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Wichmond en Yierakker maken
zich op voor Oranjefeestweek

WEEKENDDIENSTEN

Het Oranjefeest in Wichmond en Vier-
akker staat weer voor de deur. Het
Oranjecomité heeft weer een zeer geva-
rieerd programma samengesteld dat op
zaterdagavond 24 augustus van start gaat
met het traditionele vogelschieten en vo-
gelgooien. Na afloop is er dansen in de
feesttent met medewerking van de band
"New Four". Op zondag 25 augustus
staat er een oriënteringrit op het pro-
gramma van ongeveer 30 kilometer. De
start van deze rit is bij de feesttent.

Verder zullen er volgende week diverse
activiteiten worden gehouden. Zo is er op
dinsdag 27 augustus een spectaculair
Oranjespel waar 15 teams uit de gemeen-
schap Vierakker-Wichmond zullen uit-
vechten wie de handigste en slimste in-
woners zijn. Deze avond zal worden ge-
houden in de feesttent. Na afloop kan er
weer gedanst worden op de muziek van
"New Four. Op woensdag 28 augustus
staat de 21e Ronde van Wichmond op het
programma. Evenals voorgaande jaren is
er weer een wedstrijd voor cyclosportie-
ven en veteranen. De wedstrijd van de
cyclosportieven kent een sterk deelne-
mersveld. Aan de start zullen onder an-
dere Adri Frijters, Rob Ziemerink en Joop
RirjJ^rs verschijnen. Ook de renners van
RTV Vierakker-Wichmond zullen tijdens
deze wedstrijd niet ontbreken. Rudi
Peters, Wim Bosman, Bertie Lichtenberg,

Verhalen en muziek
in theater "Onder
de Molen" in Linde
Theater "Onder de Molen" in Linde
opent op woensdagavond 21 augustus
weer haar poorten. Afgewisseld door gi-
taarmuziek van Anton Slaghek en Jan
Guichelaar houdt de schrijver en colum-
nist A.L. Snijders een luchtig filosofische
conference. Daarna de samenspraak
"Dom lull'n" van Peter Hoefnagels en Ben
Rogmans muzikaal omlijst door romanti-
sche muziek op clarinet en viool van Joop
en Simone Boerstoel. Verder zal gooche-
laar wim Hooghiemstra weer van de par-
tij zijn.
De opbrengst van de voorstelling is be-
stemd voor de restauratie van de molen.
Aangezien er maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar is, is het raadzaam
om van te voren kaarten te reserven.
Voor meer info kan men bellen met 55 69
87.

Aantrekkelijke
vliegvakanties?

Zie Rabobankadvertentie
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Ralf Vos, Wilco en Marcel Helmink,
André Bargeman en Reynold Harmsen
zullen hun uiterste best doen om de koers
op hun naam te schrijven. Ook de vete-
ranenwedstrijd kent een sterk deelne-
mersveld. Jan Pieterse zorgt tijdens deze
koers voor de Wichmondse inbreng.
Verder zal er door de jeugd uit deze regio
worden gestreden om de Rabo-Cup.
Op donderdag 29 augustus is er in het
Ludgerusgebouw een feestavond voor
bejaarden. Tijdens deze avond zal de
Toneelgroep Delden het stuk "Een schat
van een buste" op de planken brengen.
Het gaat hier om een klucht in drie be-
dr i jven die geschreven is door Aad
Caspers. Deze avond wordt georgani-
seerd door het bestuur van de bejaarden-
soos. Op vrijdag 30 augustus zijn er di-
verse kinderspelen en een ballonnenop-
tocht voor de jeugd. Nieuw in het pro-
gramma is het skippiebalgevecht boven
water, 's Avonds kan er weer gedanst
worden met op de klanken van dans- en
showorkest Reflection.

Op zaterdagmiddag 31 augustus is er
weer een praalwagenoptocnt door de
starten vaJB^ierakker en Wichmond.
Deze praalH^ens zullen door een des-
kundige jury. Na afloop van de optocht
heeft de prijsuitreiking plaats. Op zondag
l september houdt SV Sociï een Oran-
jeloop en een spelletjesmiddag.

"Vorden zingt" op
zondagavond in
Dorpskerk Vorden
Zondag 25 augustus is er in de
Dorpskerk weer een "Vorden zingt". Op
het programma staan bekende en gelief-
de liederen uit diverse bundels zoals het
Liedboek, Johannes de Heer en
Opwekking. Er is dus voor elk wat wils.
Deze liederen zijn na de vorige "Vorden
zingt" op verzoek binnen gekomen. Er zal
zondag een korte overdenking worden
gehouden door dominee T. van Belzen,
oud-predikant van Vorden. Het orgel
wordt bespeeld door de heer W. Kuipers
uit Apeldoorn. Na afloop van de dienst is
er gelegenheid om koffie en thee te drin-
ken in de Voorde. Daar kunnen tevens
nieuwe liederen worden opgegeven voor
de volgende "Vorden zingt".

Fuchsiatuin
Op zaterdag 24, zondag 25 en maandag
26 augustus is de fuchsiatuin van de fa-
milie Elsman in Wichmond weer open
voor het publiek geopend. Er zijn ruim
700 verschillende fuchsia's en diverse
kuipplanten te zien. De tuin van de fami-
lie Elsman is gelegen aan de Baron van
der Heijdenlaan 24 in Wichmond.

Extra krant koopzondag
Op zondag 15 september is er weer een koopzondag in Vorden. Weekblad
Contact geeft in het kader hiervan in week 37 een extra krant uit. Kopy en adver-
tenties voor deze krant dienen uiterlijk bij ons binnen te zijn op

woensdag 28 augustus De redactie

Hervormde Gemeente
Zondag 25 augustus 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.
19.00 uur ds. Th.P. van Belzen, gezamenlijke zang-
dienst in de Nederlands Hervormde Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 augustus 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
H.A. '

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 25 augustus 10.00 uur ds. M. Berg, Barchem;
19.00 uur ds. Th.P. van Belzen, Nijverdal, gez. zang-
dienst in N.H. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 24 augustus 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 25 augustus 10.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 24 augustus 17.00 uur Viering.
Zondag 25 augustus 10.00 uur Viering.

Weekendwacht pastores: 25-26 augustus pastoor W.
Zandbelt, Keijenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Huisarts 24-25 augustus dr. Haas, Christinalaan 18,
Vorden, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur . U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen óf een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne alt i jd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 24-25 augustus C^^B lelsma, Lochem, tel.
(0573) 25 18 70. Spreekuuraïïeen voor spoedgeval-
len zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 Jl^Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-̂ ^ uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-1630 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uu r .

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241
CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240
AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de.huisartsen is
er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij
verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept
aan te bieden. Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en
17.15 tot 17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt
U voor spoedeisende recepten bellen aan de voor-
deur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel.
(0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 11 A.

Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vri). 8.00 tot 10.00 uur , alleen telefonisch (0575)
46 14 00. Overige / . ikcn op afspraak. Tel. (0575)
46 14 60.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur
per dag bereikbaar via telefoonnummer 06-8806
(20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buiv voor tituisoerpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. S/C/w/w»/ Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. L vers Kuisen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van 14.00
1600 uur bij S WO V kantoor, Raadhuisstraat. Info
55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 55 2! 29,
spreekuur maandag t/m vr i jdag 8.30 9.30 uu r .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB R u u r l o , tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22

Taxidienst Taxibednjt"IV.igler, tel. (0575) 55 12 50.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-10.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4,i t e l .
(0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland, tel
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur , woensdag 13.30-17.30 uu r , donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, Alter
dag 10.00-12.00 u u r .

Bibliotheek Vierakker-Wichmond O/ICHIN;.
Uitteenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerus-
gebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur;
zondag 11.00-12.00 uur .

WV-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: m. i . in -
dag t/m vri jdag van 9.30 uur tot 17.30 uu r : zaterdag
van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maan-
dag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 10.30-12.30 en
10.00-18.00 uur, zaterdag van 10.30-12.30 uu r . Tel.
(0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575)
54 41 41 .
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vr.
van 9.00-12.00 uur,.
Tafeltje Dek-le
Aanvraag ma. t/m vr. van 9.00 - 10.00 uur, tel.
55 34 05.
Dagopvang
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen).
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.
Open Tafel ledere dag.
Aanmelden via "de Wehme", tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Aanvraag bij S.W.O.V., tel. 55 34 05. Bij afwezig-
heid kunt u bellen 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk
Opgave bij S.W.O.V., tel. 55 34 05.

Tafeltje Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00 en 10.00 uur. Tel. 55 34 05..
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

SPERCIEBONEN
een heel kilo

GRIEKSE DRUIVEN
2 kilo

GROTE NECTARINA's
15 stuks voor

KöLDENHOF's Versmarkt

A.s. vrijdag op de markt in Vorden

VISHANDEL

HENGEL
Raadhuisstraat 51 a

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 34 60

MAKRELEN
2 stuks voor

ZURE HARING
emmertje plm. 6 st. voor

5,
4,

Café de Bosrand

Zaterdag 31 augustus is er dansen in zaal Ludgeru<
met medewerking van orkest Saturnus. Aanvang 2BO uur.

Henk en Karin Derksen

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

Bij Wisselink in Zutphen
staan ze scherp geprijsd

Deze auto's met maximale ruimte

Opel Omega 2.Oi 1991 pim. 123.000 km 21.500,-

Opel Omega 2.0i 1991 pim 57000 km 21.500,-

Opel Omega 2.0i Pearl 1990 pim.117.000 km 18.500,-

Opel Omega 2.Oi Pearl 1990 pim. 92.000 km 18.950,-

Opel Omega 2.4Ï CD Da i mond 1990 plm 123.000 km 18.900,

Al deze auto's hebben de volgende options:
stuurbekrachtiging, centrale portiervergrendeling, 2.0I motor met 115 PK,

getint glas, metallic lak, trekhaak

W I S S E L I N K
Vispoortplein 4, Zutphen, tel. (0575) 51 66 46

Eerlijk Vordens rundvlees
dat is 'smakelijk eten'

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

Karbonade
5 halen

4 betalen

WEEKEND

500 gram rundergehakt

+ 500 gram hamlappen

f9,95samen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gekookte lever
Gebraden gehakt
Boterhamworst

Zure zult - Leverkaas

100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f 2,85

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
4 slavinken +

4 berengehaktschnitzels

samen f O9

Marktaanbieding

Bami/nasi 1 kilo 5,95
RIBSTEAK

Slagerij/worstmakerij soo gram

JAN RODENBURG

SMULLERS OPGELET

8,25
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuzen Contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten in
rekening gebracht.
Telefonisch opgegegeven Con-
tactjes worden bij eventuele fou-
ten niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden. Schriftelijke
opgaven worden wel gratis her-
plaatst bij foutieve plaatsing.

• Wij zoeken: een lieve op-
pas voor onze twee zoontjes,
iedere vrijdag gedurende de
hele dag. Brieven onder nr.
22-1 bureau Contact, post-
bus 22, 7250 AA Vorden

• Te koop: gladiolen. Elke
dag vers van het land, vele
kleuren. Ehzerallee 4a, Almen,
tel. (0575) 43 19 77

• Te koop: nieuwe Gazelle
herenfiets, type Primeur,
750,-. Tel. (0575) 55 24 75

Te koop: aardappelen, an-
^ijvie, groenlof, prei, knol-

pap en boerenkoolplanten.
Jiverse soorten groenten.

A. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76

i VERLICHT UZELF! Beheers
kilo's en centimeters met

•RBALIFE. Nu ook hier
Verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• 't Kwekerijtje 'De Rou-
wenhorst', Leestenseweg 32
te Vierakker heeft uit eigen
kwekerij, dus zeer voorde-
lig, wat andesoortige vaste
planten. Open op vrijdag en
zaterdag

• Te koop: Jack Russell-
pups, geb. 29-6-'96, ingeënt
en ontwormd. Telefoon (0573)
45 15 84

• Te koop: z.g.o.h. Nissan
Sunny (rood) b.j. 1989.
Trekhaak + zonnedak. Tel
(0575) 46 31 44

• Hondenschool 'Klein Weo-
tink' te Velswijk begint weer
met de nieuwe cursussen
op 19 aug. 1996. Voor inlich-
tingen en opgave bel gerust
Ap Peters (0314) 64 14 36 of
Lucia Mullink (0314) 62 23 61

drukwerk dat
gezien wordt.

Bij aankoop
van een

Actie geldig tot 1 september 1996

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUE iRS DORPSSTRAAT 15
72S1 BA VORDEN

TEL. 0575-553566

Het gezicht* van
uw bedrijf wordt
mede bepaald

door uw
drukwerk. Het is
uw visitekaartje

onberispelijk
bèjtoort uit te
zi||, zowel in

ontwerp,
opmaak, kleur en

tekst.
Goed drukwerk

valt op„, sterker,
het ver|ppgt de
herkenba|rheio!

va n: uw
onderm

Wij zijn
uw part

DRUKKERIJ
WEEVERS
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:: Wil Tragter
en

Pieter Meermans
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gaan trouwen op vrijdag 23 augus-
tus 1996 om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 12.30 uur in de Martinuskerk te
Warnsveld.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 16.00 tot 17.30 uur in res-
taurant 't Jachthuis, Vordenseweg 2
te Warnsveld.

Om niemand te vergeten.

Op woensdag 21 augustus 1996 ho-
pen wij ons 55-jarig huwelijk te her-
denken.

Willem en Betje Hilhorst

• •
• r
- f
•r

l

••

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan
bent u van harte welkom op onze
receptie op 24 augustus van 15.30
tot 17.00 uur bij De Keizerskroon te
Ruurlo.

Batsdijk 17
7261 SN Ruurlo

Patrick Nijenhuis &
He/d/ Dijkman

wonen al samen in één huis
en gaan nu toch naar het stadhuis
en wel op vrijdag 30 augustus 1996
om 11.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.
Als de klok 11.30 uur zal slaan,
zullen wij getrouwd door het leven
gaan.

De receptie is van 14.30 tot 16.00
uur in zaal 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vordeji.

Ons adres blijft:
Hoetinkhof 185
7251 WH Vorden
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Woensdag 28 augustus zijn wij 40 ;j|
jaar getrouwd.

•;•

t
Receptie van 19.30 tot 22.00 uur bij $
't Olde Lettink, Almenseweg 35a te !J;
Vorden. U bent van harte welkom. M

Herman en Annie Berends

Kinderen en kleinkinderen

Lindeseweg 19
7251 NJ Vorden

Dankbaar en blij hopen wij op zater-
dag 31 augustus 1996, samen met
onze familie, buren en vrienden ons
40-jarig huwelijk te vieren.

Jan en ALie Straatman-van Til
U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
hotel-café-rest. 'Herfkens', Zutphen-
Emmerikseweg 64 te Baak.

Augustus 1996

Beukenlaan 9
7223 KL Baak

•:•
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29 aug. 1946 50 29 aug. 1996

Op donderdag 29 aug. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Toon Leunk en
Gerritje Leunk-Zweverink

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 17.30 uur in zaal De Herberg,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

Gezang 463, vers 1

Na een moedige strijd is van ons heengegaan in
vrede naar zijn Heer mijn liefhebbende man en
onze vader en opa op de leeftijd van 73 jaar

BERNARD SIEBELINK
Ben

EERDER WEDUWNAAR VAN JO VAN ZANDWUK

Vorden:
Naarden:

Vorden:

Zwolle:

18 augustus 1996
Margrietlaan 19
7251 AV Vorden

A. Siebelink-Bulstra
Yvonne Kettelerij-Siebelink
Herman Kettelerij

Linda en Jason
Christa en Gerben

Bennie Siebelink
Joke Siebelink-Schoenaker

Karin en Emiel
Peter

Joke Siebelink-van het Schip
Peter van het Schip

Liever geen bezoek aan huis.

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 21 augustus van 19.00 tot 19.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden. ^^

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
22 augustus om 11.00 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden.
De teraardebestelling zal aansluitend plaatsvin-
den om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Op 18 augustus is overleden onze oud-directeur,
de heer

BERNARD SIEBELINK

Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe.

Personeel Wasserij Siebelink
Vorden, 18 augustus 1996

Geheel onverwacht is uit ons midden weggeno-
men mijn broer, onze zwager en oom

HERMAN GERRITSEN

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden: J.B. Gerritsen t
M.C.B. Gerritsen-Gerritsen

Doetinchem: J.H. Wansink-Gerritsen
M.J. Wansink

Amsterdam: Jan Hendrik Wansink
Sasika Kool

Anne Mart

Vorden, 13 augustus 1996

Correspondentie-adres:
M.J. Wansink,
Hietlandlaan 12, 7009 BW Doetinchem

De crematie heeft plaatsgevonden 17 augustus in
crematorium 'Slangenburg' te Doetinchem.

Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht.

Lied 440 vs. 1

Vol van dankbare herinneringen aan wat zij voor
ons heeft betekend en blij dat haar verder lijden
bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat kort
voor haar 88e verjaardag van ons is heengegaan
onze zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

JOHANNA HENDRIKA
POTMAN-KOSTER

SINDS 13 APRIL 1988 WEDUWE VAN G POTMAN

Eemnes: HENK EN BETTY
Heleen en Peter, Diana
Gerben, Yolanda

Ede: GEERT EN ROELIE
Peter en Ingrid, Vincent en Lara

Huizen: HANS EN MARRY
Erwin en Inge
Richard

Zoetermeer: PETER EN IDA
Annette, Harald, Sander

Zelhem: WIM EN LIDY
Arjan, Riek

7251 XL Vorden, 14 augustus 1996
H.K. van Gelreweg 2

Correspondentie-adres:
W.H. Potman,
Papaverstraat 90, 7021 ZM Zelhem

De begrafenis heeft plaatsgevonden zaterdag 17
augustus op de Algemene Begraafplaats te Zwart-
sluis.

Waarom al dat vechten?
Waarom al die pijn?
Jij wilde hier niet weg,
jij wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht,
jij wilde graag verder
maar verloor dit gevecht.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor
alle liefde en zorgzaamheid die hij ons geschon-
ken heeft, geven wij u kennis van het overlijden
van mijn innig geliefde man, onze lieve pa en opa

GEURT REINDER VAN NECK
ECHTGENOOT VAN WILHELMINA MARIA JANSEN

* 8 juli 1934

Hengelo (Gld.):
Eist (Gld.):

Wemmei (België):

t 15 augustus 1996

W.M. van Neck-Jansen
Paul en Ada
Rob
Lotte
Thom
Joke en Ruud
Kathleen

7255 LE Hengelo (Gld.)
Vordenseweg 70

De begrafenis heeft dinsdag 20 augustus plaats-
gehad op de Algemene Begraafplaats te Hengelo
(Gld.).

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN m
Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Wij willen u bedanken voor uw
hartelijk medeleven ons be-
toond na het overlijden van
onze lieve vader en opa

LAMBERTUS HENDRIKUS
DEGREEFF

Kinderen
en kleinkinderen

Vierakker, augustus 1996

Dit mo'j metmaken
21 september

concert

BOH FOI TOCH
Sporthal „De Kamp"

Hengelo (G LD)

Veurverkoop & f 17,50:
Café 't Hoekje, Hengelo
Hotel Leemreis, Hengelo

Expert Arendsen, Hengelo
Bakkerij Hekkelman, Hengelo

Grand café de Egelantier, Hengelo
Weulen Kranenbarg, Vorden



^^
Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Het gemeentehuis is open van maandag tot
en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben de
volgende vergunningen verleend:
- Woningstichting Thuis Best voor het

bouwen van een woonkeet op het
perceel Nieuwstad 32 te Vorden;

- E.Ph. Verschuren en C.S. Pragt voor
het verbouwen van een woning op
het perceel Heerlerweg 11 te Wich-
mond;

- R. Hartman voor het vergroten van
een woning en het bouwen van een
carport op het perceel het Eelmerink 3
te Vorden;

- D.C. Droppers voor het vernieuwen
en vergroten van een kapschuur op
het perceel tieijendaalseweg 3 te
Vorden;

- J. Bosch voor het slopen van een lig-
boxenstal op het perceel Schuttestraat
7 te Vorden.

- G.P.J. Dankers voor het slopen van
een wagenloods en een werktuigen-
berging/varkensstal op het perceel
Giezenkampweg 2 te Vorden;

- G. Weulen Kranenbarg en Zn. B.V.
voor het slopen van een wasserette op
het perceel Enkweg 3 te Vorden;

- B. Voortman voor het vellen van 2
berken op het perceel Brinkerhof 86
te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan de aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer c^e vergunningen aan
aanvragers zijn ^pend gemaakt kunt u
navragen bij de sector grondgebied.

/INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE

Naam

A.F. Meijerink

Bouwadres

Hogeslagdijk 2
Vorden

Datum
ontv.

09-08-96

Omschrijving

uitbreiden van een
varkensschuur

Deze bouwaanvragen kunt u gedurende veertien dagen inzien bij de sector grond-
gebied in het koetshuis.

IJDELIJKE STIMULERINGSREGELING DUURZAAM BOUWEN

Het rijk heeft een nieuwe regeling ingevoerd waardoor u subsidie kunt krijgen voor
het treffen van zogenaamde DuBo-voorzieningen aan bestaande woonruimte. De

Regio Stedendriehoek heeft het voor de uitvoering van het rijk ontvangen bedrag
over de gemeenten verdeeld. Voor de gemeente Vorden is een bedrag van 61.200,—
beschikbaar. De regio heeft de uitvoering aan de gemeenten toegekend. Formulieren
kunt u verkrijgen Dij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis).

Wanneer kunt u gebruik maken van deze regeling?
In principe kunnen alle eigenaren van woningen en huurders in aanmerking komen.
Een belangrijke voorwaarde is dus dat het gaat om een verbouwing aan een
bestaande woning.
Bovendien moet minimaal een aantal voorzieningen, op de bijlage bij het aanvraag-
formulier
onder Al, A2 en A4 vermeld, zijn of worden gerealiseerd. Punt Al heeft betrekking
op uit-wendige isolatie van dak, gevel en vloer. A2 betreft ramen, deuren en kozij-
nen en A4 heeft betrekking op tenminste een VR-ketel.

Van deze verplichte dubo-voorzieningen kan ontheffing worden verleend als:
- de gevel niet geschikt is voor het daarin aanbrengen van spouwmuurisolatie;
- het dak niet geschikt is voor het aanbrengen van isolaHe tussen de dakbedekking

en het dakbeschot;
- de vloer is voorzien van een zodanig vaste bedekking (bijv. tegels/parket), dat

eventueel benodigde verwijdering onevenredig hoge kosten met zich zou bren-
gen;

- het bouwtechnisch niet mogelijk is de vloer te isoleren door bijv. het ontbreken
van een kruipruimte;

- voor de rookgasafvoer van een nieuwe verwarmingsinstallatie in bouwtechnisch
opzicht alleen een bestaand rookkanaal kan worden gebruikt dat langer is dan 7
meter;

- de betrokken woning een beschermd monument is in de zin van artikel 3 van de
Monumentenwet 1988 en door het aanbrengen van dubo-voorzieningen het
monument als zodanig zou wijzigen dat daarvoor geen vergunning als bedoeld
in artikel 11 van die wet verleend zou worden.

Een tegemoetkoming in meerkosten bij verbouwingen krijgt u alleen voor materia-
len en voorzieningen die op de bijlage bij het aanvraagformulier staan. Geen ver-
goeding wordt gegeven voor milieumaatregelen die al algemeen gebruikelijk zijn.
Werkzaamheden als het verwijderen van asbest treft u dan ook niet op de lijst aan.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
Staan de voorzieningen en materialen die u in gedachten had op de lijst? Dan kunt
u in aanmerking komen voor vergoeding van een deel van de meerkosten. De
gemeente heeft een lijst vastgesteld van de subsidie-percentages (25, 50 of 75%) en
maximale bijdragen voor J^iiverse onderdelen. De regeling kent een minimum en
een maximum bijdrage. PMFminimale subsidiebedrag is 1.000,— en het maximale
bedrag is 5.000,—. Bij weinig meerkosten is de kans dus groot dat u geen gebruik
kunt maken van de stimuleringsregeling. Overigens kunt u hierbij wel stapelen. De
tegemoetkoming wordt ook uitgekeerd als de (gefaseerde) aanschaf van een aantal
kleinere voorzieningen boven de 1.000,— aan subsidie uitkomt. Ook hierbij geldt
weer de verplichting minimaal aan de punten Al, A2 en A4 te moeten voldoen.

Wat moet u verder nog weten.
- u mag niet met de werkzaamheden beginnen voordat de subsidie-toekenning is

afgekomen;
- voor in zelfwerkzaamheid uitgevoerde voorzieningen bestaat geen recht op subsi-

die;
- voor de werkzaamheden heeft u geen bouwvergunning of toestemming nodig

behalve voor de onder A3 genoemde uitwendige scheidingsconstructie;
- het na uw gereedmelding (definitief) vast te stellen subsidie wordt uiterlijk 6

maanden na de vaststelling uitbetaald.

Sparta
Gymnastiekvereniging Sparta houdt op
zaterdag 7 september weer een open dag
in sporthal 't Jebbink in Vorden. Alle on-
derdelen van Sparta komen tijdens deze
open dag aan bod. Zo wordt er les gege-
ven in jazz, aerobic, stepaerobic, turnen,
gymnastiek en callanetics. De lessen zijn
bedoeld voor jong en oud en worden op
een leuke en onspannen manier gegeven.
Er bestaat de mogelijkheid om op 7 sep-
tember mee te doen aan de open lessen
van Sparta. Voor verdere informatie kan
men bellen met Wilma Koers (55 28 55).

De Snoekbaars
De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" hield in de IJssel bij Zutphen
een wedstrijd voor seniorleden. Er werd
in drie groepen gevist en wel in stro-
mend, uitstromend en midden stromend.
In totaal werden 88 maatse vissen gevan-
gen met een gezamenlijke lengte van 15
meter 71 cm. A.Vruggink behaalde "ins-
tromend" de eerste prijs. Hij ving 17 vis-
sen met een totaal lengte van 294 cm. De
tweede prijs "uitstromend" werd gewon-
nen door D. Huetink met 13 vissen en
een totaallengte van 220 cm. De derde

plaats "midden stromend" was voor H.
Golstein met 8 vissen en een lengte van
144 cm. Op 25 augustus houdt "De
Snoekbaars" wederom een wedstrijd.

Knupduukskes
De Vordense folkloristische dansgroep
"De Knupduukskes" krijgt vanaf 24 tot en
met 28 augustus een dansgroep uit het
Franse stadje Guarande op bezoek. Een
groep van 45 personen die bij leden van
de Knupduukskes zullen worden onder-
gebracht. Zaterdagavond 24 augustus is
er al direct een optreden gepland op het
Marktplein. Beide dansgroepen zullen
daar beurtelings optreden.
Voor zondag 25 augustus is er een geza-
menlijke dag gepland bij de Kapel in de
Wildenborch. Hier zal worden gebarbe-
cued, terwijl er tevens een wedstrijdje
klootschieten wordt georganiseerd.
Maandag 26 augustus gaat de Franse
dansgroep eerst naar Deventer waar in
het Sint Jozef Verpleeghuis zal worden
gedanst. Daarna wordt de stad Deventer
bezichtigd. Voor s'avonds staat er een op-
treden bij het Groot Graffel op het pro-
gramma. Dinsdag 27 augustus maakt de
groep een dagtocht door Nederland,

Op zondag l september vinden voor de
derde achtereenvolgende maal De
Achterhoekse Ruiterspelen plaats bij Stal
Schennink aan de Hemstede 4 te Zel-
hem/Velswijk. Uit de twee voorgaande
jaren is gebleken dat er voor deze wel-
kome afwisseling op de reguliere pony-
concoursen enorm veel animo is. De
spelletjes op en met de pony's, die in
teamverband gespeeld worden staan dit
jaar in het teken van 'sprookjes'.

De hele binnenmanege van Stal
Schennink wordt dan ook aangekleed in
de sfeer van "De Sprookjes van 1.001
Nacht" en de kinderen, zowel deelne-
mend als bezoekend, kunnen geschminkt
worden als sprookjesfiguur. Naast de
spelletjes die in de manege gespeeld wor-
den is er een groot 'stro-dorp' waar naar
hartelust rondgekeken en gewinkeld kan
worden, en waar ook een hapje en een

drankje te verkrijgen zijn.
De teams, bestaande uit 4 ruiters/amazo-
nes en 4 pony's worden ieder aangemoe-
digd en bijgestaan door een eigen coach.
Aan het eind van de dag worden de rol-
len omgedraaid. Tijdens het speciale en
spectaculaire coach-spel worden de
coaches toegeschreeuwd door hun team.
Bij voldoende deelname is er dit jaar een
pauzenummer en wel een heuse 'Grand
National'. Kenners weten dan dat het hier
gaat om een snelheidsrace maar mis-
schien is het aardig vast te verklappen dat
de kleinsten onder de paarden; de
Shetlanders, tijdens deze race hun beste
beentje voor mogen zetten...

Kortom: De Achterhoekse Ruiterspelen
1996 belooft ook dit jaar weer een echt fa-
milie-evenement te worden. PLEZIER
staat met hoofdletters voorop; voor de
deelnemers, hun coaches, de organisatie
en natuurli jk voor de bezoekers.
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GEMEENTE
VORDEN
BEKENDMAKING
BELASTINGVERORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat vanaf woensdag 21 augustus 1996 voor een ieder op
de gemeente-secretarie kosteloos ter inzage ligt:

de "Verordening tot wijziging van de Beheersverordening
op de begraafplaatsen" (4e wijziging). De wijzigingsver-
ordening is vastgesteld bij besluit van de raad van de
gemeente Vorden van 9 juli 1996.

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die van
de bekendmaking. De bekendmaking heeft plaatsgevon-
den door opneming van het besluit op 21 augustus 1996
in het register "Vastgestelde belastingverordeningen".
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag
aan rechten een afschrift krijgen van het genoemde
besluit.

Het besluit ligt ter inzage bij de sector middelen (kasteel)

De Wet op de lijkbezorging biedt de mogelijkheid na cre-
matie de as van een overledene te verstrooien. In dit
besluit zijn bepalingen opgenomen over de aanwijzing
van de graven als strooiplaats met de daarbij behorende
tarieven.

Vorden, 21 augustus 1996
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris, de burgemeester,
P. de Vries. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toe-
passing van het bepaalde in artikel 50, lid 5 van de
Woningwet en met gebruikmaking van de door gedepu-
teerde staten afgegeven "algemene verklaring van geen
bezwaar", medewerking te verlenen aan plannen voor
het:

- uitbreiden van een kantine op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie S, nr. 244 en plaat-
selijk bekend Hackforterweg 33, te Wichmond.

De op de plannen betrekking hebbende bouw- en situ-
atietekeningen liggen met ingang van donderdag 22
augustus 1996, gedurende twee weken, voor een ieder
op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis), ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedurende die termijn
schriftelijk aan hun college kenbaar worden gemaakt.

Vorden, 21 augustus 1996.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de loco-secretaris,
P. de Vries

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

RIMINI:

HOE? WAAR?

Ontmoette maandag 1 juli in
nachttrein München-
Ancona (It.) meisje uit

Rimini. Heb naam en adres
niet gevraagd.

Kan haar kennis uit Vorden
adres geven?

Info: zij werkt in München.
DANK ZAL ONNOEMELIJK

GROOT ZIJN!

Fred H uiting
Dillelaan 28

9591 CG Onstwedde
Telefoon (0599) 33 23 18

(na 20.00 uur)

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Te koop: snijbloemen
op eigen land geteeld, verser
kan het niet. Chrysanten, anjers,,
asters, gladiolen, zonnebloemen <

en nog enkele andere
soorten
SCHOENAKER
Vierakkersestr.w. 22,
Vierakker

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

in het oog
springend

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet

6
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galléestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

doet drukwerk alleen

indien er alle aandacht en
zorg aan is besteed. Waarbij

technische en vakbekwarne
kenlts hand in hand gaan en
ingespeeld wordt op de

w

specifieke wensen van u

Wij maken In het oog

springend d ruil

is steeds weer een uitdaging

om kennis en vakrfiarischa

om te zetten in een

uitstekend resultaat!

Wij zijn daarin uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOROEN - TEL 0676 661010. FAX 661086. BBS 664040
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 • 7260 AA

Zomerse aanbiedingen

ECHTE
LIMBURGSE VLAAIEN

goed voor 12 royale punten

Dit weekend:

ZWITSERSE
APPEL-ROOMVLAAI

heerlijk fris en rom/'g

nu voor maar T

MUSLI KRUIDKOEK
royaal gevuld met noten en rozijnen

nuf 4,50

BARBECUEN?
Neem eens zo'n heerlijk

PIZZA STOKBROOD
dit weekend f 3,75

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Uutldelm
As mooder de kinder naokik an de deure
zö'j heel vake van eur heurn:
"Goed uutkiekn onderweg"
Jao, dat heij now vake ge nog ezeg

Hef dat gezegde nog wel zin
dringt ut nog wel tot eur in
want as zee as groep nao schole fietst
bunt ze 't allange weer kwict

ledre keer dan ziej ut weer
ze kiekt helemaols neet nao 't vekeer
inplaatse dat ze fietst twee an twee
nee naös mekare met lech op gin een

Tötdaz 't un kere mis is egaon
likt ze deur mekare op de straot
de auto kon eur neet ontwieken
umdat zee vegatn uut te kiekn

Achteraf is 't nogal met evaln
kapotte fietsen en vol bulten en schrammen
un wekke later konnen ze weer nao schole gaon
zoln ze biej 't gezegde now stille staon

Anders doet ze eur olders volle vedriet
of is ut dat zee dit zelf neet ziet
maor meschien dat ze heb eleerd
un andre keer geet 't soms wel vekeerd

D. Lindeman.

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- gbs in bod atelier
VANtttJfil D 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



Winkelen in Zelhem

Vorige week kon u kennismaken met het promotieteam van de
Ondernemers Vereniging Zelhem. Een toevallig passerende vakantiegang-
ster, die wellicht in één van die sfeervolle parken in Zelhem vertoefde, was
bereid even te poseren.

Wie staat hier toch naast de spontane mede-
werksters van Fashion Corner, Bakkerij Heij-
erman, Groentehandel Westland en Keurslager
Kamper man.

Weet it wie het is??
Stuur een briefkaartje naar
OVZ, postbus 216, 7020 AC Zelhem
En maak kans c é é n van de 10 OVZ-waardebon
nen ter waarde van f25,- of één van de 10 troost-
prijzen OVZ-bon ter waarde van f 10,-

O-DISCO
Kranenburg

Vrijdag:
Hitmania v.a. 21.OO uur

met HAPPY HOU R
2 halen 1 betalen
van 21.OO tot 22.OO uur

met DJ René
Licht door NOCI LIGHT

Zondag vanaf 10.00 uur
BEACHVOLLEYBAL

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957'

Hotel Café Restaurant

'Meilink9

BORCULOSEWEG 4 - TELEFOON (0573) \\ 12 O2

Familiebuffet
ZONDAG 25 AUGUSTUS

AANVANG 17.30 UUR

KOUDE EN WARME GERECHTEN
ONBEPERKT

J Zo, P P
BESLIST RESERVEREN.

VOLGENDE BUFFET:
ZONDAG 8 SEPTEMBER

Heeft u em
schutting of
muur waar de
klimop over-
heen groeit,
tel ons dan,
wij komen het
graag
vakkundig
snoeien

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

BIJ GROOTBOD LOOPT U TEGEN
DE LEUKSTE CADEAU-IDEEËN AAN

Al wandelend op de braderie kunt u de kraam
van Grootbod Woninginrichting niet missen:

zoveel leuke cadeau-ideeën en decoratie-
accessoires liggen er uitgestald.

U komt nog voor aangename verrassingen te
staan, daar in de Spalstraat op zondagmiddag

25 augustus.
En wat u niet buiten aantreft, vindt u op de
gebruikelijke openingstijden bij ons binnen.

Een keur aan grenen meubels en bijpassende
interieurartikelen.

Grootbod Woninginrichting,
Raadhuisstraat 11-13,

7255 BK, Hengelo (Gld). Tel. (0575) 46 14 69.

• Veiling 21 september
20.00 uur zaal De Herberg
Vorden t.b.v. restauratie
Dorpskerk. Hebt u nog spul-
letjes die u over hebt? Bel een
van onderstaande telefoon-
nummers, het liefst vóór 31
augustus. Wij komen het
graag ophalen. De veilingcom-
missie. Tel. (0575) 551961,
551673, 553081, 551486,
551010

Gevraagd
klimop-
ranken

voor stek

BOOMKWEKERU

M.G. SPIEGELENBERG

B» V» Oude Zutphenseweg 5a, Vorden

Telefoon (0575) 55 14 64/55 21 14

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS

Te koop:

WORTEL-
DOEK

voorkomt doorgroei van
onkruid onder tegel- en

grintpaden

2 m breed

GOOSSEMS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

FINALE
OPRUIMING
De laatste zomermode
voor ongekende lage prijzen!

Kortingen tot

80%

mode
Burg. Galleestraat 9, Vorden, telefoon (0575) 55 13 81



Wollen tapijt van Desso
tegen prijzen met een knipoog],

Aantrekkelijke
vlieg vakanties

scherp geprijsd!
Bij de Rabobank natuurlijk

Dat u bij 3e Rabobank reizen kunt

boeken, is u vast al bekend.

Maar weet u ook dat elke reisverko-

pende Rabobank iedere week speciaal

voor u geselecteerde aanbiedingen voor vlieg-

vakanties heeft? Aantrekkelijke bestemmingen

voor nog aantrekkelijker prijzen. Loop snel

eens binnen bij de reisverkopende Rabobank.

Deze week:

Natuurlijk wol. Dat is heerlijk koel in de zomer en behaaglijk warm

in de winter. Sterk, veerkrachtig en blijvend rijk aan sfeer. Desso

wolmerktapijten zijn tapijten met allure. U kunt kiezen uit vele

structuren, een schitterende lussenpool of een stijlvolle

velours. In alle kleuren van de regenboog. Onderscheiden door

'Wools of New Zealand' voor hun ongekende duurzaamheid.

Nu voor prijzen met een knipoog!

Maak snel kennis met de Desso wolkollektie bij uw Desso adviseur:

interieuradviseur
© _ ,_

Rijksstraatweg 39, Wamsveld,

tel. (0575) 52 61 32
de woonwinkel van Warnsvel

Spanje,
Costa Dorada, Salou

nu voor 555," p.p.
Vertrek: 30 augustus.
8 dagen App. Mas den Gran, logies
(prijs bij 4 pers./f 685,- prijs bij 2 pers.)

Lanzarote,
Puerto del Carmen

nu voor o95,"~ p.p.
Vertrek: 29 augustus.
8 dagen Bungalows Hyde Parke Lane, logies
(prijs bij 4 pers/f 795,- prijs bij 2 pers.)

Kreta, Stalis, Hersonisos
nu vanaf /95f~~ p.p.

Vertrek: t/m 30 september.
8 dagen Appartementen met zwembad, logies
(prijs bij 2 pers.)

Tunesië, Monastir, Sousse
Vertrek: 31 augustus t/m 14 september.
8 dagen app. Cap Manna, logies

nu voor 499,— p.p.
S dagen Hotel Tej Marhaba, half pension

nu voor /49,— p.p.

Rabobank
Reizen

Rabobank Hengelo, Steenderen, Vorden
VorJen: (1575-557837: Hengelo: 0575-46844(1; Srci-iulcmi: ((575-458105
Keiienliorg: 0575-468480; Haak: 0575-557878; Wichnioiul: 0575-557865

DEZE WEEK BIJ EDAH EXTRA VOORDEEL
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 19/8 T/M ZATERDAG 24W96 DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG:

VLEESTOPPERS:

TARTAAR 8 stuks nu 7,98

DEENSE SPEKLAPJES 1000 gram van 16.90 voor 11,90

RUNDERBAKLAPJES 1000 gram van 23.90 voor 16,98

VERSE KIP 1000 gram van 6.90 voor 4,98

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

VAN DE T.V.:

NECTARINES 1000 gram van 2,98 voor

PERZIKEN 1000 gram van 2.98 voor

GLORIA AARDAPPELEN 5 kilo van 3,98 voor

1,29

0,99

2,99

1,69

2,49
1,75

1,75
175

VOOR UW ONTBIJT:

STOKBROOD VERS van 1,79 voor

WITTE OF BRUINE BOLLEN 6 stuks nu

VERSE VERGEER KAAS

0,99
0,99

* JONG BELEGEN KAAS

1000 gram van 11,98 voor

Z.A.V. (ZUURSTOFARME VERPAKKING)

BACON 100 gram van 2.99 voor

Goudbanket ̂  EDAH ROOMROTER
MINI GEVULDE KOEKEN
pak 200 gram van 1,79 voor

Zoutje v/d week «~ TORTILLA CHIPS
div. smaken zak 125 gram van 1,69 voor

AREE HUZARENSALADE GEGARNEERD
bak 600 gram van 3,49 voor

PEPSI, PEPSI LIGHT, PEPSI MAX
fles 1500 ml van 2.29 voor

REIYIIA ZIGEUNERSAUS
emmer 500 ml + 20% gratis van 2,99 voor

Edah-card aanbieding 38% korting +~ SUNSET
ORANGE LIGHT
1500 ml van 1,59 voor

Nog geen Edah-card *• Vraag bij onze kassières.
Gratis en voor niets en tevens lid van de Edah-familie.

Onze openingstijden zijn als volgt:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00 uur

vrijdag van 8.00-21.00 uur

za teraag van 8.00-16.00 uur

De 3 principes van Edah:

Prettig winkelen. Compleet assortiment

Scherpe prijzen.

Edah G. BOTTERMAN B.V. Raadhuisstraat 53
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 20 00

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan a l lo merken ouder i*aranlie

Autoglasservice

etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(iiul. terrein Rovelhorst)

« (0575) 52 28 16

m
BOVAE

U kunt zich nu nog
opgeven,
vergeet het niet!

voor ouderen en

Opgave-adressen:
Van Ark, tel. 55 13 18
Helmink, tel. 55 15 14

Braam, tel. 55 32 60
Polman, tel. 55 13 14

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!



Twingo Nouvelle Collection
bij Autobedrijf Looman BV

Baby Biggenmeal Bal
Autobedrijf W.E. Looman BV presen-
teert de Twingo Nouvelle Collection.
Deze derde generatie van de Twingo
heeft nieuwe, opvallende carrosserie-
kleuren waarmee de rijder zich waant in
een schilderij van Van Gogh. Verder zijn
er een sterke motor, automatische trans-
missie en tal van nieuwe accessoires. Het
zal de nieuweling weinig moeite kosten
om zich een plekje in het hart van vele
rijders te veroveren. En er mag dan veel
veranderd zijn aan de brutale Twingo, de
prijs is bescheiden gebleven: de Twingo
is er al vanaf 19.995 gulden.

De derde generatie van de Twingo heeft
een nieuwe 1,2 liter motor gekregen.
Deze krachtbron levert een vermogen
van maar liefst 44 kW/60 pk en blinkt uit
in extra souplesse, juist bij lage toerental-
len. Die prestaties vertalen zich niet in
een grotere dorst naar brandstof: de
Twingo is al tevreden met 4,8 liter per
100 kilometer (90 km/uur ) .
Nieuw binnen de Twingo-generatie.is de
automatische versnellingsbak. De zoge-
noemde Twingo "Matic" beschikt ook
nog eens over alle andere opties die het
rijden zo leuk maken: elektrische ruitbe-
diening, elektrisch te bedienen spiegels,
centrale portiervergrendeling en variabele

stuurbekrachtiging! Deze automatische
versie is leverbaar naast de Twingo Easy
waarbij wel moet worden geschakeld
maar geen koppelingspedaal aanwezig is.
De Twingo is leverbaar in vijf nieuwe ge-
raffineerde metallic kleuren, met namen
als Jaune Paille en Rouge Coquelicot
geïnspireerd op de Franse impressionis-
ten. Ze doen denken aan glooiende
goudgele graanvelden of weilanden vol
met felrode klaprozen. Naast de metallic
tinten heeft de rijder ook de keuze uit
drie niet-metallic kleuren. Tegelijkertijd
zijn de kleuren in het interieur aangepast
en heeft de Twingo een nieuwe speciale
bekleding gekregen waardoor er geen
enkele Twingo meer hetzelfde hoeft te
zijn.
De Nouvelle Collection is verder stan-
daard uitgerust met een derde remlicht
en een systeem om bij een ongeval de
brandstoftoevoer te onderbreken. Voor
meer comfort is bovendien het verwar-
mings- en ventilatiesysteem voorzien van
een recirculatiestand.
Autobedrijf W.E. Looman BV: "De
Twingo Nouvelle Collection biedt als
vanouds veel praktische mogelijkheden.
Hij heeft een heel eigen, sympathieke stijl
die geen enkele andere auto kan evena-
ren!"

Inzamelingsactie snoeiafval
Taxus voor produktie Taxol
Evenals vorig jaar is er weer een actie ge-
start voor de inzameling van het snoeiaf-
val van de conifeer Taxus baccata. De
Baccatine die in de naalden van Taxus
baccata voorkomt, is van groot belang bij
de bestrijding van diverse soorten van
kanker. Uit deze baccatine wordt Taxol
gewonnen. In deze regio kan het
snoeiafval van de conifeer Taxus baccata
worden ingeleverd bij Bosman
Groenspecialist aan de Kervelseweg 23
in Hengelo. Deze inzameling heeft
plaats op 7 september.

Taxol wordt door deskundigen een van
de belangrijkste middelen tegen kanker
genoemd die de laatste tien jaar zijn ont-
dekt. Voor de produktie van deze kan-
kerremmende stof is zeer veel baccatine
nodig. De geneesmiddelenfabrikant Boot

& Co benadrukt dat het bij deze inzame-
lingsactie uitsluitend gaat om snoeiafval
van Taxus baccata ej^iiet van andere va-
riëteiten of cultivar^P^et betreft hier vers
geknipt jong groen met een takdikte van
maximaal een centimeter.
Het is van groot belang dat broei wordt
voorkomen. Boot & Co adviseert hierom
zodanige afsprake^te maken, dat het
snijgroen binnen dr^TOagen na het knip-
pen wordt afgehaald of gebracht. Broei
wordt voorkomen door het materiaal op
een harde ondergrond te verspreiden met
een hoogte van circa 10 centimeter en de-
ze laag regelmatig te woelen. Het snoeiaf-
val mag ook niet langer dan een dag in
een zak of een pallet worden bewaard.
Voor meer informatie kan men bellen
met Bosman Groenspecialist. Tel. (0575)
46 26 19.

Free-wheel

Met de aanschaf van een tiental ATB fietsen speelt Free-wheel in op de nog steeds toenemende vraag
naar sportieve arrangementen. De fietsen zijn in eerste instantie bedoeld voor groepen die bij Free-ioheel
een sportief arrangement boeken voor een hele of halve dag. Voor grotere groepen wordt gebruik gemaakt
van de mountainbikes van Bleumink Tweewielers. Sinds kort heeft Free-wheel ook de beschikking over
een twintigtal in-line skates. Deze zijn niet alleen voor groepen te huur. Iedereen die wel eens wil erva-
ren hoe het is om op wielen te schaatsen kan bij Free-wheel skates huren. Voor de veiligheid worden de
skates afgeleverd met knie-, elleboog- en polsbeschermers. Ook is er een mogelijkheid om door Free-wheel
zelf ontwikkelde rolskeekrs t$ huren. Voor meer informatie kan men bellen met 55 42 28. Zie ook ad-
vertentie.

Voordat het Bain/ Biggenmeal Bal van Ka* Bendjen zaterdagavond in Kranenburg van start ging, wer-
den acht grote luchtballen opgelaten waaronder de grootste ballon van de wereld waar maar liefst 24
personen in konden. Tijdens het concert nam de band afscheid van accordeonist Kasper Sasse. Wilfried
Lichtenberg wordt de nieuwe "tnkzakkenman" van Kas Bendjen.

AUGUSTUS

ledere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

21 ANBO: klootschieten vanaf 't Olde
Lettink

21 Theatervoorstelling "Onder de mo-
len" in Linde

21 VW Avondwandeling "Den Bra-
mel"

24 Volksfeest Wichmond Vogelschie-
ten

25 Volksfeest Wichmond Fietsoriënte-
ringsrit

25 Vorden zingt in de Dorpskcrk
25 HSV De Snoekbaars:

seniorenwedstrijd
26 Zwembad: procfzwemmcn
26 Avondwandeling 't Hackfort
27 Spel en spektakel Oranjcfeest Wich-

mond
27 VW Lezing Landleven Oud Achter-

hoek
27 ANBO: dagfietstocht vanaf Kerk-

plein, info 55 17 95
27 Openingsmiddag met een H.Mis

voor de levende en overleden leden
van de KBO Kranenburg

28 Theatervoorstelling "Onder de mo-
len" in Linde

28 Zwembad: proefzwemmen
28 Welfare De Wehme: handwerken
28 ANBO: klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
29 Bejaardenkring: Dorpscentrum
29 Wielerronde van Wichmond
30 Zwembad: diplomazwemmen
30-31 Oranjefeest Wichmond
31 Zwembad: diplomazwemmen
31 Zwembad: kampioenschappen

zwemmen

SEPTEMBER

Iedere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

l Zwembad "in de Dennen", laatste
openingsdag

1 Oranjeloop Wichmond
2 VW Avondwandeling bij 't Enze-

rinck
3 VW Lezing "Landgoederen en Kas-

telen van Voreien" bij 't Hackfort
3 VW Bezichtiging Pinetum de Bel-

ten
3 HVG Dorp Fietstocht
4 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
4 HVG Linde Schaapherder Abbink,

Eibergcn
4 Bloemschikken Floralia
7 Info-markt Dorpscentrum
8 Concours Hippique bij Kasteel

Vorden
10 VW Bezichtiging Pinetum de Bel-

ten
10 Gewone soos-middag KBO Kranen-

burg
11 Welfare Handwerken Wehme
11 Bloemschikken Floralia
11 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
12 Bejaardenkiïng Dorpscentrum
14 Open Monumentendag VW
15 Natuurwandeling Landgoed Vor-

den VW
15 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
18 HVG Dorp, H. Rossel, wonen en wer-

ken in Afrika
18 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
19 Bloemschikken Floralia
19 Bingo HVG Wildenborch
20-21-22 Floralia Tentoonstelling Dorps-

centrum
21 PKV Jongdierendag bij drukkerij

Weevers
22 Herfstfeesttocht VRTC de Herberg



En een
té groot budget?

Kom dan eens
bij ons . *.

, bedden,
bureaus, clubjes,

tafels, stoelen.

vele
opbergkasten

tegen
bodempri/zen!

M E U

•

Moor de aansluiting van uw riool hebben wij

VOORDELIGE BUIZEN
MET BIJBEHORENDE

HULPSTUKKEN
Verder in ons assortiment:

BEREGENINGS-HOGEDRUKBUIS
doorsnee vanaf o 16 t/m o 125 met hulpstukken

dus ook voor aansluiting van waterleidingen
voor varkensschuren.

Alles voorradig.

OOK DAKGOTEN
MET HULPSTUKKEN

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf.
Wordt thuis gebracht.

Maandagmorgens gesloten

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 21 39

NOW OR NEVER
AANBIEDINGEN

t/m maandag
26 augustus a.s.

Citroen BX 1.4

Renault 11 1.4

Ford Escort 1.4

6-1989 5.950,-

11-1987 5.95O,-

5-1988 5.950,-

Ford Escort diesel 1-1987 5.950,-

Honda Aerodeck 4-1987 5.950,-

Volvo 340 Aut. 5-1987 5.950,-

Volvo 340 DL 1.4 1988 5.950,-

Volvo 340 DL 1.7 1987 5.950,-

Volvo 360 2.0 1987 5.950,-

Inclusief grote beurt en APK

3 maanden garantie

AUTOMOBIELBEDRIJF

DEUNK-HENDRIKSEN
VOLVO Groenloseweg 13A

Ruurlo
Tel. (0573) 45 27 43

Dansen is een feest voor jong en oud

VOLWASSENEN:

BEGINNERS
EN

GEVORDERDEN

DESKUNDIG EN GEZELLIG

Aan dansen valt vee! plezier te beleven.

Je bent er eens helemaal uit en

je bent in beweging.

Zogezegd een ontspannende inspanning.

Onder deskundige leiding en in een

grote zaal leren wij u de beginselen van

het dansen of frissen wij uw geheugen

weer op.

VOOR ELK WAT WILS

Voor iedereen is er wel een groep waar

hij of zij zich thuis voelt. Samen of apart,

alleen of met vrienden, door de week

of in het weekend.

Dansen is plezier voor iedereen dus ook

voor u of voor jou.

Want dansgezelligheid kent geen leeftijd.

INSCHRIJVEN EN INFORMATIE

Wilt u meer weten over lestijden en

lesgeld,

vanaf 1 \ augustus kunt u bij ons terecht.

U kunt zich ook telefonisch opgeven.

NIEUWE

vanaf 21 augustus

dagelijks, ook

telefonisch

Don't
just do it.

Dolt
right.

DANCE

S C H O L I E R E N

LOCHEM:
ZONDAG l SEPT. EN VRIJDAG 6 SEPT.

17.00-19.00 UUR

NEEDE:
MAANDAG 26AUG. 1915-20.30 UUR IN

"ZAAL MEYERS"

RUURLO:
DINSDAG 3 SEPT. 18.15-19.30 UUR IN

"DE LUIFEL"

GEESTEREN:
WOENSDAG 4 SEPT. 17.00-18.00 UUR IN

"ZAAL BAAN"

BORCULO:
WOENSDAG 4 SEPT 18.15-19.30 UUR IN

"ZAAL PETERS"

LAREN:
DONDERDAG 5 SEPT 18.00-19.15 UUR

IN "ZAAL STEGEMAN"
i.v.m. de larense kermis inschrijven op donderdag,

maar de lessen worden gegeven op maandag

VORDEN:
ZATERDAG 7 SEPT 18.00-19.15 UUR IN

HET DORPSCENTRUM

inschrijfgeld ƒ10,-

MASTERS

Tramstraat 37 - 39,7241 CH Lochem.Telefoon 0573 25 18 36

HONDEPOEP
• Veiling restauratie Dorps-
kerk Vorden op 21 sept. in De
Herberg te Vorden. Heeft u
nog oude bruikbare spul-
len? Bel naar (0575) 551961,
551673, 553081, 551486,
551010, liefst vóór 31 augus-
tus. Alles wordt opgehaald in
overleg

RUIM]
OP

DIE TROEPJ

zaterdag 21 september
zaal De Herberg te Vorden
aanvang 20.00 uur
Hebt u nog bruikbare goederen welke u over hebt of iets wat u wilt
schenken voor de veiling, neem dan contact op met een van de vol-
gende personen:

de heer Tragter (O575)
de heer Rossel (0575)
de heer Wahl (0575)
de heer Harmsen (0575)
de heer Weevers (0575)

Zij halen het graag op!

551961 Opgave liefst zo spoedig
551673 mogelijk doch uiterlijk
553081 31 augustus in verband met
551486 het samenstellen van de
551010 catalogus.

De veilingcommissie



Biej ons
n d'n Achterhoek

't Was zondagmeddag goed weer umme d'r 's uut te gaon en zoas zovölle
anderen hcbbe wiej ok de fietsen biej de heurns ekregen umme un stuks-
ken Achtcrhook te verkennen. Now d'r hier en daor weer un betjen reagen
evaln is zut de boel d'r al weer aadug gruun uut en 't was dan ok un lust
umme rond te toern.
In un naoburige plaatse, neet ens zo wied van hier, was Geert Sanders
druk in zien hof an 't wark. Geert en zien vrouw he'w op un buutenlandse
reize al 's leern kennen, samen zatte wiej un wekke in 't zelfde hotel.
"Wat bun iej nog druk in 'n hof, zo op zondagmeddag, denk iej dat t'r
anders gin dage meer komp?"
"Oh, dat zal nog bes, maor margen kump hier 't bordjen "Te koop" biej te
staon. En daorumme wo'k de boel um betjen kas hemmen um de poste.
Dat schealt gauw un duuzend of wat biej de verkoop."
"Maor iej woont hier zo mooi, waorumme zö'j in 's hemelsname weg-
gaon?" "Umda'k zat hcbbe van 't belastingbetaaln. Wie hebt ons un aadug
huusken ckoch vlak oaver de Belgische grenze. Met un paar uur riejen
bu'w weer hier umme de femilic op te zuukn."
"Maor iej zölt daor ok un hoop missen, zoas de buurte en straks "sport 7".
Die zö'j daor wel neet op de kabel kriegen."
"Now buurte krie'w daor ok wel weer en 't Belgische bier smek ok bes. En
wat "sport 7" betreft, dat voetbaln hier is toch niks, dat he'j vegange
woensdag wel ezeen. Daor betaal iej oaver un half jaor maor vcur, mien is
ut nog gin kwatjen weerd."
"Dat kan wel wean, maor argens is ut toch gin wark umme weg te gaon
en dan gin belasting meer hoeven te betaaln. Daor mot toch geld wean
um hier de boel an 't draaien te holn."
"Oh jao, daor bun'k ut wel met eens. Maor mien moeder, die van de a.o.w.
leaft, hef ut vekantiegeld neudug um de onverwachte kosten in de huus-
holling te können betaaln. Dat mens kump neet wieter as Lochem of
Zutphen. At daor mien belasting hen zol gaon, oké.
Maor ze laot de buutenlanders die as zogenaamde vluchtelingen hier
waarn d'r van met vekantie gaon nao eur eigen land. Now dan kriieg ik t'r
de boek vol van. En he'j dat eleazen van die luu met un inkommen van un
half miljoen en meer. Die wet ut zo te vesiern dat ze haos nog biejstand
kriegt. Nee, geef mien possie maor an fikkie. Dan gao ik liever in België
zitn achter un trappisten en kiekn nao de madammekes en 't plesante
leaven. Iej kriegt ons adres, dan kom iej ons maor 's opzuukn."
En dat doe'w vaste. Maor wiej hopt wel dat neet iedcrene d'r zo oaver dech
as Geert want dan wod ut un kale boel biej ons in d'n A^terhook.

H. Leestman.

Zwemkampioenschappen
Vorig jaar zijn ze ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van "In de Dennen" voor
het eerst gehouden. De Vordense Zwemkampioenschappen 1995 werden een groot
succes met veel enthousiaste deelnemers. De leiding van het zwembad heeft daar-
om besloten om dit jaar weer zo'n spetterend festijn te houden. De Vordense
Zwemkampioenschappen 1996 hebben plaatsen op zaterdag 31 augustus en wor-
den evenals vorig jaar afgesloten met een razend spannende familie-estafette.
Deelnemers kunnen zich tot vrijdag 30 augustus opgeven bij het zwembad.

Hackfortlezing
De Vereniging Natuurmonumenten
houdt op dinsdagavond 27 augustus een
diapresenatie in de Van Westerholtzaal
van kasteel Hackfort. De lezing zal in het
teken staan van het Achterhoekse platte-
landsleven rond 1900. Kaaten zijn ver-
krijgbaar bij de WV in Vorden (55 32
22).
Aangezien er in de Van Westerholtzaal
slechts plaats is voor 100 personen is het
raadzaam om van te voren kaarten te re-
serveren.

Radiobingo
Achterhoek FM start op zondag 8 sep-
tember met een radiobingo. Deze bingo
wordt gespeeld in het zondagmiddagpro-
gramma "Vlooien Theater". Mensen die
mee willen spelen kunnen bingokaarten
kopen bij een aantal vaste verkooppun-
ten in Vorden, Wichmond, Ruurlo en
Lochem. Wanneer men een rij vol heeft
op de bingokaart, dan dient men zo snel
mogelijk naar de studio te bellen. De eer-
ste beller heeft dan een prijs gewonnen.
In het eerste uur wordt er gespeeld om
een aantal geldprijzen. In het tweede uur
van "Vlooien Theater" wordt er een spel
gespeeld voor personen die de week
daarvoor geen bingo hadden en de bin-
gokaart hebben opgestuurd. Uit de bin-
gokaarten trekt Streekradio Achterhoek
FM een aantal kandidaten ̂ fe die mee-
spelen in de spelletjes "Ze^^een ja of
nee" en "Zeg geen uh". Wie de langste
tijd neerzet heeft een prijs gewonnen.

Natuurwandeling
Het Wereld Natuur Fonds houdt op zon-
dagmiddag een wandeling door het na-
tuurgebied rondom kasteel De
Wildenborch. Ondanks het feit dat dit
landgoed niet erg groot is, behoort het
tot de rijkste natuurgebieden van de
Achterhoek. Het vertrek van de wande-
ling is vanaf de kapel aan de Kapelweg.
Verder is er op maandag 26 augustus een
natuurwandeling voor vakantiegangers
en andere belangstellenden over het
landgoed Hackfort. Dit landgoed is 700
hectare groot en kent maar liefst 41 boer-
derijen. De bossen zijn rijk aan planten en
dieren en de Hackfortse beek stroomt
door het landgoed in haar oude - niet ge-
kanaliseerde - bedding. Het vertrek van
de wandeling is vanaf de waterradmolen
die aan het begin van de oprit naar kas-
teel Hackfort staat.
Voor beide activiteiten geldt dat een er-
varen natuurgids de deelnemers zal bege-
leiden en veel vertellen over planten, die-
ren en historie. Voor meer irrformatie kan
men bellen met Job Teeuwen (43 11 98).

Leden van PV Vorden hebben zaterdag
deelgenomen aan een wedvlucht vanaf
St. Quentin. De uitslag was als volgt: A.
en A. Winkels l, 11, 12, 13, 16; C.
Bruinsma 2, 6, 7, 8; R. Eykelkamp 3; M.
Olieslager 4; A.A. Jurriens 5, 14, 18; H.A.
Eykelkamp 9, 10, 15; E. Bruinsma 17, 19.

bestaan in Amerika
Enkele jaren geleden is Ab Steenblik uit
Vorden met zijn gezin naar de Verenigde
Staten vertrokken om daar een nieuw oe-
staan als boer op te bouwen. Op dit mo-
ment is Ab Steenblik even terug in
Nederland en geeft hij op donderdag-
avond een lezing in restaurant 't
Pantoffeltje die in het teken zal staan van
zijn leven in Amerika. De lezing is een
initiatief van makelaarskantoor Pelgrum.

De Graafschap
Op 10 en 11 augustus werd in Barchem
een wedstrijd voor ponie en paarden ge-
houden. In het B springen bij de ponies
behaalde Suzan Koop met Freedom een
vijfde plaats. In de Ml dressuur werd
Femma Wessels met Mister Sky twee-
maal twee maal derde met 163 en 162
punten. Bij de paarden behaalde Rinie
Heuvelink met Elfriede een tweede plaats
in de B dressuur. In de Ml dressuur werd
Simone Blaauw met Ile de Solit tweede in
hè L springen en bhaalde Bernold
Halfman met Exposure een 14e plek.

Gratis roomijstaart
van "De Buurman'7
bij volle spaarkaart
Kwalitaria "De Buurman" start deze week
met een nieuwe spaaraktie. Alle klanten
krijgen bij binnenkomst een spaarkaart
en voor elke vijf gulden die men besteedt
aan friet of andere snacks ontvangt men
een zegel. ledere volle spaarkaart wordt
beloond met een overheerlijke roomijs-
taart. Deze taart is maar liefst opgebouwd
uit drie smaken. Zie ook advertentie.

WilléVn II wint Kuiper Toernooi

De D-pupillen van Willem II (links vooraan op de foto) hebben afgelopen weekend het 6e Wim Kuijper Toernooi op hun naam geschreven. In de finalep-
oule wisten ze evenals de selectie van District Oost zeven punten te behalen. Het doelsaldo van VMillem II was alleen beter waardoor de Tilburgers de beker
met de grote oren mee naar huis mochten nemen. Sparta legde beslag om een derde plaats, terwijl de pupillen van P5V vierde werden. Ajax en Feyenoord
werden op zaterdag uitgeschakeld voor de finale en kwamen op zondag uit in de verliezerspoule. Deze vroege uitschakeling voor de eindstrijd was echter niet
verrassend, want beide elftallen lavamen in tegenstelling tot de meeste andere'teams met eerstejaars D-pupillen in actie. Feyenoord eindigde uiteindelijk op
een vijfde plaats. Ajax werd zesde. De D-pupillen van WV uit Venlo legden beslag op de zevende plaats, terwijl W Vorden achtste werd.



BELONING
Verloren tijdens Beach Party

ORGANIZER MERK CASIO
1 4 x 7 x 2

VAN LEVENSBELANG!

Inlichtingen: Stichting Ham Party
Postbus 121, 7250 AC Vorden

Telefoon (0575) 55 10 38

BEDANKT,
VAN UW GROENTE-, FRUIT-
EN TUINAFVAL IS AL VEEL

SCHONE COMPOST GEMAAKT

?
GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL

APART

EEN BETER MILIEU BEGINT Bil JEZELF &

<;

Met Free-wheel
kunt u

elk seizoen
a He kanten op!

Arrangementen voor groepen
voor een hele of een halve dag.

Verhuur en verkoop van materiaal

THEO TERWEL i
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

whlrlpools

infrarood sauna's

badkamers

Openingstijden:
zaterdags en
op tel. afspraak

Wühelminalaan 4
Vorden
Tel. (0575) 55 27 77

mode voor
het héle gezin

fashion

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

*«"SS^«*ï?!
wi j verïfl"1* 4/te*" /

Lichtenvoorde, Vorden en
Wierden houden wij deze week

Wees er snel bij, want u koopt nu zomerkleding'tegen

SUPERLAGE PRIJZEN!!!

ZOEK MAAR UIT!!!!!!

• Hebt u al op de zolder
gekeken? Er staat beslist nog
iets bij voor de veiling ten bate
van de Dorpskerk te Vorden.
Bel even (0575) 551961,
551673, 553081, 551486,
551010. Wij halen het graag!

U zit er warmpjes
bij

maar ook
veilig en koef

met onze

rolluiken
in diverse kleuren,

op maat

Openingstijden:
maM 8-17 uur, zaterdag 9-13 uur, vrij-

dagavond koopavond van 19-21 uur

ZOEKT U DE MEEST KOMPLETE
TAPIJT- EN GORDIJNKOLLEKTIE?

Die vindt u bij DE WONERIJ
Net even anders!

Kom kijken en u zult zien
wat wij bedoelen.
P.S. De koffie staat klaar!

3E WONER J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573 .3694



Feestweek Vierakker-Wichmond
Zaterdag 24 augustus
19.45 uur: Samenkomst op het feestterrein. De voorzitter zal het Oranjefeest openen, waarna muzikale hulde door muziekvereniging 'Jubal' aan het

oude Koningspaar.
20.00 uur: Vogelschieten voor dames en heren bij kunstlicht, inleg f 5,-. Vogelgooien voor dames, inleg f3,-. Schieten vrije baan, inleg f2,50 . Kegelen,

inleg f2,-. Vogelschieten voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. Inleg f l,-.

Vanaf 21.00 uur dansen met NCW FOUI*.

Zondag 25 augustus aanvang 12.30 uur
12.30 uur: Oriënteringsrit voor fietsen, ca. 30 km, met halverwege een rustpunt. Deze tocht gaat door de prachtige en bosrijke omgeving. Aan deze

tocht kan door het gehele gezin worden deelgenomen. Inleggeld f 1,50.

Dinsdag 27 augustus aanvang 19.00 uur
Spectaculair Oranjespel
Dinsdagavond 27 augustus zullen 15 teams uit de gemeenschap Vierakker-Wichmond uitvechten wie de handigste en slimste inwoners zijn. De avond
is verdeeld in vijf spelronden in de vorm van... en een theorieronde. Elk team bestaat uit 8 personen waarvan minimaal 3 dames. Alle personen die de
basisschool hebben verlaten mogen hieraan deelnemen.
Deze avond wordt gehouden om en in de feesttent. De avond wordt aan elkaar gepraat en geleid door een bekende Wichmonder.

Na afloop is er een gezellig samenzijn in de tent onder muzikale begeleiding van NCW rOU-F. Deze avond wordt geheel gratis aangeboden.
Komt allen naar dit spektakel, dat u, als inwoner van Vierakker-Wichmnd, niet mag missen.

Woensdag 28 augustus 21 RABO Ronde van Wichmond
Ook dit jaar organiseert de RTV Vierakker-Wichmond de jaarlijkse wielerronde midden in de feestweek.
Het programma bestaat net als andere jaren uit een wedstrijd voor cyclosportieven. Aanvang 18.00 uur (leeftijd vanaf 18 jaar) en een wedstrijd voor vete-
ranen ( renners van 40 jaar en ouder). Deze 2 categorieën beloven in hun wedstrijden altijd veel strijd.
RABO-Cup is een nieuw onderdeel, een wedstrijd vooraf voor jeugd uit de streek. Men fietst op een gewone fiets hun rondje (met of zonder versnelling,
dit alles is niet belangrijk). Zo'n wedstrijd is al verreden in Vorden. Hier kwam een enkeling opdagen. Hopelijk zal dit in Wichmond en Warnsveld aan-
zienlijk beter zijn. Dus jeugd uit Wichmond, Vorden en Warnsveld en omstreken, kom eens kennis maken met de wielersport. Dit is je kans, je komt
gelijk in het bezit van een RABO-pet (op school zijn ze in het bezit van inschrijfformulieren).
De organisatie bedankt de vele sponsors, en wenst een ieder een prettige kermis toe.

De organisatoren Loy Taken en Rudi Peters.

Donderdag 29 august̂
19.30 uur: Feestavond voor de bejaarden in het Ludgerusgebouw. Deze avond zal door de Deldense toneelgroep opgevoerd worden het toneelstuk

'Een schat van een buste'. Een klucht in drie bedrijven door Aad Caspers. Deze avond wordt georganiseerd door het bestuur van de bejaar-
densoos en is toegankelijk voor iedereen die 60 jaar of ouder is en een binding heeft met Vierakker-Wichmond.

Het bestuur wenst u allen een fijn Oranjefeest en e^^ezellige feestavond.
Bestuur bejaardensoos.

Vrijdag 30 augustus
13.00 uur: Samenkomst op het schoolplein, Dorpsstraat. Graag met alle kinderen met hun ouders. Vanaf het schoolplein in ballonnenoptocht naar

het feestterrein m.m.v. de drumband van Jubal. Direct na aankomst op het feestterrein worden de ballonnen de lucht ingelaten (ballon-
nenwcdstrijd). Daarna opening door de voorzitter.

13.30 uur: Verschillende kinderspelen met tractatic, deelname ook opengesteld voor kinderen die lagere scholen in andere plaatsen bezoeken. Na
de kinderspelen van ca. 14.30-17.00 uur, gratis entree draaimolen voor de kinderen beneden de 13 jaar.

13.30 uur: Kegelen voor dames en heren van elke leeftijd, inleg f2,-. Schieten vrije baan, inleg f2,50.
14.30 uur: Ringsteken per dogkar voor de dames vanaf 12 jaar, inleg f 2,-.
14.30 uur: Trekkcrsleeën voor dames en heren, inleg f2,-.
15.30 uur: NIEUW in het programma, skippieballengevecht boven water. Inleggeld f2,50.
16.30 uur: Wedstrijden voor schoolverlaters.
20.00 uur: Ouderwetse gezellige dansavond waar om verzocht is met medewerking van dans- en showorkest

Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 31 augustus
14.00 uur: Grote feestelijke optocht m.m.v. DIVERSE MUZIEKKORPSEN. Speciale beoordeling praalwagens door deskundige jury.
15.00 uur: Vaandelhulde aan het koningspaar met medewerking van Jubal en de vendeliers uit Baak op het feestterrein.
17.00 uur: Uitslag en uitreiking van de prijzen voor deelnemers versierde wagens en diverse wedstrijden.
19.30 tot
20.30 uur: Feesttent gesloten. ~.
v.a. 20.30 uur:Dansen in de tent met dans- en showorkest rvCllCCtlOri.

Toegang onder voorbehoud.

Na de optocht vanaf ca. 15.00 tot 17.00 uur: middag-matinee onder leiding van toporkest RCl ICCtlOIl in de feesttent.
De toegang hiervoor is gratis.

Zondag l september Oranjeloop SV Sociï
ORANJELOOP
Start en finish bij SV Sociï te Wichmond

5 km start om 12.00 uur
10 km start om 10.45 uur
Met speciale prijzen, dus geen bekers.

SPELLETJESDAG SV Sociï
Aanvang om 13.30 uur
Voor alle jeugd van ca. 6 t/m 15 jaar uit Vierakker/Wichmond. Na een zeer geslaagde spelletjesdag van vorig jaar hopen wij dit jaar op nog méér deel-
name. Nu dus ook spelletjes voor niet-voctballende jeugd. Om 13.00 uur is er ook het penalty-schieten t.b.v. de jeugdkas. Onze keepers zijn al weer in
trainingskamp gegaan. Ook kan er op een gatenbord geschoten worden voor een taart.

Jeugdcommissie SV Sociï
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