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• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
& 00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak,

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

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

.- Bij DROOGTE: GEEN
VUUR AANLEGGEN!!

Op woensdagmiddag 7 augustus jl. is
de Vordense vrijwillige brandweer uit-
gerukt om een afvalbrand te blussen
op het landgoed De Wiersse. De brand
was ontdekt door een bosbrandpa-
trouillevliegtuig. Omdat de brand
groot gevaar opleverde voor het omlig-
gende bos is tot blussing overgegaan.
Door de rijkspolitie Vorden is proces-
verbaal opgemaakt.
Het was de tweede keer in twee weken
dat de Vordense brandweer voor een
afvalbrand moest uitrukken. De brand-
weer wil er op wijzen dat het zeer on-
verstandig is om bij de huidige aan-
houdende droogte afval te verbranden.
Een kleine brand kan snel uit de hand
lopen met alle gevolgen van dien voor
flora en fauna.

Daarnaast is het op grond van artikel
2.1.6.6 van de Algemene plaatselijke
verordening verboden zonder een
voorafgaande schriftelijke kennisge-
ving aan burgemeester en wethouders
van Vorden in de openlucht een vuur
aan te leggen.

INIMABELEID 1991

Evenals in 1990 voert de gemeente ook
in 1991 weereen eigen minimabeleid.
Dit is echter uitgebreider dan in 1990.
De reden hiervoor is dat mensen met
een minimum inkomen die voor het
gemeentelijk minimabeleid in aanmer-
king komen kwijtschelding moesten
hebben gekregen van de onroerend
goed belasting. Die normen zijn door
de belastingdienst echter zo verscherpt
dat zelfs mensen met een bijstandsuit-
kering niet meer in aanmerking komen
voor kwijtschelding. De gemeenteraad
heeft daarom ook een tweede crite-
rium ingevoerd. Dit is het gezinsinko-
men over de maand maart 1991.

Wie komen dus in aanmerking voor het
minimabeleid?
1. die in 1990 kwijtschelding hebben

gekregen voor het betalen van de
onroerend goedbelasting.

2. gezinnen en personen van wie de
kwijtschelding onroerendgoedbela-
sting is afgewezen met een gezinsin-
komen gelijk aan of minder dan:
— gezinnen: f 1.667,04
— een-oudergezin f 1.476,31
— alleenstaande van 23 jaar

f 1.175,03
— alleenstaande van 22 jaar

fl.001,33
— alleenstaande van 21 jaar

f874,89
— alleenstaande van 18 t/m 20

f828.99

Om voor een bijdrage in aanmerking
te komen moet u een beslissing over de
kwijtschelding onroerend goedbelas-
ting overleggen, ook als uw verzoek om
kwijtschelding is afgewezen. U moet
dus altijd gevraagd hebben om kwijt-
schelding van de onroerend goedbela-
sting!

Welke bijdragen kunt u krijgen ?
l. Een tegemoetkoming in de gemeen-

telijke belastingen van maximaal
f324,—.

2. een bijdrage uit het contributie-
fonds van f 100,— per gezinslid.

Daarnaast zijn er nog een aantal maat-
regelen die voornamelijk betrekking
hebben op cliënten die al een uitkering
ontvangen.

Hoe moet u aanvragen ?
door middel van speciale formulieren.
Deze formulieren kunt u op de volgen-
de plaatsen krijgen:
— de openbare leeszaal;
— het Dorpscentrum;
— de Maatschappelijke Dienstverle-

ning;
— het Kruisgebouw;
— de wachtkamers van de artsen;
— de afdeling Welzijn van de gemeen-

te.

Een aanvraag moet uiterlijk op 31 de-
cember van dit jaar op het gemeente-
huis zijn ontvangen.

ERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden,
de leden van de commissies zijn tevens
raadslid.

De commissie voor financiën en open-
bare werken vergadert op dinsdag 27
augustus om 19.30 uur in het gemeen-
tehuis. Op de agenda staan de volgen-
de onderwerpen:
— wijziging gemeenschappelijke rege-

ling Gewest Midden IJssel met be-
trekking tot regionale bijdrage ge-
meenschappelijk brandweermate-
rieel;

— reserves en voorzieningen;
— verkoop bouwkavel in plan Addink-

hof;
— nota openbare verlichting;
— herziening c.q. deregulering be-

stemmingsplannen.
De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 27 augustus 1991
om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende onder-
werpen:

— Beheersverordening op de Begraaf-
plaatsen;

— wijziging gemeenschappelijke rege-
ling Gewest Midden IJssel met be-
trekking tot de Gemeenschappelij-
ke Geneeskundige Dienst;

— verklaring van geen bezwaar tegen
wijziging gemeenschappelijke rege-
ling Gewest Midden IJssel met be-
trekking tot indicatiecommissie be-
jaardenoorden en verpleeghuizen;

— wijziging gemeenschappelijke rege-
ling Gewest Midden IJssel met be-
trekking tot regionale bijdrage ge-
meentelijk brandweermaterieel;

— vaststelling bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 1991',nr. 1;

— verordening kansspelautomaten;
— verzoek eenmalige bijdrage voor

herinrichting van het voormalige
kamp 'Westerbork';

— verkoop bouwkavel in plan Addink-
hof;

— onderzoek naar ruimtelijke poten-
ties Gewest Midden IJssel;

— vaststeling bestemmingsplan Het
Hoge 1990;

3. notitie provinciale plannen met be-
trekking to anti-verzuringsbeleid.

De commissie welzijn en milieu verga-
dert op woensdag 28 augustus 1991
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende onder-
werpen:
— wijziging gemeenschappelijke rege-

ling Gewest Midden IJssel met be-
trekking tot de Gemeenschappelij-
ke Geneeskundige Dienst;

— verklaring van geen bezwaar tegen
wijziging gemeenschappelijke rege-
ling Gewest Midden IJssel met be-
trekking tot indicatiecommissie be-

jaardenoorden en verpleeghuizen.
— notitie provinciale plannen met be-

trekking tot anti-verzuringsbeleid.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raads-
stukken, tevens commissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vor-
den en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voorziter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffende
agendapunt begint. De mogelijkheid
bestaat dat de commissieleden u tij-
dens de behandeling van het agenda-
punt vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de Oranjefeesten te
Wichmond van 24 tot en met 3 1 augus-
tus 1991 hebben burgemeester en wet-
houders besloten om de volgende tij-
delijke verkeersmaatregelen te treffen:
- op 24 augustus 1991 van 19.00 tot

24.00 uur, afsluiten van een gedeel-
te van^M3aakseweg, vanaf de Riet-
huiswe^fot de Beeklaan, voor alle
verkeer inclusief voetgangers;

— op 27 augustus 1991 van 17.00 uur
tot 2 1.00 uurdeBaaksewegvanafde
Riethuisweg tot aan de Beeklaan af-
sluitenroor alle verkeer behalve

— op 31 augustus 1991 van 12.00 uur
tot 15.30 uur de Dorpsstraat, de
Hackforterweg vanaf de Dorpsstraat
tot aan de Baakseweg, de Vierakker-
sestraatweg vanaf de Baron van der
Heijdenlaan tot aan de Boshuisweg
en de Beeklaan, afsluiten voor alle
verkeer, behalve voetgangers;

— van 24 augustus 1991 tot en met l
september 1991 van 19.30 uur tot
23.30 uur instellen van een parkeer-
verbod voor de Beeklaan.

In veband met de Wielerronde te Wich-
mond op 28 augustus 1991 hebben
burgemeester en wethouders besloten
de volgende verkeersmaatregelen te
treffen:
— afsluiten voor alle verkeer van: de

Dorpsstraat, de Hackforterweg van-
af de Dorpsstraat tot aan het pand
Baron van der Heijdenlaan 21, de
Baron van der Heijdenlaan en de
Vierakkersestraatweg vanaf de Ba-
ron van der Heijdenlaan tot aan de
Beckenstraat.

ï- COLLECTEVERGUN-
NING NEDEIUANDSE

KANKERBESTRIJ-
DING

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Koningin Wilhelmina Fonds
(Nederlandse Kankerbestrijding) ver-
gunning verleend voor het houden van
een collecte van 25 augustus 1991 tot
en met 7 september 1991.

," RICHTLIJNEN
RECLAME-

AANDUIDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben
de 'Richtlijnen reclame-aanduidingen'
voor de gemeente Vorden vastgesteld.
In de praktijk bleek dat er een wild-
groei ging ontstaan; niet alleen door
het plaatsen van permanente maar ook
van tijdelijke reclame-aanduidingen.
De richtlijnen zullen worden gehan-
teerd om te beoordelen of vergunning
kan worden verleend voor het plaatsen
en/of veranderen van permanente re-
clame-aanduidingen. Voor het plaat-
sen van tijdelijke reclame-aanduidin-
gen moet kennisgeving worden gedaan
aan burgemeesteren wethouders. Men
mag niet overgaan tot plaatsing van de
reclame-aanduidingen voordat burge-

meester en wethouders vergunning
hebben verleend respectievelijk voor-
dat bericht is ontvangen op welke loka-
ties en vanaf wanneer de tijdelijke re-
clame-aanduidingen mogen worden
geplaatst.

Van de thans aanwezige permanente
reclame-aanduidingen is een inventa-
risatie gemaakt. Deze lijst ligt vanaf 22
juli tot en met 31 augustus 1991 voor
een ieder ter inzage ter gemeentesecre-
tarie, afdeling Algemene Zaken. Be-
drijven, instellingen en/of particulie-
ren worden in de gelegenheid gesteM
om, indien niet op de lijst vermeld en
er wel, zonder vergunning van burge-
meester en wethouders, reclame-aan-
duidingen zijn aangebracht, een ver-
zoek in te dienen om alsnog op de lijst
te worden geplaatst. Dit geldt uitslui-
tend voor reclame-aanduidingen die
voor 22 januari 1991 zijn aangebracht;
hiervoor geldt, mits de verkeersveilig-
heid niet in het geding is, een generaal
pardon, dat wil zeggen dat daarvoor
geen vergunning meer behoeft te wor-
den aangevraagd. Voor reclame-aan-
duidingen die na 22 januari 1991 zon-
dervergunning zijn geplaatst moet als-
nog vergunning worden aangevraagd.
Deze verzoeken zullen worden beoor-
deeld volgens de nieuwe richtlijnen.

!" UlT DE COMMISSIE-
VERGADERINGEN

Beheersverordening op de begraafplaat-
sen.
Omdat er een nieuwe Wet op de Lijk-
bezorging is, moet de Beheersverorde-
ning op de begraafplaatsen op enkele
punten worden aangepast, aangezien
de gemeenteraad nog niet z^ang gele-
den een nieuwe Beheers^^rdening
voor de begraafplaatsen heeft vastges-
teld zijn de wijzigingen die burgemees-
ter en wethouders nu voorstellen, niet
erg ingrijpend. De commissie voor al-
gemeen bestuur zal burgemeester en
wethouders hierover advis^
Verordening kansspelaut
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de Verorde-
ning Kansspelautomaten zodanig te
wijzigen dat er in cafetaria's geen gok-
kasten meer mogen staan en in cafe's
en cafe-restaurants een gokkast. Be-
hendigheidsspelen blijven wel, maar
ook beperkt toegestaan in cafetaria's,
cafe's en cafe-restaurants. Met de plaat-
selijke horeca is hierover al overleg ge-
voerd, de reden voor deze beperking is
dat omliggende gemeenten deze be-
perkingen al hebben doorgevoerd. Er
kan derhalve zogenaamd vluchtgedrag
ontstaan. Goklustigen komen dan in
Vorden gokken. Ook neemt de gokver-
slaving onrustbarende vormen aan in
Nederland. Met name voor jeugdigen
is het van groot belang dat zij niet in de
verleiding worden gebracht een gokje
te wagen als zij bijvoorbeeld een frietje
gaan halen.
De commissie voor algemeen bestuur
zal hierover aan burgemeester en wet-
houders een advies geven.
Geen eenmalige bijdrage voor herinrich-
ting voormalige kamp Westerbork,
Afgelopen jaar is een plan tot stand ge-
komen voor de herinrichting van het
terrein van het voormalig Kamp Wes-
terbork. Het vroegere kamp zal een
plek moeten worden voor herdenking
en bezinning. »
Een van de centrale onderdelen van
het plan is de realisering van een ere-
veld. De financiering van dit onderdeel
is uitbesteed aan de Werkgroep Wester-
bork 102.000. Het ereveld wordt inge-
richt met 102.000 naamloze stenen
voor evenzovele slachtoffers.
Aan alle gemeenten in Nederland is
een subsidie gevraagd van f 0,10 per
inwoner om dit plan te kunnen realise-
ren.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad echter niet voor om
deze subsidie te verlenen omdat ze dit
geen aangelegenheid vinden die de ge-
meente aangaat, tevens ontbreken op
de begroting de nodige financiële mid-
delen.
De commissie algemeen bestuur zal dit
agendapunt behandelen en burge-
meester en wethouders hierover advi-
seren.

Nota openbare verlichting.
Gemeentewerken heeft in samenwer-
king met de P.G.E.M. een inventarisa-
tie gemaakt waar lichtmasten bijge-
plaatst zouden moeten worden. Met
name in Wichmond, Kranenburg en
het buitengebied bestaan nog enkele
knelpunten. Op 9 plaatsen zullen in
totaal 16 nieuwe lichtmasten erbij ko-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 25 augustus 10.00 uur ds. H. Weste-
rink. Begin van de Zondagsschool.
15.00 uur Gastvrije kerken met om 16.30 uur
Vesperdienst in de Dorpskerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 25 augustus 9.30 en 19.00 uur ds.
G.M.A. Hendriksen, Zwolle.

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 25 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 24 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 augustus G.
Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Hulsarts 24 en 25 augustus dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18.

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 apo-
theek 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 spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 24 augustus 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 24 en 25 augustus W.F. Haccou,
Vorden, tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-
uur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

Tafeltje Dekje augustus mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenlsdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 augustus 10.00 uur ds. C. Bocha-
ren.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 24 augustus 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 25 augustus 10.00 uur Gebedsvie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 augustus
Pastor Simons, tel. 05457-71383.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

men. Het gaat om de volgende lokaties:
— Riethuisweg Okhorstweg;
— Hackforterweg in Wichmond;
— Kapelweg in Vierakker;
— Oude Zutphenseweg Hameland-

weg;
— Ruurloseweg in Kranenburg;
— Hoetinkhof Zutphenseweg;
— Van Lennepweg het Lekkebekje;
— Joostinkweg Wilmerinkweg;
— Oude Zutphenseweg Zutphense-

weg.

Op een tweetal plaatsen is gebleken dat
er 3 lichtmasten overbodig zijn. Deze
zullen worden weggehaald.
Het gaat daarbij om de Burgemeester
Galleestraat Almenseweg en het park
bij de muziekkoepel.
De commisie voor financiën en open-
bare werken zal burgemeester en wet-
houders hierover adviseren.

ERLEENDE BOUW-
VERGUNNINGEN

Op 13 augustus jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:

— de heer I.Th. Bootsma, Beatrixlaan
28 te Vorden, voor het bouwen van
een carport op het perceel Beatrix-
laan 28 te Vorden;

— de heer B.J.H. Seesink, Het Hoge 7
te Vorden, voor het bouwen van een
woning aan Het Hoge te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.



Kankerbestnjding gaat ons
allemaal aan. Maar hoe vertel je
een kind, en zijn ouders, dat het
kanker heeft7 Beiden hebben
hulp nodig. De Nederlandse
Kankerbestrijding is daarom ook

e voor de jeugd.
Met onderzoek en met het

i -^an voorlichting. Kanker-
bestnjding, daar t

BLUF
GEVEN!

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIJDING

Collecte 26 augustus t/m 7 september

Sophialaan 8. I075 BR Amsterdam
Tel 020 - 664 09 91
,'(.000 Bjnk 70 70 70 007

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

• GEVRAAGD:
Meisje voor hulp i.d. huish.
op za. morgen of evt. in
overleg op vr. morgen. Brieven
onder nr. 21-1, Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

BIJ AANKOOP BOVEN
F20-GAREN OF

RITS KADO!
TOT 1 OKTOBER

Willy's Boetiek
Burg. Galleestr. 38

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752 1010

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

OCCASION
SHOP

* AUDIO
* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

café'- restaurant

•zondag 25 augustus van 17.00-19.30 u.

Achterhoeks Boerenbuffet
f 25,-p p

onbeperkt genieten van vele gerechten

(warme/koude) waaronder streekgerechten

65+21,- kinderent/m l O jaar 12,50

-a. u. b. reserveren -

muzikale omlijsting: "dG TrekzaklTian"!

•
Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.:05752-6614

ENGELSE LESSEN IN VORDEN
In september 1991 beginnen in Vorden de

volgende Engelse cursussen:

Voor volwassenen:
Beginners en gevorderden
Dag- en avondcursussen

Groepen van 4-6 personen
Begeleiding MAVO-, HAVO-

en VWO-scholieren
Registratie: Nieuwstad 18a, tel. 05752-1443.

GLADDE STALVLOEREN?
Uw probleem in 1 dag verholpen.

Ook voor het schoonstralen van vloeren
i. v. m. nieuwe deklaag.

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1767

Behang plaktafel aanwezig
Verf voor de vakman

Verf voor de doe-het-zeher
Allabastine, kwasten, afplakband,

verdunning, rollers, enz.

Schildersbedrijf

A. PETERS

Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - - Tel. 05752-3228

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

GRATIS naar de
WINKELBEURS

Zondag 1 september a.s.
is er meubelbeurs te Utrecht

voor particulieren

Hebt u meubelen nodig of wilt u zich
oriënteren, dan is dit een prachtige

gelegenheid om alles op

MEUBELGEBIED
te zien en eventueel uw keuze

te maken,

Heijink betaald de reiskosten
en entree.

Vraag inlichtingen bij

Heijink 'DE SPANNEVOGEL',
de zaak met 42 jaar ervaring
en bekend om z'n service.

PHNNEVOCEL'
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS.

Hengelo (gld) ruurloseweg.2.^y Ui

DEZE WEEK:

SUIKERBROOD
1,95NU van 2,30 voor

bij UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1 384

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

NU
verkrijgbaarNIEUW!

Matt Blanco
Stars on 45
Robin Hood

Hoger Whittaker

Seine gröiïte
erfolgeStory

CD
VAN DE WEEK:

• Duitsland
50 en 60 jaren
70 en 80 jaren

• Zuid-Europa

• Frankrijk
Clouseau

Live '91 CD 29,95
MC 19,95

VLEESWAREN
DAT IS LEKKER OP BROOD

EN ZEKER ALS UW SLAGER
ZE ZELF MAAKT!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 ̂  7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Schouderkarbonade 1 küo 7,95

MARKTAANBIEDING

Bami * Nasi 1 kno 6,25

Babi pangang
500 gram 6,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 küo 7,95
Rundergehakt ikio11,50
Gekruid gehakt 1 küo 7,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

q

Hamburger speciaal
ot Filet carré

5 halen 4 betalen

GEBRADEN Gehakt
100 gram 0,98

GEBRADEN

Varkens rollade
100 gram 1,65

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 6,75

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

nu extra voordelig:

Hamlappen 1 küo 10,95
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ER VOOR.

groenten en fruit
las en noten rft*GROEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 22 - 23 - 24 augustus

VERS VAN HET MES:

/ IJsselkaas
/ 40% minder zout

500 gram

\ 6'95
\ Hierbij potje Gember-

bolletjes GRATIS!

/̂ §*5?i
( appefc J
\ 15 voor /

UIT DE NOTENBAR:

Boeren
Notenmix

250 gram 2,50
b e i e r c o m p l e t e r

maandag 25, dinsdag 26
en woensdag 28 aug.: PANKLAREANDIJVIE 1,50

^Veders /
05730-51836

Vanaf 15 augustus dagelijks inschrijving mogelijk
per telefoon: 05730-51836.

INSCHRIJVING
NIEUWE DANSCURSUS
In LOCHEM op
Zondag 25 augustus van 17.00-19.00 uur.
Vrijdag 30 augustus van 17.00-19.00 uur.

Of in een van de andere plaatsen waar wij lesgeven.

In LAREN:
Maandag 26 augustus
van 18.15-19.30 uur
in zaal STEGEMAN

InGEESTEREN:
Woensdag 28 augustus
van 17.00-18.00 uur
in zaal BAAN

In VORDEN:
Zaterdag 31 augustus
van 18.00-19.30 uur
in HET DORPS-
CENTRUM

In NEEDE:
Maandag 26 augustus
van 19.30-20.45 uur
in zaal MEYERS

In BORCULO:
Woensdag 28 augustus
van 18.00-19.15 uur
in zaal PETERS

In LEUVENHEIM:
Dinsdag 27 augustus
van 18.30-19.45 uur
in "t BUURTHUIS'

In RUURLO:
Donderdag 29 augustus
van 18.15-19.30 uur
in 'DE LUIFEL'

VOOR DE CLUBS VOOR PAREN KUNT U ZICH
OOK TELEFONISCH OPGEVEN

N.B. De inschrijving is aan de zalen waar les wordt gegeven!

DANSSCHOOL VEELERS, Tramstraat 37, 7241 CH Lochem.
Tel. 05730-51836.



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Karlijn

Jan en Wilma Olthof

Hengelo-G.
14 augustus 1991, 7255 LC,
Lankhorsterstraat 33.

Wij zijn dolblij met de geboorte
van onze dochter

Erica

Gerard en Karin
Zweers-Kruitbosch

14 augustus 1991.
De Hanekamp 28,
7251 CJ Vorden.
Telefoon 05752-2900.

Karin en Erica rusten
van 13.00-15.00 uur.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de felicitaties, bloemen
en cadeaus die wij mochten
ontvangen op ons 25-jarig hu-
welijksfeest.

Gerrit en Annie
Boers

De Hanekamp 13,
Vorden.

Voor de belangstelling en het
medeleven, zowel persoonlijk
als schriftelijk, na het overlij-
den van onze lieve man, vader
en opa

Johan Wesselink

betuigen wij u onze oprechte
dank.

B.H. Wesselink-Brummelman,
kinderen en kleinkinderen.

7251 LT Vorden,
Eikenlaan 23.

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Lynette

Gerrit, Wilma en Ivar
Bijenhof

19 augustus 1991.
De Doeschot 24,
7251 VJ Vorden.
Telefoon 05752-1119.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter.
Haar naam is

Linda

Gerrit en Anita
Berenpas

18 augustus 1991.
Reeoord weg 6,
7251 J J Vorden.

Tijdelijk adres: Het Nieuwe
Spittaal, Zutphen.

Anita en Linda rusten van
12.30-15.30 uur.

Omdat het niet mogelijk is om
een ieder persoonlijk te be-
danken voor de vele bloemen
en attenties die wij mochten
ontvangen tijdens ons 50-jarig
huwelijk van 6 juni j.l. en het
verblijf in HEt Spittaal in Zut-
phen, zeggen wij iedereen
langs deze weg hartelijk dank.

Fam. Mennink

Pieterv. Vollenhovenlaan 13,
Vorden.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus die wij moch-
ten ontvangen op ons 50-jarig
huwelijksfeest.

Herman en Marie
Hiddink-
Kampérman

Augustus 1991
'De Hop'
Tolhutterweg 7
7261 KS Ruurlo

DE WINTER-
STOFFEN ZIJN

BINNEN

Willy's Boetiek
Burg. Galleestr. 38

-#-#
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Jan Eggink
en

Everdien Huetink

gaan trouwen
op vrijdag 30 augustus 1991
om 11.00 uur in het gemeentehuis
van Vorden.

Wij nodigen u uit op de
receptie van 16.00-18.00 uur in
zaal „De Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

Bloemen en planten vinden wij fijn,
maar daarvoor is ons huis te klein.

Ons adres:
Insulindelaan23,7251 EJ Vorden.

•'T-'
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Vorig jaar
waren wij 25 jaar getrouwd.
Wij hopen dit samen met onze
kinderen en u te vieren op
dinsdag 3 september a.s.

t
*

'i»

Herman en Anneke Jansen

Receptie van 13.30-16.00 uur in
café-rest. „Den Bremer" te Toldijk
(aan de weg Zutphen-Doetinchem).

Vierakker, augustus 1991.
Uselweg11,7233SJ.-*-

-#-

STICHTING HAM-PARTY bedankt
onderstaande bedrijven, families etc. voor
hun medewerking aan de afgelopen
BEACH-PARTY, die mede dankzij hen zo
fantastisch is verlopen:

Bakkerij Schurink
Fam. Buunk
Fa. Jansen
Nedac Sorbo Groep BV
Ambiance-Hartman
Fa. Rodenburg
Fa. Kettelarij
Kitty Hagen
Drukkerij Weevers BV
Fa. Boerstoel
Fa. Sueters
Fa. Wolsing

Fam. H. v.d. Berg,
Gebr. Smits
Fam Graaskamp
Politie groep Vorden
EHBO
Brandweer
Café,, De Herberg''
VW Vorden
Muziekboetiek
Bouwbedrijf Rondeel
Fam. D. Norde
Fam. Berenpas
Fam. H. Dostal

Speciale dank aan de vrijwilligers van de
stichting HAM-PARTY, die zich wederom
voor 100% hebben ingezet en de bezoekers
uit Vorden en wijde omgeving een
prachtige avond hebben bezorgd.

BEDANKT
ALLEMAAL!!

Bestuur Stichting HAM-Party
c? André Schröer

Hans Wagenvoort
Geert Wolsing

Enige en algemene kennisgeving.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat nog vrij onver-
wacht van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, groot- en overgrootvader

HENDRIK JAN HEIJINK
(Jan)

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden: H.Heijink-Lenderink

Vorden: Alie Poelder-Heijink
Jaap Poelder

Zutphen: Koos en Dorothé

Vorden: AlexenErna
Sanne

17 augustus 1991.
Hengeloseweg6,7251 PC Vorden.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

In verband met het huwelijk van één
onzer medewerksters zijn wij op

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
VANAF 17.30 UUR

GESLOTEN

DEUTSCHE LEKTIONEN IN VORDEN

Deutsch f ür Anfanger!
Kursbeginn am 2 September 1991

Anmeldung bei:
J.A. KOOY,

Nieuwstad 18a, 7251 AH Vorden
Tel. 05752-1443

meubelen
Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-151'

Eibergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

De groente-
specialist op **^ v̂ ,
de markt te Grote Usbergsla
Vorden

Zoete sinaasappelen
Grote bleekselderij
VOLOP Meloenen en Pruimen

Gesneden snijbonen

KOLDENHOF's Versmarkt

Wij steken al onze
energie m een energiezuinige

installatie
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755-Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

TEKOOP PYRENESE BERGHONDEN
Begin september verwachten wij een nest PYRENESE BERGHONDEN-pups
uit een UITMUNTENDE combinatie:

MOEDER: Jeucherie vom Berkahof (Duitsland)
VADER: DARIUS van 't Kleine VEN (België)

Belangrijk: De pups groeien in huiselijke kring op.

Pyrenese Berghondenkennel MAISON LA STOLP
Toldijk (Gem. Steenderen) - telefoon 05755-1320

HEERLIJK VARIEREN
MET FANTASIE!

KEURSLAGER

VOOR HET WEEKEND-RECEPT

BIEFSTUK
100 gram

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

KIPPEBOUTEN
per kilo Oyi/O

TIP VOOR DE BOTERHAM.

TONGEWORST 100 gram 1,25

KOMKOMMERSALADE 100 gram 1,35

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

SPECIAL

KIPFANTASIE MET
VRUCHTEN
100 GRAM

95
l

100% kip.
'n Traktatie in 10 minuten klaar!

WOENSDAG:

RUNOER-
GEHAKT
500 gram 5,98

GEHAKT h.o.h.
500 gram 4,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Wij hebben een heerlijke vakantie en doen
de achterblijvers de hartelijke groeten!
van:

«Frons Jberentsen

Schildersbedrijf

Vorden ^05752-6767

Trudy Tolkamp
Diëtistenpraktijk

Eikenlaan 20A Vorden

Het schildersbedrijf is vanaf maandag
l september weer geopoend.

UW ADRES VOOR

CD plaatjes

Muziek cassettes

Singles
en CD singles

Opbergsystemen

Ook voor uw
NATIONALE

PLATEN-/CD BON

Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

RESTANTENMARKT

>F im
UW ALLERLAATSTE KANS
OM TE PROFITEREN TIJDENS ONZE

10-
DONDERDAG 22 augustus
VRIJDAG 23 augustus
ZATERDAG 24 augustus

U BENT WELKOM BIJ

Uisscl
1̂ ^ ̂ ^^ •̂•̂ •̂ ^ m^mode

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

BURG. GALLEESTRAAT 9 - VORDEN - 05752-1381



\foor wie niet van
polonaises houdt., TAPIJT nodig?

Keuze maken een probleem? Nee toch.

eyde'SPANNEVOGEL'
hebt u keuze uit

l I U Rol KAMERBREED TAPIJT
aan de rol geshowd, zodat u ziet wat u koopt.

Daarnaast stalen materiaal van ALLE
bekende tapijtmerken.

En... een vertrouwd adres met prettige
verkopers, daar voelt u zich vast ihuis\

De vakbekwame stoffeerders zorgen voor
vakkundig leggen voor
jarenlang tapijtplezier.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Tramstraat 37-39
Lochem

INSCHRIJVING NIEUWE DANSCURUS VOOR PAREN

Als u goed wilt leren dansen, als u houdt van goede muziek en het
bovendien gezellig vindt om andere mensen te ontmoeten,

schrijf u dan in bij dansschool VEELERS.
Van quickstep tot tango, veleta, kruispolka, cha cha cha of jive, bij
ons leert u al deze dansen (en nog meer) in een gezellige omgeving
en onder deskundige leiding.

De lessen worden iedere avond behalve zaterdags gegeven, wacht
echter niet te lang met opgeven, als uw eigen keuzemogelijkheden
beperkt zijn, vol is vol.

U kunt zich ook telefonisch opgeven tel. 05730-51836.

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen

— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

CC V-B opleiding voor theorie en
praktijk

Rijschool Groeneveld-Garvelinkplein 11-Ruurlo-05735-1788

is aan het verbouwen
maar de verkoop gaat. gewoon door
WIST U DAT
BREDEVELD AUDIO-VIDEO AL MEER DAN

65 JAAR BESTAAT.

VANAF 1986 ZIJN WIJ IN VORDEN

GEVESTIGD, ALWAAR INMIDDELS ALLE

ACVTMTEITEN PLAATS VINDEN.

DAAROM BREIDEN WIJ NU UIT IN RUIMTE

EN ASSORTIMENT VOOR EEN NOG

RUIMERE KEUZE.

VANDAAR DE HELE MAAND AUGUSTUS
DEZE AANTREKKELIJKE

AANBIEDINGEN.

Salora ktv2i oei
55 CM BEELD
STEREO, TELETEKST
1698,- 4 Mf\cNU 1495,

Nordmende

FUTURA 55 MONITOR
55 CM BEELD
STEREO, TELETEKST

NU 1595.

FinlUX ktv 3028F

71 CM BEELD
STEREO, TELETEKST

2498 NU 2250,
3 JAAR GARANTIE

ITT Nokia ktv 6382 Top

63 CM BEELD
STEREO, TELETEKST

NU 1950.'

ktv concept 63

63 CM BEELD
STEREO, TELETEKST
2398,-

satelliet inbouw mogelijk

SeleCO ktv 25 SS 569
pip
63 CM BEELD
STEREO, TELETEKST
BEELD IN BEELD
1998>~ NU

SeleCO videorec SV 52

8 PROGRAMMA'S, 1 JAAR
GARANTIE
LCDAFST. BED. OCA

NU HOU."

Seleco 21 SM 429
55 CM BEELD
MONO, TELETEKST
1098,- Ql-ft

NuSIDU.

ITT Nokia 5581

55 CM BEELD
STEREO, TELETEKST
(LICHT BESCHADIGD)

NU 1395.

B & O inruilapparatuur
AUDIO EN KTV
NU

EXTRA LAAG GEPRIJSD!

SCHOTELANTENNES:
Amstrad - Kathrein - Jupiter (Fanset) 25 ^

Nordmende Gaiaxy
36 CM BEELD
AFSTANDSBEDIENING
699,- NU

Bang & Olufsen

LX 2800 (DEMO MODEL)
71 CM BEELD
STEREO, TELETEKST
3695,- OAQC

NU149D.-
(1 JAAR GARANTIE)

Magnetrons
SNCE100EA700WATT
529 - >ICANU 450.
ATAG MA 100 B 5 U 700 WATT

NU 595.

AUDIO MEUBELS: EIKEN MIDI RACK, 36 CM 399-

SONY TBS 35, 35 CM 119 -

SANYO ROLLUIK RACK, 36 CM 549-

KENWOOD ESSPACE MIDI RACK500-

250.
90.

450.
350.

LUID-
SPREKERS

MAGNAT
ALLE

MODELLEN

40%
KORTING

VISSONIK SUBWOOVER
SYSTEEM
COMPLEET998- NU 695.

KENWOOD CASS. DECKKX-W4020

DUBBEL499- NU 395.

KENWOOD CD-SPELER DP5020

MET AFST.BED. 899 - NU 695.

KENWOOD BOXEN LSK500
120 WATT, PER STEL499- NU 395.-

KENWOOD
SUBWOOVER
SW-700799- NU 595.-

SANYO PORTABLE RAD./
CASS./CD
CD 10. 499- N

PROFOON TELEFOONS
OP ALLE TYPES

25% KORTING

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden.

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID
Dorpsstraat 8-7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000
^ELECTRONIC
'ARTNER

VERDER OP
DIVERSE ARTIKELEN

AANTREKKELIJKE
KORTINGEN!



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

Donderdag 22 augustus 1991
53e jaargang nr. 21

Gastvrije Middag
Zondagmiddag 25 augustus is er voor de laatste keer in dit zomer-
seizoen een Gastvrije Middag van de kerken. Deze keer vindt het
plaats in de Hervormde Kerk,
Allereerst is er een expositie verzorgd door Dhr. Menkveld met
aquarellen; houtdraaien door Dhr. Ridderhof; Mevr. Klein Ob-
bink met handwerken en ook is de Historische Vereniging 'Oud
Vorden' aanwezig met allerlei materiaal uit het verleden van ons
dorp.
Aansluitend is er muziek door het koor Excelsior o.Lv. Dhr. P.
Rouwen, op orgel begeleid doorRudi van Straten,
De middag wordt afgesloten met een korte vesper o. L v. Dhr. J. van
de Broek,
Onder de toren wordt u gratis koffie, thee of fris aangeboden.
Neemt u gerust een kijkje, u kunt in- en uitlopen wanneer u wilt

Fietsvierdaagse
De door Jong Gelre georganiseerde
fïetsvierdaagse had door een foutieve
publicatie twee beginavonden. Op
maandag startten er 120 deelnemers,
dinsdagavond kwamen er nog een klei-
ne 100 bij. De routes leipen langs Bar-
chem, Hengelo, Vierakker/Wichmond
en Almen.
Voor de deelnemers werd er elke avond
halverwege de rit een drankje aangebo-
den door Jong Gelre. Om in hetbe/.itte
komen van de herinneringsmedaille
moest men minstens drie avonden 20
of'35 km. gefietst hebben. De door het
administratiekantoor De Regt, Bloe-
mendaal & Wiegerinck aangeboden
beker voor de grootst deelnemende
groep ging uit handen van de heer
Bloemendaal naar de groep uit Hack-
fort.
Het volgende evenement datJong Gel-
re organiseert /.al het klootschiettoer-
nooi /ijn, dit vindt plaats op 7 septem-
ber.

P. V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben
deelgenomen aan een wedvlucht vanaf
Diesl (België) ovei een afstand van 158
kilometer. l)e duiven werden om 9.00
uur gelost meteen zuidwesten wind.
De duif van W. Oldenhave en Zn. was
het snelst met een snelheid van 102
km. per uur.
Het concours sluit om 10.51 uur met
de volgende eerste aankomsten: l en 4
- W. Oldenhave en Zn.; 2, 6 en K) - (i.
en H. Boesveld; 3 -J. Eulink; 5, S en 9 -
C. Bruinsma; 7 - A. en A. Winkels.

PKV-nieuws
Op de fokkersdag van de Nederlandse
Rex-Satijn en Vos-konijnen klub be-
haalden de volgende leden van PKV
met hun dieren mooie resultaten:
M.G. Lijftogt met Rex midden blauw
marter 2x ZG en met Rex Castor 2x
/G; idem J. Pijpers lx ZG 2xG.

Het volgende evenement is de jongdie-
ren-keuring van PKV en wel op 21 sep-
tember na de middag bij Drukkerij
Weevers BV te Vorden.

Seizoenafsluitende
acitiviteiten
Zaterdag 31 augustus a.s. is de dag
waarop het zwem- en recreatiebad 'In
de Dennen' voor het laatst zal zijn
opengesteld voor het publiek. Op deze
dag zal namelijk het zwemseizoen 1991
worden afgesloten.
Uitzonderlijk fraai zomerweer zou mo-
gelijk aanleiding kunnen zijn dat de
sluitingsdatum zal worden verschoven
met een week maar daarvoor is het
weerbeeld op termijn bepalend.
Vooruitlopend op deze officiële datum
zijn nog een aantal Seizoenafsluitende
activiteiten gepland voor de laatste
week dat het bad geopend is. Op vrij-
dag 30 augustus vindt er nog diplo-
ma/.wemmen voor alle diploma's
plaats.
Het proefzwemmen hiervoor kan nog
op donderdag 29 augustus. Belangstel-
lenden hiervoor kunnen zich opgeven
aan de kassa van het zwembad t/m 28
augustus.
Ook /uilen op deze dag de laatste zwe-
mlessen plaatsvinden. Ook de swim-
joggers en de vaste baantjes trekkers
wordt op een toepasselijke wijze afge-
sloten en wel traditiegetrouw in de kan-
tine van het zwembad op vrijdag 30
augustus.
Hier zullen de swim-joggingineciailles
worden uitgereikt gevolgd door een
gezellig samenzijn.
Over de openstelling van de mini-mid-
getgolfbaan buiten het zwemseizoen
om is nu nog niks bekend, maar dit zal
nog bekend worden gemaakt.

Gezellig dagje
Amsterdam
Woensdag 28 augustus wordt er in Vor-
den een tocht voor ouderen en bejaar-
den georganiseerd. De tocht gaat rich-
ting Amsterdam, waar eerst een rond-
vaart zal worden gemaakt.
Na de boottocht pannekoeken eten.
Vervolgens een rondrit door Amster-
dam en een bezoek aan het Paleis op de
Dam.
Het vertrek is 's morgens vanaf het
Marktplein, 's Avonds keert het gezel-
schap weer in Vorden terug.
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Bezichting kasteel
Maandagavond 26 augustus en don-
derdagavond 29 augustus kan het kas-
teel Vorden (gemeentehuis) bezich-
tigd worden. Beide avonden is er om
19.00 uur en om 20.00 uur een ron-
dleiding. In de maand september is er
alleen één rondleiding om 19.00 uur
op de maandagavond.

Achtkastelen-
fietstocht
Woensdagmiddag 28 augustus organi-
seert de VW voor de laatste keer in dit
seizoen een fietstocht langs de Vorden-
se kastelen.

Open fuchsiadag in
Wichmond
Aanstaande zaterdag 24 en zondag 25
augustus houden wij weer onze jaar-
lijkse Open Fuchsiatuin, waar circa 700
soorten zijn te bewonderen. Bij de fam.
Elsman, Baron v.d. Heijdenlaan 24,
Wichmond.

Kunstmarkt
Afgelopen zaterdag vond er in Vorden
een grote kunstmarkt plaats. Dit op het
marktplein georganiseerde evenement
trok vele bezoekers uit Vorden en verre
omgeving.
Zij konden hier allerlei vormen van
kunst bekjken en eventueel kopen. Or-
ganisator Bert Mens sprak over een
goed bezochte markt, waar ook nog
vele zaken van groot tot klein verkocht
waren.
De getoonde kunstwerken waren on-
der andere: keramiek, sieraden, aqua-
rellen, bronswerk, gouaches en verdere
kunst in hout en metaal.
De markt werd opgeluisterd door de
Amerikaanse gitarist Peter Blanchette
die met zijn tiensnarige gitaar barok-
muziek speelde.
Door de^^te opkomst hoopt Bert
Mens ev^rals medeorganisator de
plaatselijke V.V.V. op een volgende af-
levering van deze kunstmarkt.

Uitwmeling
Operation
Friendship
Aline Koerselman, de advisor van een
groep van zes, drukte zich erg enthou-
siast uit over de uitwisseling met het
voormalige Oost-Duitsland, dit in het
kader van Operation Friendship. Het
was de eerste keer dat een groep uit
Nederland op bezoek ging bij onze
neiuwe Oosterburen, dit als tegenbe-
zoek van de groep die vorig jaar naar
Nederland kwam.
Vorige week maandag zijn ze vertrok-
ken met de trein naar Berlijn waar ze
de plaatselijke attracties zoals bv.
Checkpoint Charlie en de Branden-
burger Tor bezocht hebben.
Vanaf daar werd dinsdag begonnen
aan het laatste stukje treinreis naar
Garlipp. Om elkaar eerst eens beter te
leren kennen werden de eerste drie da-
gen doorgebracht in een soort van
jeugdherberg.
Gedurende die dagen werd het pro-
gramma begonnen met een officieel
bezoek aan de landraad van Stendal
(waaronder Garlipp ook valt) gevolgd
door een rondleiding door Stendal.
De dagen daarop werden nog bezoe-
ken gebraccht aan o.a.: Potsdam, Bran-
denburg, Gardelegen met als een soort
afsluiting een bezoek aan de Harz. Ui-
teraard werden de avonden niet verge-
ten en gezellig stappen maakte daar
een groot deel van uit.
Op de afscheidsavond had de groep
een liedje in elkaar gezet op de melodie
van 'Dat is mooi man', de rest van de
avond werd gevuld met het spelen van
gekke gezellige spelletjes. Al met al een
leuke week alleen veel te kort, maar ze-
ker voor herhaling vatbaar aldus Aline
en haar groep.
Met het terugkeren van de groep uit
Duitsland zit het reisjaar van Opera-
tion Friendship Vorden er weer op. Na
de reizen naar Amerika, Schotland en
Duitsland is Vorden weer aan de beurt
voor het ontvangen van gasten volgend
jaar zomer.

H.S.V. 'De
Snoekbaars'
11 Augustus jl. 5e wedstrijd voor se-
niorleden. LokatieTwentekanaal. Aan-
taldeelnemers: 19. Uitslag:
Ie J. Gr. Jebbink, 't Hoge, 9 stuks - 265
cm; 2e A.Jansen, 13 stuks - 219 cm; 3e
J.W. Golstein, Warnsveld, 8 stuks - 206
cm; 4e B. Bosch 9 stuks - 153 cm; 5e D.
Bosch 6 stuks -103 cm.
Volgende wedstrijd l september.
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RaaduisstraatG
Postbus 79, 7250 AB Vorden

Telefoon 05752-3405
Spreekuur:

iedere woensdag van 10.00-12.00 uur.

Stichting Welzijn Ouderen
Vorden

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie
die voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek geeft de
Stichting Weizij n Ouderen Vorden (SWOV) informatie over acti-
viteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid
in zijn algemeenheid.

Informatiemarkt

Al enige keren is in deze rubriek ge-
schreven over de informatiemarkt voor
ouderen die vrijdag 13 en zaterdag 14
september plaats zal vinden in het
Dorpscentrum. Verschillende organi-
saties werkzaam in Vorden in de hulp-
verlening aan ouderen, in de dienstver-
lendende sektor of in de belangenbe-
hartiging voor ouderen, werken hier-
aan mee om beter bekend te maken wat
men heeft te bieden voor ouderen.

Vaak weten mensen niet voldoende wat
mogelijk is en wanneer men door om-
standigheden gebruik moet maken van
voorzieningen, dan kunnen de organi-
saties niet altijd hun aanbod afstem-
men op de werkelijke behoefte van de
ouderen. Wanneer men van te voren
goed geïnformeerd is, dan kan er ook
gemakkelijker en beter een keuze wor-
den gemaakt. Vaak is er veel meer mo-
gelijk, maar als men dat niet weet kan
er ook geen gebruik van worden ge-
maakt.

Op de informatiemarkt krijgt iedere
belangstellende voldoende gelegen-
heid om zich op een plezierige en on-
gedwonten manier voor te laten lich-
ten over de (on)mogelijkheden met
betrekking tot de huisvesting en de
hulp- en dienstverlening voor ouderen
in de gemeente Vorden.
Wij zien u graag in het Dorpscentrum.
De toegang tot de informtfiemarkt is
gratis. V

Geheugentraining

Iedereen kan op den duur^^gen min-
der goed onthouden. Vo^RT nieuwe
informatie wordt sneller weer vergeten.
Veel mensen (vooral ouderen) maken
zich hier zorgen over en wanneer u er
steeds meer op gaat letten, lijkt het als-
of de vergeetachtigheid steeds groter
wordt.

Veel mensen denken dat geheugen-
problemen nu eenmaal bij het ouder
worden horen. Gelukkig is dat niet he-
lemaal waar. U kunt namelijk verschil-
lende manieren leren om dingen beter
te onthouden. Het geheugen kan wor-
den getraind. Zoals u met gymnastiek
uw lichamelijke conditie op peil kunt
houden, zo kunt u met geheugentrai-
ning uw geheugen op peil houden. Da-
gelijkse problemen die ouderen erva-
ren, zoals het vergeten van telefoon-
nummers, namen, boodschappen en
afspraken kunnen voorkomen of ten-
minste verminderd worden als u zich-
zelf traint om op de juiste manier in-
formatie op te bergen en in uw herin-
nering terug te roepen.

Vergeetachtigheid wordt vaak, ten
onrechte, toegeschreven aan het ouder
worden, maar kan ook een gevolg zijn
van een tijdelijke of blijvende achter-
uitgang van uw gezondheid. Een milde
vorm van vergeetachtigheid is bij het
ouder worden heel normaal. Waar-
schijnlijk bent u lichamelijk ook niet
meer zo lenig als toen u nog jong was.
Geheugen en gezondheid zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Hoe
gezonder u lichamelijk bent, en hoe
beter u zich geestelijk voelt, des te beter
werkt uw geheugen.
Tijdens de kursus zult u merken dat u
niet de enige bent met geheugenpro-
blemen. In de kursus kunt u daar met
de andere kursisten over praten en er
aan werken om dit te verminderen.
Heel vaak zal blijken dat uw vergeet-
achtigheid niet het begin is van de-
mentie.

De kursus bestaat uit 12 bijeenkomsten
en zal starten in de derde week van sep-
tember. Aanmeldingen moeten voor
16 september binnen zijn op onder-
staande adressen. Voor meer informa-
tie en/of aanmelding kunt u terecht bij
de SWOV, Raadhuisstraat 6, tel. 3405,
of bij het COSBO, dhr. de Klerk, het
Wiemelink8,tel.2381.

Meer Bewegen Voor Ouderen
(MBvO)

In september gaan de aktiviteiten in
het kader van Meer Bewegen voor ()u-
deren weer van start. Door deze aktivi-
teiten kunt u uw lichamelijke konditie
beter op peil houden en het is nog ge-
zellig ook! Er zijn verschillende moge-
lijkheden om mee te doen aan de
MBvO aktiviteiten. Deze worden alle-
maal in groepsverband gegeven.

Gymnastiek is gericht op het in goede
konditie houden (of brengen) van het
gehele lichaam, door het gericht doen
van oefeningen. Zo blijf je langer fit en
lenig en kun je elkaar stimuleren zon-
der uit te zijn op prestaties.

Sport en spel 55-plus. Enkele sporten
die in de lessen aan bod komen, zijn
o.a. volleybal, badminton, vloertennis
en koersbal. In een ongedwongen sfeer
kunt u uw favoriete sport beoefenen.

Volksdansen. Dit brengt de deelne-
mers de mogelijkheid tot onderling
kontakt. De dansen worden zo uitge-
zocht dat de bewegingen zeer geva-
rieerd zijn. De muziek maakt het bewe-
gen gemakkelijk en verhoogt de gezel-
ligheid. De dansen zijn zeer geschikt
voor 55-plus.

Meer Bewegen in Water. Ook dit is een
onderdeel van het Meer Bewegen voor
Ouderen. Momenteel zijn er geen mo-
gelijkheden voor nieuwe deelnemers.
Mensen die belangstelling hebben
moeten helaas op een wachtlijst ge-
plaatstworden.
Het bewegen in water met een constate
temperatuur (32 °C) heeft een gunstig
effect op het hele lichaam. Omdat het
lichaam in water lichte wordt, worden
bij het maken van bewegingen in water
de gewrichten minder belast en daar-
door kunnen spieren zich beter ont-
spannen. Voor meer informatie kunt u
terecht bij de SWOV, tel. 3405 of langs-
komen op het kantoor aan de Raad-
huisstraat 6.

AGENDA | P0Htievaria GROEP VORDEN

AUGUSTUS:
23 Open Tafel SWOV
24 t/m 31 FeestweekVierakker-

Wichmond
25 Fietstocht in Wichmond
27 Open Tafel SWOV
28 Herv. Vrouwengroep Wildenborch

Koffieochtend in de kapel
28 Floraliabloemschikcursus
28 Welfare Wehme Handwerken
29 Bejaardenavond Vierakker-

Wichmond
30 Open Tafel SWOV
31 Dropping Kranenburgs Belang
31 Optocht met praalwagens in

Wichmond
31 Kranenburgs Belang Klootschieten

SEPTEMBER:
l 'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd
l Oranjeloop in Wichmond
3 Open Tafel SWOV
3 Soos Kranenburg
4 FloraliaBloemschikcursus
5 Herv. Vrouwengroep Wildenborch

Bezichtiging bedrijf
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 Klootschiettoernooi Jong Gelre

Vorden
6 Open Tafel SWOV
9 Floralia Bloemschikcursus
9 Spel-/fietsmiddagHVGafd. Dorp.

I O Open Tafel SWOV
I1 Welfare handwerken Wehme
11 Herv. Vrouwengroep Wildenborch

Fietstocht
12 FloraliaBloemschikcursus
13 Open Tafel SWOV
1 3 + 1 4 Informatiemarkt SWOV
15 'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd
15 Herfstfietstocht VRTC, start de

Herberg, afstanden 40 en 100 km.
17 Open Tafel SWOV
17 NCVB ds. Klaassens 'New Age'
18 Tussen Kunsten Kitsch, HVG afd.

Dorp o.l.v. mevr. Herweier
19 NCVB Fietstocht + bezoek

drukkerij Weevers
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 Open Tafel SWOV
24 Open Tafel SWOV
25 Welfare contactmiddag Wehme
27 Open Tafel SWOV

Op 16 augustus kreeg de politie mel-
ding dat er een poes was doodgebeten
door een tweetal honden. De poeze-ei-
genaar wilde enkel melding doen van
dit feit, mede omdat de honden weer in
de buurt gesignaleerd waren. De hon-
de-eigenaar is inmiddels opgespoord
en heeft het een en ander met betrek-
king tot de honde geregeld.
— Bij de sloop van een oud perceel op
het Industrieterrein zijn door onbe-
kenden een tweetal oude stalraampjes
ontvreemd. De raampjes zijn met een
breekijzer uit de muur gehaald.

— In verband met het mooie weer van
de laatste dagen heeft de politie te Vor-
den veel meldingen gehad van geluids-
overlast. Door de Jiard aanstaande ge-
luidsinstallaties kan veelal de gehele buurt
'meegenieten' van de muziek. Laten we re-
kening houden met elkaar.

Op 17 augustus reed een autobestuur-
der over de Lankhorsterstraat te Wich-
mond. Uit een uitrit kwam een andere
autobestuurder. De eerstgenoemde
schrok hiervan en remde. Echter door
het natte wegdek geraakte hij in een
slip en 'ploegde' een tuin om van een
van de aanwonenden. De auto geraak-
te behoorlijk beschadigd. Het kente-
kenbewijs werd ingenomen.

Op zondag 18 augustus vond er op de
kruising Baakseweg-Hackfortselaan-
Kruisdijk een ongeval plaats waarbij 4
personenauto's betrokken waren. Het
was ter plaatse druk en in de berm ston-
den enige auto's stil bij de aldaar aan-
wezige ijsverkoper.
Een van de bestuurders zag te laat dat
de auto's voor hem stilstonden en/of
remden. Hij reed achter op de voor
hem zijnde auto. Deze schoot na de
klap door en botste weer op zijn voor-
ganger. Al met al werden vier auto's be-
schadigd. Een auto moest worden afge-
sleept.

— Een Vordenaar maakte in zijn koets
een mooi ritje door de landelijke om-
geving. Op de Deldensebroekweg raak-
te een van de wielen van de koets een
boom. Het paard schrok hiervan zo,
dat hij op hol sloeg. De koets viel ver-
volgens om en de inzittenden vielen
eruit. Even verderop kwamen paard en
koets tot stilstand. De koetsier liep een
hersenschudding op. De overige inzit-
tende liepen wat schaafwonden op.

— Bij een plaatselijk bankfiliaal werd
tijdens het nacontroleren van het bin-
nengekomen geld via de cassettes een
vals bankbiljet van f 100,- ontdekt. Een
ieder wordt gewaarschuwd.
— Aan de Nieuwstad werd een fiets

ontdekt. In de fiets stond gelukkig een
postcode met huisnummer gegra-
veerd. De eigenaar gebeld. Hij miste
zijn fiets al sinds de Vordense kermis.
Dankzij de postcode met huisnummer
kon deze fiets weer teruggegeven wor-
den. Het betrof hier een eigenaar uit
Hengelo (G.).

Weggelopen

Een gele voorhoofd-amazonepape-
gaai.

Gevonden/ verloren

GEVONDEN: etui met 2 caravansleu-
tels - fietssleutel met zwarte leren han-
ger - zilveren halskettinkje - damestas-
je wit - sleutel (mogelijk van kluis
o.i.d., Anker Miwa) - l fietssleutel en l
hangslotsleutel - herenfiets (grijs Wes-
tor Sport) - zakmes, rood zonder merk.

VERLOREN: 6 postzegels van 80 cent
- portemonnaie, zwart lederen, in-
houd f 260,— agenda met naam van
eigenaar erop - handtas (schoudertas)
- zwarte uitklapbare herenportemon-
naie - bril, leesbril - een zwarte dames-
tas met 2 knipsluitingen.



Graag willen wij u kennis laten maken
met de Pyrenese Berghond. Sinds eni-
gejaren zijn we de trotse bezitters van 4
van deze honden. Zoals de naam al
doet vermoeden zijn deze honden af-
komstig van de Pyreneën, alwaar ze
reeds in het jaar 1300 dienst deden als
'bewakers' van kastelen tegen beren en
andere roofdieren.
De legende wil dat de Pyrenese Berg-
hond afkomstig zou zijn van de beren
en gezien zijn machtig hoofd, kolossale
lichaamsbouw en ruige vacht kan men
in deze richting denken.
Ze kunnen uitgroeien tot een lich-
aamshoogte variërend van 60 tot 80
cm. terwijl het gewicht van deze dieren
45 tot 72 kg kan bedragen. Voorwaar
geen kleinigheid.
Ondanks de machtige lichaamsbouw
van deze hond maakt ze hiervaan geen
gebruik en gedraagt ze zich zowel bin-
nen als buiten heel rustig.
Wél is het een hon die huis en haard
bewaakt en maak hem/haar niet agres-
sief want juist door de kracht van deze
hond kan dit gevaar opleveren.
Het karaktervan deze hond is gehoor-
zaam, trouw en aanhankelijk en lief
voor kinderen. Ze vindt het fijn in de
huiselijke kring te vertoeven, dus als ze
in een kennel gehuisvest is dan van tijd
tot tijd de hond in huis halen.
De kleur van de vacht is wit met soms
hier en daar een dasachtige vlek. Ver-
der is een raseigenschap dat de Pyre-
neër Hubertusklauwen moet hebben.
Dit zijn 2 klauwtjes aan de achterpoten.

Nu iets over onze eigen honden.
We hebben al ruim 2 '/z jaar geleden
een reu in België en de teef in Duits-
land, beiden als pup gekocht. Op dat
moment was in Nederland geen enkele
pup te krijgen. Ook nu zijn ze zeld-
zaam te koop en een wachtlijst van een
jaar is geen zeldzaamheid.
Afgelopen maart hebben we er 2 pup-
py's bijgekocht.
De verdraagzaamheid van de honden
ten opzichte van elkaar is voortreffelijk.
De teef heeft zich als roedelleider van
de honden opgeworpen en zij wordt
ook als zodanig door de andere hon-
den geaccepteerd. Een snauw van haar
is voldoende om aan een bepaalde si-
tuatie een einde te maken.
Dat deze honden van oorsprong uit de
bergen komen en geleefd hebben
moge blijken uit het feit dat ze in onze
tuin een diep gat onder de grond ge-
graven hebben waarbij de honden als
het hun te warm wordt, in gaan liggen.
Het gat is zo diep dat men er gewoon
overheen kan lopen.
Voorde liefhebbers: onze teef, welke in
1990 tot de beste geïmporteerde Pyre-
nese Berghond werd gekozen is drach-
tig en zal als alles volgens plan ver-

loopt, begin september haar jongen
ter wereld brengen.
Diegene die meer willen weten over
deze honden bel even voor een af-
spraak en wij zullen u er graag alle in-
formatie over verstrekken.
Henk ter Haar en Ger Peters, tel.
05755-1320.

Openbare
Bibliotheek
Expositie

Oranje Commissie
Medlertol
Zondag 18 augustus werd de fietspuz-
zeltocht verreden, georganiseerd door
de Oranjecommissie Medlertol. Mede
door het mooie weer was de deelname
geweldig. Meer dan 110 deelnemers
stapten op de fiets voor een tocht door
het Medler, Linde en Delden.
Onderweg moesten enkele opdrachten
uitgevoerd worden.
De prijzen werden uitgereikt bij start-
en finishplaats ' 't Wapen van 't Med-
ler'.
De Ie prijs was voor 2 groepen nl. Hen-
dr iksen-Brummelman en Wunderink
Meyerink. Beide groepen behaalden
30 punten.
De 3e prijs was voor de groep Florijn
met 29 punten. De 4e prijs voor groep
Stoelhorst met 27 punten. De 5e prijs
was voor 3 groepen: Knoef, Weenk en
Jolink, alledrie met 24 punten.
De poedelprijs werd uitgereikt aan
groep Gotink met 4 strafpunten.

Hackfortfeest
tijdens fietstocht
De 2e folkloristische fietstocht georga-
niseerd door de Knupduukskes en het
V.V.V. was een succes. De route rond-
om Vorden, ca. 33 km., ging over smal-
le wegen en bospaadjes waar je nor-
maal niet zo gauw infietst. Zelfs de
vaarweg van Boer Rinus werd als fiets-
pad gebruikt.
De koffiestop was in kasteel Hackfort
die voor deze gelegenheid gedeeltelijk
was opengesteld.
Het traditionele Hackfortfeest werd
nog even gevierd door met z'n allen
het Hackfortlied te zingen. Dit gebeur-
de vroeger door de kinderen van de
O.L.S. in Vorden, ca. 1950.
Voor het kasteel werd door de Knup-
duukskes een optreden verzorgd waar-
bij de aanwezigen ook even de sfeer
konden proeven. Dit viel zeer in de
smaak.
Na de pauze stapte iedereen weer vro-
lijk op de fiets. Rond vijf uur kwamen
de ruim 50 deelnemers opgewekt en te-
vreden op het marktplein aan.
Het was een mooie maar vooral een ge-
zellige tocht en zeker voor herhaling
vatbaar.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gebraden biefstuk met paddestoelen
Biefstuk leent zich er goed voor om als één groot stuk te worden gebra-
den. Samen met een saus waarin paddestoelen een rol spelen levert het
een uitermate feestelijk gerecht op.
Reken voor 4 a 6 personen op 750 a 800 gram biefstuk (bij voorkeur een
gelijkmatig gevormd stuk). Verder heeft u nodig: 250 a 350 gram
(grot)champignons, 250 gram oesterzwammen, l uitje, runderbouillon,
'A literslagroom, cogac, madeira, gedroogde oregano en peterselie.
Maak de paddestoelen schoon. Was ze liever niet maar wrijf ze af met een
vochtig doekje of een stukje keukenpapier. Verwijder lelijke, aangetaste
plekken en neem de voetjes van de steekjes van de champignons weg.
Snijd de champignons in vieren en de oesterzwammen in vingerbrede
repen. Snipper her uitje ragfijn. Verhit 40 gram boter in een koekepan.
Wacht tot het schuim op de boter voor een deel is weggetrokken. Bak de
paddestoelen en het gesnipperde uitje er onder voordurend omschep-
pen 4 tot 5 minuten in. Voeg er l dl bouillon en 2 eetlepels madeira aan
toe en strooi de oregano er over. Schep alles goed om en laat het geheel 4
tot 5 minuten zachtjes doorkoken. Neem hierna de pan van de warmte-
bron. Maak het vlees droog met keukenpapier. Verhit 125 gram boter in
een braadpan met een dikke bodem. Wacht tot het schuim op de boter is
weggetrokken. Schroei het vlees snel rondom dicht. Temper de warmte-
bron en voeg nog 35 a40 gram boter toe. Laat het vlees hierna zachijes
verder braden. Keer het vlees enkele malen en bedruip het met de braad-
boter. Reken op een braadtijd van 18 tot 20 minuten als het vlees van
binnen nog licht rood mag zijn en tel er 5 minuten extra bij op als het
vlees wat meer doorbakken wordt gewenst. Strooi 5 minuten voor het
einde van de braadtijd wat zout en peper over het vlees. Verpak het vlees
na het braden in aluminiumfolie en laat het terminste 10 minuten rus-
ten. Verwijder de braadboter. Blus de pan met de rest van de bouillon.
Breng alles aan de kook. Roer de aanzetsels van de bodem goed los.
Schenk het mengsel door een zeefje in een pannetje en breng het aan de
kook. Schenk er ook, eveneens door het zeefje, het kookvocht uit het
pannetje met de paddestoelen bij. Roer er l eetlepel congac door en voeg
de room er aan toe. Laat alles enkele minuten zachtjes doorkoken tot een
heel licht gebonden saus is verkregen. Voeg er eventueel wat zout en
peper naar smaak aan toe. Warm de paddestoelen in de saus op. Snijd de
biefstuk in niet al te dunne plakken. Leg ze dakpansgewijs op een voor-
verwarmde ovale schaal en wel zo dat er ruimte aan l zijde is om er de
paddestoelen bij te leggen. Schep de paddestoelen met een schuimspaan
uit de saus. Strooi wat fïjngehakte peterselie, ca. l 'A eetlepel, over de
paddestoelen. Dien de saus apart in een sauskom op.
Tip: bij een dergelijk feestelijk gerecht kunt u heel goed verschillende
soorten verse wintergroenten zoal spruitjes, witlof en bleekselderij geven.
Kleine gebakken aardappeltjes passen er goed bij.
Bereidingstijd: ± 40 minuten
Energie per portie: ± 1775 kj (425 kcal)

G.C. van der Vegt, de volgende expo-
sant in de galerie van de Openbare Bi-
bliotheek, van 27 augustus t/m 21 sep-
tember a.s. De Deventer amateur-kuns-
tenaar dhr. G.C. van der Vegt is laat
begonnen met tekenen en schilderen.
Door omstandigheden kon hij zijn be-
roep niet meer uitoefenen en is toen
gewoon begonnen met tekenen.
Na anderhalfjaar kreeg hij gedurende
l maand les in perspectief, waarna hij
met olieverf verder ging. En dat al weer
velejaren.
Van 1986 tot 1989 schilderde hij weke-
lijks bij de Deventer Amateur Kunste-
naarsvereniging (DAK), maar na die
tijd ging hij weer zelfstandig verder.
Dhr. van der Vegt schildert met erg veel
plezier en dat is ook aan zijn werkstuk-
ken te zien. De bloemstukken zijn met
veel zorg en precisie samengesteld, de
landschappen en zeegezichten stralen
rust uit.
De gebruikte materialen zijn olieverf,
aquarel en potlood/houtskool.

Onlangs was hij één van de exposanten
van de succesvolle tentoonstelling van
DAK in de Bergkerk te Deventer. De
openingstijden van de biblitheek staan
elders in de krant.

Nieuwe aanwinsten
Berge, H.C. ten: een Italiaan in Zut-
phen; novelle - Bernard, Thomas:
Oude meesters - Bierens, Marinus:
Rome -Bloemendal, Gert: Thuis in het
verpleeghuis - Boer, Herman Pieter:
De verdwaalde foto - Dinger, Tilly: Ex-
pressiever en gemakkelijker spreken -
Dumont,mJ J.: Dyslexie - Eger, Arthur
O.: Digitaal vormgeven - Forbes, Co-
lin: Bloedwraak - Helm, Elizabeth van
der: Mode; hoeden - Hinton, S.E.: Een
wild paard ge'..md - Jakes, John: De
droom van Califomië - Knightley, Phi-
lip: Philby, spion uit overtuiging - Le-
vin, Ira: Sliver - Koehler, Neeltje: Frans
Hals schuttersstukken Symoens,
Tine: Het leven van een muco-patiënt
- Vaizey, Marina: Christo - Veenhof,
Joh. G.: Luchtslag om Engeland; deel l
en deel 2 - Velzen, Herman van: 't
Groezelige kealtjen.

Touwtrekken
De touwtrekvereniging 'Vorden' orga-
niseert /y^iag l september een groot
touwtreluj^nooi. Een bekertoernooi
voor zowel NTB teams als vrije teams
uit het hele land.
De wedstrijden worden gehouden op
het terrein aan de Ruurloseweg.

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Wilt u leren

KNIPPEN en

NAAIEN
of wilt u de kneepjes van
het vak leren? Dan kunt

u terecht bij

J. Kroese-Olthof
Het Kerspel 28, Vorden.

Bij voldoende
belangstelling ook les

overdag en eventueel de
mogelijkheid één keer

les in twee weken.

Voorinl. en opgave:

Tel. 05752-1053.

o
VORDEN
S T I C H T I N G De Stichting Welzijn Ouderen te
W V' I 7 II N Borden zoekt op korte termijn voor

O 11 D F R F N 20 uur per week een

STEUNFUNCTIONARIS (m/v)

De functie omvat o.a. de volgende werkzaamheden:
- coördineren van het bestaande ouderenwerk;
- ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor/door

ouderen;
- begeleiden van groepen vrijwilligers/ouderen;
- onderhouden van contacten met andere instanties

binnen de regio;
- geven van voorlichting;
- voorbereiden en adviseren m.b.t.

beleidsontwikkeling;
- beheren van het bureau en verrichten van

administratieve werkzaamheden.

WIJ ZOEKEN IEMAND
- met opleiding op HBO-niveau;
- met ervaring op gebied van ouderenwerk;
- met goede contactuele en organisatorische

eigenschappen;
- die zelfstandig kan werken.

Salariëring volgens CAO-Welzijn/gecoördineerd
ouderenwerk.

Sollicitaties vóór 6 september te
richten aan:
swov
Postbus 79
7250 AB Vorden.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met
de voorzitter: Mevrouw T. van der Laag-Hemelman,
telefoon 05752-6887 op maandag 26, dinsdag 27 of
woensdag 28 augustus tussen 18.00 en 19.00 uur.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(H 4GELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Müsli kruidkoek
ROYAAL GEVULD met noten en rozijnen

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND a 3,50
't winkeltje in vers brood en banket

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

Wegens GRANDIOOS SUKSES
tijdens de kermis:

DANSAVOND
voor gezellige mensen

met toporkest „REFLEX"
ZATERDAG 7 SEPTEMBER a.s.

Aanvang 20.30 uur.
Reservering voor groepen is mogelijk.

Entree 10,-
incl. koffie en uitgebreid BITTERGARNITUUR!

bode

1 iJantoffe
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw famiiiediner.

Bij aankoop van 1 paar trouwringen,

0.02

Op Anjer ne«ft U levenslange
garantie op materiaal «n

fabrikagefouton.

Oö juwelier
' Zutphenseweg 5

VORDEN
Telefoon 1505

Jiner. U

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

VAN ZUIJLEN
BREEGRAVEN 28 - WARNSVELD

ALLES VERS UIT EIGEN OVEN!

In onze brood- en banketbakkerij is plaats voor een:

enthousiaste
verkoopster

's Zaterdags vrij!

05750-24636



Jaarlijks evenenemt op de laatste zondag in augustus:

Nederlandse
Kampioenschappen
Wolspinnen

Spinners en spinsters uit het gehele land komen zaterdag 31
augustus a.s. naar Zelhem om uit te maken wie zich dit jaar Ne-
derlands kampioen wolspinnen mag noemen.
Als is het spinnen van wol geen noodzakelijke huisvlijt meer, toch
blijken er nog tal van mannen en vrouwen in ons land regelmatig
achter het spinnewiel te kruipen. Tussen deze amateurspinners
onderling is ook nog rivaliteit, die ieder jaar weer tijdens deze
Nederlandse kampioenschappen wolspinnen wordt 'uitgevoch-
ten'.
De Zelhemse VW organiseert dit jaar
voor de vierde maal de/.e kampioen-
schappen. Het gaat daarbij overingens
om de 19e titelstrijd, de voorgaande
wedstrijden werden telkens in de ge-
meente Warnsveld gehouden.
De Nederlandse topspinners en spin-
sters hebben zich inmiddels al weer
aangemeld. Aanmelding is echter nog
mogelijk tot het maximum aantal deel-
nemers van 60 is bereikt. Mevrouw Tiny
Verduin uit Purmerend, winnares van
1990, zal zeker de reis naar Zelhem onder-
nemen om haar titel te verdedigen.

De wedstrijd bestaat uit twee rondes.
Een ronde waarbij schapenwol uit de
vacht omgetoverd dient te worden in
een zo dun mogelijke draad en een 2e
ronde met een zo dik mogelijke draad.
Een deskundige jury heeft de moeilijke
taak de beste resultaten aan te wijzen.

Rondom dit spingebeuren is van alles
te doen. Voor de toeschouwers zijn een
twintigtal stands ingericht, waar aller-
hande zaken over schapen en wolver-"
werking te zien /ijn.

Het hoofdthema dit jaar is: 'vilten'.
Maar ook andere vormen van kreativi-
teit zullen getoond worden. Zo worden
er diverse demonstraties gegeven, o.a.
door een midwinterhoornbouwer en
een pottenbakker. Een jaarlijks hoogte-
punt is de wedstrijd van zelfggemaakte
werkstukken uit schapenwol. De kreati-
viteit van de deelnemers, zowel man-
nen als vrouwen, zal ook zeker dit keer
weer veel bewondering oogsten.

Om het wachten op de prijsuitreiking
enigszins te bekorten ie er een optre-
den van een volkloristische dansgroep
uit Zelhem met Achterhoekse boeren-
dansen en gezellige ouderwetse Har-
monica muziek.

Indien u een kijke wilt nemen: de wed-
strijden zijn toegankelijk voor publiek
en vinden plaats in sporthal „de Pol" te
Zelhern, Vincent van Goghstraat 72.

Informatie en deelnamevoorwaarden
zijn te verkrijgen bij de VW Zelhem
(werkgroep wolspinnen) 08342-1202
b.g.g.3195.

Gondelvaart
1991

DREDEVOORT IS een stadje dat gelegen is in het oostelijk deel van de Gelderse
Achterhoek tegen de Duitse grens aan. Voor een vreemdeling is het een oud rustig
vestingstadje, maar niets is minder waar. De inwoners bruisen van energie en het is
dan ook geen wonder dat zij jaarlijks diverse evenementen organiseren waarvan de
gondelvaart wel de bekendste is. Dit jaar is het festijn op vrijdag 30 en zaterdag 31
augustus en op vrijdag 6 en zaterdag 7 september.

DE EERSTE besprekingen zijn al lang gehouden en nu zijn vele vrijwilligers be-
zig met het bouwen van de gondels om vooral op tijd klaar te zijn en om nog meer
technische hoogstandjes te laten zien.
Elk jaar komen mensen met een verkeerde voorstelling naar de gondelvaart. Men
denkt aan Venitiaanse gondels waar men in kan gaan zitten, maar die zult U er niet
aantreffen. Integendeel! Als publiek mag U plaatsnemen op een grote tribune
waar U eerst kunt genieten van een prachtig voorprogramma. Dan, als het donker
begint te worden, trekken de gondels één voor één aan U voorbij. Het zijn drijven-
de vlotten waarop een voorstelling is gebouwd. Eén zo'n voorstelling wordt ver-
licht door duizenden fietslampjes die op hun beurt door enkele honderden accu's
worden gevoed. Er /.ijn enkele gondelgroepen die er een eer in stellen om elk jaar
met nieuwe technische snufjes op de gracht te verschijnen. Behalve fietslampjes
wordt ook 'levend licht' gebruikt: drijvende fakkels en waxinelichtjes.

TRIBUNE staat opgesteld aan de oude stadsgracht. Dit is een waar natuur-
gebied want aan de overzijde ziet U de eeuwenoude bomen die als decor fungeren.
Soms ziet U zelfs een vleermuis of een uil voorbij flitsen in het licht van de gondels!
Deze achtergrond en de speciaal gekozen achtergrondmuziek met gesproken tekst
zorgen voor een fantastische sfeer, niet in het minst door de weerschijn van al dit
licht op het rimpelende water.

DAN, AAN het eind wordt U tot de werkelijkheid teruggeroepen door een dave-
rend vuurwerk, zowel in de lucht als op het water. Dit is dan het slot van het pro-
gramma, maar dat hoeft nog niet het einde van een gezellig avondje te zijn. U kunt
in Bredevoort nog genieten van de vele verlichte tuinen terwijl er ook op het
marktpleintje van alles te doen is. De trefwoorden van de gondelvaart zijn: l icht,
donker en water en deze woorden zijn niet voor niets gekozen.

AAN DIT evenement zijn uiteraard kosten verbonden. Daarom moet men
entree vragen, maar men wil die zo laag als maar mogelijk is houden. Volwassenen
betalen ƒ 9,- en kinderen ƒ 3,--. Voor een t r ibuneplaats betaalt u ƒ 3,- bij. Het
parkeren is gratis. De aanvang is 8 uur 's avonds. Tot ziens op 30 of 31 augustus of
tot 6 of 7 september.

DCV Sneldam-
kampioenschap
Zoals de laatste jaren gebruikelijk
wordt het damseizoen van DCV Vorden
geopend met de eerste ronde van het
sneldamkampioenschap.
In 9 rondes toonde regerend kam-
pioen Henk Grotenhuis ten Harkel
zich overduidelijk de sterkste. Hij liet
slchts l punt liggen tegen Harry Graas-
kamp en won de overige 8 partijen.
Gerrit Wassink kon hem als enige nog
volgen: naast een verliespartij tegen
Grotenhuis t. H. moest hij alleen een
remise toestaan, merkwaardigerwijze
ook tegen Graaskamp.
De derde plaats was voor Henk Hoek-
man met 11 punten.
1. Henk Grotenhuis t. H. 9-17; 2. Ger-
rit Wassink 9-15; 3. Henk Hoekman
9-11 (100 weerstandspunten); 4. Jan
Masselink 9-11 (98); 5. Henk Ruesink
9-11 (90); 6. Harry Graaskamp 9-10
(98); 7. Mike Voskamp 9-10 (87); 8.
Johan Haijtink 9-9 (100); 9. Mark
Klein Kranenburg 9-9 (87); 10. Bennie
Hiddink 9-9 (81); 11. Gerard Dimmen-
daal 9-9 (72); 12. Gert Hulshof 9-9
(09); 13. Henk Klein Kranenbarg 9-9
(68); 14. Jan Hoenink 9-8 (66); 15.
Gerco Brummelman 9-7 (79); 16.
Henk Lenselink 9-7 (75); 17. Martin
Boersbroek 9-7 (71); 18. Jo Geerken
9-6; 19. Bert Klein Kranenbarg 9-4; 20.
Karl Hein/Holmok 9-2.

Geslaagd
voor het examen Middenstand
P. de Vries, Doesburg - L. Willems en
J.P. Wilmink, Eefde - J.F.J. Bnmtink,
Voorst -J.H.T. ter Beek, Vorden - L.M.
Borninkhof, HJ. Broer, G.G. Fröger, R.
Jansen, E.F.C. Klein Gebbink, W.T.J.
Manders en C.R. Moouthaan, allen uit
Zutphen.

Sociï
Programma
26 augustus Bekerwedstrijdden SVBV
C-SociïC en Sociï B-Ruurlo B.
28 augustus Bekerwedstrijd Sociï
1-Almen I .
29 augustus, oefenwedstrijden: Wol-
fersveen l-Sociï l en Wolversveen
2-Sociï2.

svRatti (zaterdag)
SV Ratt^^ de voorbereiding op het
nieuwe |̂ Boen goed begonnen. Vori-
ge week zaterdag werd een oefenwed-
strijd gespeeld tegen het Veronica
Voetbal team (met o.a. de oud-voetbal-
lers Meyers (NEC), Van Vijfeicken
(Wageni^en) en de zanger Aristakes).
Voor 2^Boeschouwers won Ratti in
een aantrekkelijk duel met 6-4. Voor
Ratti scoorden Mare Sueters (4x), Pe-
ter Imminken een speler van Veronica.
Afgelopen zaterdag werd geoefend te-
gen Apeldoorn. Ook deze wedstrijd
werd in winst omgezet. Na doelpunten
van Dick Smit (3x), Mare Sueters (2x),
Peter Immink en Harm Welleweerd
werd het uiteindelijk 7-3.

Rudi Peters

Rudi Peters van Wielervereniging
R.T.V. Vierakker-Wichmond fietste af-
gelopen zondag in de wielerronde van
Herpen naar een duidelijke overwin-
ning. Alleen dejury besliste anders. Pe-
ters kwam een bandbreedte eerder
over de streep dan de tot winnaar uit-
geroepen Nederlands Kampioen Vete-
ranen Jack v. Kessel uit Maren-Kessel.
Peters werd na vele protesten toch op
de 2e plaats gezet. De sterke B-Ama-
teur uit Wichmond maakte vanaf hal-
verwegen de wedstrijd deel uit van een
sterke kopgroep van 6 coureurs, die op
touw werd gezet door Louis de Lange
uit Arnhem.
Men had op het eind van de wedstrijd
een voorsprong opgebouwd van 35 se-
conden op het peloton. Louis de Lan-
ge werd knap 3e. John Schoenaker,
ploegmaat van Peters, werd 6e van het
peloton en kwam daarmee als 18e over
de streep.
Peters eindigde zaterdag in Borne als
l Oe en vorige week woensdag in Elburg
als 20e.
De A-Amateur Peter Makkink presteer-
de vorige week woensdag in Elburg
weer eens als vanouds. Hij sprong met
7 andere renners weg uit het peloton.
De wedstrijd werd beslist met een mes-
scherpe sprint, die gewonnen werd
door Henry Dorgelo. Peter Makkink
eindigde als 6e.

Zaterdag 31 augustus organiseert de
jeugdafdeling van de voetbalvereni-
ging 'Vorden' een toernooi voor pupil-
len. Dit toernooi wordt gehouden op
het gemeentelijk sportpark.
In poule A komen uit: Groen Wit,
AZSV, RKHW, Vorden, Sp. Enschede
en Ittersum.
Poule B: Quick Nijmegen, Pax, Hooge-
veen, Go-Ahead Kampen, Feyenoord
en een selektie Zutphen/Dieren.

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIJDING
VERENIGING KONINGIN WILHELMINA FONDS

DIT JAAR EXTRA AANDACHT VOOR DE JEUGD

Landelijke collecte Nederlandse Kankerbestrijding van 26 augustus tot 8 september

Vroeger werd er maar nauwelijks in het openbaar over kanker gesproken. Tegenwoordig is dat gelukkig anders.
Door onderzoek is van een aantal soorten kanker bekend waardoor de ziekte veroorzaakt wordt. Hierdoor kan
het risico op die soorten kanker worden beperkt. Daarnaast zijn door vroege opsporing en herkenning van
kanker - bijvoorbeeld bij een bevolkingsonderzoek - de geneeskansen van kanker aanzienlijk verbeterd.
Daardoor is het onderwerp kanker de laatste jaren beter bespreekbaar geworden.
Maar ofschoon kanker nu beter behandeld kan worden, blijft wetenschappelijk onderzoek nog steeds
noodzakelijk, bijvoorbeeld om de behandelmethode minder zwaar te maken voor de patiënt

Naast wetenschappelijk onderzoek is ook het geven van voorlichting een belangrijk onderdeel van de
kankerbestrijding. Alle kennis die vele jaren research hebben opgeleverd, moet uitgedragen worden, zodat men
zijn dagelijkse gewoonten kan aanpassen. Daarom heeft de Nederlandse Kankerbestrijding bijvoorbeeld
voorlichtingsmateriaal ontwikkeld over het voorkomen en de vroege ontdekking van kanker. Daarnaast wordt
geld besteed aan onderwijs en opleiding en aan verenigingen van kankerpatiënten.

Dit jaar staat bij de Nederlandse Kankerbestrijding - naast allerlei andere activiteiten - het thema 'Jeugd en
Kanker' centraal. Als kanker bij kinderen voorkomt, is dat extra moeilijk: voor het kind, voor de ouders en de
hele omgeving. Gelukkig kunnen tegenwoordig twee van de drie kinderen worden genezen. Maar ook al is de
behandeling succesvol verlopen, de problemen zijn dan helaas niet allemaal opgelost. Uit onderzoek is namelijk
gebleken dat ex-patiënten later voor nieuwe moeilijkheden kunnen komen te staan omdat ze als kind kanker
hebben gehad. Kanker bij kinderen is niet meer alleen een medisch probleem, maar strekt zich ook uit tot de
nazorg van ex-patiënten.
Op dit laatste terrein wil de Nederlandse Kankerbestrijding ook de aandacht vestigen onder het motto 'Kanker
gehad, en dan . . .'. In de Socutera-uitzendingen van dit jaar (op woensdagavond 28/8 en 4/9, direct na het
20.00 uur journaal) merkt dr. K. Hahlen - hoofd Oncologie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Rotterdam -
het volgende op: 'Af en toe heb je het gevoel dat de ex-patiënt een soort drang heeft om zich te
verontschuldigen omdat hij in leven is gebleven. We streven ernaar om de ex-patiënt een volwaardig lid van de
maatschappij te laten zijn. Bij controles blijkt, dat het helemaal niet zo makkelijk gaat. Daarom wordt het
belangrijk om ook de ex-patiënten te begeleiden en hen beter voor te bereiden op die maatschappij, zodat ze
daarin zo normaal mogelijk kunnen functioneren'.

De financiering
U begrijpt uit het voorgaande dat de Nederlandse Kankerbestrijding heel veel activiteiten ter hand neemt. Al die
activiteiten kosten geld, veel geld. De Nederlandse Kankerbestrijding kan al deze activiteiten alleen maar
uitvoeren dankzij het geld dat de Nederlandse bevolking beschikbaar stelt. Dit jaar wordt gestreefd naar een
bedrag van ruim ƒ 70 miljoen. De landelijke huis aan huis- en straatcollecte is voor het verkrijgen van dat geld
elk jaar weer opnieuw van wezenlijk belang.

Dit jaar zetten meer dan 100.000 vrijwilligers zich in voor de kankerbestrijding in Nederland. Ook u kunt tussen
26 augustus en 8 september een collectant(e) van de Nederlandse Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmina
Fonds) verwachten. De collectant(e) is in het bezit van een machtigingskaart. U kunt hiernaar vragen voordat u
uw bijdrage aan de collectant(e) meegeeft.

Het comité van de Nederlandse Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmina Fonds) in Vorden is graag bereid u op
onderstaande adressen nadere informatie over de komende collecte te verstrekken. Ook als u zelf nog enkele
uurtjes kunt vrijmaken om te collecteren kunt u contact opnemen met: A. de Vries-Sijtsema, Hoetinckhof 51,
tel. 1941.

Als u meer wilt weten over het werk van de Nederlandse Kankerbestrijding, lees dan de brochure die u één
dezer dagen in de bus krijgt. In kranten en op radio en TV zal ook informatie over het werk van de Nederlandse
Kankerbestrijding w îen gegeven.
U kunt met alle vra^P over kanker overigens terecht bij het Voorlichtingscentrum van de Nederlandse
Kankerbestrijding, Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam. Daar kunt u via een gratis hulp- en informatielijn uw
vragen voorleggen aan professionele hulpverleners. Het telefoonnummer is: 06-0226622.

BLIJFGEVEN!
(<«T^» N E D E R L A N D S E
mm KANKERBESTRIIDING

K O N I N G I N W I L H E L M I N A F O N D S

Collecte: 26 augustus t/m 7 september I99I. Sophialaan 8. I075 BR Amsterdam. Tel. 020 - 664 09 91. Giro: 26000. Bank: 70 70 70 007.

Treinreis met korting naar
"Liempde september"

In ons land is de veehouderij een belangrijke bedrijfstak, waarbinnen de
ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Milieuwetgeving, Europese
eenwording en andere invloeden maken het de boer van nu niet makkelijk.
Daarom is het van des te meer belang om goed op de hoogte te zijn van alle
ontwikkelingen en technische mogelijkheden. Een ideale manier om bij te
blijven in de (pluim)veehouderij, is een bezoek aan de beurs Liempde '91
voor de Veehouderij die op 5 en 6 september aanstaande zal worden
gehouden. Het gaat hier om een andere beurs dan de Liempde Tuinbouw-
dagen die in juni zijn gehouden. Tijdens "Liempde september" staat de
veehouderij in al haar facetten centraal. Tal van demonstraties, presentaties
en andere informatievormen geven uitgebreide en waardevolle voorlichting
waar de veehouder van nu veel aan heeft. En de voordelige Trein + Toegang
biljetten van de Nederlandse Spoorwegen brengen u zonder files en
parkeerproblemen tot voor de poort van het landgoed Velder in Liempde
waar het zich allemaal afspeelt.

Tijdens Liempde september komt u
veel aan de weet over talloze zaken die
verband houden met moderne
(pluim)veehouderij. Zo is er aandacht
voor integrale ketenbewaking, ofwel
het van a tot z volgen en waar nodig
bijsturen van bedrijfsprocessen in de
veehouderij. Maar ook het opslaan en
afdekken van drijfmest en de mest-
verwerking op het bedrijf zelf krijgen
veel aandacht. Ook de keuze van goed
fokmateriaal is van groot belang voor
goede resultaten, en in een demonstra-
tie-ring zullen daarom diverse fok-
keri (groeperingen hun dieren tonen en
toelichten. Daarnaast laat Liempde
september veel zien over de nieuwste
mogelijkheden op het gebied van

Tijdens de beurs "Liempde septem-
ber" (op 5 en 6 september) komt u
weer helemaal op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen in de vee-
houderij. U reist er voordelig heen
met een T+T biljet van NS.

huisvesting, van doseersystemen en
automatisering. Ook het winnen van
goed en goedkoop ruwvoeder en de

mechanisering van de teelt van
voederbieten en het verwerkingsproces
daarvan komt uitgebreid aan de orde.
Kortom, Liempde september is een
zeer volledige presentatie van de stand
van zaken op het gebied van de rund-
varkens- en pluimveehouderij!

Voordelig T+T biljet
Ook nu weer heeft NS een speciale
halte opengesteld op het terrein van
het landgoed. Dat is dus erg gemak-
kelijk, maar ook voordelig, want
dankzij de speciale Trein + Toegang
biljetten van NS kosten uw treinreis en
de toegang op de wat langere trajekten
niet veel meer dan een gewoon
retourtje. Het T+T biljet van NS is te
koop bij de meeste NS-stat ions en daar
ligt ook een speciale folder met
gedetailleerde informatie voor u klaar.
De beurs is geopend op 5 en 6 sep-
tember dagelijks van half negen 's
ochtends tot hall /.es vs avonds.



Bekerwedstrijd
VORDEN-

HAAKSBERGEN

AANVANG 18.30 UUR

TERREIN:
Oude Zutphenseweg

BEZORG(ST)ERS

GEVRAAGD

VOOR DE GEMEENTE
VORDEN.

Schrijf een briefje naar:
MEDIA EXPRESSE

Postbus 49
7260AARuurlo.

C© juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

• TE KOOP:
Ganzen. Geerligs, Jonger-
manssteeg 6, Ruurlo. Tel.
05735-2010.

• TE KOOP:
Bankstel, wandmeubel,
eethoek e.d. [EIKEN].
Hoetinkhof 281, tel. 2361.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

• Wilt u leren KLEDING
MAKEN? Kunt u dit al maar
wilt u verder? Wilt u worden
opgeleid voor Costumière/
Coupeuse?
Voor inlichtingen en opgave:
DANCKAERTS-Modevak-
school T. Leuverink-
Eijkelkamp, Deventerweg 135,
7203 AG Zutphen.
Telefoon: 05750-16204.

• Het was weer
OERGEZELLIG op de Loaken
Party. Bedankt!

• TE KOOP:
1 ha Kuilgras. Gebr.
Schotsman, Heijendaalseweg
1, Vorden. Briefjes inleveren
voor zat. 24-8 20.00 uur.

• TE KOOP:
Crossfiets 4 t/m 7 jaar f 25,-
Universele fiets 4 t/m 8 jaar
f35-
Copieerapparaat v. knut-
selaar f 35,-.
Cornegoor, Hoetinkhof 118,
Vorden, telefoon 05752-3582.

Voor reparaties
van

BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

BOOMKEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
OUDE ZUTPHENSEWEG 5A

7251 JP VORDEN
TEL. 05752-1464/2114 FAX 05752-1105

TE HUUR GEVRAAGD
NIET PACHTEN

EVENTUEEL VOOR MAXIMAAL 4 JAAR

2 a 3 ha GOEDE GROND
Voor een mooie kavel geven wij een

GOEDE PRIJS!

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

tavesteeif in u\v eigen toekomst!
Dot ka n met het

Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink

GOUDEN OOGSTPLAN.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leertijd: Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Dansschool
Carel Wensink
Parkstraat 47 - 6828 JD Arnhem
Telefoon 085-42 0216

Dansles te Vorden
op zondagavond

in „De Herberg"
of „d'Olde Smidse"

Clubs voor beginners en
gevorderden.

Inlichtingen en inschrijving in

„De Herberg" of
„d'Olde Smidse" en

telefonisch aan de school.

DANSINSTITUUT
STEENDEREN
OP ZONDAG 22 SEPTEMBER A.S.
ZULLEN WE WEER VAN START
GAAN MET ONZE NIEUWE
DANSCURSUS 1991/1992.

De lessen zullen evenals voorgaande jaren weer op
de zondag worden gegeven, in zaal „De Engel" te
Steenderen.

LESTIJDEN:
A. 14.30-15.45 uur:
B. 15.45-17.00 uur;
C. 17.00-17.45 uur:
D. 19.00-20.15 uur:
E. 20.15-21.30 uur:
F. 21.30-22.45 uur:
(wijzigingen voorbehouden)

Beginners 13 jr. en ouder
Zilver 13 jr. en ouder
RockenRoll
Zilver Ster
Beginners (echt)Paren
Zilver (echt)Paren

Voor alle cursussen kunt u zich opgeven op
zondag 25 augustus en 1 september van
19.00- 20.00 uur in zaal ,,De Engel" te Steen-
deren of telefonisch op nummer 05755-2204.

DERKJE EN HERMAN BOUWMAN
Russerweg 16, 7227 DDToldijk

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

interieuradviseur

ieterse
Rijksstraatweg 39,
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

DE LAATSTE

BABY- en PEUTER-

KLEERTJES
van de opruiming

NU voor

DE HELFT
van de

opruimingsprijs!

DISBERGEN
textiel en babymode

woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17
7255 DE Hengelo Gld

Tv*. 05753-1425

VOLLEY-
BALLEN

Probeer het eens bij
volleybalvereniging

DASH
Zowel recreanten als
competitiespelers en
jeugd zijn welkom.

Begin van de training
op 19 augustus.

lnfo:H.VIogman,
tel. 2959.

Schoolboeken
bestellen?
LOGA
bellen.

tel. 05752-3100

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

FNRS

v ' MANEGE

Peppelenbosch

Ben & Eefke Wagenvoort
Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

_ Modevakschool

E37TOOSEISINK
In september starten weer:
* Knip- en Naailessen voor
beginners en gevorderden.

1 keer les per 2 weken is ook
mogelijk.

* Fijne Kneepjeskursus
Deze zal bestaan uit 6
lessen van ca. 2 uur.

* Erkende opleidingen:
— costumière

— coupeuse (ook
herenkleding)

— haute couture.

Voor inl. en opgave:

Tel. 05752-1866
De Doeschot 1, Vorden

Aangesloten bij mode-
vakschool ,, Haarlem''.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789ÜtëL?

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

REISBURO VAN DUIN

Wilt U weieens een bezoek brengen aan het land van de Pharao's, dan is dit
misschien iets voor U:

12 DAGEN EGYPTE
op 4 of 18 september, 1 nacht CAIRO en daarna strandvakantie
f 899,- per persoon logies/ontbijt

Of in combinatie met LUXOR f 1129,- per persoon
en in kombinatie met een NIJLCRUISE f 1129,- per persoon.

Ook vanaf 22 augustus t/m 4 oktober
8-DAAGSE STRAND- en/of CULTUUR VAKANTIES
naar HURGHADA, LUXOR OF CAIRO vanaf f 1090,- per persoon.

Wij bieden deze reizen aan in samenwerking met Q International.

REISBURO VAN DUIN - STATIONSSTRAAT 24 - 7201 MD ZUTPHEN - 05750-17337 Thuis in elk vakantieland!

.ALO: ARIANN1><
De schoonheidsspecialist.

Je kunt zien datje huid net lekker vindt.
Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES

.- wm • HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
y MM WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN-MANICUREN
• ~ BRUIDS-en FEEST-MAKE-UP, enz.

erkend ANBOS- dinsdag t/m zaterdag: volgens afspraak
schoonheidsspecialiste maandag en woensdagmiddag gesloten

DORPSSTRAAMOa - VORDEN - TEL. 05752-2033 of 3367

BEJAARDEN-

TOCHT

AMSTERDAM
OP WOENSDAG
28 AUGUSTUS

U kunt zich DEZE WEEK
nog opgeven bij de
bekende adressen:
fa. Braam, tel. 3260

fa. Helmink, tel. 1514
fa. Kluvers, tel. 1318

Namens het comitée,
W. Polman en

G. W. Eijerkamp

HONDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

CORNER

BACK TO SCHOOL!!
Jeans, Jacks, Sweaters, Shirts enz. enz.

WINTER'91/'92
Zutphenseweg 8 -- Vorden - Tel. 2426


