen ̂

erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

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

Uzer & Metalen
Bel Japie

en hij komt het halen
tussen

16.00 en 18.00 uur.
Tel. 05752-2916

Een totale huidverzorging
en voetreflexzone-massage

HUIDVERZORGING

c j

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

jansen
autoschadebedrijf

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

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

BOVAG

OPEL SERVICE

W. J. df" KOOI

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Ooit kiest u voor mooist.
Bang&Olufseni*j

Uw dealer:

RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVELD
Dorpsstraat 8-7251 WK Vorden

Telefoon 05752-1000

Technische dienst:
Weg naar Laren 56 - 7203 HN Zutphen

Telefoon 05750-13813



Druk:
Drukkerij Weevers B.V.
Vorden
Telefoon 05752-1010

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Oranjefeesten op vrijdag 25 en

zaterdag 26 augustus 1989 te VIERAKKER-WICHMOND

Voorwoord
Graag \villen wij als bestuur een korte uitleg geven omtrent de gang van zaken.
Dit jaar voor het eerst vieren wij ons 'Oranjefeest' als ingezetenen van de Gemeente Vorden.
Dat dit voor ons niet het eerste feest is, zullen velen van u wel weten, wij vieren in Vierakker-
Wichmond nl. dit jaar zeer bescheiden ons '70-jarig' bestaan.
Een en ander heeft er toe geleid, dat de opzet iets anders zal zijn dan u van ons gewend bent.
De officiële opening van de feestelijkheden wordt gehouden vóór het vogelschieten, op zaterdag
19 augustus a.s. om 19.45 uur op het feestterrein.
Het openingswoord, vroeger door onze voorzitter en de burgemeester van Warnsveld uitgespro-
ken voor de optocht, komt hiermede te vervallen.

Ook zal er in het dorp geen geluidsinstallatie zijn. Vervolgens wordt de route van de optocht iets
gewijzigd. De opstelling van de praalwagens en de muziekkorpsen zal zijn aan de Vierakkerse-
straatweg, tussen R.K. Willibrordusschool en de brug (Rabobank).

In verband met deze wijziging blijft de Baakseweg normaal open voor het doorgaande verkeer.
Door de minimale verlichting in het buitengebied zal de tuinverlichtingsroute alleen nog het
dorp Wichmond omvatten.

Voor nadere omschrijving van de route verwijzen wij u naar het programmablad.
Wij wensen allen een zonnige en prettige feestweek toe.

Het bestuur,
Stichting Oranjecomité Vierakker-Wichmond

Programma
Volksfeest
Zaterdag 19 augustus

Donderdag 24 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 dansorkest Jan en Zwaan.

Zondag 20 augustus
13.00 uur: Oriënteringsrit voor fietsen, start vanaf de tent op het terUn, inleg f 1,50.

Dinsdag 22 augustus, bakfietsenrace
18.00 uur: Ook dit jaar zal er wederom een bakfietsenrace in WicJwiond plaatsvinden en

wel op 22 augustus 1989, aanvang 18.00 uur (aanvang 19.IBmr bakfietsen).
Tevens zullen er wedstrijden voor de plaatselijke jeugd worden verreden op een
crossfiets, indien zich hiervoor voldoende deelnemers aanmelden. Aanvang van
deze wedstrijden 18.00 uur.
De bakfietsenrace belooft ook dit jaar wederom voor de nodige actie te zorgen,
nl. de Race in Wichmond, een van de oudsten in ons land, is weer in de
competitiestrijd opgenomen voor het Nederlands Kampioenschap Bakfietsen-
racen!989.
In de hoogste klasse, de A-Klasse, zullen een 12-tal ploegen om de hoogste eer
gaan strijden.
Kanshebbers in deze klasse zijn o.m. Wielerhuis Eskes, Steenderen I (Neder-
lands Kampioen Bakfietsen 1987 en 1988) en de teams van de Vebri uit Zelhem,
en de Racekuukens I uit Hengelo Gld., tevens zal de plaatselijke favoriet het
team van de Boggelaar een poging gaan wagen om opnieuw, zoals voor enkele
jaren met de hoogste eer in Wichmond te gaan strijken.
Ook de B-klasse geeft meer strijd te zien dan ooit tevoren, dit alles wordt veroor-
zaakt door de twee kanshebbende teams in deze race, te weten het team van
LMB uit Vorden, vier jonge getalenteerde knapen, en het team van De Chinese
Muur uit Zelhem. Deze strijden de laatste wedstrijden om de hoogste plaatsen in
de B-klasse, hetgeen een lust is voor het oog van het 'fanatieke' bakfietspubliek.
Hopende op een sportieve strijd en veel publiek ziet de organisatie van deze race
uit naar de dag waarop het startschot zal vallen nl. 22-08-1989.

Na de bakfietsenrace dansen op muziek van toporkest The Sunstreams',
bekend van radio en TV. Gratis toegang wordt u aangeboden door de
exploitant van de tent. Toegang onder voorbehoud.

Woensdag 23 augustus, wielerronde
Het programma voor woensdagavond 23 augustus ziet er als volgt uit:

18.00 uur: Recreanten.
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.

19.30 uur: Feestavond voor de bejaardensoos in het Ludgerusgebouw.
Deze avond zal de Buurtvereniging Delden nu uit eigen gemeente een toneel-
stuk opvoeren, het blijspel: 'Zo heeft meu gerre het gewild', onder regie van
Henk Rouwenhorst.
De avond wordt georganiseerd door het Bestuur van de Bejaardensoos en is
toegankelijk voor iedereen die 60 jaar of ouder en afkomstig is uit Vierakker en
Wichmond en zij die kerkelijk aangesloten zijn uit andere gemeenten. Dus kom
kijken want het wordt weer een gezellige avond.
Kom ook eens een kijkje nemen op onze Bejaardensoos-middagen. Het verplicht
u tot niets en onze groep, die nu ca. 70 personen telt, kan nog veel groter. Dus
een stap in de goede richting.
De middagen worden altijd gehouden op de laatste woensdag van iedere maand,
van 2 tot 5 uur in het Ludgerusgebouw te Vierakker.
Het Bestuur wenst u allen een fijne feestavond toe.

Vrijdag 25 augustus
13.30 uur: Samenkomst op het schoolplein, Dorpsstraat. Graag, met alle ouders en kinde-

ren^raarna in optocht met muziek naar het feestterrein. Daarna opening door de
vooiRter.

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 kin-
deren die lagere scholen in andere gemeenten bezoeken.
Na^Bunderspelen van ca. 14.30-17.00 uur gratis entree draaimolen voor de kinde-
ren 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 heren vanaf 12 jaar, inleg f 2,-.
16.30 uur: Wedstrijden voor schoolverlaters.
20.00 uur: Dansen in de tent met dans- en showorkest 'Superfly'.

Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 26 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 'Superfly'.

Toegang onder voorbehoud.

Zondag 27 augustus, Oranjeloop en sportdag
Na een week van feestvieren wordt op zondag 27 augustus de jaarlijkse Oranje-
loop en sportdag gehouden.
De organisatie is in handen van de SV Socii afd. jeugd, i.s.m. de Oranjevereni-
ging.
De volgorde van de activiteiten is evenals vorig jaar eerst de Oranjeloop en
daarna is de jeugd aan de beurt.
Oranjeloop
Start en finish: op de parkeerplaats van het sportcomplex SV Socii.

12700 uur: Afstand 5 km, kosten f 3,50.
12.45 uur: Afstand 10 km, kosten f 5,-.

Sportdag
De sportdag voor de jeugd van Vierakker-Wichmond in de leeftijd van 6 t/m 16
jaar begint om 14.15 uur. Vanaf 14.00 uur is er ook de mogelijkheid om uw geluk
te proberen bij het doelschieten.
Het Jeugdbestuur wenst u een prettige feestweek toe.
Tot ziens op 27 augustus.

Optocht van praalwagens zaterdag 26 augustus om 2 uur
Van deze feestelijke optocht is dit jaar zeer veel werk gemaakt en wel omdat het Oranjecomité
op dit gebied een naam hoog heeft te houden. Voor deze optocht zullen praalwagens aan de
start verschijnen. Ook zullen verschillende kinderstukjes aanwezig zijn.

Een keur van muziekkorpsen zal deze optocht van een muzikale noot voorzien: in totaal 3
korpsen met plm. 250 muzikanten. De korpsen zijn: Muziekvereniging 'Nieuw Leven',
Steenderen; Vendelzwaaiers uit Baak; Muziekvereniging 'Concordia', Vorden;
Muziekvereniging 'Sursum Corda', Vorden. Na de optocht vendelzwaaien op het feestterrein
achter de tent voor het Koningspaar. De Oranjevereniging wenst u allen prettige feestdagen toe
en verwijst u graag naar het programma in deze feestkrant.

Stichting Oranjecomité Vierakker-Wichmond

Tuinverlichting
Ook dit jaar zal tijdens de feestweek, Wichmond weer feestelijk verlicht zijn.
Prachtig verlichte kerken en openbaar groen, en zeldzaam mooi verlichte tuinen en woningen
zullen te zien zijn vanaf zaterdag 19/8 t/m zondag 27/8.
Dit jaar is er geen verlichtingsroute meer, de afstand tussen de verlichte objecten in het
buitengebied werden te groot, zodat is besloten hiermee te stoppen.
Alle aandacht wordt nu besteed aan het dorp Wichmond zodat dit een 'lichtstad' is tijdens de
feestweek. Zeer zeker de moeite waard om dit te gaan zien.
Verder wensen we u allen veel kijkplezier aan een feeëriek verlicht Wichmond, en een prettig
Oranjefeest.

De verlichtingscommissie



Op woensdag 23 augustus organiseert de wielervereniging RTV Vierakker-Wichmond weer de
ronde van Wichmond en wel de 14e.
De organisatie is dit jaar in handen van Loy Taken, Ben en Rudi Peters.
Jan Pieterse heeft zich vanwege te drukke werkzaamheden teruggetrokken als organisator van
deze ronde (Jan bedankt voor de al jaren perfecte medewerking aan de organisatie.).
Gestart zal worden om 18.00 uur, door de recreanten, en om 19.15 uur zal het startschot klinken
voor de liefhebbers/veteranen. Voor deze wedstrijd hebben zich 95 renners ingeschreven.
De solex-race zal dit jaar vervallen vanwege geringe belangstelling.
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 in dit seizoen.
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.

De .organisatoren RTV,
Loy Taken, Ben en Rudi Peters

CAFÉ WEGRESTAURANT

DE BOGGELAAR
Zalen voor bruiloften en partijen

Kegelcentrum

Speeltuin aanwezig

Specialiteit eten van de
'Wikinger steen'

VORDENSEWEG 32 - WARNSVELD
TELEFOON 05752-1426

Witgoed of
bruingoed, bij
Oldenhave zit u
i altijd goed!

voor

U
itmuntend en perfect
uitgevoerd schilderwerk

schildersbedrijf en Spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurlöseweg 35, vorden, tel. 05752-1523

Wasmachines, koelkasten, diepvriezers, wasdrogers, vaat-
wassers, radio's, TV's, video's, compact disc, cassettespelers,

magnetron, koffiezetters, friteuses, bliksnijders,
scheerapparaten, strijkijzers... kortom teveel om

op te noemen. U vindt het allemaal bij
Installatiebedrijf Oldenhave. En de prijs?

Dat zit wel goed! Kom zelf
maar eens kijken.

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
Ook uw Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.

adres voor Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383
airconditioning Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstallaties en
PHILIPS Autotelefoon
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J.W. v.d. BRINK
Lankhorsterstraat 13
7234 ST Wichmond
Tel. 05754-257 en 891

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.

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

Afnemers
Controle

op
Veevoeder

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

° ^ ~

Wichmond - Hackforterweg 19 - Tel. 05754-517
Warnsveld - Rijksstraatweg 39 - Tel. 05750-26132

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

TELEFOON 05752-3163

TRAKTOREN
elektronische
schrikdraadapparaten

TAPIJTEN en VINYL
in diverse breedtes

prachtige kollektie
merkartikelen uit

voorraad leverbaar,
voor de

scherpste prijs

WONINGTEXTIEL
— dekbedden en

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

GORDIJNEN en VITRAGES
romantisch, modern of
klassiek, zie onze

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

Zie ook onze
07000 m2 grote

meubeltoonzalen
en
op de 2e verdieping

>de uitgebreide
slaapkamerafdeling

Ruim 30 jaar hét vertrouwde adres

HELMINK
meubelen

VORDEN
Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1 514

EIBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3-7
Tel. 05454-74190

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

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

Kwaliteit
vlees en vleeswaren
SLAGERU

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

KEURSLAGERIJ

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

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

„Ie Herberg''!
Dorpsstraat 10 - Vorden

-\X~>s^-
- eetcafé: voor een snelle lunch, panne-

koek of broodje onbenullig.
- bar: voor een gezellig avondje uit

(25 soorten bier)
- restaurant: voor een uitgebreid diner

of verjaardagsfeestje
- grote zaal: voor partijen van 20-350

pers. door middel van een schuifwanden-
systeem in te delen voor elke groep.

VOOR ELK WAT WILS

l „ie Herberg"

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. MAANDAG
Voor al uw nieuwbouw
en onderhoudswerken

Wichmond - Telefoon 05754 - 309

Administratie- en
Belastingadvie skantoor

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

- Administraties
- Belastingaangiften
- Belastingzaken
- Deskundige adviezen

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1342

De Regt, Bloemendaal
en Wiegerïnck

Deskundig
en

betrouwbaar

Ruurlöseweg 21,7251 LA Vorden-Tel. 05752-1485

VOOR AL UW VOORKOMENDE
SCHILDERWERKZAAMHEDEN

SCHILDERS
BEDRIJF

BERT
PARDIJS

LANKHORSTERSTRAAT 12, WICHMOND. TEL. 05764-842

Wij wensen U een prettige feestweek



Dansen op het Oranjefeest
Wichmond-Vierakker

Vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus
in de grote danstent (900 vierkante nieter oppervlakte)

Vrijdag 25 augustus
om 20.00 uur dansen met muziek van Dans- en Showorkest "Superfly"

Zaterdag 26 augustus
dansen met muziek van Dans- en Showorkest "Superfly"
zaterdagmiddag na de optocht GRATIS DANSEN tot 17.00 uur
zaterdagavond vanaf 20.00 uur. Toegang voorbehouden

Voor goede
AUTO-
rijlessen naar

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38 - Vorden
Tel.:05752-1098-1619

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

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 ladekasten, ledikan-
ten, kaarsen- en asbakstandaards, lampenstan-
daards (gedraaid) diverse maten.

J.W. Klein Kranenbarg & Zn.
Hackforterweg 31, Wichmond, telefoon 05754-269 •
Kerkstraat 9, Vorden, telefoon 05752-2425

LOONBEDRIJF

H. & G. KORENBLEK
Tel. 05750-20853

MESTHANDEL

J. KORENBLEK
Tel. 05754-509

wensen u 'n prettige
feestweek

Voor uw opleidingen naar

B
BOVAG T~~ ~T RIJSCHOOL

W.OORTGIESEN
^^^^W

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

Pracht collectie

Fietsen, Verko°p'
reparatie,

Brommers, mmn,
-^ . ond. verkoop.
Boomzaagmachines
Motorgazon maaiers

Het adres in Vorden e.o.

FA. KUYPERS
Dorpsstraat 12, Vorden. tel. 1393.

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

Autobedrijf

Dik Langwerden
Lankhorsterstraat 28 - Wichmond - Tel. 05754-621.

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

erkend A.P.K. keuringsbedrijf

AANNEMERSBEDRIJF

PEELEN B.V.
Steenderen - Wichmond - Tel. 05754-450

HET BEDRIJF VOOR: * nieuwbouw
* stallenbouw
* sleufsilo's - mestkelders
* onderhoud - verbouw
* houtprodukten
* machinaal timmerwerk

leeflangarchitectuurisgevestigdaandei.
eleidingvanuwbouwwerkleeflangarchitectuurverzorgtdeuitbreidingenverbouw
igmetderealisatievanpremieawoningeninelkevormenafmetingzoalsgewenstuwnieuwbouw

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker

Met onze jarenlange ervaring

leveren wij vakwerk

voor een betaalbare prijs

Voor verf en behang
met vakkundig advies
kunt u ook bij ons terecht.
Ook verhuur van
hoogwerker.

Vierakker - Tel. 05750-20774.

Specialiteit in:

Beter brood
en gebak
Uw kruidenier

Voor verzorgde voeding
Handel in granen
en veevoeders

AUTOBEDRIJf

Groot
jebbink

Nieuwstad 36
Tel. 05752-1 794

konsumptie-
aardappelen

A. Nijenhuis
Toverstraat 2 - Baak
Telefoon 05754-477

75 gulden voor uw
oude luchtbuks

bij aankoop van een van deze kwaliteitsbuksen

Weihrauch HW 35. kal. 4,5 of 5,5
Gew. 3,8 kg. Sterke afstandsbuks A^O

Weihrauch HW 80. kal. 4,5 of 5,5
Gew. 3,9 kg. Zeer krachtige buks

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

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

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

Diana mod. 52
Luxe uitvoering van mod. 48

Richtkijkers in vele modellen.
INRUILAKTIE tot 27 augustus 1989
l.v.m. nieuwe wapenwet VRIJ TE KOOP
tot 1 september.

Wapen- en Sporthandel

610,-

346,-

Martei
tttedi JotllnffenJI

Zutphenseweg 9, Vorden

CAFÉ-RESTAURANT

It DEN BREMERtt

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

Alles op gebied van
landbouw, stalinrichtingen en
konstruktiewerk

Verder motormaaiers, bosmaaiers,
tuinpompen, ijzerwaren en
landbouwgereedschap

Ook vrije merk benzine

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

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

Wij verzorgen al uw

metsel- en
timmerwerken

Zoals:
nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

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



Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

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

Wilfried Besselink

tevens brood en banket
uit eigen bakkerij

Dorpsstraat 10, 7234 SN Wichmond
Ons telefoonnummer is veranderd:
Winkel: 05754-239 privé: 05754-837

De bakker
die zelf
elke dag
zijn vers
BROOD

bakt

«'t

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

supersterke,
uiterst (comfortabele

en moderne landbouwtrekkers.
Standaard met:

royale, geluidsarme veiligheidskabine
met ruime instap.

Dealer

U d B h

FEUA
MENGELE

zowel met 2- als
4-wielaandrijving

Naast het bekende werk

vestigen wij uw aandacht ook op:

Beregeningshaspels

M est si l o's

Werkkleding

H.D. reinigers

Tuingereedschap

Afrasteringsmaterialen

Ëlectrisch gereedschap

Compressors, enz. enz. enz.

UW BETROUWBARE PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE

B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. AREN DS
Dorpsstraat 5 - Wichmond - Tel: 05754-688

De zaak
voor iedere
doe-h%f-zelver

De meest veelzijdige zaak in de regio met nog meer keus.

BARENDSEN 4
Zutphenseweg 1 5 - Vorden - Telefoon 05752-1 261

Luxe en
huishoudelijke
artikelen

Gereedschappen
Uzerwaren
Hout
Verf
Behang
Ruim assortiment tuinmeubelen

Speciale
^rviezen
afdeling

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 - Vorden - Telefoon 05752-1742

Natuurlijk!
voor uw auto,
bromfiets
of fiets

Dorpsstr. 20 tel. 05754-268

Uw Bovag-vakman

ErkendA.P.K. Station

Voor al uw

TIMMERWERKEN
naar

TIMMERBEDRIJF

Fa. Haggeman
Broekweg 17 - Wichmond - Tel. 05754-351

Rabobank S
geld en

goede raad

KANTOREN TE:

Vórden,

Kranenburg,

en Wichmond,

tel.:05752-1888.

Varkenshandel

Hans Fransen
Voor een goede afzet van slachtvarkens en zeugen

Wenst U een plezierig
en gezellig Oranje feest

Ook tijdens het Oranjefeest voor noodslachting
dag en nacht bereikbaar.
Tel. 05754-922

Wij hebben een ruim assortiment
aan speciale bieren, uit vat en fles.

In ons restaurant serveren
wij buiten onze kaart
STEAK SPECIALITEITEN

i rn* • •• ^de Timmenee M
RESTAURANT & CAFÉ

Arie en Annette
Lochemseweg 16 - 7231 PD Warnsveld

Tel. 05751-1336

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

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand 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.
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