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VIJFTIENHONDERD MENSEN AANWEZIG OP DE GRAASKAMPPLAS

Swingende 'beach-party'
De avond werd aan elkaar gepraat door
de vermaarde Donald Jones die dit op
zijn eigen zeer ludieke wijze voortreffelijk deed.
Een van de hoogtepunten van de avond
vormde de buikdanseres Elfiha, een
oud-leerlinge van de zeer bekende Yonina. Met haar draaiende, lenige lichaam
wist zij het publiek in vervoering te brengen. Ook de heer Graaskamp, eigenaar
van het terrein waar de beach-party werd
gehouden, toonde zich bijzonder enthousiast over het optreden. Hij zou
graag meerdere dames willen zien buikdansen.
Ter afsluiting van de grandioze avond
werd een groot.vuurwerk ontstoken.

Beach-party
succes
Voor de zeer geslaagde beach-party
wil de Stichting HAM-Party onderstaande personen en instellingen
graag nog eens extra bedanken:
Zo'n vijftienhonderd mensen hebben
zich zaterdagavond naar de Graaskampplas begeven om aldaar de exotische
sfeer te proeven van het caraibisch
strandfeest. Een uitermate geslaagd
feest dat dit jaar haar tweede editie beleefde.
Door van de 'fouten' van vorig jaar te leren werd dit jaar de party door de Stichting Ham Party in de perfectie geregeld.
Niets werd aan het toeval overgelaten
met behulp van zo'n zeventig medewerkers aan de beach party. Even dreigde er
een tekort aan parkeerplaatsen maar

door de strakke organisatie kon ook dit
probleem goed opgelost worden.
Het terrein van de familie Graaskamp
aan de Ruurloseweg was omgetoverd tot
een caraibisch strand met een exotische
aankleding en een sfeervolle verlichting
en terrasjes. Natuurlijk ontbraken de
exotische drankjes niet en waren de
weergoden goed gestemd en was de
lucht bedekt met ontelbare sterren. Alle
ingrediënten aanwezig dus voor een
swingend feest dat menigeen tot dansen

dwong, mede door de ritmische muziek
van de steel- en showband 'High Chaparral' die een groot deel van de avond voor
de muziek zorgde.
De nummers van deze band werden onderbroken door optredens van de dansgroep 'SajfJfcho' die zeer veel uiteenlopende daWR demonstreerden aan het
enthousiaste publiek zoals o.a. de tuma,
simadan, salsa en soca. Sommige aanwezigen werden zelfs zozeer opgezweept
dat zij spontaan het podium opsprongen
en zelf eeiA|monstratie van eigen kunnen wet
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OMMISSIEVERGADERINGEN

- uitleg reglement van orde raadsvergaderingen;
- aanwijzing gemeentelijke lijkschouwer;
- project 'scheiden aan de bron', onderdeel glas;
- beroepschrift van de heer B.H.J. de
Regt namens de Maatschap De Regt,
Bloemendaal en Wiegerinck;
- nieuwe gemeenschappelijke regeling
Sociaal Werkvoorzieningsschap Regio Zutphen;
- aanpassing gemeenschappelij ke regeling CON;
— voorbereidingsbesluit herziening bestemmingsplannen 'Addinkhof en
'Kranenburg';
- vaststelling bestemmingsplan 'Kranenburg 1988, no. l' (voormalige onderwijzerswoning in Kranenburg);
- nota Woningbouwprogrammering
1989-1994; vaststelling planningslijsten nieuwbouw en verbetering 1989
t/m 1993;
— beschikbaarstellen krediet voor aanleg van een urnenmuur en een urnenveld;
— wijziging van de verordening begrafenisrechten 1988 en 1989.

De commissie voor financiën en openbare werken vergadert op dinsdag 23 augustus a.s. om 19.30 uur in de vergaderzaal van het kasteel. Aan de orde komen
o.a. de volgende punten:
- beschikbaarstelling kredieten voor
inrichting van speelterreinen;
- gemeenschappelijke regeling voor
aanstelling in regionaal verband van
een ambtenaar bijzondere controle;
- aanpassing gemeenschappelijke regeling CON;
— rechtspositieregelingen;
— beschikbaarstellen van een krediet
voor de aanleg van een urnenmuur en
een urnenveld;
— wyziging van de verordening begrafenisrechten 1988 en 1989.

De commissie voor welzijn c.a. vergadert op woensdag 24 augustus om 19.30
uur in de vergaderkamer van het gemeentehuis. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
— beschikbaarstelling kredieten voor
inrichting speelterreinen;
- Stichting Muziekschool regio Zutphen;
- gemeenschappelijke regeling voor
aanstelling in regionaal verband van
een ambtenaar bijzondere controle;
— nieuwe gemeenschappelijke regeling
Sociaal Werkvoorzieningsschap Regio Zutphen.

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 23 augustus
1988 om 20.30 uur in het gemeentehuis.
Aan de orde komen onder meer de volgende punten:

U kunt, indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in het Dorpscentrum en in de

dit voordat de vergadering begint aan de
voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om
in te spreken wordt geboden voordat de
behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid bestaat dat
de commissieleden u tijdens de behandeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

ERGUNNING
VOOR VERLOTING
Burgemeester en wethouders hebben
aan Nutsfloralia een vergunning verleend voor het houden van een verloting
gedurende de periode van 22 tot en met
27 augustus 1988.

NZAMELINGS-/
AFGIFTEMOGELIJKHEDEN AFVAL
Het huisvuil wordt elke donderdag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaatsen.
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 Zutphenseweg 50a;
— glas in de glasbakken te doen;
— oud papier mee te geven aan de
diverse verenigingen die dit periodiek inzamelen.

Gemeente Vorden, politie groep Vorden, EHBO, brandweer, Nederlandsche Spoorwegen, WV Vorden, VW
Lochem, Bennie Rondeel, bar De
Herberg, Fa. Kettelerij, slagerij Rode n burg, VS-markt Vorder^ja. Prisma, Fa. Wolsing, Fons I^Jbhorst,
Edwin Bruinsma, Atomica Plastics,
Willem teMolder, DickNorde, Appie
Wentink, Drukkerij Weevers, Pension Wagenvoort, Sorbo, RTV Wichmond, BBC Television ^^ndon,
Speedbootteam Klumpenl^ffer/Bolink, Vordense winkeliers/middenstand, omwonenden terrein Graaskamp, Jeugdsoos 't Stampertje, Jos
Schroe'r
Speciale dank voor de familie
Graaskamp en voor de werkgroep
van de Stichting HAM-Party. Zonder hun hulp is een dergelijk feest
niet te organiseren.
Tot slot willen wij alle bezoekers bedanken voor de grandioze sfeer,
voor ons een stimulans voor de volgende ^party'.
Bestuur Stichting HAM-Party,
André, Hans, Geert en Mare

DCV-nieuws

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

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kerknieuws WEEKEND diensten
Open huis dorpskerk
Zondagmiddag 21 augustus vindt het
laatste open huis plaats in de Vordense
dorpskerk.
De samenwerking tussen Raad van Kerken en de Evangelisatiecommissie heeft
geleid tot het initiatief om in de dorpskerk een drietal zondagmiddagen open
te stellen voor het publiek waarbij zowel
vakantiegangers als Vordenaren welkom
zijn.
Het publiek zal ontvangen worden met
een kopje koffie of thee waarna de gelegenheid bestaat een expositie van Vordense kunstenaars te bekijken.
Om vier uur zal het Vordens Mannenkoor een klein concert geven en om half
vijf vindt een afsluitend avondgebed
plaats onder leiding van een gemeentelid. De kerk is geopend vanaf half vier en
de toegang is vrij.

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur eucharistieviering
Hervormde gemeente zondag 10 uur ds.
H. Westerink, bediening van de H. Doop;
15.30 uur Muziekmiddag met middaggebed
Kapel de Wildenborch geen dienst
Gereformeerde kerk zondag 10 uur ds. D.
van Keulen van Houten; 19 uur drs. P.W. Dekker van Vorden
Huisarts 20 en 21 aug. dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen op zaterdag van 9-9.15 uuren
zondag van 9.30-10 uur.
Dierenartsen van zaterdag 20 augustus 12
uur tot maandagochtend 7 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de hele week avond-en
nachtdienst van 19-7 uur
Tandarts 20 en 21 augustus J.H. de Lange,
Lochem, tel. 05730-4357. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen van 11.30-12 uur.

Zonnebloem'
presenteert
prominenten
De Zonnebloem regio IJsselstreek
houdt zaterdag 17 september a. s. in het
Dorpscentrum te Vorden de jaarlijkse
ontspanningsmiddag.
Het is de organisatoren gelukt enkele
landelijk bekende artiesten voor het programma te strikken. Het geheel zal worden gepresenteerd door Ciska Peters, die
zelf ook zal optreden. Verder zullen Saskia en Serge en Toby Rix op de planken
staan. De muzikale begeleiding van de
artiesten wordt verzorgd door Martin
Kesler en Hans Verhoeven.
De Zonnebloem ontspanningsmiddag is
al vele malen in de regio gehouden waarvan nu voor de eerste maal in het Dorpscentrum in Vorden. De afdeling IJsselstreek waaronder de afdeling Vorden behoort, organiseert de middag voor gehandicapten en alleenstaande bejaarden
van alle gezindten. De middag duurt van
twee tot vijf uur. De entree is tien gulden
inclusief koffie met cake en twee consumpties.
Voor opgave en inlichtingen: J. Bleumink, tel. 3273; de heer Gerritsen, tel.
3464 of mevr. Woltering, tel. 1746.

Dam Club Vorden begint vrijdag 19 augustus aan het nieuwe damseizoen.
Op 19 augustus wordt de eerste ronde gespeeld van het sneldamkampioenschap
van DCV, de tweede en derde ronde vin- Vergadering Zonnebloem
den plaats in december (Piet Dekker
Maandag 22 augustus a.s. houdt de afdeWisselbeker) en rond de Pasen.
Op vrijdag 26 augustus start de onderlin- ling Vorden haar tweemaandelijkse verge competitie in een seniorengroep en gadering in het Dorpscentrum.
eenjeugdgroep.
Het eerste tiental dat dit jaar getraind zal
worden door Henk Grotenhuis ten Harkel en Wieger Wesselink, speelt zaterdag
20 augustus een oefenwedstrijd tegen de
hoofdklasser Twente's Eerste in Hengelo O. De eerste competitieronde is op zaterdag 10 september tegen het tweede
team van Twente's Eerste. De overige 5
teams starten eind september met hun
competitie.
Vordenaren zouden meer gebruik moeten maken van de glasbak. Om dat te bereiken willen B&W het gebruik van de
glasbak nadrukkelijker promoten.
In een voorstel aan de gemeenteraad
doet het college daaromtrent een aantal
aanbevelingen. Zo wil men scholen benaderen, het onderwerp behandelen in
de gemeentelijke voorlichtingsrubriek
en affiches ophangen op een aantal plaatsen in het dorp. De kosten die gemoeid
gaan met al deze voorlichtingsactiviteiGeboren: Geen.
ten moeten dit jaar geput worden uit de
post onvoorzien.
Ondertrouwd: Geen.
In samenwerking met het Gewest MidGehuwd: R. Kaptein en C.W. Bensink; den IJssel zal in het kader van het project
F.P. Hulshoff en B.M. Mekers; W. Wisse- 'scheiden aan de bron' in de komende jaren ook aandacht worden besteed aan
link en M.J. Homburg.
landbouwplastic, klein chemisch afval
Overleden: R. Hollen, oud 80 jaar; G.H. en grof huisvuil.
Steenblik-Beuzel, oud 58 jaar; F.J. Kies- Het project 'scheiden aan de bron' komt
aan de orde in de gemeenteraadsvergakamp-Kamperman, oud 90 jaar.
dering die wordt gehouden op dinsdag 30
augustus.

Gebruik
glasbak
bevorderen

stand

R K kerk Kranenburg zaterdag 19 uur eucharistieviering; zondag 9 uur eucharistieviering

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag van 8-18 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur op zaterdag van 9.1510 uur en 17.45-18.15 uur
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230
De wegwijzer informatie over uitkeringen
en subsidies. Maandag t/m vrijdag tussen 56 uur, tel. 2254 en 2529. Tussen 7-8 uur tel.
3165
Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar van 16-19 uur, tel. 08346-65000

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11-12.15
uur. Adviescommissie woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste maandag van de maand van 19-20 uur
Tafeltje Dekje mevr. Wolters, bellen voor
8.30 uur tel. 1262
Stichting maatschappelijke dienstverlening 'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanjelaan 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 uur, tel. 05752-3246

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!
Kruisvereniging wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel. 05752-1487. Spreekuur en
uitleen van verpleegartikelen maandag t/m
vrijdag van 13-14 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 0575029666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink4a, tel. 05752-2749
Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346 b.g.g. Box, tel. 05730-4555
Stankmaldingsnummer voor heel Gelderland 085-452220
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14-17.30 uur,
donderdag van10-13 uur, dinsdag- en vrijdagavond 18.30-21 uur, woensdagmiddag
voorlezen van 14-14.30 uur
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te
Warnsveld maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag van 10.30-12.30 en 16-18 uur,
woensdag en zaterdag van 10.30-12.30 uur
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

alle soorten
batterijen voor uw

GEMEENTE
VORDEN

hoort oestel

qe> juwelier
siemerjnk

<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden
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Burgemeester en wethouders maken bekend dat
vanaf heden gedurende een termijn van 30 dagen ter
visie ligt de 2e (ontwerp) wijzig ing van de Kampeerverordening (openstellingsmogelijkheid campings
gedurende het hele jaar).

Waar service en kwaliteit
zo gewoon is!

Vorden, 18 augustus 1988

Hout bestellen

Harmsen

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester, loco,
Mr. A. H. B. van Vleuten
J. F. Geerken

bellen
Tel. 05752-1486

U proeft het verschil wel duidelijk.
Koop Uw brood bij de man die
zelf bakt: warme bakker Oplaat.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en
zaterdag 18,19 en 20 augustus

Televisie
reparaties
direct

AANBIEDINGEN:
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6 halen, 5 betalen
—
uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
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BREDEVELD
W(H| FKiiir l eiren 56,
/inplan, lel 05750 13813
Dorpsstraat 8
Vorden Tel. 05752 1000

Schoolboeken bestellen

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun besluit
van 4 augustus 1988, nr. R088.20282-ROV/G5208
onherroepelijk hebben goedgekeurd het bestemmingsplan Vorden-Kom 1988, nr. 1.
Genoemd bestemmingsplan beoogt een overkapping
van een opslag mogelijk te maken aan de Burgemeester Galleestraat 58.
Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt tesamen
met het bestemmingsplan vanaf 19 augustus 1988
gedurende één maand voor een ieder ter visie ter gemeente-secretarie.
Vorden, 18 augustus 1988
De loco-burgemeester voornoemd,
J. F. Geerken

James
Grieve

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

2 kilo

Maandag 22 aug.

Dinsdag 23 aug.

PANKLARE

GESCHRAPTE

1,95

Woensdag 24 aug.
VERS GEKOOKTE

andijvie worteltjes bietjes
500 gram

500 gram

500 gram

0,95

0,95

0,95

Appeltaartjes
Zeeuwse cake

van 5.25voor 4,75
nu 3,00

WARME BAKKER

De bakker
die zelf
elke dag
vers bakt

rv
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

LOGA bellen

Tel. 3100

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen er voor!
SALADE VAN DE WEEK

Auto-Motor rijles?
Bovag Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

UNIEK IN NEDERLAND!!!

Ontbijtspek

Komkommersalade

100 gram 1,20
100 gram l /l O

Alles onder één dak:

Gebraden gehakt

MEUBELS voor huis, kantoor
en kantine tegen
BODEMPRIJZEN

100 gram
MAANDAG + DINSDAG

Verse worst

Kunstgebittenreparatie

fijne 1 küo 6,95
grove 1 küo 9,90

Verbaas u zelf bij:

DROGISTERU
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

KUIJK'S MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8 — Lichtenvoorde
Tel. 05443-71256

Schouderkarbonades
1 küo 6,95

Alle dagen geopend
VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

REPARATIE

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

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing
alle contactlensbenodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden
's maandags de gehele dag
gesloten.
Woensdagmiddag geopend.

Hamlapjes
iki,010,45
Speklapjes
1 küo 6,95

ASSURANTIE -ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE

BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDING

a

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1k,, 9,90
^h.o.h. gehakt 1 kg 6,95

Bami + Nasi 1 k,io 6,25

Hamburgers Perstuk 1,00

Speklapjes

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
-

Ziektekosten
Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen
Brand Opsta/ en Inboedel
Begrafenis
Pens/oen en Fiscale Oudedags Reserve
alle soorten van Motorvoertuigen
enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

Vishandel van der Groep
Soakenburo
^r'" w
i»

a
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Deze week:
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HOLLANDSE NIEUWE perstuk
3 voor . .
7 voor

GESTOOMDE MAKREEL Pers,ukv,

t

sa

"s»>

#>"

1,75
5,00
10,00
1,00

Speciliteit:

GEBAKKEN KIBBELING aoogram
met saus
ZURE HARING emmertje

En verder vele soorten verse en gebakken vis

3,00
3,50
4,50

De best gesorteerde baby-speciaalzaak
in Oost-nederland».
En niet te vergeten elke week
weer speciale aanbiedingen.
Bijvoorbeeld:

AANBIEDING
CAMPINGBED
• Goede ventilatie door gebruik
van gaas.
• Inklapbaar dus makkelijk te
vervoeren.
• Extra steun in het midden
voorkomt doorbuigen.
• Kompleet met matras.
• Verkrijgbaar in diverse
kleurstellingen
BABY-CENTER PRIJS 139,-

BABY

CEN

ZUTPHEN

Schupstoel 5, Zutphen, 05750-14394

Op dinsdag 23 augustus 1988 hopen wij
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge
zette regels; elke regel meerf 1, .
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes 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 worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

Jan en Harmke Pardijs-Langeler
Hans en Jolanda
Bart en Rini

op de leeftijd van 55 jaar.

de dag te herdenken dat wij 25 jaar geleden
in het huwelijk traden.
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
17.00 uur in zaal "De Herberg", Dorpsstraat
10 te Vorden.

Vorden:

H. Dijkman-Meenink

Vorden:

W. Dijkman

KEURSLAGER!
Een specialist is iemand die
iets anders brengt dan een ander. De Keurslager is een specialist op barbecue-terrein. Ga
er heen als U een vuurtje wilt
ontsteken. Hij heeft ook
voor U iets aparts!

Zelhem: G. W. Bulten-Dijkman
A. Bulten
Vorden:

Meulenbrugge
Mosselseweg 4
7251 KT Vorden

Ruurlo:

A. Dijkman
M. Dijkman-Radstake
H. J. Berendsen-Dijkman
G. H. Berendsen
Neven en nichten

Maandag 22 augustus a.s. zijn wij 25 jaar
getrouwd. Met onze kinderen hopen wij
dit te vieren op zaterdag 27 augustus
1988.

•j,

• M.i.v. september start ik
weer met TEKEN-, KNIP- EN
NAAILESSEN.
Inl.: J. Pardijs, Almenseweg
23, Vorden, tel. 057522985.

HENDRIK JAN DIJKMAN

met onze kinderen

• Jong echtpaar wonend in
het buitengebied van Vorden
zoekt voor de zaterdag een
MEISJE VAN ±19 JAAR
als hulp in de huishouding.
Brieven met tel.nr. onder nr.
20/1 van dit blad.
• A.s. zaterdag 20 augustus
op het Marktplein van 10.0016.00 uur
ROMMELMARKT
Buurtvereniging Delden

Tot onze diepe droefheid delen wij u mede, dat geheel onverwacht is overleden, mijn zoon, onze broer,
zwager en oom

i
&

Wij beginnen deze dag om 11.00 uur met
een Eucharistieviering in de Emmanuelkerk. van Heemstrastraat te Zutphen.

&
^

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in caférestaurant " 't Wapen van 't Medler",
Ruurloseweg 114 te Vorden.

VOOR HET WEEKENDRECEPT:

7251 RE Vorden, 14 augustus 1988
Riethuisweg 8

Gehakt h.o.h

$

500 gram
Henk is opgebaard in het uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, waar donderdag 18 augustus van 19.30-20.00 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheidnemen.
De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 19 augustus om 12.00 uur in genoemd uitvaartcentrum,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

$
$

*
§

Varkensf rikando gebr , 100 gr l ,9<

M Q Q
MAANDAG 22 AU6.

Speklappen
per kg 6,98

DINSDAG 23 AUG.

Verse worst
500 gram 4,98

Cissy en Paul Eijkelkamp

Een Parker-piek voor Panda
en kans op een dag Safaripark
voor jou en je hele klas.

• TE KOOP: Slachtkippen.
Tel. 3181.
Warnsveld, augustus 1988
7231 EP Berkenlaan 12

• Zaterdag 27 augustus start
van GEHOORZAAMHEIDSCURSUS voor huishonden te
Hengelo Gld. Aanvang 16.30
uur.
Inlichtingen: tel. 057532042 of 08344-436, na
18.00 uur.

Varkenslappen
500 gram 5,98
WOENSDAG 24 AUG.

H.o.h. gehakt
500 gram 4,98

Rundergehakt
500 gram 5,98
PSALM 126:3

Op zaterdag 27 augustus a.s. hopen zo
de Here wil

Raadhuisstraat 22

BijLOGA

B. Verkerk en
G. W. Verkerk-Slöetjes

WERELD NATU URFONOS

hun 40-jarig huwelijk te vieren, met opa,
kinderen en kleinkinderen.
Van 15.30-17.00 uur is er gelegenheid
tot feliciteren in Café-Restaurant
"De Boggelaar", Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

• A.s. zaterdag 20 augustus
op het Marktplein van 10.0016.00 uur
ROMMELMARKT
Buurtvereniging Delden

• CURSUSSEN ENGELS in
Vorden. Gaat U volgend jaar
met vakantie naar Engeland
of Noord-Amerika? Leer nu
Engels. In september beginnen in Vorden dag- en avondcursussen. Conversatielessen
voor beginners en gevorderden. De nadruk wordt gelegd
op het leren spreken en verstaan. Lesgeld f 40,- per
maand.
Inl. en opgave bij: J. A. Kooy,
Nieuwstad 18a,' Vorden, tel.
05752-1443.
• SPAANSE CONVERSATIELESSEN
In september beginnen in
Vorden Spaanse taalcursussen voor beginners. Lesgeld
f 10,- per uur.
Inl. tel. 05752-1443.

LEGO
SPEELGOED

VORDEN

1,79

Vorden

Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

Gediplomeerd lerares, aangesloten bij
Coöp. mode-vakscnoolvereniging
"Danckaerts" UA. te Den Haag,

- Knippen

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

- Naaien

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

voor middag- en avondlessen in:

- Patronen maken
ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Aanvang cursus september 1988.

wl

RESTANTENMARKT
INSTALLATIEBEDRIJF

Lfa

FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD
#

GJ.OLDEMHAVE BV.
BAAKSEWEG 11

UW ALLERLAATSTE KANS
OM TE PROFITEREN TIJDENS ONZE

RESTANTENMARKT op
DONDERDAG 18 augustus
«A \
VRIJDAG
19 augustus
10,- f
ZATERDAG 20 augustus
U BENT WELKOM BIJ

(Jissclmode
^ ^

Parkeren voor de deur.
Dames-, heren- en kindermode

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS

kipfilet gevuld
met kruidenboter
en asperges

100 gram

Heideweverftweg 6, Hengelo Gld., tel. 05753-1410

L

Tel. 05753-2298

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.00Q,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

2,25

R. Abbink-Zemmelink

Augustus 1988
| Overweg 17, 7251 JS Vorden

• TE KOOP: Bung. tent 6 prs.
3 x gebr., opgezet te zien.
Prijs f 400,-.

• Ik, 34 j. jongeman die genoeg heeft van het alleen zijn,
zoekt reisgenote voor de vakantie. Leeftijd ± t/m 38 j.
Vakantietijd en -plaats nog
nader te bepalen.
Brieven onder nr 88/29-1.

100 gram

Kip-krokant
schnitzel

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees JJM

i

Tel. 05752-2657.

Gevulde
kipfilet

KEURSLAGER VLOGMAN

dus zijn wij verblijd.

• Jonge vrouw zoekt
WOONRUIMTE in Vorden.
Brieven onder nr. 20/2 van dit
blad.

• TE KOOP: 1 Zanker wasmachine, i.z.g.st.; stoelhoezen voor Renault (niet gebruikt); 2 fototoestellen;
1 flitsapparaat en 1 personenweegschaal.

SPECIAL

Dit weekend
extra
voordelig:

De Here heeft grote dingen bij ons gedaan

• GEVRAAGD: Hulp in de
huishouding voor 2 ochtenden/middagen per week.
Tel. 2057 tussen 18.00 en
19.00 uur.

• TE KOOP: Mesthanen.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. 05752-6659.

TIP VOOR DE BOTERHAM:

BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN, 05752-1381

7234 SJ WICHMOND

TEL 05754 755

NA WERKTIJD 05752 6439

SERVICE

De service van Oldenhave
gaat ver, heel ver zelfs.
Dag, en nacht bereikbaar
en niet te vergeten in de
weekeinden kunt u terecht
bij Oldenhave.
Degelijk vakwerk, perfekte
installaties, concurrerende
prijzen; dat is service l
SERVICE van Oldenhave.

VAK
'<Wfö&
P*utet~*
....dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.
Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J. Oldenhave zijn.

Kerkstraat 5,
Hengelo (G)

Een greep uit onze
schoolaanbiedingen
RINGBANDVULLINGEN A4. 23 gaats

Wij stofferen snel en voordelig

1,95

SCHRIFTEN 80 bladzijden, vanaf
GEODRIEHOEKEN extra sterk
TEKENSET driedelig in etui

0,95
0,95
2,95

TABBLADENSET 5-deiig plast
CORRECTIEVLOEISTOF uitrawit
ACCENTUEERSTIFTEN 5 kleuren

2,00
2,50
1,95

PLAKSTIh l EN met draaimechanisme
VULPOTLODEN 0.5 mm, zeskant

SNELHECHTERMAPPEN 10 kleuren
PAKJE 10 ZICHTMAPPEN 23 gaats

2,50
1 ,50

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

vrijetijdskleding

interieuradviseur

0,95
2,50

ETUI 12 lange kleurpotloden

4,95

KAFTPLASTIC zelfklevend, meter

Uw meubels
versleten?

&&'

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

1 ,95

STERKE SCHOOLPASSERS div.kieur 2,95
Balpennen vanaf 0,30 - Agenda's - Linealen
vanaf 0,50 - Stickers - Enzovoort, enzovoort.
Geldig tot 31 augustus

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk
Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

Op vakantie geweest in Frankrijk?
Jeu de boules gespeeld?
Dat kunt u bij ons op het Medler ook.
Belangstelling voor een Jeu de boulesvereniging?
Donderdag 25 augustus a.s. een
introductieavond
om 7 uur 's avonds.
CAFE-RESTAURANT

't Wapen van 't Medler
RUURLOSEWEG 114 - VORDEN - TEL. 05752-6634

OPNIEUW GEVRAAGD:

leerling
banketbakker
BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART

WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN
KENNISGEVING VAN DE ONTWERPBESCHIKKING NAAR AANLEIDING VAN
EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING.

^&'**
&&*%&&

De Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer - gelet op de betreffende voorschriften
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne maakt bekend dat hij, gelezen de aanvraag d.d. 16
februari 1988 van de gemeente Vorden om een vergunning op grond van de Wet chemische afvalstoffen voor
het bewaren van kleine hoeveelheden chemische afvalstoffen en afgewerkte olie op het terrein, gelegen aan de
Enkweg 11 te Vorden, voornemens is de gevraagde vergunning te verlenen.

o**5*<*S5>-

Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden.
De ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage vanaf 19 augustus 1988 op de volgende plaatsen:
1. bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dokter van
der Stamstraat 2 (gebouw A, kamer 008) te Leidschendam op werkdagen van 9.00-12.00 uuren van
14.00-17.00 uur.
2. secretarie van de gemeente Vorden, De Horsterkamp 8, op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van
14.00-16.00 uur, alsmede op maandag van 18.0021.00 uur in Dorpscentrum Vorden, Raadhuisstraat
6 te Vorden.

^^^^^

2 EN 3 SEPTEMBER

^^^

korting

De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben
ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een
ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, kunnen tot en met 2 september 1988
gemotiveerde bezwaren indienen tegen de ontwerpbeschikking. Deze bezwaarschriften dienen te worden
gezonden aan de Directie Afvalstoffen, Postbus 450,
2260 MB Leidschendam.

AALTEN

TOTftZIENS BIJ FOCUS

Degene, die een bezwa^fchrift indient, kan daarbij
schriftelijk verzoeken z\\nj^ar persoonlijke gegevens
niet bekend te maken.

DORPSSTRAAT 13 - R UUR LO

Na afloop van deze termijn blijven de ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken, alsmede eventueel nog te ontvangen aanvullingen, voor een ieder tot
het einde van de termijn w^binnen beroep kan worden
ingesteld tegen de besd^ping op de aanvraag, ter
inzage liggen.

EIBER G
Ü I™
LOCHEM

De aandacht wordt erop gevestigd dat degenen die
bezwaar hebben ingebracht, alsmede de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest, in de gelegenheid zullen worden
gesteld beroep in te stellen tegen de beschikking.
Desgewenst kan na telefonische afspraak een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen bij de
Directie Afvalstoffen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (tel. 070209367, tst. 3226).

18 Koopwoningen, waarvan 4 met premie-A

Mooi wonen in landelijkVorden
plan Addinkhof

Tel. 05752-1750
Vorden

ORANJEFEEST
WILDENBORCH

^»

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

type halfvrijstaande woning

Café-Restaurant

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

i

TONEEL
Op vrijdag- en zaterdagavond speelt toneelvereniging T.A.O. het blijspel'Jalving en Jalving'. Aanvang 20.00 uur in de kapel.

FEEST
Op zaterdagmiddag volks- en kinderfeesten
bij het kasteel. Aanvang 13.30 uur.

ATTENTIE!
AANSTAANDE

KAMERBEWONERS(STERS)

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbedekking moet vaker vernieuwd worden. 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.

Ledikanten, slaapbankjes, buro's, stoelen,
linnenkasten, matrassen, vele laden- en
opberg kastjes, clubs enz. tegen
bodemprijzen.

KUIJK's Meubelbeurs
Hulshofstraat 8, Lichtenvoorde. Tel. 05443-71256.
Alle dagen geopend.

fons Jansen

Buf(| ('i.ilUwstraat 60
7251 EC Vorden
Telef<x>n05752 2631

erkend gas- en watertechnisch
installateur
Installatie en
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aanleg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Heerlijk rustig en landelijk, maar slechts op enkele
kilometers van Zutphen en haar voorzieningen,
ligt het plaatsje Vorden. Intermed B.V. in Dieren
realiseert hier het nieuwe bestemmingsplan
Addinkhof, waar Reinbouw na de bouwvakvakantie zal starten met de bouw van
4 premie A-woningen (tussenwoningen).
Koopsom: f 139.500,-v.o.n.

10 riante halfvrijstaande woningen, type
2-onder-1-kap, met garage. Koopsom v.a.
f 184.800,-v.o.n.

Ruime onderhoudsarme woningen, solide
gebouwd, mooi en degelijk afgewerkt,
• ruim van indeling beneden
• 3 slaapkamers boven en badkamer met
mogelijkheden
• vaste trap naar de zolderverdieping met
mogelijkheid voor grote 4e slaapkamer of
hobbykamer
• hoogwaardige warmte-isolatie van vloer,
spouwmuur en dak
• hardhouten kozijnen en buitendeuren
• schriftelijke kwaliteitsgarantie van de Stichting
Reinbouw Garantiefonds, inklusief afbouw- en
garantieverzekering.

De bij de gemeente Vorden ingeschreven
gegadigden genieten de voorkeur.

Voor informatie en verkoop:

4 hoekwoningen, met de mogelijkheid voor ca rport of garage. Koopsom v.a. f 159.500,- v.o.n.

dif»kti«mak*aardi|

rebo makelaardij
't Leihuis, Priesnitzlaan l, Laag Soeren

mvm

THOMA b.v l
makelaardij o.g.

Telefoon (05730) 4334' Nieuwstad 5-7 7241 DL Lochem

2DE BLAD
CONTACT
Druk:
Drukkerij Weevers B. V.
Vorden
Telefoon 05752-1010

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Oranjef eesten op vrijdag 26 en
zatentag 27 augustus 1988 te VIERAKKER-WICHMOND

Programma Volksfeest

Donderdag 25 augustus

S*

19.30 uur:

f*

Zaterdag 20 augustus
19.30 uur:
19.30 uur:

Samenkomst op het feestterrein, waarna muzikale hulde door de muziekvereniging
Jubal aarrhet oude koningspaar.
Vogelschieten voor dames en heren bij kunstlicht, inleg f 5,-. Vogelgooien voor
dames, inleg f3,-. Schieten vrije baan, inleg f2,50. Kegelen, inleg f2,-.
Na het vogelschieten dansen met dansorkest "Return".

Feestavond voor de bejaarden in het Ludgerusgebouw.
Deze avond zal voor u optreden het Huisvrouwenorkest uit Markelo. 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. 60 personen telt, kan nog veel groter. Dus een stap
in de goede richting. De middagen worden gehouden altijd 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.

Zondag 21 augustus

Vrijdag 26 augustus

13.00 uur:

13.30 uur:

Oriënteringsrit voor fietsen, start vanaf de tent op het terrein, inleg f 1,50.

Dinsdag 23 augustus, bakfietsenrace
18.30 uur:

Reeds vele jaren achtereen wordt in Wichmond een Bakfietsenrace gehouden, ook
dit jaar is het Oranjebestuur weer bereid gevonden om in samenwerking met de
Stichting Bakfietsenrace Wichmond, zo'n evenement tijdens de jaarlijkse feestweek te houden. Deze keer echter zal er geen competitiewedstrijd, meetellend voor
het ABO-klassement, worden verreden, doch wel een promotiewedstrijd met daarbij vanzelfsprekend alle favorieten voor de nationale titel. Een van deze teams is het
team van Wielerhuis G. Eskes te Steenderen, met in hun midden de beroemde en
beruchte Wichmonder Frans v.d. Pavert. Dit team heeft in 1987 de nationale titel
bakfietsenracen in de hoogste klasse behaald. Ze zijn te herkennen aan een roodwit-blauw tricot.
Het Team Eskes zal o.a. concurrentie te verduren krijgen van het team De Boggelaar, met in hun midden Bennie Haggeman uit Wichmond, en verder de teams van
Massink uit Vorden en Scheffer I uit Halle.
De strijd zal op het scherpst van de snede gestreden worden maar is altijd sportief.
Ook zullen er weer plaatselijke favorieten aan de start verschijnen en voor het
nodige vuurwerk zorgen.
£|
Hopelijk hebben we op 23 augustus mooi zomerweer zocfl^ve optimaal van de
"sport met een knipoog" kunnen genieten.
De start zal om 18.30 uur plaatshebben op het parcours Vogelzang.
Na de bakfietsenrace dansen op muziek van toporkest "Takr^
Gratis toegang wordt u aangeboden door de exploitant van d
Toegang onder voorbehoud.

17.30 uur:
18.40 uur:
19.15 uur:
20.35 uur:

14.00 uur:
14.00 uur:

15.00 uur:
15.00 uur:
16.30 uur:
20.00 uur:

Samenkomst op het schoolplein, Dorpsstraat. Graag met alle ouders en kinderen,
waarna in optocht met muziek naar het feestterrein. Daarna opening door de voorzitter.
Kegelen voor dames en heren van elke leeftijd, inleg f2,-. Schieten vrije baan, inleg
f2,50.
Verschillende kinderspelen met traktatie. Deelname ook opengesteld voor kinderen die lagere scholen in andere gemeenten bezoeken.
Na de kinderspelen van ca. 14.30-17.00 uur gratis intree draaimolen voor de kinderen
beneden de 13 jaar. Het bestuur heeft dit jaar met veel moeite en kosten beslag kunnen leggen op een zeer mooie draaimolen.
Ringsteken per dogcar voor dames vanaf 12 jaar, inleg f2,-, op het feestterrein.
Trekkersleeën voor heren vanaf 12 jaar, inleg f 2,-.
Wedstrijden voor schoolverlaters.
Dansen in de tent met dans- en showorkest "Superfly".
Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 27 augustus
14.00 uur:
17.00 uur:
20.00 uur:

Grote fees^lijke optocht m.m.v. diverse muziekkorpsen. Speciale beoordeling
praalwage^Boor deskundige jury.
Uitslag en uureiking van de prijzen voor deelnemers versierde wagens en diverse
wedstrijden.
Dansen in de tent met dans- en showorkest "Superfly".
Toegang onder voorbehoud.

^asy
t.

Het programma voor woensdagavond 24 augustus ziet er als volgt uit.
Nieuwelingen, 40 km.
Solexrace, Ie manche, 20 minuten en 3 ronden.
Liefhebbers/Veteranen, 50 km.
Solexrace, 2e manche, 20 minuten en 3 ronden.
De toegang is gratis. Dit is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de plaatselijke middenstand en bedrijven en enkele bedrijven uit de omliggende gemeenten.
Hiervoor onze welgemeende dank.

Na een week van feestvieren wordt op zondag 28 augustus de jaarlijkse sportdag
gehouden. Deze wordt georganiseerd door de SV Socii, afd. Jeugd, i.s.m. de Oranjevereniging. De volgorde van de activiteiten is gewijzigd. Eerst wordt de Oranjeloop
gehouden en daarna begint de sportdag voor de jeugd.
Oranjeloop

12.00 uur:
12.45 uur:

Start en finish: op de parkeerplaats van het sportcomplex SV Socii.
Afstand 5 km, kosten f3,50.
Afstand 10 km, kosten f5,-.

De Oranjevereniging doet een beroep op iedereen om te vlaggen.

Sportdag
De sportdag voor de jeugd van Vierakker-Wichmond in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar
begint om 14.00 uur. Vanaf 14.00 uur is er ook de mogelij kheid om uw geluk te proberen bij het doelschieten.

De Oranjevereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade, indien
deze plaatsvinden in verband met de feestelijkheden.

Het Jeugdbestuur wenst u een prettige feestweek toe.
Tot ziens op 28 augustus.

Wielerronde en Solexrace
Optocht van praalwagens
zaterdag 27 augustus om 2 uur woensdag 24 augustus, 1730 uur
Van deze feestelijke optocht is dit jaar zeer veel werk gemaakt en wel omdat de Oranjevereniging op
dit gebied een naam hoog heeft te houden. Voor deze optocht zullen de 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 5 korpsen
met plm. 400 muzikanten. De korpsen zijn: Muziekvereniging "Jubal" met drumband Vierakker/
Wichmond; Muziekvereniging "Excelsior", Warnsveld; Muziekvereniging "Nieuw Leven", Steenderen met vendelzwaaiers uit Baak; "Sursum Corda" uit Vorden en "Gelre show- en drumband" uit
Dieren. Na de optocht vendelzwaaien op het feestterrein achter de tent voor het Koningspaar.
De Oranje vereniging wenst u allen prettige feestdagen toe en verwijst u graag naar het programma in
deze feestkrant.
De Oranjevereniging Vierakker-Wichmond

Tuinverlichtingsweek van 20 t/m 28 augustus
Dit jaar zal—evenals voorgaande jaren—weer in het kader van de traditionele Oranjefeesten de tuinverlichtingsroute worden uitgezet en wel in de periode van 20 augustus tot en met 28 augustus 1988.
De route — met een lengte van plm. 30 kilometer — zal ten opzichte van vorig jaar iets veranderd
worden.
U kunt de route vanaf elke invalsweg naar Wichmond beginnen en door op de witte borden aangebrachte zwarte pijlen te volgen, komt u automatisch weer op uw startplaats terecht.
Via deze krant wenst de Tuinverlichtingskommissie een ieder een prettig Oranjefeest toe en de
Oranjevereniging veel sukses.

Woensdagavond 24 augustus presenteert de wielervereniging RTV Vierakker-Wichmond zich aan
de inwoners van Wichmond-Vierakker en verder alle belangstellenden.
Telkens weer op de u welbekende wijze, met de organisatie van een wielerronde in ons eigen dorp, de
13e al, willen wij laten zien dat een wielervereniging, die meestal buiten eigen dorp opereert, heus wel
wat voor Vierakker-Wichmond kan betekenen. ledere dag trekken onze leden er op uit om te trainen
of hun wedstrijd te fietsen en telkens weer dragen ze de naam "Vierakker Wichmond", als dat geen
promotie is van onze dorpen dan weet ik het niet meer.
Dat Wichmond onder de regionale renners een goede naam heeft blijkt ieder jaar weer uit het grote
deelnemersveld dat aan de start verschijnt. Ook woensdagavond kunt u rekenen op een groot aantal
renners uit de regio maar ook rijden er renners uit ons eigen dorp mee, zoals de broers Rudy en Bennie Peters, die er beide op gebrand zijn om de prestatie van Peter Makkink uit Vorden, die de 12e
ronde op zijn naam bracht, te evenaren. Kunnen zij rekenen op uw steun, het klinkt als muziek in de
oren en het geeft een renner vleugels als hij door eigen publiek wordt gesteund.
Wij hopen dat het een fijne wieleravond mag worden zodat wij volgend jaar ons kunnen presenteren
met de 14e ronde van Wichmond.
Wij wensen de Oranjecommissie succes met de organisatie van het Oranjefeest.
Tevens wens ik u allen namens de RTV Vierakker-Wichmond een fijn Oranjefeest toe.
Jan Pieterse,
voorzitter RTV Vierakker-Wichmond

•^ •

Z)/c/7? ft// d? /y^é»/ /w Gelderland
Staat een voor Nederland uniek restaurant
In d'IJsselhoeve - zo heet het - is het goed toeven
Daar kan men de sfeer van vroeger nog proeven
Romantisch tafelen in oude stijl
Heeft een mens nodig bij tijd en wijl
Ook kan men terug naar nog vroegere tijden
Door zelfhef eten op lavastenen te bereiden
Kortom: voor hen die hun tong willen strelen
Is de IJsselhoeve van harte aan te bevelen.

*

ONZE BEKENDE

*

IJSSELAVONDEN

*
*
*
¥i

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

*
*

ZIJN EEN ENORM SUCCES

* prima orkest
* koud en warm buffet
Eekstraat 1 5 - Doesburg
(nabij camping IJsselstrand)
tel. 08334-71622 of 05754-381

Incl. entree, eten en drinken
slechts f 42,50 per persoon

*
•<i
*
e

l* a a h
MENGELE

¥*
>

zowel met 2- als
4-wielaandrijving

FEUA

*
j*

«i

e
yi
«

KRIJT

*
4»
«
«

SUPERETTE

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

B e regen i ngsh aspe l s
Naast het bekende werk
vestigen wij uw aandacht ook op:

Wichmond

H.D. reinigers

Electrisch gereedschap

e
*
*

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

*
«
IN LANDBOUWMECHANISATIE
«>

B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

Rabobank S
geld en
goede raad

Schildersbedrijf

Wij verzorgen al uw

Rouwen

ïtsel en
metseltimmerwerken

voor al uw

KANTOREN TE:

Vorden,

ie JterhenO

schilder- en
behangwerk

Zoals:
nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

binnen- en buitenzonwering

Kranenburg,
en Wichmond,

VOOR ELK WAT WILS

Fa. J. J. Hartemink & Zn.

dubbele beglazing

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

Vierakkersestraatweg 28,
Vierakker. Tel. 05754-361

tel.:05752-1888.

De bewoners van de camping

Natuurlijk!

VOOR AL UW VOORKOMENDE

SCHILDERWERKZAAMHEDEN

voor uw auto,
bromfiets
of fiets
naar
TIMMERBEDRIJF

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

| SCHILDERS
BEDRIJF

BERT
PARDIJS
LANKHORSTERSTRAAT12. WICHMOND. TEL. 05764-842

Wij wensen U een prettige feestweek

Administratiekantoor
Zutphen B.V.
- Boekhoudingen
- Belastingzaken
J.M.L. Plante, direkteur.
Graaf Ottosingel 189
Postbus 124, 7200 AC Zutphen
Tel. 05750-1.42.75
Nevenvestiging:

wensen iedereen 'n gezellig
oranjefeest.
Camping

„de Kleine Steege'
Fam. Bloemendaal, Hackforterweg 33, Wichmond
Fam. Krijt, tel. 05754-992.

Alles voor de schietsport

DE BOGGELAAR
Zalen voor bruiloften
en partijen

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sporten wedstrijdbogen.

Martens

Kegelcentrum
Speeltuin aanwezig
Per 1 september a.s.
nieuwe eigenaar
familie Wortelboer

JotllrfffmJl

Administratiekantoor Voorst
Ook APK keuringen.

„de Kleine Steege'

CAFÉ WEGRESTAURANT

- Computerverwerking

Uw Bovag-vakman

*
«i

H. ARENDS
Dorpsstraat 5 - Wichmond - Tel: 05754-688

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

Dorpsstr. 20 tel. 05754-268

«
«»

Compressors, enz. enz. enz.

UW BETROUWBARE PARTNER

Dorpsstraat 10 - Vorden

Werkkleding

Afrasteringsmaterialen

Telefoon 05754-270

Herberg""

Mestsilo's

Tuingereedschap

5»

*

Kervelstraat 24 - 7383 XP Voorst
Telefoon 05758-2347

Wapen-en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

VORDENSEWEG 32 - WARNSVELD
TELEFOON 05752-1426

Als het om autorijlessen gaat
Autorijschool

"J.H. HNferink"

Dansen op het Oranjefeest
Wichmond-Vierakker

de Boonk 39, Vorden,
telefoon 1619
Autorijschool

Autobedrijf

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

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,
telefoon 1098

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

B.M.W. en Mazda automaat

Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus
in de grote danstent (900 vierkante meter oppervlakte)

erkend A.P.K. keuringsbedrijf

Vrydag 26 augustus
om 20.00 uur dansen met muziek van Dans- en Showorkest "Superfly"

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

Zaterdag 27 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

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

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN - TEL. 05752-3163*

TE KOOP:

uw mechanisatiebedrijf voor:

Polyester silo's, 20 kub EN
stalen tanken
Tel. 05750-20853

Van Kouswijk
Okhorsterweg 6, Wichmond, tel. 05754-793

en

^^^^

MESTHANDEL

trakteren

J. KORENBLEK

1

Tel. 05754-509

Meesters Schilders
Ruurloseweg 35

AANNEMERSBEDRIJF

wensen u 'n prettige
feestweek
Vorden

PEELEN B.V.

Tel. 05752-1523

Het adres voor

GLASWERKEN
SCHILDERWERKEN
IN DE BETERE UITVOERING

BEHANGWERKEN
MODERNE
WANDBEKLEDING
SIERPLEISTERS
AFDELING DOE-HET-ZELF
een enorme sortering
billijke prijzen

Steenderen - Wichmond - Tel. 05754-450

Voor uw opleidingen naar
HET BEDRIJF VOOR:

* nieuwbouw
* stallenbouw

* sleufsilo's - mestkelders
* onderhoud - verbouw

W.OORTGIESEN

* houtprodukten

BMW - TOYOTA - SUZUKI

* machinaal timmerwerk

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 05752-2783

leeflangarchitectuurisgevestigdaanderaaanuisOT8«iaievoraenteieToonub/b^
el<Mdmyvanuwbouwwerkleeflangarchitectuurverzorgtdeuitbreidin^
igmetderealijMitinvaMpnMnieawoningeninelkevormenafmetingzoalsgewe
nvoordeb»
i< ierukan ineengoedesamenwerkingmetleeflangarchitectuuruwterealiserenobjectvoorafwordendoorgenomenophaalbaarheidzowelverbouwalsnieuwbouwvanwinkelpandenoffabriekshaM
orduittevoerenenhetadviserenvanuwbouwkundigeproblemenisbijleeflangarchitectuuringoedehandendeaanwezigekennisvanb estemmingsplannenbouwvoorschriftensubsidiemogelijkhedenmakendeadviezenvanleeflangarchitectuurtoteenmust

Administratie- en
Belastin gadvie skantoor

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

-

Administraties
Belastingaangiften
Belastingzaken
Deskundige adviezen

Wij wensen u
een gezellig
oranjefeest

Vièrakker - Tel. 05750-20774.

fijn brood en
heerlijk gebak

Vee en varkens
Vee- en varkenshandel

Alles uit eigen bakkerij

G. HISSIIMK

Ook voor levensmiddelen vandaag en morgen,
zal Besselink graag zorgen!

Wichmond - tel. 05754-229.

Brood-banketbakkerij-kruideniersbedrijf

W. BESSELINK v
Dorpsstraat 6 - Wichmond - Telefoon 239

Autobedrijf Polman

l

Wij wensen u een gezellig Oranjefeest

Vordenseweg 21-23
Warnsveld - tel. 05752-3568

J. W. v.d. Brink
H. JANSEN

De warme bakker presenteert:

Voor de afzet van al uw

MENGVOEDERS
Wichmond
Telefoon 05754-257

• Voor nieuwe en gebruikte auto's.
• 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

Specialiteit in:

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

konsumptieaardappelen

A. Nijenhuis
Toverstraat 2 - Baak
Telefoon 057 54-47 7

CAFÉ-RESTAURANT

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

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met deskundig advies. Tevens agentschap van de Nederlandse
Middenstands Spaarbank.
MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg
Lid NVM/MCC

31,

VORDEN.

Tel.

05752-1531.

AUTOMOBIELBEDRIJF

Varkenshandel

DRIEKUS GROOT JEBBINK
Ford/Suzuki-dealer
Ook voor andere bekende merken kunt u bij ons terecht.
GOED - GOEDKOOP - BETROUWBAAR

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

Shell tankstation met LPG
Rondweg 2, Vorden, telefoon 05752-1794

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

GJ.OLDEMHAVE BV.
BAAKSEWEG 11 7234 SJ WICHMOND

TEL. 05754 755

NA WERK TIJ D «5752 6439

SERVICE

Pracht collectie

Fietsen,
Brommers,
Boomzaagmachines
Motorgazon maaiers

Verkoop,
reparatie,
inruil,
ond. verkoop.

Kwaliteit
vlees en vleeswaren
De serviel van Oldenhave
gaat ver, heel ver zelfs.
Dag, en nacht bereikbaar
en niet te vergeten in de
weekeinden kunt u terecht
bij Oldenhave.
Degelijk vakwerk, perfekte
installaties, concurrerende
prijzen; dat is service l
SERVICE van Oldenhave.

SLAGERIJ

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

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 aantrekkelijke prijzen. Reserveren is nu al mogelijk!

KEURSLAGERIJ

D. VLOGMAN

LECTRA

....dat it het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.

• oramouo

ZUTPHENSEWEG 16 -VORDEN -TEL. 05752-1321

Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J. Oldenhave zijn

AANNEMERSBEDRIJF

Wij maken massief eiken
meubelen naar uw eigen
keuze en ontwerp

Fa. MAANDAG

Diverse bankstellen, kasten, wandmeubels, klaptafels,, eethoeken, knopstoelen, ronde, rechthoekige
en ovale tafels (bladdikte 5 cm.), buroos, boekenkasten, dekenkisten, hoek- en ladekasten, ledikanten, kaarsen- en asbakstandaards, lampenstandaards (gedraaid) diverse maten.

Wichmond - Telefoon 05754 - 309

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

Voor al uw nieuwbouw
en onderhoudswerken

Voor komplete en akkurate
verzorging van alle voorschilderwerk-l
zaamheden zowel nieuw
als onderhoud:

' De meest veelzijdige zaak uit de regio met nog meer keus.

BARENDSEN VORDEN b.v.
Zutphenseweg 15. Vorden. Telefoon 05752-1261

SCHILDERSBEDRIJF

van der Wal b.v.

DE ZAAK VOOR IEDERE DOE-HET-ZELVER
Gereedschappen — ijzerwaren — luxe en huishoudelijke artikelen + ruim assortiment kachels

Zaak: tel. 05752-1208

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

DRUKKERIJ

WEEVERS

Leo Westerhof
Pieter van Vollenhovenlaan 8, Vorden, tel. 2039

60 rollen op voorraad, 400 + 500 breed
Wij hebben een ruim assortiment
aan speciale bieren, uit vat en fles.
Een uitgebreide cocktailkaart,
voor ieder zijn smaak.
In ons restaurant serveren
wij buiten onze kaart
STEAK SPECIALITEITEN

'eed uitst
•>n slaapkai

Per strekkende meter
van: 145.-

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

garen. leverbaar op 400 cm en 500 cm >
imer en slaapkamers. Leverbaar op zowel
>:r\ juterug en
in 16 spn •
400 cm breed, i
van: 10

WULLINK VORDEN

de Timmerieë M
RESTAURANT* CAFÉ
Arie Mmalderink

Lochemseweg 16 - 7231 PD Warnsveld - tel. 05751-1336

VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1342

MAGALUF
op een breedte van 400 >
uitstekend zijn weg in w
6 eigentijdse kleuren
400 cm breed,
per strr
van: 1/

oijt vindt
lapkamers

149.-

Alles op gebied van
landbouw, stalinrichtingen en
konstruktiewerk
VINYL

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

Verder motormaaiers, bosmaaiers,
tuinpompen, ijzerwaren en
landbouwgereed schap

Een topprodukt van zeer zware
kwaliteit voor lang leren zeer gemakkelijk in onder
houd
Leverbaar op een breedte van
200 cm per meter,
van: 4'

Ook vrije merk benzine

,\e<»
LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. W. BESSELING
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

KOEKOEKSTRAAT 1 - VIERAKKER-TEL. 05750-21628

HELM IN K
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

Donderdag 18 augustus 1988
50e jaargang nr. 20

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Koetsentocht doet verleden herleven
"Een stukje verleden herleeft vandaag bij het zien van al de mooie aanspanningen in deze historische omgeving", zo sprak zondagmiddag de speaker en tevens jurylid de heer Eshuis vanuit de jury wagen op de wei voor
Kasteel Vorden. Voor de twaalfde maal in successie organiseerde aanspanning In de Reep'n Vorden haar jaarlijkse kastelenrit. Een rit die dank/ij het prachtige weer honderden mensen op de been bracht om de aanspanningen te kunnen bewonderen. Vanuit heel Nederland kwamen de deelnemers naar Vorden om aan deze rit
door de omstreken van Vorden te kunnen deelnemen.
Met veel verschillende rijtuigen en paarden verzamelden de 140 deelnemers zich
zondagochtend in het weiland bij Kasteel Vorden om vandaaruit hun rit langs
de acht kastelen van Vorden aan te vangen.
Namens het gemeentebestuur heette de
heer van Slingenberg 's-middags een ieder van harte welkom en mocht hij vervolgens de prijzen uitreiken aan de winnaars.

Augustus

18 Jong Gelre, avondfietsvierdaagse
19 Jong Gelre, avondfietsvierdaagse
28 Jong Gelre, regionaal klootschiettoernooi, start vanaf café De Boggelaar (13 uur)
September

2 Jong Gelre, uitwisseling met PJGOafdeling Heino (in Vorden)
2 Oranjefeest Wildenborch, toneel
3 Oranjefeest Wildenborch, volks- en
kinderspelen, toneel
3 Jong Gelre, uitwisseling
4 Jong Gelre, uitwisseling
6 HVG afdeling dorp: fietstocht
8 Bejaardenkring: Dorpscentrum
8 Dorpscentrum: Tiroleravond
9 Dorpscentrum: Tiroleravond
14 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen:
bijeenkomst
21 HVG dorp: begin seizoen
22 Bejaardenkring: Dorpscentrum
23 Linde: Volksfeest
24 Linde: Volksfeest
25 De Achtkastelenrijders: Herfsttoertocht
27 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen:
koffiemiddag

RTV had
goed weekend
Rudi Peters werd winnaar in Aalst Gld.
Hij won deze wedstrijd ondanks een flinke blessure nl. in de ronde van Vroomshoop een week daarvoor was hij betrokken bij een valpartij en liep daarbij zwaar
gekneusde ribben op. Toch wist hij deze
ronde van Aalst op zijn naam te zetten
door de spurt van het complete peloton
te winnen voor Joep de Ruyter uit Tiel en
Van Setten uit Rozendaal.
Ook de RTV-er Mano Lubbers presteerde goed dit weekend. Hij werd zaterdag
achtste in een juniorenwedstrijd te Loenen en op zondag verreed hij een wedstrijd te Culemborg. Daar moest hij genoegen nemen met een vierde plaats.
Door in de finale te vroeg op kop te komen verloor hij zijn overwinningskansen.

De rijtuigen oftewel aanspanningen zijn
verdeeld in vier categorieën en afhankelijk van het aantal deelnemers werden er
twee of drie prijzen per categorie uitgereikt. Een speciale prijs werd gegeven
aan de heer Schouten uit Vorden die met
zijn dorpsdogkar 'het schoonste geheel'
van de Vordense vereniging vormde. Uit
handen van de heer van Slingenberg ontving hij de ereprijs in de vorm van een beker en mocht hij nogmaals een ereronde
rijden onder luid applaus.

Het kroonberoep werd ingesteld door B.
ter Woerds en R. Groot Nuelend. Zij verwachten nogal wat stof- en geluidsoverlast van de inrichting te zullen ondervinden. De vergunning was verleend voor
in coöperatief verband uitoefening van
een afdeling voor landbouwmechanisatie, een kalksilo, een weegbrug en een
depot voor afgifte van mengvoeders en
andere landbouwbenodigdheden.

Ontsluitingsweg
Volgens de nieuwe vergunning mocht er
een nieuwe ontsluitingsweg worden gebouwd naar de Onsteinseweg. Welis-

Sportaanspanningen: 1. Wim Mulder
met een Pheaton, 52,5 punten; 2. Familie
Gemser met een Pheaton, 48,5 punten;

In de eerste plaats een nieuwe kermisexploitant, waarover wij veel goede berichten hebben vernomen. We verwachten
dan ook een mooie draaimolen, autoscooters, schiettent en dergelijke.
De feestweek begint met het vogelschieten bij kunstlicht op zaterdag 20 aug.
We hopen dat velen uit Vierakker en
Wichmond mee zullen doen om de koningstitel te bemachtigen in eigen plaats.
Zondag 21 augustus wordt de oriënteringsrit voor fietsers georganiseerd. Hier
is dit jaar extra veel tijd aan besteed om
een fantastisch mooie rit uit te stippelen
door de mooie natuur die voor iedereen
de moeite waard is om uit te rijden. Dus
laat je zien en fiets gezellig mee.

Dinsdag 23 augustus wordt de bakfietsenrace gehouden, wat ook dit jaar weer
een groot spektakel belooft te worden
omdat deze ronde wordt gehouden op
het Vogelzang. Na de bakfietsenrace
kunt u gratis dansen in de grote tent (900
m21) op muziek van het orkest 'Take it Easy welke u wordt aangeboden door de
exploitant van de tent.
Op 24 augustus wordt in samenwerking
met de RTV de wielerronde georganiseerd met er tussendoor twee manches
solexrace in de Dorpsstraat.
Donderdag ^^oigustus organiseert het
bestuur van^Bejaardensoos een feestavond voor alle bejaarden uit Vierakker
en Wichmond in het Ludgerusgebouw.

Zilveren
dienstjubileum

onderdelen^^ls FH-vee beoordelen,
ploegen 2-s^lrs en 3-schaars en trekkertrek.
De winnaars van deze wedstrijden worden uitgezonden naar de landelijke kampioenschappen. Naast de officiële kampioenschappen zijn er ook wedstrijden
waaraan iedereen mee kan doen o.a.
bloemschikken en handmelken.

D.G. Nijenhuis uit de Schoolstraat 13 te
Ruurlo heeft afgelopen week het feit gevierd dat hij 25 jaar in dienst was van timmer- en aannemersbedrijf A. Bosch aan
de Schuttestraat te Vorden.
Als timmerman verstaat hij het vak uitstekend en inventief op machinegebied
is Dik een vakman uit het goede hout gesneden. Dat de samenwerking nog vele
jaren mag duren is de wens van zijn
werkgever en collega's.

Provinciale
agrarische
wedstrijddag
Zaterdag 20 augustus a.s. vindt in Nijkerk de agrarische wedstrijddag plaats.
Deze jaarlijkse officiële wedstrijddag zal
bezocht worden door leden van Jong
Gelre afdeling Vorden. Zij zullen alles in
het werk stellen om als beste uit de bus te
komen op deze dag. Er zijn verschillende

waar zou er over die weg alleen kalk mogen worden vervoerd, maar de Kroon
acht het toch niet raadzaam dat dit plan
doorgaat.
De omwonenden zouden te veel trillingshinder van de nieuwe weg gaan ondervinden. Bovendien is het volgens de
Kroon moeilijk om na te gaan of er in
voertuigen nu kalk zit of iets anders. Alles moet maar over de oude ontsluitingsweg worden getransporteerd, meent de
Kroon.

Voorschriften
Verder heeft de Kroon extra voorschriften opgesteld voor de olie'produkten die
zullen worden opgeslagen bij De Graafschap. Deze voorschriften zijn toegevoegd om vervuiling van de bodem door
bü voorbeeld een lekkende tank te voorkomen.
Voor het overige kunnen de plannen ongewijzigd worden uitgevoerd.

Park- en familicrijtuigen: 1. Johan te Riet
met een Tonnau 54 punten; 2. Familie
Bertram met een Cabriolet Duc 53 punten.
Dicnstrijtuigen: l Willem de Jong met
een Landauer 50,5 punten; 2. de heer
Bouwmeester met een Landauer 47 punten; 3. Familie van Oordt met een Landauer 45,5 punten.

De uitslagen waren als volgt:

De voorbereidingen voor het Oranjefeest, dat dit jaar wordt gehouden
van zaterdag 20 tot en met zondag 28 augustus, zijn weer in volle gang.
Het programma ziet er dit jaar weer bijzonder goed uit met veel nieuwe
activiteiten.

Geen nieuwe ontsluitingsweg
voor VLCDe Graafschap
Er komt geen nieuwe ontsluitingsweg voor
VLC De Graafschap in Medler. De Kroon
heeft op advies van de afdeling geschillen
van bestuur van de Raad van State drastisch ingegrepen in de hinderwetvergunning die door het gemeentebestuur was afgegeven voor de uitbreiding van de VLC
De Graafschap aan de Ruurloseweg.

Bij het jureren wordt op een aantal zaken
gelet zoals het rijtuig op zich, de tuigage,
de paarden, de kleding van de mensen en
vooral de veiligheid, dat wil zeggen of
het rijtuig wel veilig kan deelnemen aan
de rit.

3. Familie Neef met een Dos a Dos, 45,5
punten.

Streekrijtuigen: 1. Familie van Houten
met een Oostenrijkse koetsierswagen 53
punten; 2. de heer Schouten met een
Dorpsdogkar 51 punten.

De volks- en kinderspelen staan gepland
voor vrijdag 26 augustus met dit jaar o.a.
het trekkersleeën voor heren vanaf 12
jaar.
Zaterdag 27 augustus wordt de feestweek afgesloten met de grote optocht
van praalwagens en 400 muzikanten en
vendelzwaaiers. Na de optocht is er weer
vrij dansen in de tent.
De sportvereniging Socii wil iedereen na
het feest op zondag 28 augustus weer in
goede conditie brengen door het organiseren van een 'Oranjeloop'.
De hele week door kunt u 's-avonds genieten van de mooie tuinverlichting die
dit jaar iets korter is dan voorgaande jaren. De route wordt aangegeven door
nieuwe witte borden met zwarte pijlen.
Voor meer informatie wordt iflBw ezen
sstkran
ant dat
naar het programma in de fees
u hebt ontvangen.

Gondelvaart in 800-jarig Bredevoort
VRIJDAG 26 en zaterdag 27 augustus en op vrijdag 2 en zaterdag 3
september zijn in Bredevoort weer de bekende gondelvaarten op de Grote
Gracht. Gondelvaart is een spel van licht en donker op het bewegelijke
water. De gondels zijn vlotten met historische afbeeldingen; deze worden
uitgebeeld met behulp van duizenden fietslampjes. Naast dit statische
licht is er ook "levend licht" in de vorm van drijvende fakkels, waxinelichtjes en tenslotte het spectaculaire vuurwerk! Met daarbij die enorme
knallen op het water!
U waant zich op slag terug in de donkere middeleeuwen. Toen de burcht
Bredevoort nog stond aan de oude landstraat van Munster naar Utrecht.
Op deze plek was een brede doorwaadbare plaats waar men het riviertje
de Slinge kon oversteken. Maar dat kon natuurlijk alleen als je tol betaald
had en de heer van Bredevoort genegen was je door te laten. Die heer van
Bredevoort was trouwens toch een machtig heerschap want tot zijn heerlijkheid behoorden de tegenwoordige gemeenten Winterswijk, Dinxperlo
en Aalten. Geen wonder dat er vroeger vaak om burcht en stad gevochten
is. Want om Bredevoort kon je niet heen: je moest je, of onderwerpen, óf
je moest het veroveren.
NU KUN JE nog niet om Bredevoort heen. De militaire betekenis
is er natuurlijk niet meer maar economisch betekent het nog heel wat in de
regio. Vele mensen komen er, om hun meubels te kopen. Men produceert
hier excellente verwarmingsapparatuur voor caravans en campers, zelfs
Rutger Hauer laat hier zijn camper aanpassen! En ook de plaatselijke
confectie mag er wezen. Maar de meeste mensen kennen Bredevoort toch
als toerist. Velen zijn er dit jaar al geweest om een van de activiteiten mee
te maken die georganiseerd werden in het kader van het 800-jarig bestaan.
Er is een zakenbeurs geweest en er is een boek uitgegeven. De historische
optocht met deelname uit de hele heerlijkheid en vele Duitse plaatsen trok
duizenden bezoekers.
IlrfN OOK TIJDENS de gondelvaarten is er weer heel wat te doen. In het
eerste week-end is er de dag der heerlijkheden. In het tweede week-end is
het naamdag. Veel mensen met de achternaam (van) Brevoort bezoeken
dan het plaatsje. Er komen ook gasten uit het Amerikaanse stadje Brevort
(Michigan).
De gondelvaart staat ook in het teken van vroeger: U zult diverse bekende
gebouwen herkennen op de gondels. Wist U trouwens dat de Bredevoortse gondelvaart uniek in zijn soort is? Nergens anders kent men dit uitbeelden met behulp van fietslampjes die op hun beurt gevoed worden door accu's. Komt U (weer) eens kijken; het is beslist de moeite waard. De entree
is ƒ 9,-- voor volwassenen en ƒ 3,-- voor kinderen tot 12 jaar. Een zitplaats
op de grote tribune kost slechts ƒ 3,-- extra. Het parkeren is gratis. De
avonden beginnen om 8 uur. Voor de gondelvaart is er "levende muziek"
en aan het slot is dus een schitterend vuurwerk. Na afloop is het bar gezellig in de stad op de after-gondelvaart.
Tot ziens in Bredevoort!

Gehaktpastei met groenten
Een pastei van gehakt en zomergroenten
kan zowel warm als koud worden opgediend. Geef bij de warme pastei een eenvoudige tomatensaus en aardappelpuree
of een Italiaanse pasta (spirali). Wanneer
u de pastei koud wenst, dien er dan een
aardappelsalade bij op. Wellicht is het
een idee voor het komend weekend.
Reken voor 4-6 personen op 750 gram
gehakt, bij voorkeur half-om-half. Verder heeft u nodig: 4 stengels bleekselderij, l komkommer, 200 gram wortels, l
bosje voorjaarsuitjes, 2 eieren, broodkruim of paneermeel en paprikapoeder.
Maak het gehakt aan met losgeroerde
eieren, 5 a 6 eetlepels gedroogd broodkruim of paneermeel, ragfijn gesnipperde voorjaarsuitjes, 2 theelepels paprikapoeder, zout en wat peper uit de molen.
Maak de bleekselderijstengels schoon,
schrap ze, indien nodig, af en snijd ze
schuin in smalle reepjes. Boen de komkommer schoon, verwijder de uiteinden
en snijd of schaaf de komkommer in

Tweede
lustrum fietsvierdaagse
De jaarlijkse fietsvierdaagse van Jong
Gelre afdeling Vorden is dit jaar voor de
tiende maal - het tweede lustrum dus met goede weersomstandigheden van
start gegaan.
Vanaf het Dorpscentrum konden de
deelnemers op de fiets stappen en beginnen aan de eerste van de vier avonden.
Leden van Jong Gelre hebben zich weer
ingespannen om de fietsers langs de
mooiste plekjes van Vorden en omge-

Weekendrecept
slagerij
Vlogman
dunne plakken. Schrap de wortels
schoon en snijd of schaaf ze eveneens in
dunne plakjes. Beboter de patépot en
schep er '/4 deel van het gehakt in (druk
het zo gelijkmatig mogelijk op de bodem
van de pot). Verdeel daarover de reepjes
bleekselderij, spreid daarover weer 'A
deel van het gehakt en leg daarop de plakjes wortel. Spreid daarover dan opnieuw een laagje gehakt en verdeel de
plakjes komkommer er over. Dek alles
tenslotte met de rest van het gehakt af.
Plaats de pot op het rooster iets onder het
midden van de reeds tot 200 graden Celsius voorverwarmde oven. Reken op een
oventijd van 45-50 minuten.
Tip: vervang de komkommer door een laag
van 250 gram gewassen en daarna drooggemaakte spinazie en neem in ringen gesneden dunne preitjes (3 a 4 stuks) inplaats van bleekselderij.

Bereidingstijd: 45 minuten.
Energie per portie: ca. 1.925 kJ (460 kcal.)

ving te laten rijden. Er kunnen twee afstanden gefietst worden, te weten 20 en
35 km.
Zo'n driehonderd mensen hebben de
fiets gepakt en zijn dinsdagavond vanuit
Vorden richting Ruurlo gereden. Onderweg kregen de fietsers een drankje aangeboden van Jong Gelre en zorgt één van
de Vordense ondernemers voor een hapje, dinsdagavond in de vorm van een gevulde koek.
Woensdagavond voert de route naar het
Grote Veld en Almen, donderdagavond
richting Baak en de laatste avond richting Barchem. De routes zijn uitgezet
door Jan Eskes, André Knoef en Wim
Voskamp.
Vrijdagavond zal er ook een beker uitgereikt worden aan de grootst deelnemende groep.

PolitiQvaria
Woensdag 10 augustus: Aangifte opgenomen van diefstal van een stenen beeldje.
Ontvreemd uit het pinetum aan de Wildenborchseweg, voorstellende zittend
kind op een gans.
Melding van een aanrijding op de Hengeloseweg. Oorzaak: beide bestuurders
zien dat er op de Lindeseweg een auto tegen een lantaarnpaal rijdt (geen melding
van binnengekomen). Vervolgens rijdt
de achterste bestuurder (op de Hengeloseweg) tegen de achterzijde van de auto
van zijn voorganger. De veroorzaker
bleek tevens niet in het bezit te zijn van
een rijbewijs.
Donderdag 11 augustus: Melding diefstal
oud ijzer. Een tweetal mannen vroegen
bij een boer om oud ijzer, wat zij hadden
zien liggen. Men had hen verteld dat dit
al door iemand opgehaald zou worden.
Bij controle bleek het ijzer toch te zijn
weggenomen.
Melding dat er de avond daarvoor een
jongen van zijn fiets was gevallen op het
fietspad langs de Horsterkamp. Vermoedelijk oorzaak was een slecht wegdek als
gevolg van wortelgroei van de bomen.
De gemeente is in kennis gesteld.
's-Middags naar aanleiding van een telefonische melding met diverse collega's,
ook van omliggende groepen, uitgezien
naar een tweetal auto's met daarin een
tiental personen behorend tot een etnische minderheidgroepering in Nederland. De vrouwelijke personen zijn
meestal gekleed in lange bontkleurige
rokken en dragen lang zwart haar. Ondanks dat collega's hen hebben zien ryden, konden zij door de beperkte snelheid van onze dienstauto's niet meer
worden achterhaald.
Vrijdag 12 augustus: Melding van super
Joop Cornelis dat aldaar een vrouw betrapt was op diefstal van 2 pakken koffie.
Melding diefstal van een boek bij 'Loga'.
Dader betrapt.
Melding winkeldiefstal (zak nootjes) bü
de VS-supermarkt. Dader betrapt. Daar
de dader tevens alcohol had genuttigd is
hem tevens een rijverbod opgelegd.
Zaterdag 13 augustus: Melding van een

GROEP VORDEN

kop-staart aanrijding op de Ruurloseweg
tegenover de afslag Wildenborchseweg.
Op 'pauwenjacht' geweest aan de Horsterkamp.
Landing zweefvliegtuig in een weiland
op de hoek Hamelandweg-Ruurloseweg. Geen schade aan het weiland ontstaan.
Zondag 14 augustus: Melding van diefstal
van een fiets tijdens de beach-party.
Melding van een aanrijding op de kruising
Christinalaan-Alexanderlaan.
Geen gewonden.
Melding dat er op het dak van de brandweerkazerne een brandje zou worden gesticht. Bleek dat jongelui met een eigen
gemaakte fakkel een wespennest hadden
verbrand. Het dak is hierdoor licht beschadigd. Jongelui waren bij aankomst
gevlogen. Volgens omwonenden vertoeven regelmatig jongelui op dit dak. De
ouders worden verzocht hieraan aandacht te besteden want een ongeluk zit in
op een klein dak.
Melding aanrijding met gewonden op de
kruising Lekkebekje-Almenseweg-Wilmerinkweg. Een 87-jarige autobestuurder rijdend op het Lekkebekje verleende
geen vrije doorgang aan het verkeer van
rechts op de Almenseweg. Hier reed een
82-jarige autobestuurster. Zowel zij als
een 79-jarige passagier raakten gewond
en zijn afgevoerd naar het Nieuwe Spittaal te Warnsveld.
Melding diefstal fiets tijdens beach-party.
Maandag 15 augustus: Aangifte opgenomen van mishandeling tijdens de beachparty. Dader is bekend en proces-verbaal
volgt. Betrof een klap op het oog.
Tydens surveillance zagen collega's een
auto met aanhangwagen beladen met
oud ijzer. Bij controle bleek één en ander
veel te zwaar beladenren tevens bleek de
aanhangwagen in i^ -'
...Jrmr
onderhoud te verkeren. DeuSSfOufdërfs
proces-verbaal aangezegd voor een zevental overtredingen.
Melding van een mishandeling (klap op
het gezicht). Oorzaak was dat de één lasterlijke praat rondstrooide over de ander.
Onderling wordt de zaak uitgepraat.

Orgelconcert
in Remigiuskerk te Hengelo-G
- Zaterdag 20 augustus 1988
Ter invulling van het zomerprogramma
1988 van de VW Hengelo-G, heeft de
Concert-commissie van de Remigiuskerk ter plaatse, gezocht en gevonden.
Via bemiddeling van de nieuwe dirigent
van de Chr. zangver. „Looft den Heer"
(J. NoonUjk) werd contact gelegd met
organist Klaas J. Garms uit Kesteren
(42 jaar).
Al op 7-jarige leeftijd maakte Garms
kennis met het orgel, via een tudie op
het trapharmonium onder toezicht
van wylen Aarnoud. In 1958 mocht hy
kennis gaan nemen van het kerkorgel,
dit in Enkhuizen, waar de vaste organist der NH Kerk dhr. Mesdag zijn
leermeester werd. Toen deze verhuisde naar Enschede, werd Garms al op
16-jarige leeftyd benoemd tot vaste organist van de NH Kerk aldaar. In Enkhuizen stonden hem twee orgels ter
beschikking. In de zomer een pneumatisch orgel („SteenkuiP) in de Westerkerk en 's winters een mechanisch
orgel („Freitag") in de Zuiderkerk.
Zich geheel inlevend in de geheimen
van het kerkorgel, aanvaardde hij op
19-jarige leeftyd orgelstudie van Johan H ooge woud, op het beroemde
orgel van de Oude Kerk te Amsterdam. Na een drie-jarige intensieve
studie mocht hy in 1968 examen afleggen voor de „orgelmeesters" Johan
van de Berg en Cor Kee; dit te
Utrecht. Op grond van het uitgevoerde spel werd hem het Getuigschrift
Kerkelyk Orgelspel toegekend.

Een rondj e Afrika
Zo hebben Mart Meulenkamp (32 jaar) en Wilma Geurkink (30 jaar) hun avontuurlijke reis door Afrika
genoemd, die afgelopen zaterdag van start ging vanaf de Lammer skampweg in een volgepakte landrover. Avontuurlijk omdat rij het een uitdaging vinden om twaalf maanden lang te leven zonder televisie, supermarkt en
een luie stoel. Maar ook een reis met een doel: een bezoek aan een Foster-parentplanproject in Ivoorkust, het
afgeven van een grote hoeveelheid katoenen babykleertjes in een kraamkliniek in Togo en in Tanzania brengen
zij medicijnen en geneeskundig materiaal naar het Bkumhi-ziekenhuis. Een reis waaraan een lange weg van
voorbereiding is voorafgegaan. Met de dagelijkse voorbereiding zijn Mart en Wilma al in januari/februari 1987
gestart. De laatste maanden ondervonden zij grote steun van Bennie en Tinny Meulenkamp.
Aanleiding tot deze gigantische onderneming was hun bezoek aan Tanzania in
1984 waar zij een vriend bezochten die er
als vrijwilliger werkte. Omdat die reis per
vliegtuig werd gemaakt, konden zij niet
veel babykleertjes meenemen. Maar zij
raakten zo onder de indruk dat zy toen al
met de gedachte speelden om nog eens
terug te komen.
Beiden hebben voor 'een rondje Afrika'
hun baan opgezegd. Mart was verkoper
van sport- en balletvloeren en Wilma
was personeelsfunctionaris. "Wij hebben intussen verschrikkelyk veel boeken
gelezen, waardevolle adviezen gekregen
van bedrijven die gespecialiseerd zijn in
expedities, een weekend een bijeenkomst bezocht van de Globetrottersvereniging, tropenartsen en andere geneeskundigen gesproken, veel tips en adressen gekregen", vertelde Mart.
Het klaarmaken van de landrover die
hen straks door woeste terreinen moet
loodsen is een verhaal apart. Bennie
Meulenkamp heeft heel wat aan de wa-

gen gesleuteld, er is geen moertje of
boutje vergeten, veel extra voorzieningen aangebracht. Een groot aantal onderdelen werd belangeloos geleverd
door de firma Brezan zodat de kosten
hiervoor gelukkig beperkt zijn gebleven.
Mart en Wilma zouden graag alle sponsors (bedrijven, inwoners, kennissen en
eenieder die belangstelling toonde) heel
hartelijk willen danken voor hun bijdrage, met name de bejaardenvereniging uit
Lichtenvoorde die veel katoenen kleertjes heeft gebreid. De medicijnen, infuus-materialen en injectienaalden zijn
geschonken door verschillende afdelingen van het VU-ziekenhuis in Amsterdam. Het leger schonk noodrantsoenen
en Honig de eenpansmaaltijden. Van
verschillende bedrijven kregen zij zeer
nuttige cadeaus zoals onder andere zelfopblaasbare luchtbedden en een apparaat om water te zuiveren. Vooral het
laatste is van groot belang omdat zij
straks door vele gebieden komen waar de

Het is voor de eerste keer in de geschie- The Hotsnacks komen in het Bruine Cadenis dat in Groenlo een groots opgezet fé op de planken en ook deze formatie
jazzfestival wordt gehouden en wel op heeft een hele grote aanhang. In café-resvrijdag 2 september a.s. De aanleiding taurant 'de Peerdekoele' komt Hot Club
tot dit bijzondere muziekfestijn ligt in La Joie voor het voetlicht en in La Grillahet feit dat de Grolse Jazzsociëteit vyf da op de Markt is het bekende trio Pluzz
jaar bestaat en ter ere van dit lustrum dat de muzikale jazzbloempjes buiten
gaat zetten.
In 1972 ging hy over als organist van wordt het 'Veste-Val' gehouden.
de NH Kerk naar de Gereformeerde Het begint vrydag om zes uur in de naGemeente te Enkhuizen, waarna hy middag met een streetparade door de
in 1978 verhuisde naar Ny'kerk, om Original Sunrise Brassband uit Winters- Nachtconcert
daar als organist van de Gereformeer- wyk. Van zes tot acht uur zullen ze het Aan het eind van die optredens zullen de
winkelend publiek al vast in de stem- vele ja^fcefhebbers natuurlijk al in een
de Gemeente te worden aangesteld.
Begin 1988 volgde verhuizing naar ming brengen voor de andere muzikale opperlRe stemming zijn maar dan behappenings op die avond.
Kesteren (Betuwe) waar hy zich gelijk Wel heel bijzonder is dat om zeven uur in gint het feitelijk pas want in het immense
meldde by de NH Gemeente als orga- de Callixtuskerk op de Markt een gospel- City-Centrum begint dan het nachtconcert met medewerking van het alom benist. Daarin had hy de pech, dat deze dienst wordt gehouden met medewer- kende Ted Easton's Jazzband. Een fenokerk reeds drie vaste organisten en king van de alom bekende Euphonion menale^prmatie die het enthousiasme
twee reserve-organisten bezit. Om Singers, de Euphonian Solist Singers en onget^Hbld tot grote hoogten zal weten
zich te blyven bekwamen in hetorgel- Rose Glisten. Het bestuur van de Grolse op te zwepen. En tegelijkertijd met het
spel, begeleidt hy regelmatig kerkko- Jazzsociëteit heeft die gezelschappen nachtconcert in het City-Centrum is er
zien optreden en waren zo razend en- in het Lido-onderdeel van dit complex
ren, zangkoren en kamerorkesten.
thousiast dat een dergelyke spectaculair een nachtconcert met Rosa King en UpHet programma, dat Klaas J. Garms en aangrypend nummer gewoon niet side Down. Van Rosa King ga je echt
hoopt af te werken op het Proper-or- mocht ontbreken op het festival in compleet uitje dak, zoals dat tegenwoordig heet. Het bestuur van de soos zegt
gel van de Remigiuskerk zaterdag 20 Groenlo, zo vonden ze.
Na afloop van het gebeuren in de Callix- daarvan: "Waar Rosa komt, daar swingt,
augustus, ziet er als volgt uit:
tuskerk komen vel jazzformaties naar spettert en beweegt alles".
1. Tuba Tune (C.S. Lang) - 2. Praeluevenzovele Grolse horecabedrijven om
dium en Fuga in D (Buxtehude) - daar optredens te verzorgen. Zo treedt in Het belooft dus een grandioze avond en
nacht te worden in Groenlo op vrijdag 2
3. Choralvorspiel: W ir glauben all' an 't Belegh van Grol het trio Rob Agerbeek
september a.s. Er zyn kaarten in de vooreinen Gott (J.S. Bach), delen „Vater" op terwyl in café-restaurant Wissink op verkoop tegen een gereduceerd tarief.
en „Schöpfer" - 4. uit de „Messe pour de Markt het trio Cooper, Danfïeld en Groenlo belooft op 2 september een echles Convents" (F. Couperin) Limeborough een optreden verzorgt.
te jazz-stad te worden en dat is een kwalia. Chromhome sur la taille, b. Plein In de 'Lange Gang', de residentie van de ficatie die het zo roemruchte Groenlo tot
jeu/premier couplet du Gloria, c. Ele- Grolse Jazzsociëteit, kan men genieten op heden nog heeft moeten missen.
vation/Tierce en taille - 5. Flötenuhr- van het optreden van The Dirty Dozen, Zie de advertentie in één van de volgensuite (L. Beethoven), arrangement voor de echte jazzfanaten een begrip. de nummers van Contact.
Garms: Adagio, Scherzo, Allegro 6. Sonate II (F. Mendelssohn) 7. Twee rmantische koraalvoorspelen: a. Nun runene alle Walder (O.
Türke), b. Schmücke dich, o liebe
Seele (G.A. Merkei) - 8. Choralvorspiel: Allein Gott in der Höh sei Ehr
Op en aan de waterkant van de dode arm aan de IJssel tussen de Does(G. Böhm).

21 augustus
ponyconcours
Op het terrein 'De Hietmaat' zal op 21
augustus een groot ponyconcours worden gehouden voor de klassen B, L, M,
Z. Ruim 350 ponies komen in de ring
waaronder drie achttallen en een aantal
ruiters die deelnemen aan de Levade. De
wedstrijden beginnen om 8.30 uur.

PV de Blauwkras
Wedvlucht Chimay d.d. 30-7-'88. Los:
8.00 uur. Wind: zuid.
1. Comb. Hilferink; 2. H. Langenkamp; 3. J. A. Eulink; 4. Hummelink;
5. J. J. van Gy'ssel; 6. H. ter Beek; 7/8
J. W. Bosvelt; 9. H. ter Beek; 10. A.
Bielderman.
Wedvlucht Bergerac d.d. 29-7-'88.
Los: 14.00 uur. Wind: zuid.
1/3/6/9/10. H. Boesveld; 2/8. H. Nyhuis; 4/5. H. ter Beek; 7. G. Nekkers.

Het reisschema ziet er in het kort als
volgt uit: richting Frankrijk, door de Pyreneën om het terreinrijden alvast een
beetje te oefenen, Spanje en na de oversteek is Marokko het eerste land in Afrika dat wordt bezocht. Een maand lang
zullen zij verblijven bij een Marokkaans
gezin. Na Algerije volgt dan de grote uitdaging, de Sahara. Vervolgens bezoeken
zij in Ivoorkust een project van het Foster-parentsplan, in Togo bezoeken zij de
kraamkliniek waar zij de babykleertjes
achterlaten en dan wordt de landrover in
Zaire op de boot gezet voor de doorsteek
naar oost-Afrika. In Tanzania gaan medicijnen en dergelijke naar het Bkumbiziekenhuis. Vandaar gaat de reis verder
naar Kenya en dan wordt het spannend
in Sudan. "Komen we in zuid-Sudan in
de problemen dan nemen we de route

naar beneden stromen of in de koude,
droge en winderige periode verwaaien.
Vruchtbare grond dié gewoon verdwijnt.

Dat hem het orgelspel een levensvisie
was geworden, bewees zyn aandrang
om naast begeleiding in erediensten,
ook orgelconcerten te gaan verzorgen. Vanaf zijn 18e levensjaar was hij
regelmatig te beluisteren tydens concerten in Enkhuizen en elders in den
lande.

Het concert vindt 's avonds plaats en
houders van Pas 65* en CJP genieten
een voordeel op de toegangsprijs.

toerist nog nooit is geweest en dan niet te
vergeten de 900 km lange reis door de Sahara. "We zullen zien of we ons daar ook
kunnen redden", zei Wilma lachend.

Waarom doet het IVN aan
zoiets mee?
Het IVN is een vereniging ter bevordering van het milieubesef. De ca. 13.000 leden/vrijwilligers beseffen dat 'milieu'
niet alleen betekent: problemen met uitlaatgassen, mest of energieverbruik in
Nederland en Europa, maar dat het gaat
om een ingewikkeld wereldwijd systeem. Onze manier van leven en onze
wensen bepalen mede hoe mensen elders leven. Afgezondei^^olken in onherbergzame gebieden, raiarvan de rest
van de wereld geen weet heeft, bestaan
niet of nauwelijks meer. Zo ze er al zijn
dan leven ze in harmonie met de natuur
die hen omringt.
De druk van oorlogen ^preldhandel
brengt volkeren (ook oraPR" toe hun beproefde manier van leven in en met natuur op te geven en boven mate landbouw te bedrijven of bodemschatten te
ontginnen. Meestal is 'natuur' het directe slachtoffer en komen de 'milierampen' in het kielzog.

Mart en Wilma met de auto welke hun door een groot deel van Afrika moet brengen.
via de Rode Zee naar Egypte", vertelde
Mart. Eens weer terug in Europa worden
zij in Italië opgewacht door Bennie en
Tinny Meulenkamp.
"Wij vinden het erg fijn om mensen te
ontmoeten, gegevens uit te wisselen en

Arme Boliviaanse boeren zijn zelf tot de
conclusie gekomen dat ze zo niet door
kunnen gaan en dat ze terug moeten naar
het wijze beleid van hun voorouders.
Deze indianen, hoewel voor een groot
deel christenen, hangen nog sterk aan de
gebruiken en begripppen van hun volk.
Ze voelen zich in de laatste decennia losraken van hun wortels, organiseren zich
waarbij ze ondersteund worden door locale vrijwilligersorganisaties. Daarin is
veel kennis op allerlei terrein voorhanden terwijl er intensieve internationale
betrekkingen zijn.
Met zo'n vrijwilligersorganisatie in het
district Cochabamba (spreek uit: Kotsjabamba) onderhouden we direct contact.
Houtgebruik en erosie hofen er tot de
grote problemen en zijn - met goed inzicht en de juiste technieken - gelijktijdig op te lossen op den duur. Hoe eerder
met doeltreffende herbebossing wordt
begonnen, hoe beter. De plannen zijn er.
Boeren zijn opgeleid om plaatstelijke
kwekerijtjes op te zetten en te beheren.
Er wordt kleinschalig gewerkt waardoor
een directe en persoonlijke betrokkenheid ontstaat. In dorpsbijeenkomsten en
cursusjes wordt het project educatief be-

hulp te bieden waar we maar kunnen",
zeggen beiden vlak voor de reis.
Namens Contact een voorspoedige reis
gewenst en een behouden thuiskomst vol-

gend jaar!

geleid. Bovendien past het in een veel
groter plattelands ontwikkelingsprogramma.
Er mankeert eigenlijk maar één ding:
voldoende geld om de herbebossing snel
genoeg van de grond te krijgen. Wageningen en Deventer (klinkende namen
in de bosbouw- en landbouwwereld) dragen kennis en onderzoekmogelijkheden
aan. De boeren zelf betalen van hun
schamele inkomen per boom l peso.
Voor hen een kapitaal, voor ons slechts
één gulden.

Wat doet het IVN er aan?
Door het verkopen van allerleid artikelen, veelal door leden gemaakt, die met
bomen en hout, bodem of natuur te maken hebben, proberen we geld bijeen te
brengen. Restverwerking of hergebruik
spelen daarbij een belangrijke rol.
Komt u vooral kijken naar dit onderdeeltje van 'Eigen Fleur'. En spek onze pot
voor Bolivia: 'beleefd m'neer, m'vrouw'.
Meer informatie staat in de folder: Er is
iets aan de hand... die u eveneens in onze kraam vindt.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE!

Raftrace op de Berkel

burgse campings IJsselstrand en 't Zwarte Schaar wordt zondag 21
augustus een IJsselfestijn gehouden. Voor deze gelegenheid wordt de
dijk tussen de twee campings voor alle verkeer gesloten en kunnen alleen
voetgangers er gebruik van maken. Voor hen zijn daar diverse kramen
opgesteld zoals een ballengooitent, een viskraam etc.
Op het water wordt een RAFT-race georganiseerd en ook zullen er wedstrijden
waterlopen zijn. Dit waterlopen gebeurd
op zogenaamde sj0ffels. Op de waterkant wordt een touwtrektoernooi georganiseerd. De wedstrijden worden muzikaal opgeluisterd door boerenkapel 'de
Spekboeren' uit Voorst terwyl er over de
dyk tussen de kramen een dweilorkest
flaneert.
Spectaculair belooft het RAFT-racen te
worden, een uit Amerika overgewaaide
sport. Een raft bestaat uit een aantal aan
elkaar bevestigde olievaten waarop een
vlonder is gemonteerd. Op een raft zit
een team van 6 personen die moet probe-

ren om zo snel mogelyk een bepaalde afstand te overbruggen. In die poging moet
onderweg om boeien worden gedraaid.
Hierby willen de teams nog wel eens het
evenwicht verliezen, iets wat gegarandeerd een nat pak oplevert.
Na de finales en prijsuitreikingen kunnen op de tonen van een dixielandorkest
de band East Kreet uit Arnhem, de benen worden los gedanst op het grote terras dat aan de waterkant is aangelegd.
Teams die zich willen inschrijven kunnen terecht by de campings IJsselstrand,
tel. 08334-72797 of't Zwarte Schaar, tel.
08334-72576 of 73128.
De wedstrijden beginnen om 14 uur.

Op 'Eigen Fleur' in Lochem (26-28 augustus) staat het IVN met een stand
waarin veel aandacht wordt besteed aan
de actie 'Bomen voor Bolivia'.

Het IVN heeft op zich genomen Novib/
Gast aan Tafel te helpen om in 3 jaar tenminste 25.000 gulden by'een te brengen
om in het bergland van Bolivia de erosie
tegen te gaan. Een erosie die wij ons,
zelfs aan de voet van Paasberg, Lochemse of Kalenberg niet voor kunnen stellen.
Tonnen grond die in de warme regentyd

Wat is dat
Een herbebossingsproject in Bolivia.

Op 2 en 3 september wordt als voorprogramma van 'Het sprookje op de Berkel'
de Oost-Nederlandse kampioenschappen Raftrace gehouden.
Op de foto ziet u het team van Jong Gelre
in actie tydens de kampioenschappen
van vorig jaar. Dat het ook dit jaar een

groot spektakel zal worden is welhaast
zeker. De inschrijving loopt goed maar er
kunnen nog genoeg teams by. Wilt u
meedoen, vorm dan een team van zes
personen. Inlichtingen en opgave by D.
Hollander, tel. 24754 en C. Hendriks, tel.
28260.

Inzet is de wisseltrofee die vorig jaar
door het team Damen werd gewonnen.
Doet u niet mee, kom dan op 2 of 3 september ky'ken. Aanvang beide avonden
19 uur. De inschrijving sluit op l september.

•

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

t

OOK IN RUURLO, VORDEN, HENGELO.

Wij zijn

nieuw - renovatie - onderhoud

GOEDKOPER

in

PIANO'S (nieuw en gebruikt)
ORGELS (Yamaha, Farfisa, Elka, Technics)
KEYBOARDS (alle merken, 30 stuks)

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

GITAREN, BLOKFLUITEN, BLADMUZIEK, enz. enz.
Gaat u een instrument kopen? Vraag eerst naar onze

BODEMPRIJZEN

Vordense
marktloten

Wij zijn voordeliger. Dat zullen we bewijzen!
MUZIEKHUIS VRIESE DOETINCHEM <BIJ c & A)

voor wederverkopers

EIGEN SNELLE SERVICE DIENST - 'S MAANDAGS GESLOTEN

te verkrijgen bij:
H. J. Koning, Wilhelminalaan 22 of bij
"De Welkoop", Stationsweg

Als je de beste merken verkoopt,
geef je toch ook de beste serviceuw DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230

Adverteren
kost
geld...
Niet
adverteren
kost meer!

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

GEVRAAGD:

schoonmaakhulp

Welke flinke jongen van plm.
16 a 17 jaar wil wat bijverdienen op zaterdag?
Hij die dat wil kan bellen naar

bode

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 • VORDEN • TELEFOON 14 70

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

m

jansen SgalJF
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie autoglasservice - verhoogde daken.
Rijksstraatweg 91
005750-22816

BOVAG

rnsveld

Middenstand
éénjarige opleiding
kleine groepen
Eerste lesavond:
dinsdag 6 september a.s.,
19.00 uur.

^o^51**

dt^>^

Dorpscentrum
Vorden

SNUFFELMARKT

Informatie:
Dorpscentrum: 05752-2722
Cursusleider: 05750-23515

A.S. ZATERDAG 10.00 UUR
LAGE WEIDE

WARNSVELD

o^5'1

*-**.

Nuts Blokfluit en
Melodicaclub
(tevens afdeling keyboard)

kom beslist
nog even kijken,
want het loont
de moeite
Aanbiedingen geldig van donderdag tl m woensdag.

Opgave nieuwe

leerlingen
voor 3 september a.s. bij:
M. J. Bruggeman, Het Hoge 31, tel. 3216
P. Kater-v.d. Hoef, Molenweg 13, tel. 1668

Een echte

JAGERSKIJKER

Aanvang der lessen 3 september a.s. Deze
worden gegeven in het Dorpscentrum door
Hans Weenk en Gea van Zuilekom.

met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
merken

Indeling der lessen als volgt:
Keyboard nieuwe leerlingen
Keyboard groep 2
Keyboard groep 3
Blokfluit nieuwe leerlingen
Blokfluit groep 2
Blokfluit groep 3 en 4

Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

9.45-10.30 u.
9.45-1 0.30 u.
1 0.45-1 1 .30 u.
1 0.45-1 1 .30 u.
1 1.30-12.15 u.
1 1.30-12.15 u.

De keyboard lessen voor volwassenen worden
gegeven van ± 9.00-9.45 uur.
Inlichtingen kunt u krijgen bij bovenstaande
adressen of zaterdagsmorgens in het Dorpscentrum bij Hans en Gea.
Het bestuur

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marte
Uttdt

JotltreffrnJI

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

Kinderspelen gestart
Op het terrein aan Het Wiemelink zijn
de kindervakantiespelen gestart. Ze worden georganiseerd door de Stichting
Kindervakantiespelen. Het thema is de
acht kastelen van Vorden.
De kinderen zijn begonnen met het bouwen van kastelen waarna 's-middags de
clown Menzino voor hen optrad. Donderdagmorgen verzorgt de politie een
optreden tussen het bouwen en knutselen door. Vrijdag beginnen de voorbereidingen voor de playbackshow die in de
middaguren zal plaatsvinden. Aan het
eind van de middag komt de brandweer
de acht kastelen 'platbranden'.
Mocht het tijdens deze dagen regenen,
dan heeft de stichting een alternatief programma klaarliggen.

GROOT HU SPIJKERBROEKEN
SPECIALE AANBIEDINGEN
VOOR WERK EN SCHOOL

Klootschieten
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre doet
in het weekend van 27/28 augustus mee
aan een regionaal klootschiettoernooi.
Hieraan zullen acht afdelingen van Jong
Gelre meedoen, ieder met maximaal
vier gemengde teams.
Het toernooi vindt plaats in de omgeving
van café De Boggelaar. Leden van Jong
Gelre kunnen zich nog tot 20 augustus
opgeven voor dit toernooi.
In september organiseert Jong Gelre
Vorden een groots opgezet klootschiettoernooi waaraan iedereen uit Vorden en
omgeving kan deelnemen. Er kan in vier
klassen gegooid worden, te weten heren,
dames, gemengd en jeugd. Tot l september kan men zich opgeven bij Jong Gelre Vorden.

MODEL

WASSING

MERK

PRIJS

NU

Draaipijp

Platina washed Sinful

f79,-

Super strak

gebleekt

Caroche

f59,-

Half Wijd met spie

stonewashed

Chiory

f69,-

Half wijd

gold washed

Squeeze-ln

f69,-

Strak

gold washed

Squeeze-ln

f69,-

Julius

f 59,-

f59,f 39,f49,f49,f49,f49,-

Bandplooi^^ ^tone washed

Treklust'
organiseert
snuffelmarkt

CHIORY SPIJKERBROEKEN
strak en half wijd
in super stonewashed en bleech washed
Normale prijs per stuk: f 59,-

•• :••-• •:•:•:

Ten behoeve van de bouw van een eigen
clubhuis organiseert de touwtrekvereniging 'Treklust' op zaterdag 20 augustus
a.s. een grootse snuffelmarkt op het terrein Lage Weide te Warnsveld van 10-17
uur.

Naast diverse standwerkers is er ook een
kindermarkt (gratis deelnamekaarten af
te halen bij boekhandel Hulshoff, Bonendaal 6 te Warnsveld).
Uw overtollige spullen die u wilt afstaan
aan onze vereniging kunt u op donderdag 18 en vry dag 19 augustus bezorgen by
de familie Broek, Berkenlaan 3 te Warnsveld, tel. 05750-26537 of de familie Willemsen, Koekoekboomseweg la te
Warnsveld, tel. 05750-21532. Bezorgen
na 13.30 uur.
Tevens is er een vrijwillige verkoop onder leiding van verkoopmeester Cyril
Hendriks om 14.00 uur. Voor deze verkoop kunt u spullen die goed en gaaf zijn
door de verkoopmeester laten verkopen.
Aanmelding mogelyk onder tel. 055336675. Van de opbrengst is 10% voor de
organisatie. Zie advertentie in dit blad.

Bakfietsmarathon
Halfweg
Gezien het grote succes van vorig jaar zal
pok nu weer het straatbeeld van Zelhem
het toneel zijn van de 'Bakfietsmarathon
Halfweg'. Een marathonteam bestaat uit
twee personen die beurtelings fietsen of
als passagier meerijden. De afstanden
die verreden moeten worden, zyn afhankelyk van de klassen 25 of 40 km. De klasse-indeling geschiedt op basis van de
bakfiets. Originele bakfietsen en de dames fietsen de 25 km terwijl de 'snelle'
jongens met de eigenbouw of de aangepaste bakfietsen 40 km dienen te fietsen.
De 'Halfweg-marathon' zal plaatsvinden
op zondag 11 september met de start en
finish bij café Halfweg aan de weg Doetinchem-Zelhem om ca. 10 uur. Iedereen
die ouder is dan 14 jaar kan meedoen. Je
kunt je opgeven by 'Bakfietsteam Halfweg' per adres Klaverdyk 4,7021HJ Zelhem, tel. 05736-202.

Blauwkras
Wedvlucht St. Quentin op 6 augustus. Er
werd gelost om 10.15 uur met kalme
wind.
J.A. Eulink 1-4-5; D.J. Swarthoff 2; B.H.
Londen 3-9; H. Boesveld 6; A.B. Nijenhuis 7; H. Langenkamp 8; A. Lutteken
10. Jeugdcompetitie: Ronny de Beus 1-3;
Peter van Hesse 2-4-5; Anthony Scherpenhuizen 6.

PER 3 STUKS:

98.-

NIEUW!
ruim gesorteerd in

Al l

:

m

i«r*a

KINDERSPIJKER
BROEKEN

MATEN

MODEL WASSING

92-128
140-176

wijd
wijd

goldwashed
stonewashed

MERK

PRIJS

Chiory 59,USTop 69,-

NU:

39,

49,

SPIJKERBROEKEN:

v. a. maat 92

92-128
116-176

Draaipijp goldwashed
Draaipijp goldwashed

Chiory
Chiory

49,69,-

35,
49,

guldens goedkoper bij
Dorpsstraat 29 RllUflO

Veteranencross
De motorclub HAMOVE te Hengelo
Gld organiseert zaterdag 20 augustus
1988 een veteranencross op haar trainingscircuit 't Wossinkbos, gelegen aan
de Aaltenseweg in Hengelo Gld.
De volgende klassen zullen aan de start
verschijnen. Klasse 1: oude motoren tot
125 cc. Klasse 2: oude motoren tweetactklasse tot bouwjaar 1970. Klasse 3: oude
motoren viertact-klasse tot bouwjaar
1970. Klasse 4: moderne motoren met
berijders van 32 t/m 37 jaar. Klasse 5:
moderne motoren met berijders van 38
t/m 42 jaar. Klasse 6: moderne motoren
met beryders van 43 jaar en ouder.
Inschrijving by de jurybus vanaf 12.30
uur. Training vanaf 13.30 uur. Wedstrijden vanaf 14 uur. KNMV-trainingspas
verplicht. De route naar het circuit is
vanaf de grote kerk midden in het dorp
bepijld en de toegang is gratis.

Speciale tip voor off the road-rijders
Nu voor u de gelegenheid om zich eens
lekker uit te leven in wedstrijdverband.
Dus kom 20 augustus naar Hengelo Gld.
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