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Weekblad Contact
rijdt mee in
19e Kastelenrit
Verslaggever Peter Bessclink van
Weekblad Contact reed afgelopen
zondag mee in de I9c editie van de
Kastelenrit van In de Reep'n. C K - M P
ken in Middeleeuwse kledij nam hij
plaats op de Duitse parkwagen van
Jan Oonk uit Vragenden Vanaf de
koets beleefde de verslaggever de
t < v h i van heel dichtbij en hij verbaas-
de zich over het feil dat vcle-iandgoe-
deigcnarcn elk jaar weer hun sponta-
ne medewerking verlenen aan de rit.
Want zonder hen is hel niet mogelijk
iedere keer weer een dusdanige tocht
uit te zetten. Tol ver na de lunchpauze
verliep de tocht zonder problemen
totdat in Vierakkcr de regen met bak-
ken uit de hemel kwam. 'Wie heeft er
een paraplu voor mij?'. Gelukkig
werd het na een kwartier weer droog
en leek het dcfilc door het centrum
van Vorden zonder problemen te kun-
nen verlopen. De Haflinger van me-
vrouw Van de Watering uit Excl - die
met haar koels meereed i n d e Kastele-
n r i t - stak daar echter een stokje voor.
Vermoedelijk door het applaudiscrcn-
dc publiek dat op hel terras voor Hotel
Hakker zat. sloeg haar paard op hol en
reed de Haflingcr ter hoogte van de
Horstcrkamp dwars over de rotonde
heen. Hierbij beschadigde de aan-
spanning diverse borden en drie
wachtende auto's waarna de Haflin-
ger zich losrukte van de koets en er al-
leen vandoor ging. Het paard werd
even later teruggevonden in de omge-
ving van Meeks Meubelen aan de
Ruurloscwcg. Er vielen geen gewon-
den maar de drie auto's liepen f l i nke
schade op. De koets van mevrouw
Van de Watering werd onherstelbaar
beschadigd en kan niet meer gebruikt
worden. Zie verder verslag 'Tweede
Blad.

3e editie Bosfeest
trekt 400 bezoekers
De 3c editie van het Kranenburgse
Host eest trok afgelopen weckend
zo'n 400 bezoekers. Dit was ongeveer
net /oveel als in het vorige jaar, Be-
stuurslid Anncmaric Wolbcrt van hel
Cultureel Collectief Kranenburg was
na afloop van het feest zeer tevreden
over het verloop van de avond. 'De
mensen kwamen alleen een beetje
laat. Maar dat had waarschi jn l i jk te
maken met het warme weer', aldus
Anncmaric Wolbcrl. Of' volgend jaar
weer verder wordt geborduurd op het
thema 'Country & Western' kan An-
ncmaric Wolbcrt niet zeggen. 'Nee,
dal is het nog iets te vroeg voor. Wc
merkten alleen wel dat niet iedereen
even gecharmeerd was van de country
& westernmuzick. Dus of we volgend
jaar verder gaan met dit thema is nog
maar de vraag.'

50.000e bezoeker zwembad In de Dennen

/2'/; jaar ervaring als Volvo-dealrr

2 jaar en rijdt graag mr! n n

Occasion van de week

Volvo 440 1.8
3 l,000 km, bj. 1992.
wit, l, met. vlg, en slriping 25.450,-
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Occasions

Bij Sdiolpoort blijft eon Volvo een Volvo.

SCHOTPOORT PERSONENAUTO B.V,
DE STOVEN 21. ZUTPHËN, TEL '05750-27222

Zwembad 'Inde Dennen' draait mede
door hel warme zomenneer een goed
seizoen. Vorige weck donderdag
mochten badmeester Martin Wc.\tcn'k
en zweminstructrices Susau Sonne-
veld en Gerda Posima de 50.000e be-
zoeker verwelkomen. He! gaat hier
om de 12-jarige Evelien Dijkman die
samen met haar moeder en zusjes
Martine en Lisette een bezoek bracht
aan hel bad. De familie Dijkman om-
ving uit handen van hel zwcmbadper-
sonec'l een groie slagroomtaart.
Zwembad 'In de Dennen' hoopt even-
als vorig jaar de 60.000 bezoekers te
halen.

Opening expositie op 20 augustus

Overzichtstentoonstelling
Ineke Metz in Art Garden
De Zutphense kunstenares Ineke
Metz geeft de komende maand een
overzichtstentoonstelling in de
Wichmondse Art Garden. De expo-
sitie wordt zondagmiddag officieel
geopend en is tot 20 september we-
kelijks op vrijdag en zaterdag voor
het publiek te bezichtigen. Het is
ook mogelijk een persoonlijke af-
spraak te maken met de Art Gar-
den om de werken van Ineke Metz
te bekijken.

Metz heeft de opleidingsakte LO-tc-

kencn gevolg en is reeds een aantal ja-
ren werkzaam als docente tekenen en
schilderen bij het Sociaal Cultureel
Werk ' In 't Kompas' in Eefdc en de
Volksuniversiteit Zutphen. In de
avonduren studeert Ineke Metz als 5c-
jaars aan de Hogeschool voor de
Kunsten in Arnhem. Ze volgt hier de
studierichting 'Vrije Kunst ' . Alle-
daagse voorwerpen als meubilair en
kitscherige artikelen zijn de inspira-
tiebron waar de Zutphense kunstena-
res op een eigen wijze tegenaan kijkt
en op een speelse man ier mee omgaat.

Ook eenvoudige spelletjes uit kinder-
kleurbocken liggen ten grondslag aan
een a a n t a l schilderijen van haar. Ver-
der worden dieren zoals varkens,
koeien en vogels door Ineke Metz ge-
bruikt als aanleiding voor de schilde-
rijen, foto's en objecten. Het mag dui-
delijk zijn dat het beslist de moeite
waard is om de komende weken een
ki jk je te komen nemen in de Art Gar-
den aan de rand van de plaats Wich-
mond, De galerie is gevestigd aan de
Hackforterweg 38. Zie ook adverten-
tie.

Oranjeloop
SV Socii houdt op zondag 27 augus-
tus een stratenloop over 5 en 10 kilo-
meter in Wiehmond. Star tplaats is hel
lerrein van SV Socii. Er zijn diverse
prijzen te winnen voor deze Oranje-
loop.

Juwelier en optiekzaak Groot Kormelink viert feest:

33 jaar kwaliteit en eerlijkheid
Juwelier en optiek/aak Groot Kor-
melink aan de Spalstraat beslaat
dit jaar 33 jaar. In de maand j u l i
werd dit gevierd door middel van
een grote jubileumaktie. Bij aan-
koop van een bril, een paar contac-
tlenzen of een zonnebril kregen de
klanten een staatslot cadeau en
maakten zo kans op een miljoen
gulden in de staatsloterij. 'Aange-
zien de meeste mensen gek zijn op
akties dachten we hiermee onze
klanten een groot plezier te doen.
En dat is de afgelopen maand wel
gebleken', aldus mevrouw L. Groot
Kormelink (59).

Het echtpaar Groot Kormelink startte
33 jaar geleden in Hengelo met een
horlogerie. Een jaar later mochten de
heer en mevrouw Groot Kormel ink
zich ook juwelier noemen. 'Omdat
veel mensen zich verbaasden over hel
feit dat wij geen brillen verkochten -
dal schijnt hier in de Achterhoek na-
melijk een vanzelfsprekendheid te
zijn - zijn m i j n man en ik daarna ook
een avondcursus voor opticien gaan

volgen. In 1967 hebben we ook dat
aan onze diensten toegevoegd.' Anno
1995 hebben de heer en mevrouw
Groot Kormelink zich helemaal toe-
gelegd op brillen en sieraden. De hor-
logerie is van de hand gedaan, maar
met buurman 'Van tien Hul ' die deze
tak vier jaar geleden heeft overgeno-
men, /.i j n de contacten uiterst goed.
'We hebben heel bewust gekozen
voor deze constructie. De optiek
spreekt ons meer aan. Je kunt de men-
sen echt helpen en g e l u k k i g maken
met een bril. Want er zijn heel veel
mensen die slecht zien zonder dat ze
daar erg in hebben. Wanneer je hen
daarmee helpt zijn ze je vaak heel erg
dankbaar. Meestal merken ze het tij-
dens het autorijden. Het lezen van de
borden is dan vaak een probleem', al-
dus mevrouw L. Groot Kormelink.
Terwi j l mevrouw Groot Kormelink
op de praatstoel zit, is haar man bezig
mei een oogmeting.
'Het werk gaat altijd door', lachl de
heer A. Groot Kormelink (60). 'Veel
mensen hebben het gevoel dat ze heel
goed zien maar dat is vaak niet zo',

vervolgt zijn vrouw. 'Je weet ook
vaak niet beter. Wat dat betreft komen
de mensen vaak veel te laat binnen
stappen voor een oogtest. Verder ad-
viseren wij mensen die ouder zijn dan
veertig jaar, om jaarl i jks de oogdruk
op te laten meten. Want als de oog-
druk niet goed is, bestaai er kans op
blindheid. Gelukkig is er in de media
steeds meer aandacht voor dit soort
zaken en gaan mensen loeh sneller
naar een opticien toe als ze khu h i , n
hebben. Maar het blijft een onderkent
probleem

Over de toekomstige opvolgers van
hun zaak aan de Spalstraat hoeven de
heer en mevrouw Groot Kormelink
zich geen zorgen te maken. Maar
liefst drie van de vier kinderen zit op
dit moment in het optiekvak. 'En op l
januari 1996 gaat één daarvan al mee-
draaien inde zaak.'

Met de toekomst van Groot Korme-
link zit het dus wel goed. 'Bij ons
staan kwali tei t , service en eerlijkheid
voorop.'

Port betaald
Pon payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 20 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink.
dienst van Schrift on Tafel.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 20 augustus 10.00 uur ds. H,A. Speel-
man, viering H.A,; 19.00 uur ds. HA Speelman,
viering H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 20 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

R K Kerk Vorden
Zaterdag 19augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 augustus
Pastoor J. lammers, Ruuclo, lel. 05735-1456.

Huisarts 19-20 augustus dr. Sterringa. School-
straat 9. tel. 1255.
Alleen voor dringende gevallen Is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tol deze
spreekuren kunnen wachten, gaame altijd éérst
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tol 12.30 uur en van 13.30 tol 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recepl aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tol 10.15 uur en 17.15 toM 7.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

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

Tandarts 19-20 augustus J.H.H, de Lange,
Lochem, tel. 05730-54357. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingslijden van hel
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12,00 uur en van 13.00 lot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag geslolen; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
geslolen: vrijdag van 09.00 lot 12.00 uur en van
13.00lot 17.00 uur.

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraal

11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
• i i n.'org, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 cl/min),

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

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

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo. tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp lel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje augustus: mevr. v.d. Berg, tel.
6875, b.g.g. 1940. Graag bellen voor 8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcenlrum Hat Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenlsdiensl meidadres lel. 06-S212240.

Stankmeldingsnurnmer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingslijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag:
9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934,

l nf od ierenbeschermi ng
Tel. 05752-6668.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
lel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs, afspraak.

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366-

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

VIËRAKKËR - WICHMOND
Hervormde kerk Wiehmond
Zondag 20 augustus 10.00 uur ds. H.B. de Nee-
ling, Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 19 augustus 17.00 uur EucharisiiHviH-
rlng, Dameskoor.
Zondag 20 augustus 10.30 uur Oogstdank, bij
deVeldkapel.
Weekend- Wacht-Pastores: 20-21 augustus
Pastoor J. Lammers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-343-10 — Politie
dag en nacht bereikbaar, lel. 05752-1230.
Streekziekanhuis Hel Nieuwe Spitiaai. Ooyer-

hoekseweg 8. tel. 05750-92911.
Afspraakbureau lel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15,00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur, Hartbewaking en intensive care dagelijks
15,00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg),
Kraamatóeting 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
zondag middag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uilleenposl Vierakker-Wichmond Si. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Vordense jongeren
terug in eigen land
Dit jaar was het weer de beurt aan de
Nederlandse jongeren van Operation
Friendship om de vleugels eens uit te
slaan. Zo reisde erccn samengestelde
»roep (bestaande uit mensen uit Vor-
den , Warnsvcld en Zutphen) naar
Glen Gothcrs in Schotland. Geduren-
de 2 weken verbleven de jongeren bij
gastgezinnen en werkten ze een echt
OF-programma af. Het Schotse pro-
gramma bestond onder andere uit ccn
kennismaking voor ccn paar nachten
in een Lcatarc en bezoeken aan enkele
Schotse Kastelen. Naast het mooie
weer werd ook genoten van de stad
Edingbureh.o c*

Ook reisde ccn Vordense groep dit
jaar samen met nog 3 andere Neder-
landse groepen naar Massachussets

en wel naar Grafton nabij Boston.
Ook zij hadden tradi t iegetrouw een
kenningsmakingskamp en wel op
Tackel Iskmd. Vertier waren er de di-
verse uitstapjes zoals twee dagen naar
Boston, het strand en kanovaren.
Maar het hoogtepunt was toch wel de
2-daagsc reis naar New York. In New
York werd overnacht in hel Y.M.C.A.
en liep de Vordense jeugd 's avonds
over Broadway. Ook het Hard Rock
Café en de United Nations werden
niet vergeten.
Beide groepen k u n n e n terugkijken op
ccn geslaagde reis. Volgend jaar is
Vorden weer aan de beurt om te ont-
vangen. Verwacht worden in elk ge-
val Schotten en Amerikanen, maar
misschien toch ook wel weer een
groep uit Estland, Over 2 jaar hoopt
OF ncdcrland te kunnen reizen naar
onder andere Schotland, Amerika,
Estland, "Tsjechië en Hongarije.



OPRUIMINGS FINALE
3 DOLLE DAGEN

DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

20 '/. KASSA KORTING
op alle afgeprijsde
zomermode voor dames en heren
(ook van alle ]/2 prijzen)

mödecentrurrl

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22,7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

UUTNEUDIGING
19 AUGUSTUS CO-PRESENTATIE!!

KAS BENDJEN
Feesttent

KRANENBURG
Bi-j boer Wesselink in de wele

lEMEUGTD'RVEURNIKSINÜ
"A-j moar gezellig en op lied bunt".

(aanvang 20.15 uurf

M.M.V.

Harm oet Riessen

Duo Mix

Vordens Tienerkoor

Gebroeders Nus

'Corrie en de Rekkels"
Varken an 't spit

GEMEENTE
VORDEN

2 bos B.LOEMEN naarkeuze 8,95

WET MILIEUBEHEER
openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3,19Awb)

In a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grond-
gebied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uur, en:
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedu-
rende de openingstijden, op dinsdag van 13.30 tot
20.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
op donderdag van 13.3ü tol 17.30 uur, op vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00
toj 12.00 uur, ligt vanaf 18 augustus 1995 gedu-
rende 4 weken ter inzage het ontwerp-besluit op
de aanvraag van:

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Nieuwslad30
een nieuwe, de gehele inrichting
omvallende vergunning voor het in
werking hebben van een drukkerij

Gemeentebestuur van Vorden
deHorsterkanpa
7251 AZ Vorden
HetJebbink 13 en 13a
een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor het in
werking hebben van een sporthal
en peuterspeelzaal

naam aanvrager:
straat en huisnummer:
postkode/gemeente:
adres inrichting:
om:

naam aanvrager;
straat en huisnummer
poslkode/gemeente
adres inrichting
om:

naam aanvrager:
straat en huisnummer:
postkode/gemeente
adres inrlchling:
om:

Gemeentebestuur van Vorden
deHorsterkarnpS
7251 AZ Vorden
HetHogo65a
een nieuwe, de gehete inrichting
omvallende vergunning voor het in
werking hebben van een
gemeentewerf en opslag.

CONTACT
een goed en graag galezer» blad

<0

EXTRA RONDLEIDINGEN IN HET
PINETUM DE BELTEN

TE VORDEN

Op dinsdag 22 augustus, aanvang 19.00 uuren op
dinsdag 5 en 12 september, aanvang 17.00 uur,

worden wandelingen onder deskundige leiding in het
Pinetum De Belten georganiseerd.

Inlichtingen en aanmelding via VVV Vorden, tel.
05752-3222.

Kosten: f 5,- p.p. Kinderen f 2,50.

Geen honden meenemen.

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het ge-
meentebestuur worden ingediend vóór: 15 september
1995. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke ge-
gevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet
bekend gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met
de bedenkingen, schriftelijk aan ons college verzoe-
ken. Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek
worden ingebracht tot het einde van de termijn van 4
weken van de ter inzagelegging,

Datum; 15 augustus 1995

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, lel. 05752-7484 (doorkiesnummer), fax.
05752-7444.

"Nederland belt tot
tien" kaarten

10 oktoöer aanslaande is het zover.

Meer dan 2 miljoen telefoonnummers
•A jiii'-i V,i| hrij;v-r ...n •.•f-p'.-iiittge serie

originele wi|*igmgskaarten. In te drukken
met uw persoonlijke teksl.

Maak nu uw keuze, dan bent ü straks

bereikbaar!

accountants en belastingadviseurs
Ruurloseweg21,7251 LA Vorden
Tel. 05752-1485/Telefax 05752-1689

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN"

Het heeft even geduurd, maar 'de paal' doet het weer. Door de
blikseminslag waren er belangrijker dingen kapot. Gelukkig zijn het weer en
de tijd gewoon hun gang gegaan. Dit kunnen wij ook niet beïnvloeden.
Wel als u vragen heeft op fiscaal of financieel gebied.
Dan blijft het beste advies:

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

Slagerij Jan Rodenburg
ook uw barbecue specialist

SPECIALITEITEN

Cordon Blue

5 halen

4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Schwarzwalder

100 gram ƒ 2,75

Kip Filet in aspik

100 gram ƒ l 565

WEEKEND

Magere
Hamlappen

küo ƒ 10,45

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst

1 küo ƒ 7,95
Hamburgers
per stuk ƒ 1 ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond,/ 10,"

Rundergehakt

1 kiio ƒ 12,50

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor.

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

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

Vaporctto
stootn-

remiger
Ideaal

Tapijt

Vinyl

Tegels

Ramen

Kleding

Sanitair

Meubels

Ovens

Plavuizen

Koelkasten

Parket

En veel meer

Op vrijdag 18 augustus
van 15.00-21.00 uur
en zaterdag 19 augustus
van 10.00-16.00 uur.

SÜPERSCHOOW

door

n met stoom
wordt 't

en door schoon.
Voor

Expert

te ver.
^ Extra lage prijien

J door gezamenlijke
inkoop.

Gratis een jaar
) lang Expert

All-Risks-Garantie.

Gratis Thuis-
•) bezorgen

en Aansluiten.

GratisOmruil-

Nieuw in Nederland.
De Vaporetto stoomreiniger.
Reinigt werkelijk alles. Met
alleen maar stoom. Dus zonder
zeep, zonder chemische midde-
len. Ongelooflijk, maar waar.
Bespaart u zeeën van tijd en han-
denvol geld, U kunt zovéé! met
dit apparaat, dat moet u met
eigen ogen zien. Daarom geven
wij een

sensationele
demonstratie!

Oe Vaporetto stoomreiniger:
• Verwijdert vuil en vlekken met

alleen leidingwater, dus zonder
milieubelastende reinigings-
middelen.

• Doodt microscopisch
ongedierte, zoals hulsmijt.

•Werkt besparend, zowel in
tijd als geld.

• Wordt geleverd met vele hulp-
stukken. Zelfs met strijkijzer!

Zo wordt schoonmaken een fluitje
van een cent. Trouwens, u kunt er
zelfs behang mee verwijderen.
Overtuig uzelf.

Betaalgemak
met de Expert
Creditcard.

eitpert ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLD.), TELEFOON 05753 - 2511



Wij zijn erg blij met de geboorte
van onze zoon

Danny

Hij is geboren op 8 augustus
1995, weegt 3290 gram en is 49
cm lang.

Henk en Ans Denkers

Brinkerhof 6
7251 WR Vorden
Voor bezoek even bellen
05752-1100

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

Mlan
Hij is geboren op 12 augustus
1995, weegt 3700 gram en is 52
cm lang.

Zijn dolgelukkige
ouders en zusje zijn:
Eddy en Wilma
Hulshof-Stegerman
Pamela

Pipeluurseweg 2a
7225 ND Olburgen

Als een kostbaar geschenk is
ons een dochter toevertrouwd.

Lotte
15 augustus 1995

Bert en Petra
de Jonge-Teela

Molenweg 7
7251 ED Vorden
05752-1806

Hoera!
Eindelijk is het dan zover,
wij kunnen u laten horen,
dat er bij ons
een zoontje is geboren.

Me/s
Johannes Nicolaas

15 augustus 1995

Bert en Angela
Lichtenberg

De Bongerd 26
7251 CD Vorden

Ons huwelijksfeest op 11 augu-
stus jl. is onvergetelijk.
Iedereen die hieraan door aan-
wezigheid, gelukwensen, bloe-
men o( cadeaus heeft bijgedra-
gen willen wij langs deze weg
dan ook heel hartelijk bedan-
ken.

Han en Diana Schut

Hazelnoot 17
7261 HC Ruurlo

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER l

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. Q5750-15410

STUDENTEN

Voor voordelige
meubels

naar

MeubelKoopjes

Molenhoek
„naast Edah"
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1286

Henk Denkers
&
Debora Slokkers

scheuren op 24 augustus 1995 naar
het gemeentehuis 'Kasteel Vorden'
waar om 11.45 uur het 'groene licht'
wordt gegeven.

Ons adres:
Addinkhof 7
7251 VE Vorden

Wij gaan trouwen op vrijdag 25 augus-
tus 1995 om 10.00 uur in het gemeen-
tehuis van Vorden.

Ronald Hoenink en
Linette Norde

Rodenburgstraat 53
6811 HN Arnhem

J. Kettelahj

£
CAFÉ - REST. - DIV. ZALEND

,lc3Herherg"T
^ DORPSSTRAAT 1 0 - VORDEN ^

presenteert 1 9 augustus a.s. vanaf 23.00 uur

Red Lights
m. m. v. Henkie.

Op maandag 21 augustus 1995
hoop ik

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem

BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734-1202

famitie Buffet
ZONDAG 20 AUGUSTUS

aanvang 17.30 uur

Koude en warme
gerechten ONBEPERKT

25.- p.p.
BESLIST RESERVEREN!

85 jaar te worden. •

Receptie vanaf 20.00 uur in zaal De
Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Prins Clauslaan 17
7251 AS Vorden

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je ha/1 heelt voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit.

Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze
lieve zorgzame vader en opa

ALBERTUS BOERS

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden: Dini en Ab
Carla en Harry
Emmy en Eric

Gieten: Henny en Harry
Elly en Erwin
Sandra en Ange!

Zutphen, 9 augustus 1995

Correspondentie-adres:
De heer A.J. Jansen
De Hanekamp 15, 7251 CH Vorden

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

'Vaste mts van mijn behoud.'

Na een moeilijke periode en een liefdevolle ver-
zorging in verpleeghuis 't Slingerbosch te Zut-
phen, is nog onverwacht overleden mijn huisge-
noot en onze vader, groot- en overgrootvader

GERRIT VLIEM
sinds 21 juli 1964 weduwnaar van

Hendrika Johanna Remmelink

4 februari 1910 111 augustus 1995

Vorden: J. Broijl-Teunissen
Nunspeet: Henk en Nicolien

Vorden: Chris en Reini
Gerrit en Alie
Piet en Riek
Drikus en Dinie

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 11 augustus 1995

Correspondentie-adres:
Waarlerweg 2
7251 NE Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voshcuvetwegé
726ll'DRiiurin

Oud Hollandsche nostalgische
BUITEMVERLICHTING

Brievenbussen

Lassen en verwerken
van roes t vrij staal en
aluminium

Verkoop en reparatie v.in
STAMNRICHTING

Consrrucliewerk en
L LIS werk

Smederij
Borgonjen

Tel.:05735-2761
Fax:05735-2761

Patsstceg2a
7261 KTKuurlo

Te!.: 05735-3730

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; eiketegel mearf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. ofln-
llchtlngenf 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contacljes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
12,50 administratiekosten In reke-
ning 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 plaat-
sing.

• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Bel 05753-2370.

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk start met de
nieuwe cursussen op maan-
dag 28 augustus 1995. Inlich-
tingen en opgave: Ap Peters,
tel. 08344-1436 of Lucia Mul-
link, tel. 08342-2361.

• TENTOONSTELLING Ineke
Metz in Art Garden Wich-
mond van 20 augustus tot 20
september. Openingstijden: vr.
en za. van 10.00-17,00 uuren
op afspraak. Info: 05754-1587

• Wilt u f 50,- beleggen om
minimaal f 2.500,- per maand
naast uw huidige baan part-
time bij te verdienen?
Schrijf dan een briefje met uw
telefoonnummer onder nr. V 21 -
1 bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Verse anjers van het land,
ruime kleurenkeuze bij
J. Schoenaker, Vierakker

• NIEUW IN RUURLO: cara-
vanstalling in een gesloten,
bewaakte fabriekshal.
Tel. 05735-3889 b.g.g. 05440-
61121

• GEVRAAGD: woonruimte
voor 1 persoon in omgeving
Vorden-Keijenborg.
Tel. 08387-2141, na 19.00 uur
bellen

• TE KOOP: aardappelen-,
sla-, andijvie-, prei- en boe-
renkoolplanten. Volop bloem-
kool. A. Snellink, Bekmansdijk
4. Vorden. tel. 05752-6876

• WATERBRON. Wilt u een
puntstuk in uw tuin voor het ge-
bruik van eigen grondwater?
Bel dan: 05752-2881

• Openlucht-dienst op VLO
donderdag 17 augustus om
17.30 uur. FM 107,4 kabel 87,5
MHz

• Maar IK bepaal met WIE!!
HENKIE

• KOMEN AANVLIEGEN:
witte sierduif. Tel. 05752-1050

• AANGEBODEN tot plm. half
nov. '95: oppas voor hele da-
gen, 18 jaar, beschikbaar ma.
t/m do. event. ook 's-avonds.
Tel. 05752-4221

ZOMERSE AANBIEDINGEN

...ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN...
in wel 30 soorten

DIT WEEKEND;

KERSEN-ROOMVLAAI
met royale kersen vulling

lekker fris en goed voor 12 flinke punten

nu 16,50

BOSVRUCHTEN-
VLAAI

gevuldmet 9 verschillende bosvruchten
goed voor 6 punten

DIT WEEKEND voor 8,50
NIEUW!

ROOMBOTER
COCOSMACRONEN

Echt lekker!

5DIT WEEKEND %J voor maar 4,50
zie ook onze dagaanbiedingen

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

E.M. Muziekprodukties
zoekt geschikte

spreek/
zangstemmen

voor radio-commercials,
zowel vrouwelijk als mannelijk.

Wanneer u uw stem geschikt acht voor
radioreclame,

bel dan E.M. Muziekprodukties. tel.: 05752-4264
(Mare).

Wij gaan met vakantie

van
maandag 21 augustus
tot en met
maandag 4 september.

Dinsdag 5 september staan wij weer
voor U klaar!
P.S. Zaterdag 19 augustus zijn wij na 12.30 uur gesloten.

KEURSLAGER
DICK VLOGMAN
Zutphenseweg 16-7251 DK Vorden

KEURSUCER Tel. 05752-1321

fi
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Vrijdag en Zaterdag
gaat de echte groenteman op de

GRIEKSE TOER
GELDIG donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus

VARKENS-
BIEFSTUK

ELKE GRATIS

Speciaal aanbevolen vleeswaren:
Bij aankoop van 200 gram vleeswaren

50 gram GRATIS naar keuze!

Keurkoopje voordit weekend:

RUNDERGEHAKT

9 Q*>• v v

SPECIAL VLEESWAREN-
VAN DE WEEK: SPECIAL

KEURSLAGER
BROCHETTE

gekruid varkensvlees
afgewisseld met

schijfje ui

100 gram 2,45

BARBECUE
SALADE

(aardappetsalade +
ananas + spek)

250 gram 3,75

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zulphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

GROTE

GALIA MELOEN

per stuk 2,95

KOOL-
RAUWKOST

250 gram 2,50

KOMKOMMERS

1,952 sluks

Aanbiedingen maandag,
dinsdag en woensdag:
zie bord bij de winkel!

de
echte

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

SURINAAMSE
PUNTJES

nu 5 2 75\J VOOr £my t \J

KWARKBOL
2,95

VORDENSE
VLAAI
met een heerlijke

meloenbavaroiseen vruchten

nu voor 10,-
Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN- TEL 1334



•rui

Zutphensewcg 24 Tel. 05752-1514 meubelen Eibergen
JAV. Httgcmanslraal 5 TeT05454-74i90

Voor inlichtingen:
HAVI reizen

Busverhuur
HARREN
Klarenbeekseweg 14-Voorst
Te!.0575B-1334

TAPTOE BREDA
Met de bus naar de taptoe in Breda?

31 augustus

Vertrek: 17.30 uur

(50,-p.p.
(inclusief entreebewijs)
(Qij voldoende deelname)

Zorg van
persoonlijk
i J

niveau
Bel vrijblijvend voor informatie over:

• Thuiszorg
m Kraamzorg
m Persoonsgebonden budget
m Thitisbehandcling

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.

05750 - 16463
Regioburtiau Midden-IJsse!, Rustoordlaan 45F, 721 1 AW Eefde

NIEUWE WINKEL!!
NIEUWE KOLLEKTIEÜ

op woensdag 23 augustus
houden wij

OPEN HUIS
van 16.00 tot 21.00 uur

Kom kijken naar onze totaal nieuwe winkel,
waar we de waanzinnig mooie najaarskollektie
nog beter kunnen presenteren.
DUS ...TOT ZIENS bij

the;

CORNER

o be

5e Wim Kuijper
D1 PUPILLEN

VOETBAL-TOERNOO
Deelnemersveld:

zaterdag 19 en zondag 20 augustus
op het gemeentelijk sportpark te Vorden
aanvang beide dagen: 10.00 uur

AJAX - FEIJENOORD - PSV - WILLEM II - MW - WV
KNVB afdeling ARNHEM - KNVB afdeling GELDERLAND - NORWICH CITY - VOETBALVERENIGING VORDEN.

Gesponsord door:

't Olde Lettink

VORDEN

makelaars- en
assurantiekantoor

van Asselt - Huitink - Vlogman

„Un de ytoene

Ijr fo to - f i lm-v ideo

Aeylemaker
*^r •/ ZUTPHEN

Sctck em

Vttot geiomte- en «fse brood- en gebakspecialiteilen

HOTEL

VORDEN

AUTOBfDKUF

Groot
jebbink
VORDEN

Uw Deawoo-dealer voor Zutphen e.o.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN NL-TELEFOON 0575 551010 - FAX 551086
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA



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

Donderdag 17 augustus 1995
57e jaargang no. 21

Politie Varia
Vorden

Verslaggever Weekblad Contact rijdt mee in 19e Kastelenrit:

Kringloopwinkcl 'De Cirkel' uit Lo-
chcni heeft in Vorden ccn vergunning
om in opdracht van het Gewest Mid-
den Usscl grote afgedankte goederen
zoals koelkasten en diepvriezen op te
halen. Bij de politie komen de laatste
weken telkens klachten binnen van
inwoners die andere handelaren
'vroegtijdig' met de spullen er van-
door zien gaan. Aangezien dit straf-
baar is, geeft de politie de tip om deze
'handelaren' te vragen naar de ver-
gunning voor het afhalen van de spu l -
len. Wanneer ze dit niet kunnen tonen,
dient u de politie te bellen.
Zaterdag 12 augustus werd er bij een
pompstation aan de Zutphenseweg
getankt zonder te betalen. Het g i n g
hier om een lichtbruine Mazda Sta-
tionwagen met ccn Duits kenteken.
Het onderzoek in deze zaak loopt nog.
Op zondag 13 augustus werd ccn 25-
jarigc jongeman uit Apeldoorn aange-
houden nadat hij was aangetroffen in
de kelder van Villa Nuova. De man op
zoek te zijn naar ccn K2-jarige' beken-
de' van hem die in Villa Nuova ver-
blijft. Na onderzoek bl ijkt het hier om
een gebruiker van harddrugs te gaan.
De man is ingesloten door de politie
en voorgeleid aan de Officier van Jus-
tit ie. De man bekende ook ccn f ie t s te
hebben gestolen die bij de aanhou-
ding in Vorden tegen het gebouw van
Villa Nuova was neergezet. Verder
werden er vorige weck een dames- en
ccn hcrcnfïets weggehaald bij zwem-
bad 'In de Dennen'.

Ondanks warmte
toch veel bezoekers
op de Kunstmarkt
Volgens Bcrl Mens was de Vordcnsc
Kunstmarkt - die gehouden werd in
samenwerking met de VVV - een
enorm succes. Dit succes was volgens
hem mede te danken aan de uitgebrei-
de reclame die er de afgelopen tijd
voor gemaakt werd. Op het eerste ge-
zicht leek de Kunstmarkt groter dan
de voorafgaande jaren, maar met het-
zelfde aantal deelnemers als vorig
jaar bleek dat het geheel vee! ruimer
was opgezet. Diverse kunstwerken
wisselden zaterdagmiddag van eige-
naar. Als het aan de heer Mens ligt
dan komt er volgend jaar weer ccn
Kunstmarkt,

Jubileumcommissie
Ratti zoekt oud
leden voor reünie
SV Ratti houdt ter gelegenheid van
haar 50-jarig bestaan op vrijdag l sep-
tember ccn officiële receptie op het
sportcomplex aan de Eikcnlaan. Op
zaterdag 2 september heeft er ccn rcü-
nietlag plaats voor alle leden en outl-
Icdcn van de Krancnburgsc voetbal-
vereniging. De Jubileumcommissie is
op dit moment druk bezig om a l l e
oud-leden persoonlijk te benaderen.
'Maar omdat wc niet alle adressen
kunnen achterhalen, is het heel goed
mogelijk dat diverse oud-lcdcn geen
uitnodiging hebben ontvangen. Daar-
om hoop ik dal zij zich alsnog zullen
melden zodat op 2 september ieder-
een aanwezig is. Want dat zou toch
het mooiste zijn', aldus Martin Hcu-
vc l ink . De voorzitter van de jubi-
leumcommissie is telefonisch te be-
reiken via 05752-3561.

Dialectband Kas
Bendjen brengt
eerste ceedee uit
Nadat ze vorig jaar een cassette op de
markt brachten, isdc Vordcnsc dialcc-
Igrocp Kas Bcndjcn de afgelopen
maanden de studio ingedoken voor de
opname van hun eerste ceedee. De
presentatie van deze ceedee heeft
zaterdagavond plaats in ccn feesttent
in de wei van boer Wcssclink in Kra-
nenburg. Aan het concert dat Kas
Bendjen deze avond houdt zullen di-
verse gastartiesten meedoen zoals
H arm oet Rïcsscn, 'Corrie en de Re-
kels', Duo Mix. Vbrdcns Tiencrkoor
en de Gebroeders Nus. Zie ook adver-
tentie.

' Jongens, wie heeft er een paraplu voor mij?'
Verslaggever Peter Besselink van
Weekblad Contact reed afgelopen
zondag mee in de 19e editie van de
Kask'lenrit van In de Reep'n. Ge-
stoken in Middeleeuwse kledij nam
hij plaats op de Duitse parkwagen
van Jan Oonk uit Vragenden Tot
ver na de lunchpauze verliep de
tocht zonder problemen totdat in
Vierakker de regen met bakken uit
de hemel kwam. 'Jongens, wie heeft
er een paraplu voor mij?'. Geluk-
kig werd het na ecu kwartier weer
droog en leek het defilé door het
centrum van Vorden zonder pro-
blemen te kunnen verlopen. De Ha-
flinger van mevrouw Van de Wate-
ring uit Exei - die met haar koets
meereed in de Kastelenrit - stak
daar echter een stokje voor. Ver-
moedelijk door het applaudiscrcn-
de publiek dat op het terras voor
Hotel Bakker zat, sloeg haar paard
op hol en reed de ïïaflinger ter
hoogte van de Horsterkamp dwars
over de rotonde heen. Hierbij be-
schadigde de aanspanning diverse
borden en drie wachtende auto's
waarna de Haflinger zich losrukte
van de koets en er alleen vandoor
ging. Er vielen geen gewonden
maar de drie auto's liepen flinke
schade op. De koets van mevrouw
Van de Watering werd onherstel-
baar beschadigd en kan niet meer
gebruikt worden. Een live-verslag.

'Wat trekken we aan?' Deze vraag
stelde ik twee weken geleden aan
koetsier Jan Oonk uit Vragendcr met
wie ik mee op de Duitse Parkwagen
zou meerijden tijdens de 19e K a s t e l e n
nt van In de Reep'n, 'Heb j i j een
idee', kaatste hij de bal terug. Toen
Jan Oonk vervolgens hoorde dat ik
eind vorige maand de Middeleeuwse
Spelen in Zutphen had gepresenteerd,
kwam hij op het idee om tijdens de
Kaslelenril Middeleeuwse kledij aan
te trekken. Immers deze eerste koets
dateert uil het eind van de Middeleeu-
wen. Via de Stichting Middeleeuwse
Spelen Zutphen wisten wc vervolgens
drie kostuums op de kop te likken, die
we voor tic rit mochten gebruiken.
Behalve Jan Oonk zou ook zijn vrien-
din Lidi Kobus meerijden.
Wanneer ik zondagochtend om kwart
over negen de weide van kasteel Vor-
den oploop, staan de twee Huflingers
van Stal 'l Jentink van Jan Oonk al
klaar voor vertrek. 'Wat zie ju e ru i t 1 ? ' ,
lacht Jan Oonk. Gestoken in een
zwart kostuum en ccn soort huzaren-
muts neem ik plaats op de Duitse
Parkwagcn. Als ook Lidi Kobus haar
Middeleeuwse kostuum heeft aange-
trokken, rijden we naar het begin van
de kastcclwcidc waar precies om ha l f
tien de eerste rijtuigen ver t rekken .

Het rijtuig van Jan Oonk uil Vragendcr;

Als ccn van de eerste aanspanningen
rijden wc^fe oprijlaan van kasteel
Vorden aWrhting de Horsterkamp.
Het verbaasd mei hoeveel mensen ei1

op dit tijdstip al aan de kant van de
weg staan. Sommigen hebben zich al
zo gcïnstaj^rd dat het lijkt alsof ze
wekenlan,^^ het troitoir zullen ver-
pozen. Op Tic hoek van de Almcnsc-
wcg en de oprit naar kasteel Den Bra-
mel maakt zelfs de barbecue al overu-
ren. En dat om kwart voor tien 's mor-
gens. Wanneer wc richting langoed
Hel Enzcrinck rijden, valt mij weer op
wat een prachtige omgeving Vorden
toch heeft. Vanaf de koels is het een
schitterend gezicht om de diverse
aanspanningcn door de bossen van
Vorden te zien rijden. Wat dat betreft
verdiend ook hel bestuur van In de
Reep'n een pluim, want zij krijgen het
elke keer weer voor elkaar om deze
tocht met medewerking van diverse
landgoedeigenaren mogelijk te ma-
ken. Vooral de binnenkomst op het
terrein van kasteel De Wicrssc is in-
drukwekkend. Het bordje 'Verboden
te r re in ' doet vandaag geen dienst en

wordt voor één dag door alle koetsiers
genegeerd. ^h
Op het terrein van De Wie^k heeft
de tradit ionele Jcrryslop plaats. Deze
wordt verzorgd door leden van de fo-
kloristischc dansgroep 'de Knup-
duukskes'. 'Wie wil er bieri^/ic wil
er alcoholvrij?', roept Rim^ptlgrum
richting de zojuist aangekomen deel-
nemers. De vrouwelijke leden van de
dansgroep gaan rond met frisdrank en
sterke dranken. 'Doe mij maar ccn
Jerry', zegt de heer Jansen uil Deven-
ter die met ecen tentwagen meerijdt
aan de tocht. 'Want het is niet voor
niets ccn Jcrrystop. Dan moet je ook
jcrry drinken'. Via de Wiersseallec
gaan wc richting 't Mcdlcr. He terras
van 't Wapen van 't Medler zil bom-
vol en het publiek applaudisccrt bij
elke koets die langs komt. Wat dat be-
treft l i jkt het soms net alsof je de Ko-
ningin bent. Iedereen klapt, iedereen
zwaait. En er worden tientallen foto's
van de koets gemaakt. 'Als wc van ie-
dere fotograaf die ccn kiekje van onze
koets maakt ccn gulden krijgen, dan
worden we nog r i jk ' , zegt Jan Oonk

gekscherend. Rond twaalf u ui' keren
we weer terug op de weide van kasice l
Vorden, waar 's ochtends diverse de-
monstraties werden gehouden door
Stal Meijer en Stal Hammcrs. Op het
moment dat wij terug
keren van de u c l i i c n d r i l zijn deze de-
monstraties net afgelopen. De lunch
is goed verzorgd door tic verenig ing
In de Reep'n. Wal dat betreft komen
de deelnemers nicls te kort. Tijdens de
lunchpauze spreekt burgemeester
E.J.C. Kamerling de mensen op de
kastcelweidc loc alsof hij is toegetre-
den tot het vrijwilligerskorps van de
p l a a t s e l i j k e VVV. 'Vorden heeft ccn
prachtig landschap en daar passen
deze schitterende authent ieke r i j tu i -
gen uitstekend bij. Ik wens dcdcelne
mcrs veel succes t i jdens de middagri t .
Hn ik hoop dat u de paraplu niet nodig
hcel'r, aldus K a n erling duidend op
de donkere wolken die zich samen-
pakken boven Vorden.
De mïddagril gaat r i ch t i ng Delden en
Wichmond. Op het moment dat wijdc_
oprijlaan van kasteel Sudcras op-
draaien, begint het keihard te plenzen

en komt de regen met bakken uit de
hemel. De 92-jarige gastvrouw M.
van Nispcn tot Scvenacr zit onder ccn
grote parasol en trekt zich niets aan
van de regen en zwaait ons lachend
toe. De stemming op de koets wordt
er echter niet beter op. 'Jongens, wie
hcc.fl er een paraplu voor mij?' , roep
ik naar enkele mensen op de Vicrak-
kersestraatweg. Deze staan echter
hun paraplu niet af. 'Wat stom dat we
nicls hebben meegenomen tegen de
regen', zeg ik tegen Jan Oonk. Lid i
Kobus klaagt dat haar Middeleeuwse
kostuum afgeeft. De roze bics waar-
mee de jurk is afgewerkt, laat name-
lijk lelijke vlekken achter op haar wit-
te jurk. 'Ik hoop dat we het weer
schoon krijgen', zegt Lidi. Gelukkig
stopt het na ccn kwartiertje met rege-
nen en val t het defilé door het centrum
van Vorden niet in het water. Wanneer
wc via de Almcnscwcg de Burge-
meester Gaüecstraat indraaien, ver-
baas ik me over de grote hoeveelheid
mensen die is afgekomen op de I9c
editie van de Kastc lenr i t . Het l i j k t wel
alsof de hele regio is uitgelopen. Inde
Dorpsstraat staan honderden mensen
en de tcrasscn zitten bomvol.

Rond tien over vier slaat het noodlot
toe. De Haflinger van mevrouw Van
de Watering uit Exel - die met haar
koets meerijdt in de Kastelenrit - slaat
op hol. Het applaudiserende publiek
op hel terras voor Hotel Bakker is h ie r
vermoedelijk de oorzaak van. Ter
hoogte van de Horsterkamp rijdt de
aanspanning dwars over de rotonde
heen. Hierbij beschadigt tic aanspan-
n i n g diverse borden en drie wachten-
de aulo's waarna de Haflingcr zich
losrukt van de koets en er alleen van-
door gaat. Even later wordt het paard
teruggevonden in de omgeving van
Mecks Meubelen aan de Ruurlosc-
wcg. L:r val len gelukkig geen gewon-
den maar de drie geraakte auto's lo-
pen wel f l inke schade op. De koets
van mevrouw Van de Watering wordt
onherstelbaar be-JiaJigd en kan niet
meer gebruikt worden. Ondanks dit
ongeluk kan de vereniging In de
Rccp'n toch terugkijken op ccn ge-
slaagde Kastelenrit. Voorzitter Johan
Morde is dan ook ccn g e l u k k i g man.
'Ik ben blij dat er bij het ongeluk inde
Dorpsstraat geen gewonden zijn ge-
vallen. Want dat zou niet leuk geweest
z i j n . Verder is de tocht perfect verlo-
pen', aldus Nordc. Nadat ik Jan Oonk
en Lidi Kobus bedankt heb voor het
feit dal ik een dagje mee mocht, ver-
trek ik r icht ing huis. Bij hel verlaten
van de kastecKvcide hoor ik nog net
dat de koets van tic heer J. Hamann uit
Vorden wordt uitgeroepen tot de
'schoonste geheel' van de koclsen-
tocht van Inde Reep'n.

VLO zendt
openluchtdienst
alsnog uit op radio
De opcnluchtdicrfsl die op 6 augustus
bij kasteel Vorden werd gehouden en
door een kabclbreuk niet op tic radio
kon worden uitgezonden zal deze
weck alsnog te horen zijn. De Vorden-
sc Lokale Omroep zal de dienst uit-
zenden op donderdag 17 augustus in
de late namiddag. Voor meer informa-
tie zie advertentie.

Galeriek
Na het succes van vorig jaar is er ook
deze zomer weer ccn artistieke happe-
ning in en rond de galerie van de Vor-
dcnsc kunstenares Riek Schagen aan
de Nieuwstad 2-4 te Vorden. Het be-
looft een feestelijk gebeuren te wor-
den vol geur en kleur. De deelnemers
aan deze expositie zijn Wim Jansen,
Bo Schut, Annet Zooitjes, Carla
Schagen, Geertje van de Woudc, Wim
Schagen en Riek Schagen. De exposi-
tie wordt gehouden op zaterdag 19 en
zondag 20 augustus.

Landbouwfederatie
De Vordense Landbouwfederatie
houdt op dinsdag 5 september haar
jaarlijkse zomerexcursic. De reis per

bus zal de deelnemers brengen bij hel
nieuwe rundvee-fokbedrijf van de fa-
mil ie Wull ink te Zecwoldc in de Flc-
vopolder. Wullink is vorig jaar v a n u i t
Voorst naar de polder verplaatst. In
Zecwoldc kan derhalve ccn zeer mo-
dern bedrijf bezichtigd worden. Natie
lunch wordt ccn bezoek gebracht aan
de Zaanse Schans. Uiteraard zal de
tlag traditiegetrouw met een diner
worden afgesloten.

Wedvlucht
De duiven van de Vordensc Postdui-
vcnvereniging vlogen op 5 augustus
en 12 augustus terug vanaf Quirain
naar Vorden. De afstand bedroeg 263
km. Uitslag 5 augustus: A.A. Jurricns
1.3,5,6,7,8, 13, 19; G. en H. Boes-
veld 2: G. A. Wcssclink 4, I I . 14, 18,
20; Mevr. Oldenhavc 9. 12; H.A. Ey-
kclkamp en Zn. 10; C. Bruinsma 15,
16; H.W. Oldcnhave 17. Uitslag 12
augustus: G. en H. Bocsvcld l, 2;
G.A. Wcssclink 3,6, 15, 18; A.A. Jur-
ricns 4, 5, 7, 8,9, 10, 1 1 , 14, 17; W,
Oldcnhave 12, 16; Mevr. Oldenhavc;
13,19; C. Bruinsma 20.

Zwemwedstrijden
Op zaterdag 2 september worden er in
zwembad 'Inde Dennen' de Vordense
zwemkampioenschappen gehouden
voor jongens en meisjes. De afstan-
den zijn 25 meter vrijeslag, 25 mctcr
rugslag en 25 meter schoolslag. Om

kampioen van Vorden te worden d ien t
men op alle afstanden uit te komen.
Vanaf vandaag kan men zich opgeven
aan de kassa van het bad en wel voor
de volgende Iceftijds categoricn: O
l/'m l O jaar, 1 1 l/m 14 jaar en 15 jaar
en ouder. Naast dit zwcmgcbcurcn
wil de organisatie nog graag ccn fami-
lie esUife t te organiseren van 4 maal 25
meter vrijcslag. Voor deze estalctte
moeten naast de ouders twee kinderen
deel uit maken van de cstafetteploeg.
Voor alle winnaars en winnaressen
zijn er prijzen te winnen voor de di-
verse afstanden. Hel organiserende
badpersoneel hoopt op ccn goede be-
langstelling van üe Vordense jeugd.

Graafschap
Op zaterdag 12 augustus werd in Bar-
chem het concours voor ponics ge-
houden. Nikki Wocstencnk van LR &
PC de Graafschap werd eerste niet
Igor i nde L-drcssuur met 172 punten.
Gcrreke Wundcrink behaalde met
S imba twee maal een tweede prijs met
154 en 159 punten. Femma Wcescls
werd met Sky in de L-drcssuur
tweede met 175 en derde met 163
punten. Inge Rcgclink werd met Lady
tweede in de M l-dressuur met 154
punten. Janneke Hcuvelink behaalde
met Polly een eerste prijs in het
L-springcn. Rinie Heuvelink werd
met Gorby derde in het L-springen.
Anja Stokkink wcrtl met Ju l l i a derde
in het B-springen. Josc Winkel werd
met Dafncr zesde in het B-springen.

A r t s e n o p h o u d e n

. . -ONDERGRENZEN

We bieden overal noodhulp, zonder onderscheid naar
ras, religie of politieke teleur. Word donateur. Giro 4054.



ENDA
AUGUSTUS:
Iedere dag S WO V Open Tafel in de
Wen me.
JeudeboiilesbaanbijdeWehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
16 VVV Avondwandeling,den

Bramel
16 VVV Rondleiding Kasteel Vordcn
16 Lindesc Molen,

Theatervoorstelling
16 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lcttink
17 Marktplein, Spookritperfiets,

VVV
17 VVV Rondleiding, kasteel Vorden
19-20 Wichmond-Vicrakkcr,

vogelschietcnen
fietsoriëntcringstocht

19-20 v. v. Vordcn, Wim Kuiper-
toernooi

20 Oogstdankvicring,Vcklkapcl
Vicrakker-Baak

21 VVV Rondleiding Kasteel Vordcn
23 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
27 HS V de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie senioren
30 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
30 Welfare hand werken. Wc h me
31 HS V de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugd

SEPTEMBER:
ledere dag SWOVOpcnTafcl in de
Wc h me.
Jeu de boulcsbaan b i j de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
6 ANBOKlootschietenbij'tolde

Lcttink
7 HVGdorp,fietstocht
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum

13 Welfare handwerken, Wehme
13 ANBOKlootschietenbij ' tOlde

Lcttink
leSWOVHobbybcurs,

Dorpscentrum
17 Fietstocht Volksfeest Linde
17 H S V de Snoekbaars, onder! inge

kompetitie
19 NC VB ds. L. Schuurman, Geloof

en politiek
20 HV Gdorp, Reisverslag fum.

Rosse l
20 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lcttink
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
21 Toneelavond Volksfeest Linde
22 Vogelschietenen gooien,

Volksfeest Linde
23 Volksspclcn en slotbal. Volksfeest

Linde
24Herfsttoertocht,VRTCde

Achtkastelenrijders
24 HSV de Snoekbaars,

Lcdcnwcdstrijdcn Hengelo/
Vordcn

27 ANBOKlootschietenbij ' tOlde
Lcttink

27 Welfare najaarscontactmiddag,
Wehme

Medlertol
De Oranjecommissie Medlertol had
afgelopen zondag in totaal 45 deelne-
mers aan de fictsoricnteringsrit die
gestart werd vanaf 't Wapen van 't
Mcdler. De rit van 25 kilometer liep
via de Brandenborg, landgoed Ruur lo
en Varssel weer terug naar het Medlcr.
De volgende groepen hebben zich in
de prijzen gefietst: l Groep Ncerlaar-
Mcyerink, 2 Groep Groot-Nulend, 3
Groep Fokkink.

Kenteken in auto
graveren als
diefstalpreventie
SAB Autobeveiliging is ccn gespe-
cialiseerd bedrijf dat kentekens in
auto's graveert. Zaterdag 19 augustus
zal een team van SAB Autobeveili-
ging op het Marktplein in Vorden
staan. Er worden in Nederland steeds
meer auto's gestolen. In 1994 waren
dal er ruim 40.000. Diefstal van
auto's blijft allang niet meer beperkt
tot de dure exclusieve merken en mo-
dellen. Integendeel. Hel aantal 'ge-
wone' middenklassers dat spoorloos
verdwijnt, is de laatste jaren enorm
gestegen en aan die groei lijkt voorlo-
pig geen einde te komen.
Autodieven proberen de gestolen
voertuigen zo snel mogelijk het land
u i t Ie werken. Daarom werd het nood-
zakelijk ccn methode ie vinden waar-
door de diefstal zou worden terugge-
drongen. Deze methode is er in de
vorm van het graveren van het kente-
ken in de ru i ten . Licn auto met gegra-
veerde ruiten is voor ccn dief n i e t erg
aantrekkelijk. Want alleen liet kente-
ken verwisselen is dan niel meer vol-
doende om -niet tegen de lamp te lo-
pen. Ook alle ruiten moeten worden
vervangen en dat is ccn kostbare aan-
gelegenheid. Zie ook advertentie.

ULLETINy ORDEN
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VERKEERS-
MAATREGELEN

In de periode van 19 tot en met 26
augustus 1995 houdt de s t icht ing
Oranje Comité Vierakker-Wichmond
de jaarlijkse feest weck. In verband
daarmee gelden de volgende ver-
keersmaatregelen:
1. door plaatsing van borden model

Cl en C16 van het RVV 1990,
wordt een gedeelte van de Baaksc-
weg vanaf de Ricthuisweg tot de
Bccklaan op 19 augustus 1995 van
19,00 tot 24.00 uur afgesloten voor
alle bestuurders, inclusief voetgan-
gers;

2. door plaatsing van borden model
El van het RVV 1990 wordt op de
Becklaan van 19 tot en met 27
augustus 1995 van 19.30 tot 23.30
uureen parkeerverbod ingesteld;

3. door plaatsing van borden model
Cl van het RVV 1990 wordt de
Dorpsstraat, de Hïickfortcrweg
vanaf de Dorpsstraat tot aan de
Baakscweg, de Vienikkcrse.slraat-
weg vanaf de Baron van der Hcy-
denlaan tot aan de Boshuiswcg en
de Bccklaan op 26 augustus 1994
van 12.00 tot 15.30 afgesloten voor
alle bestuurders.

Op 23 augustus 1995 vindt de 20e
wielerronde van Wichmond plaats. In
verband daarmee geldt de volgende
verkecrsmaatregc l:
- afsluiting voor bestuurders van de

Dorpsstraat, Hackforlcrwcg vanat '
de Dorpsstraat tot aan het pand Ba-
ron van derHcydcnlaan 21, Baron
van der Heydenlaan en de Vicrak-
kersestraatweg vanaf de Baron van
der Heydenlaan lot aan de Bcckcn-
straat in Wichmond door plaatsing
van borden model C l van bijlage l
van het RVV 1990 op woensdag 23
augustus 1995 van 17.30 tot 21.20
uur.

" T /
'r™ERGVNNINGEN
Op 8 augustus 1995 hebben I M M •
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
- L.B.M. Westerhofvoorhetvergro-

tcn van ccn woning op het perceel
Pictcr van Vollcnhovcnlaan 8 in
Vorden;

- B. Vonrtman voor het bouwen van
een serre op hel perceel Brinkcrhof
86 in Vorden;

- J.H. Besselink voor het bouwen
van ccn mcstkclder annex olie-op-
slagruimte op hel perceel Maaldc-
rinkwcg 6 in Vordcn;

- Atomica Homnia Kunststoffen
B.V. voor hel plaatsen van een t i j-
delijk kantoorgebouw op het per-
ceel Handelsweg 2 in Vorden:

- J.R. Fokkink-Wcnsink voor het
verbouwen van een varkensstal lot
open front stal op het perceel Rom-
mcldcrdijk 2 in Vordcn;

- G. van der Craals voor hei bouwen
van een woning met garage op het
perceel Ludgcr l in Wichmond;

- H. Janssen voor het bouwen van
een bergruimte op het perceel
Christinalaan 3a in Vordcn:

- H.J. Bargcmmi voor hel vergroten
van een woning en het bouwen van
een kapschuur op het perceel Stro-
d i j k 4 i n Vordcn.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u op de secretarie bij de
scktor grondgebied navragen.

UTelefoon gemeente: 05752-7474.
UTelefax gemeente: 05752-744-1.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester KJ.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M, Aartacn-dcn Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur i-n
volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderjje-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
II.00 uur en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie von
liet gemeentehuis.

Hetcollege van burgemeester en wet-
houders heeft de volgende meldingen
geaccepteerd:

- G.J. Kip voor het bouwen van een
carport op het perceel Ruurlosc-
weg 14-16 in Vordcn:

- J. Otter voor het bouwen van een
bergruimte op het perceel Vogel-
zang 28 in Wichmond.

- melding (art. 8.41 Wet milieube-
heer) van R.A.J. Verhei j voor liet
wijzigen van ccn hcrs tc l inr icht ing
voor motorvoertuigen op het per-
ceel Handelsweg 4 in Vordcn:

- melding (art. 8.41 Wet m i l i e u b e -
heer) van H. Sahin voor het ui t-
breiden van een horecabedrijf met
een terras op het perceel Zutphen-
scwcg l in Vordcn.

x

HET TEKEN VOOR HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVflL

Opprodukten dio na
- • -u 1 1 l • . - • - ; hnr
houdelijk chemisch
afval horen, staat
sinds kort dil teken.
Ziel u dit teken, houd
het afval dan apart en
tever hei in op de
gebruikelijke manier.

Zo werkt u mee aan een beter milieu,
•oor dank.

Meer weten? Bel voor een gratis folder,
i • iuliecentrumVROM:079-449'149

Weekendrecept
Vlogman
Ananasburgers met pikante rijst
Bereidingstijd: 30 minuten.

Benodigdheden voor 4 personen: 2 oudbakken bruine boterhammen,
Ik lc in ei, kcrric, 350 gram mager rundcrgchaki of tartaar, l blik (241
gram) met 4 schijven ananas, peper, zout, worccslersaus, 100gram mar-
garine of boter, 2 middelgrote zeer fijngesnipperde u i en , l geperst
tccntjc knoflook, l/2 ütcr tonuuensap, l tomaten- of \ lecsbouil lonlablet ,
300 gram droogkokcndc rijst, l thcclcpel suiker, 30 gram bloem, toma-
tenketchup, plukjes peterselie

Benodigd keukengerei: grote kom, zeef, kleine kom, bord, vlees- of
rijslpan, kuekepan

Bereidingswijze:
Vcrbi^kcl het brood in de kom. Breek daarin het ei en strooi^^imver
'/2-3/^ptelepel kcrrie. Maak het brood fi jn met een vork cnljrig het
vlees erdoor. Laat de schijven ananas u i t l ekken . Vang hel vocht op.
Meng 2-3 cctlcpcls ananassiroop door het gehakt lot het smeuig is. Maak
hel gehakt pikant van smaak niet peper, zout en won.vstcr.saus. Vorm van
het gehakt 4 platte sch i jven . Leg die op het bord afgedekt in de koelkast.
Laat^wram margarine warm worden in de rijstpan. 1-Yuit da;^fcondcr
af cn^ro omscheppen, de ui en het knoflook goudgeel. Schenk^w tomu-
tensap in de pan. Voeg het bouillonlablet toe en laat dat in de vloeistof
oplossen. Was intussen de rijst in de zeef met veel stromend koud water.
{Lees voor het wassen de aanwijzingen op de verpakking . Surinaamse
rijst bjivoorbeeld mag nie t worden gewassen.) Schud de korrels goed uit
en doe ze in de pan. Roer lot de inhoud kookt. Voeg l thcclcpel suikeren
4ccllcpels warm water toe. Sluit de panen laat de rijst op de getemperde
warmtebron gaar worden. Strooi wat kcrrie op de schijven ananas.
Bestuif ze aan beide zijden met bloem. Verwarm 20 gram margarine in
de kockcpan. Bak daarin de ananas aan beide zijden mooi van kleur.
Houd de ananas warm op een bord of bijvoorbeeld op het omgekeerde
deksel van de rijstpan. Laat de rest van de margarine goed warm worden.
Bak, zodra hel schuim van de margar ine is weggetrokken, de hambur-
gers even aan. Laat ze daarna aan beide zijden mooi van kleur worden in
10-15 minu ten . Controleer of'de rijst gaar is. Leg dan het deksel enigs-
zins schuin op de pan. Spoel de serveerschaal om met kokend water.
Breng de rijst met een vork over in de schaal. Op deze manier blijven de
korrels het best intact. Leg de hamburgers op de rijst! Gameer het vlees
met de ananas, tomatenketchup en plukjes peterselie. Schenk de rest van
de ananassiroop bij de jus in de koekcpan. Voeg daaraan wat worcesier-
saus toe. Schenk üe jus in een kommetje of verdeel de vloeistof over de
rijst i n d e schaal.

Tip van de kok: Vervang hel lomalensap door de halve inhoud van een
blik (420 gram) gezeefde tomaten. Vul dil met water aan tot iets meer
dan '/> liter.

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
"k Gao effen nao Toon en Riek hen, 's kiekn boo of ut met cur is.'. 'I 'j
gaot maorendoeteurde groet n.'
Micn vrouw von ui wel goed da'k de dcurc uutgingc. Zee had un heel
spannend bock op de knccnccn dan hef ?.c maor liever neet da'j cur an de
kop zil te drammen met de n i ' j t jcsuutdckrantc of zit te nölndat ut maor
neet rcagcncn wil en ut gazon knetter vebrcnd.
Toon en Riek bunt zaotcrdagaovund wcerckommcn van un tien-daagse
busvckanisie. Zondag h a ' k c u r a l ande tillefoon ehad umme te vraogcn
of ze mctgingen naodckoctscnril lienkickn. Maordaorhadn zcginoar-
nc nao. Ze waarn nog !e m uu van de rcisc. 'Bckaf', zo al Toon zei. 'En',
zo zei Toon wietcr, 'dcpccrdczölt, netasveurugjaor, a l lcmaolenog wel
vier peutc en un stat hemmen. Zo gauw at ze wagens met vierkante heb
gao'k wel weer 's kiekn.' Now jao, 'n enen holt van pccrdc en 'n ander
van mczick.zo isutnowccnmaol .
Too bu'w d'r maor allcnc hen cwcs en heb t'r toch we! met plezier nao
ckckken, al he ' j dit zo/uuljesan al wel volle vaker ezecn. En wictcrs is ut
ok nog zo dat de luu d'r enorm volle wark met heb ummc een en ander op
touw te zctn. At l 'r dan ginmcnsc kump kiekn is t'r vcurcur ok gin aad-
ughcidmecran. Maor ge lukkug ha dn ze oavcr belangstelling neet te kla-
gen al prcbccrn un rcagcnbujjc an ut begin van de mcddag de boel in 't
water te laotn valn. In ieder geval gif ut altied un hoopgezcllughcid in 't
darp en wod t'r weerun boel luu mctzuutc eholn. Vcur mien rncugtzc ut
volgend jaor d'r röstug met deurgaon.ok zonder Toon.
Bi ' jTooncn Riek was ut volop karrnsc too'k achter de dcurc hen kwam-
mc. Ut hele aanrcch ston vol wcckflessen, de wcckkcttcl ston op ut gas-
fenuus te M (.mien en Toon zal met twee emmer vol bonen veur zich de
r i j t e l s d ' r a f t c haaln.
'Wat bun i ' j luu nog druk in tic weer.' 'Ja, ja, zo geel ut a'j met vckantsic
bunt cwcs. De jongcluu heb gaar neet nao de bonen ckekkcn. Vier em-
mer vol hè 'k L'r vandage cp luk lcn diemotallemaole inde flcssccnuuikt
wodn. Uut de diepvries lust ze ons neet dan vinnc wi' j ze te sladdcrug.
Vandaordcnpcnsc vol wark die 'w d'r andoen mot. Maor dat oaverkump
mien volgend jaor neet weer, dan bl icve wi ' j b i ' j huus . '
'Fj kont n a t u u r l u k ok gin bonen meer potncn gaon nog wel met vckant-
,sic.' 'Met zo'n hettc as dit jaor krieg ze mien neet weer Europa in. Vcur
a'j met vckanlsic gaot bu'j ccrs un wckkc druk unmic alles te regelen en
nao die ticd hc'j un wekkc ncudug ummc alles weer in de ricgc te krie-
gcn. En dan nog wcerun wckkc um bi ' j te kommen van al ut gcdoctc. Fn
üaor belaal i'j dan ok nog vief-en-twinlug honderd gulden veur. '
Mcschicn hef Toon wel geliek want met /o'n zommcr is ut naans bctter
as onder un hoge bcukc, argcns bï 'j ons in d' n Achtcrhook.

//. Leest man

Zwemdiploma's Jubal
Onder het beoordelend oog van de
commissieleden Westerik en Sonnc-
vcld werden de afgelopen weck de
volgende diploma's behaald: Basis-
zwcmdiploma: Pim Brouwer, Irene
U ijler, Pascal Schouten, Anncleen
iïosma. Kim Draaycr, Inge Bokkcrs,
Vcra van Bcnirnel, EveMen Dijkman.
Diploma A: Eswin Krocsc, Emmy
Vricl ink, Chicl Nab, Sharon Ribbink,
Rubcn ten Catc, Tom van Bcmmel,
Hcnk-Jan Verkerk. Diploma B: Est-
hcr Pasman, Ruud Vlogman, Anna
van den Br ink , W. van den Brink,
Martinc Dijkman, Henrickc l l o l ï i j -
zcr, Doricn Hoftijzcr. Zwem vaar
dighcidsdiplomu l : Stephenie te
Vaarwerk, Lisette Dijkman, Joycc
Krajcnbrink, Jorienkc Hcbbink, Ma-
riska Brinkerink, Karin Stecnblik.
Zwemvaardigheidsdipïoma 2: Andre
Arfman, Marieke Ringlever, Hannc-
ke Stokkink, Locs van Bcnnncl, Man-
dy Haverkamp, Arno H c l m i n k , Arjan
Hcimink, Maaike Stokkink, Kelly Pe-
ters. Zwemvaardigheidsdiploma 3:
Lvcl icn Nordc, Rowena Peters, Ma-
ric l lc Peters. Snorkelen I : AnkeNicu-
wcnhuis, Wouter Pelgrum, Bart Pcl-
grum. Snorkelen 2: Ellen Bcssclink,
Sandra Lcycnaar. Snorkelen 3: I rma
Levcnaar, Anja Bcsselink. Lindy
Lubbcr. Plankspringen I : Sanna
Gommcis, Frank Wolvcrink, Arthur
Wolverink. Plankspringen 3: Kim van
G e m m ei t.

De muziekvereniging Jubal houdt in
verband met het Oranjcfecsl zaterdag
19 augustus het oud-papier op in Vier-
akker en Wichmond.

Fuchiatuin
De familie Esman aan de Baron van
der Heijden t aan 24 in Wichmond
houdt op 19, 20 en 21 augustus umi-
de l Oe keer Open Huis. Op deze drie
dagen zijn er 800 verschillende soor-
ten fuchia's en andere huisplantcn te
bewonderen aan de Baron van der
Hcijdcnlaan.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Snoekbaars
De Vordcnsc v isvcrcnig ing 'De
Snoekbaars' hield afgelopen zondag
een wedstrijd voor de onderlinge sc-
niorcncompctilic. Er werd gevist in
ilc Usscl bij Zulphen en toiaal werden
er 83 vissen gevangen mcl ccn totale
lengte van 16.04 meter. Ie plaats ins-
tomcnd: D. Wcuslcncnk 8 stuks 1.72
meter, ie plaats middenstromend: R.
Golstein 15 stuks 2.87 meter, l e
plaats uitstromend: D. Hcutink 5
stuks 0.91 meter. De volgende wcd-
s l r i jd v ind t plaats op 27 augustus in de
Berkel.

RTV
Jan Wccvcrs was zondag actief in ccn
ATB-wedstrijd in Spaarwoudc. Na
een goede start kwam Wee vers twee
keer ten val, waardoor hij weer v a n u i t
het peloton naar voren moest rijden.

Wccvcrs behaalde u i te inde l i jk ccn
knappe vierde plaats. Winnaar werd
Bart Brcntjcns. Woensdag 23 augus-
tus is de 20e Ronde van Wichmond.
Allereerst starten de veteranen met als
plaatselijke favorieten Rudi peters en
Jan Pieterse. Anderhalf uur later gaan
de amateurs-B van start.

WIJ DRUKKEN JEN
STEMPEL OP
UW DRUKWERK
Zakelijk drukwerk is belangrijk voor
het "gezicht" van uw bedrijf.
Hef dient er onvoorwaardelijk feilloos uit
te zien, zowe in opmaak als in tekst.
Maar uw drukwerk mag best een
eigen gezicht hebben. Dat verhoogt de
herkenbaarheid van uw bedrijf.
Vandaar dat wij uw drukwerk graag . | >•••,.:"
voorzien van een stempel, een persoonlijk >
stempel. Het is tenslotte uw drukwerk!

Wij praten graag eens met u over uw folders, brochures, catalogi, flyers, huisstijl en dergelijke.

MEUWST AD » - POSTBUS 22 - 7250 AA VOftDEN
TELEFOON 08762-1010 - TELEFAX 06762-1086

ZUTPHEN NL - TELEFOON 05750 l 2B06 - FAX 1 2300
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 720O AA



VEILING
Geachte lezer Vorden, augustus 1995

U hebt waarschijnlijk al gezien dat er hard wordt gewerkt aan het herstel van het dak van de Dorps-
kerk. Eigenlijk is het geld voor deze ingrijpende renovatie nog niet bij elkaar, maar het was - om
ongelukken te voorkomen - niet langer verantwoord te wachten.
Er is nu circa f 250.000,- binnen of toegezegd van de f 500.000,-. Dit laatste is het streefbedrag
van de geldwervingscornmissie, de restauratie kost uiteraard veel meer.

Een nieuwe aktie staat voor de deur.
Op 20 en 21 oktober a.s. zal er 's-avonds in
Hotel Bakker een veiling worden gehouden
van ingezamelde artikelen.

Onze vraag is:

Wilt u artikelen beschikbaar stellen voor deze veiling?
Misschien staat bij u op zolder of in een kast nog een artikel uit grootmoeders tijd, of bezit u een
antiek voorwerp dat u voor dit doel wilt afstaan, of hebt u iets anders dat op de veiling een goede
prijs kan opbrengen. Ook kan gedacht worden aan het aanbieden van diensten, bijvoorbeeld tuin
spitten, autowassen, babysitten, breien enz. enz. wat u maar wilt doen, alles mag.

Uw schenking voor de aktie Dorpskerk wordt op zaterdag
26 augustusMpgehaald met een wagen diéQoor het dorp
rijdt.
Zo mogelijk worden de artikelen direct meegenomen. Als dit moeilijk kan (bijvoorbeeld als het om
grote stukken of bed a^tijke waar gaat} overleggen we wanneer de goeder^fcvorden opgehaald. Er
wordt een catalogus^imaakt van alle ingebrachte artikelen.

Op de veilingdagen kunnen 's-middags de artikelen bezichtigd worden. We
verwachten ook u graag op de veilingdagen die stellig ouderwets gezellig
zullen worden en willen u graag danken voor uw medewerking aan deze
aktie.
In de buurtschappen loopt de aktie prima, daar is al veel werk verzet door
diverse commissies. Mocht u toch nog vergeten zijn en u hebt nog artikelen,
dan graag een belletje naar de organisatoren W. Kornegoor tel. 1 525 en
LG. Weevers, tel 1010/1404.

WERKGROEP DORP

Indien u artikelen wilt schenken of u hebt vragen omtrent deze aktie, dan kunt u bellen met
onderstaande personen.
Harmsentel. 1486
Vrielink tel. 3589
Weijers tel. 2187
Bekman tel. 1850

Polman
Rodenburg
Eibrink
Super Grotenhuys

tel. 1314 Wahl
tel. 1470 Rigterink
tel. 1436 Rossel
tel. 2308 Voortman

tel. 3081
tel. 2933
tel. 1673
tel. 2529

WERKGROEP BUITENGEBIEDEN
J. Kornegoor
E. Gottnk
H. van Rhijn
H. Schouten
M. Oudenampsen
J. Kornegoor
H. Rouwenhorst
G.J. Rietman

Wilden borch
Medler/Wiersse
Kranenburg
Delden
Hackfort
Linde
Velswijk
Wichmond/Vierakker

Telefoon 6644 reserve
Telefoon 6897
Telefoon 6807 reserve
Telefoon 3 180 reserve
Telefoon 2948 reserve
Telefoon 6618
Telefoon 1285 reserve
Telefoon 05754-1302

Om misverstanden te voorkomen zal diegene die bij u artikelen komt afhalen.
ren met een kaart.

tel. 6638

tel. 6759
tel. 1 673
tel. 1525

tel. 1518

zich legitime-

ILING



Tijdens braderie zondag 20 augustus in Spalstraat te
Hengelo (Gld.) LIVE-OPTREDEN van de bekende
Boogie-Woogie-pianist

JAAP DEKKER + band
vanaf 15.00 uur

U AANGEBODEN DOOR: GROOT KORMELINK OPTIEK

VAN DER HUL, JUWELIER

Tijdens deze braderie diverse aanbiedingen.

mode voor
X Akhet héle gezin
J TT

-^ ^- ~ ~-~ W^ -̂ M

fashion
-———

IfTÏ dagen
moet alles
wegwezen-—

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Wij houden

16 -17-18 -19 AUGUSTUS

onze gehele
zomercollectie

voor• III

Profiteer hiervan en loop even binnen
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

• füAKTIEÜ! l
KENTEKEN GRAVEREN
TEGEN AUTODIEFSTAL

nu in uw woonplaats

zaterdag 19 augustus
parkeerplaats op het Marktplein

aan de Dorpsstraat te Vorden
vanaf 9.30-1 6.00 uur

Kenteken graveren, door ons gespecialiseerd
autobeveillgingsbedrijl S.A.8., een goedkope en effectieve

manier om autodiefstal te voorkomen!
In enkele minuten zijn al uw ramen gegraveerd.

De kosten zijn 1 25,-. Voor f J 0,- extra brengen wij een
reflecterende coating aan op de gravering zodat deze ook

's nachts en/o! tijdens regen duidelijk zichtbaar is.

Om export tegen te gaan worüt nu bij ons niet aüeen
het kenteken maar ook de letters N. L. in uw ruiten gegraveerd.

Tevens kunt u bij ons nu ook uw fiets laten graveren.

PROFESSIONEEL r 1 Q Q
AUTO-ALARM Nu T IÏ7O,-

inclusief hoogfrequente afstandsbediening, schoksensor
(instelbaar), paniekknop reageert op elk spanningsveld, 125 DB

wordt ingebouwd terwijl u wacht. Knipperlampje.
Ook voor motoren.

' Knippertampje wordt niet ingebouwd.

O r\ D Telefoon 080-55 44 04

De Achterhoekse drukker
landelijk erkend

VP CERTIFICAATHOUDER

VOLGENS ISO 9002

internationaal erkend

SIMZ
CERTIFICAATHOUDER
Stichting Interne Milieuzorg

NATIONAAL KAMPIOEN

GRAFIQUIZ

Ook uw bedrijf kan 2Jc/i profileren
met verzorgd drukwerk van de
Achterhoekse drukker

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 10 - POSTBUS 22 - 7ÏBO AA VORDEN
TH_EFOOM 06Ï62-101O - TELEFAX 06762-1088

^t
N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIJDING
E t M l H * I H 1 C l

Goed dat u geeft. Giro 26OOO ^UÉ

NEDERLANDSE KANKEHBESTRIJDING. SOPHIALAAN S. IOTS BRAMSTERDAM. TEL.: 010- S 700 500. POSTBANK 1(000. BANKREKENING: 70.70.70.007.

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

De redactie

Fam. Klein B. ke, Brinkerhof 33, tel 2663
Raadhuisstraat
Nieuws f ad
Pastorie weg
Beatrixïaan
Prins Clauslaan
W.Alexandcrlaan
De Horsierkamp (behalve nr.
Delden se weg
Rondweg

35)

B urg. Vunderinkhof
Komvondciiaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Voïlenho venlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordfinseboswea

Fam. Koren, Elshof 15, tel. 2466
DeDoeschnt
HetStroo
HctËelmerink
Strodijklt/m!5en2
DeLaeete

Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof
Voor nc kamp
Lcemjïoor

Fam. de Weerd, Enkweg ISA, tel 1030
S.v.'s-Gravenzandestraat
H, vanBramerensfraat
H.K.vanCelrcwcg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C.Lulofswcg
BrJnkerhof

Fam. Tennissen, Julianalaan 12, tel. 2960

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenwcg

Wniieiminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 3872

B.GaJIéestraat
Smidsstraat
Muldcrskamp

Pr.Bcrnhardweg
Zuiveïhof
het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel 1258

De Horsterkarnp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijcwcg
Zutphcnseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet9, tel. 3012

HetJebbink
De Boon k
HetElshof
De Haar
DeSteege
HctGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogel bosje
DeBongerd
DcHanekamp
De Stroet
HctKcrspel
Mispelkampdijk

dagboekl
Over wal e: in

de Vordcnsc bibliotheek te beleven is

Nogmaals: de Spnnter-service
Wc hebben hel in deze rubriek al eens
yehtid over de Sprintcr-scrviec. Maar
hut kan geen kwaad als wc deze nieu-
we service van de bibliotheek nog-
maals onder de aandacht brengen nu
we crecn paar maanden ervaring mee
hebben. De Sprinter-service is er na-
melijk op gericht belangrijke boeken
snel beschikbaar te stellen voor wie er
belangstelling voor heeft. Dal kan
/ijn een boek ovcv een acuieel onder-
werp. Of een nieuwe roman van een
heel bekende schrijver. Of een bock
van een plaatsgenool dat veel mensen
graag willen lezen.
Normaal gesproken duurt het drie tot
vier maanden voor een nieuw versche-
nen boek kan worden opgenomen in
de collectie. Zo'n nieuwe titel wordt
aangekondigd, wordt besteld en cen-
traal uitgeleverd. Het moet worden
ingeschreven en door een binder wor-
den voorzien van een sterke kaft en
worden geplastificeerd. Dan pas is het
beschikbaar voor uitlening. Boeken
die via de Sprinier-servicc worden be-
steld, komen direct na verschijnen hij
ons binnen, worden snel ingeschre-
ven en klaargemaakt voor uitlening.
Die snelle aankoop is echter duurder
dan normaal en daarvoor wordt dan
ook een bescheiden extra vergoeding
gevraagd bij het uitlenen. Namelijk: f
2.50 per weck met een maximum van
twee weken om zoveel mogelijk be-
langstellenden /.o snel mogelijk hel
bock ter beschikking te kunnen stel-
len. De boeken van de Sprintcr-scrvi-
cc worden - als ze niet zijn uitgeleend
- gepresenteerd in een speciaal rek
vlak bij de balie.
Het kan ook zijn dat u belangstelling
hebt voor een bepaald boek dat bin-
nenkort verschijnt. Dan kunt u bij de
balie uw wens kenbaar maken, l v hi-
bliothccarcssc bekijkt dan of dit bock
in aanmerking komt voor opname in
de Sprintcr-scrviec. Zij is namelijk
verantwoordelijk voor de samenstel-
ling van de collectie en kan het beste
beoordelen welke boeken worden
aangeschaft en of er voor hel door u
genoemde bock voldoende interesse
is ook bij andere lezers. Is dat het ge-
val dan wordt uw aanvraag gehono-
reerd. Is dat niet zo dan kan het bock
voor u worden aangevraagd bij de
provinciale of een andere bibliotheek.
U ontvangt bet dan 7.0 spoedig moge-
lijk, maar het kan dan wel enige tijd
vkostcn. De rcscrveringskosten zijn
in dit geval slechts f l .50 per titel en u
kunt het bock lenen zonder extra kos-
ten en voorde normale uitlcenperiodc
van drie weken.
Zo proberen wc u zo snel en gericht
mogelijk te voorzien van de boeken
die uw belangstelling hebben. En le-
vert de bibliotheek maximale service,
die zorgt dat u veel plezier beleeft aan
deze nuttige instelling.

Boe kan i er


