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Bakfietsteam na 4 dagen
heelhuids terug uit Parijs
"Tsjonge, wat stonden die Fransen raar te kijken toen ze daar één van ons op een bakfiets op de autoweg tussen
het andere verkeer zagen rijden. En bij de douane begrepen ze er helemaal niets van wat het allemaal te beteke-
nen had. Wij zelf konden niets anders zeggen dan 'oui of no'. Dus dat betekende voor ons gewoon door fietsen",
aldus Wim Bannink, één van de leden van het bakfietsenteam, die lurkend aan een pijpje bier nog nagenoot van
de tocht.

Zondagavond tegen half negen kwam
het vijftal van 'De Spiekerhoek' bestaan-
de uit Gerrit Borgman, Wim Bannink,
Wilma en Wim Harenberg en teamlei-
der Jan Borgman bij het ouderlijk huis
van de familie Borgman in Vierakker
aan. Opgewacht door buren, familie,
kennissen en clubgenoten. Een triom-
fantelijke intocht vanaf de kerk in Wich-
mond was hier al aan voorafgegaan. Wër-
kelijk bedolven onder de bloemen wer-
den de laatste meters afgelegd. De bijna
700 kilometers zaten er op.
Aanvankelijk zouden leden van de Vor-
dense afdeling van Jong Gelre de tocht
per bakfiets van Parijs naar Vorden ma-
ken. Toen Jong Gelre noodgedwongen
moest afhaken, vatte Jan Borgman het
plan op om met het bakfietsenteam van
de 'Spiekerhoek' deze monstertocht te
gaan maken.

sta
Afgelopen woensdag vertrok het gezel-
schap per bus richting Parijs. In de bus de
befaamde bakfiets, verder een bakfiets
aan 'onderdelen', proviand, kleding e.d.
Op de heenreis werd in België een ge-
deelte van het parcours verkend.

"Ik vond toen al wel dat Wim Bannink
akelig stil werd in de bus. Meestal hoor
je hem wel, maar nu sprak hij bijna geen
woord", zo zegt Jan Borgman lachend.

Wim Bannink knikt instemmend. "Toen
ik die heuvels zag dacht ik bij mijzelf,
moet ik daar straks met de bakfiets over-
heen. Ik moet er niet aan denken. Toen
we echter eenmaal aan het fietsen waren
viel het allemaal reusachtig mee. Je kunt
wel zeggen het liep als een trein."

Bewondering
Beide deelnemers spreken vol bewonde-
ring over Wilma Harenberg, de enige
vrouwelijke deelnemer. Zij heeft net als
haar mannelijke collega's dezefde af-
stand en vrijwel in hetzelfde tempo gere-
den. Toen donderdagmorgen om 8.00
uur de terugreis vanaf Parijs was begon-
nen, werd een strak schema gehanteerd.

Jan Borgman: "We hadden afgesproken
dat iedereen een uur lang rijdt, dan wordt
er afgelost en zo de gehele dag door. Dat
betekende dat de bakfiets constant werd
bereden.

De eerste dag ging het richting Roubaix.
Na 205 kilometer (het was inmiddels
19.00 uur) werd gestopt bij het stadje
Douai. De eerste ruk zat er op. Het bak-
fietsenteam van de 'Spiekerhoek' reed
een gemiddelde van 22 kilometer per
uur.

Wim Bannink: "Dat was maximaal haal-
baar. Volgens mij een zeer hoog gemid-
delde. Zonder training kun je een bak-
fietsentocht van Parijs naar hier wel ver-
geten. Wij zelf rijden jaarlijks elke week
zeker 100 kilometer aan training en wed-
strijden. Vandaar dat we ook geen inzin-
king hebben gehad. Sterker nog, we la-
gen al gauw een eind op het schema voor.

Met als gevolg dat de laatste dag (zon-
dag) wat later gestart kon worden."

Met de schrik vrij
De tweede^ag kregen de deelnemers de
schrik vaBm leven. Wilma Harenberg
zat op de fiets toen net voor haar een auto
in de slip raakte vervolgens een meter
voor haar langs vloog en tegen een ande-
re auto botste. Wilma zat begrijpelijk te
beven op de fiets.

"De beste remedie is dan om gewoon
door te fietsen, dan ben je de schrik zo te
boven. En zo gebeurde het ook, Wilma
fietste door", aldus Jan Borgman.

Geen pech
Wonder boven wonder is het team van
pech verschoond gebleven. Zelfs geen
lekke band! De meegebrachte onderde-
len konden zondagavond zo weer uitge-
laden worden. In de bus zelfwas ruimte
geschapen om de deelnemers te laten
rusten. Begeleider Jan Borgman, als
chauffeur van de bus, had geen gemakke-
lijke taak. Hij moest voorop rijdend zich
steeds aan het tempo van de bakfiets aan-
passen.

Jan Borgman: "We waren op alles voor-
bereid. Ook op afdelingen wanneer de
bakfiets wel een snelheid van 50 kilome-
ter kon halen. Te gevaarlijk. Vandaar dat
ik aan de achterkant tegen de bumper
van de bus een band had bevestigd dat als
stootkussen dienst kon doen."

Wim Bannink: "Dat werkte prima. Vraag
het maar aan Gerrit Borgman. Op gege-
ven moment had hij niet in de gaten dat
zijn broer Jan voor een stoj^cht moest
wachten. Gerrit, voorover^P>gen over
het stuur, knalde met een 'rotgang' ach-
ter op de bus. Het stootkussen functio-
neerde voortreffelijk. Gerrit mankeerde
niets en ook de bakfiets was heel geble-
ven", aldus Wim Bannink.

Staringavond
een succes
De Kapelcommissie in de Wildenborch
die dit jaar voor het eerst de Staringavon-
den organiseert, heeft bekend gemaakt
dat ook het volgend zomerseizoen twee
van dergelijke avonden worden gehou-
den.
Om organisatorische redenen vond dit
keer de Staringavond een week na elkaar
plaats. In de eerste plaats om de tuinlie-
den Bosveld en Willink werkzaamheden
te besparen en bovendien verbleef dich-
ter Jaap Zijlstra, tegenwoordig woonach-
tig in Amsterdam, een weekje met va-
kantie in Vorden zodat hij niet speciaal
terug behoefde te komen.
Evenals vorige week ook donderdag jl.
een flinke belangstelling voor deze Sta-

ringavond. De aanwezigen, voorname-
lijk vakantiegangers, werden eerst in de
gelegenheid gesteld een wandeling door
de tuinen te maken waarna Jaap Zijlstra
gedichten van de bekende dichter
A.C.W. Staring voordroeg. Tot slot van
deze avond verzorgde Meinier Klein
Brinke een dia-presentatie over de Wil-
denborch, de Achterhoek en over het
Achtkastelendorp zelf.

Sinterklaas
oorzaak
bijna-ongeluk
Buiten bijna 30 graden Celsius en dan zie
je daar doodgemoedereerd Sinterklaas
en Zwarte Piet door het centrum van het

dorp lopen op weg naar 'De Herberg'
waar de afdeling Vorden van de stichting
Operation Friendship afscheid nam van
de Amerikaanse jongelui die de afgelo-
pen drie weken in Vorden hebben door-
gebracht.
De goedheiligman trok uiteraard veel
bekijks. Bijna botsten een paar auto's op
elkaar toen de bestuurders te veel aan-
dacht aan het niet alledaags schouwspel
schonken.
In 'De Herberg' aangekomen deelde de
Sint pakjes uit aan de buitenlandse gas-
ten. De Amerikanen op hun beurt had-
den ook een verrassing in petto en kwa-
men met de Amerikaanse collega van
onze Sint op de .proppen.
Maandagmorgen vertrok het gezelschap
richting Schiphol. De groep Vorden deed
hen uitgeleide. Het ligt in de bedoeling
dat in 1989 een groep jongens en meisjes
uit Vorden een tegenbezoek aan Ameri-
ka zullen brengen.
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UDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de Achtkastelenrit met
aangespannen paarden op zondag 14 au-
gustus aanstaande gelden de volgende
verkeersmaatregelen:
• een inrijverbod voor alle motorvoer-
tuigen op die dag van 8-18 uur of zoveel
langer als nodig is vanaf de Horsterkamp
naar kasteel Vorden en vanaf de Schutte-
straat naar dit kasteel;
• een parkeerverbod aan beide zijden
van de weg gedurende de bovengenoem-
de periode voor de Rietgerweg, Gazoor-
weg en de Schuttestraat vanaf de Ruurlo-
seweg tot aan de Vordense Bosweg.
In verband met de kindervakantiespelen
is Het Wiemelink vanaf de Mispelkamp-
dijk tot aan De Boonk afgesloten voor al-
le verkeer behalve voetgangers en aan-
wonenden op 17,18 en 19 augustus aan-
staande van 9-18 uur.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-

MOGELIJKHEDEN
AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek
dat op die dag 's morgens uiterlijk
07.00 uur aan de openbare weg te
plaatsen.
Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:
- chemisch afval in te leveren op de

Ie en 3e maandag van de maand
tussen 16.00 en 17.00 uur aan het
depot Zutphenseweg 50a;

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Avond-
fietsvierdaagse
Dinsdagavond 16 augustus gaat de tiende
'Avondfietsvierdaagse' van de Vordense
afdeling van Jong Gelre van start. Het
vertrek is vanaf het Dorpscentrum.
De deelnemers kunnen uit twee afstan-
den kiezen nl. 20 of 35 kilometer per
avond. De routes lopen langs mooie
stukjes natuurschoon in Vorden en di-
recte omgeving.

Elke avond wordt de deelnemers door de
organisatie een drankje aangeboden ter-
wijl het bedrijfsleven in Vorden garant
staat voor het aanbieden van een versna-
pering. Administratiekantoor Vorden
BV stelt een beker beschikbaar voor de
grootste groep deelnemers.
Voor hen die tenminste drie avonden
hebben meegefietst is er een herinne-
ring. Het inschrijfgeld voor volwassenen
is zes gulden en voor kinderen tot 15 jaar
vijf gulden.

'In de Dennen'
organiseert
zwemjoggen
Dagelijks zijn ze in het zwembad 'In de
Dennen' te vinden. De vaste groep
zwemmers en zwemsters die hun baan-
tjes trekken. Vooral ouderen, gemiddeld
zo'n 55 personen.
Hiervan hebben zich 28 personen inge-
schreven voor deelname aan de door het
badpersoneel opgezette activiteit het
zgn. zwemjoggen waarbij het de bedoe-
ling is dat elke dag 20 banen (500 meter)
of meer kan worden gezwommen voor
de totaal-seizoenafstanden van 10, 30 of
50 kilometer en meer. Dit wordt gehono-
reerd met een medaille voor de gezwom-
men afstand die middels een afgestem-
pelde strippenkaart dagelijks wordt bij-
gehouden.
Vrijdag 2 september wordt deze activiteit
voor dit seizoen afgesloten met een ge-
zellig samenzijn in de kantine van het
zwembad. Dan zullen tevens de medail-
les worden uitgereikt. Dat betekent niet
dat deze activiteit hiermee is afgelopen.
Men kan zich nu nog steeds voor het
zwemjoggen opgeven aan het bad.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kerknieuws
Nu de vakantietijd weer grotendeels ach-
ter de rug is, laten we u graag weten dat
ons interkerkelijk koor 'Interchrist' deze
week weer met frisse moed van start gaat
met haar wekelijkse repetitie-avonden
en medewerking aan kerkdiensten e.d. in
Vorden en omgeving.
Hoewel we al eerder mededeling hiero-
ver deden zal bij een aantal van u ons
koor misschien nog bekend staan als
'jongerenkoor'. Het lijkt ons daarom
goed aan het begin van het nieuwe sei-
zoen nog eens te benadrukken dat deze
benaming sinds enige tijd in onbruik is,
hetgeen dus inhoudt dat u Gong of min-
derjong) altijd van harte welkom bent als
koorlid.
Kent u onze zangstijl nog niet dan is een
vrijblijvend bezoekje aan één van onze
oefenavonden wellicht een goed idee.
We repeteren iedere vrijdagavond vanaf
20 uur in 'De Voorde'. Bij onze secreta-
resse Henny Smallegoor kunt u ook tele-
fonisch terecht met eventuele vragen,
tel. 2657.

Applaus na
kerkdienst
Het gebeurt niet zo vaak dat een do-
minee of pastoor in de kerk een ap-
plaus krijgt. Zaterdagavondjl. was
dat in de St. A ntonius van Padua-
kerk te Kranenburg wel het geval. In
het kader van Operation Friendship
werd in deze kerk een dienst gehou-
den voor ondermeer de Amerikaan-
se jongeren die hier in Vorden ver-
bleven. Het thema 'vriendschap'
stond hierbij centraal.
De dienst met een internationaal
karakter werd geleid door pastoor
van Zeelst met assistentie van de
Amerikaanse dominee Alan Copi-
thorne van de Congregational
Church in Scituate in de staat Mas-
sachusetts. Beiden onderstreepten
het belang van vriendschap in deze
wereld waarbij nog eens de aan-
dacht werd gevestigd op de gevolgen
van de bom op Hiroshima.
Het applaus viel uiteindelijk domi-
nee A lan Copithorne ten deel nadat
hij enkele woorden in het Neder-
lands sprak. Voor een Amerikaan
een hele opgave een Nederlands
woord te kunnen zeggen.
Namens Operation Friendship Vor-
den bracht Marieke Velhorst pas-
toor van Zeelst en het kerkbestuur
dank voor de ontvangst en voor de
inspanningen die getroost zijn om
deze gezamenlijke dienst te organi-
seren.
Na afloop was er gelegenheid om
onder het genot van een kopje koffie
met cake na t e prat en en te luisteren
naar een onverwacht orgelspel door
dominee Alan Copithorne die ook
dit Nederlandse obstakel onder de
knie kreeg.

•Burgerlijke
stand
Geboren: geen.

Ondertrouwd: L.C. Arendsen en H.H.
Bulten.

Gehuwd: J.H.A. Rouwenhorst en G.J.
Kraassenberg.

Overleden: J.W. Poorterman, 46 jaar; H.
Lindenschot, 83 jaar; R. de Vries, 61 jaar.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

WEEKEND diensten
RK kerk Kranenburg zondag 9 uur eucha-
ristieviering

RK kerk Vorden zaterdag 17.30 uur en zon -
dag 10.30 uur eucharistieviering

Hervormde gemeente zondag 10 uur ds.
J. Veenendaal

Kapel de Wildenborch zondag 10 uur ds.
K.H.W. Klaassens

Gereformeerde kerk zondag 10 uur en 19
uur drs. P.W. Dekker van Vorden

Huisarts 13 en 14 augustus dr. Dagevos al-
leen voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont
niet aan de praktijk. Belt u dus eerst op als u
wilt komen, tel. 1420 tussen 9.30-10 uur

Dierenartsen van zaterdag 13 augustus 12
uur tot maandagochtend 7 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19-7 uur

Tandarts 13 en 14 augustus P. Waart, Bar
chem, tel. 05734-744. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen van 11.30-12 uur.

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8-18 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur op zaterdag van 9.15-
10 uur en 17.45-18.15 uur

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230

De wegwijzer informatie over uitkeringen
en subsidies. Maandag t/m vrijdag tussen 5-
6 uur, tel. 2254 en 2529. Tussen 7-8 uur tel.
3165

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16-19 uur, tel. 08346-65000

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11-12.15
uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19-20 uur

Tafeltje Dekje mevr. Wolters, bellen voor
8.30 uur tel. 1262

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal kan-
toor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Burg. Gal-
leestraat 17, tel. 05752-1487. Spreekuur en
uitleen van verpleegartikelen maandag t/m
vrijdag van 13-14 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink4a, tel. 05752-2749

Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346 b.g.g. Box, tel. 05730-4555

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14-17.30 uur,
donderdag van10-13 uur, dinsdag- en vrij-
dagavond 18.30-21 uur, woensdagmiddag
voorlezen van 14-14.30 uur

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te
Warnsveld maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag van 10.30-12.30 en 16-18 uur,
woensdag en zaterdag van 10.30-12.30 uur

Stichting Welzijn Ouderen in verband
met vakanties is er op woensdag 10 augustus
spreekuur



Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Biefstuk met kruidenboter
Geroosterde biefstuk, waarbij wat kruidenboter, gemengde salade en
jonge voorjaarsgroente en kleine gebakken aardappeltjes worden gege-
ven, bereid je in een ommezien, terwijl het succes altijd groot is.
Reken voor 4 personen plm. 600 gram biefstuk.

Roer in een kom 125 gram boter zacht en romig. Voeg er l eetlepel ci-
troen- of limoensap, l eetlepel fijngehakte peterselie, l eetlepel fijnge-
sneden bieslook en l theelepel fijngehakte bladselderij aan toe. Breng de
boter op smaak door er wat zout, peper uit de molen en eventueel enkele
druppels Tabasco en Worcestershire saus bij te doen. Meng alles goed en
vorm er een rol mt een doorsnede van 4 centimeter van. Verpak de rol in
folie en leg hem in de koelkast om op te stijven.
Maak de biefstuk droog met keukepapier. Wrijf ze in met wat grof gema-
len zwarte peper en bestrijk ze met wat (olijf)olie. Rooster de biefstuk on-
der een zeer hete grill in 6 min. aan weerstzijden bruin. U kunt natuurlijk
ook de contactgrill of het eenvouddige ijzeren grillplaatje gebruiken om
de biefstuk te roosteren. Vergeet dan niet om ook het metaal waarop het
vlees wordt gelegd te bestrijken met wat olie, omdat het vlees er anders
aan vast blijft „kleven". Bestrooi de biefstuk na het roosteren met een
beetje zout. Leg de geroosterde biefstuk op een voorverwarmde schaal
en leg op elk biefstukje een plakje kruidenboter.

Bereidingstijd: 5-10 min. - Energie per portie: ca. 2280 kj (550 kcal).

De
Snoekbaars
In samenwerking met de VW organi-
seerde de hengelaarsvereniging De
Snoekbaars de laatste uit een serie van
drie viswedstrijden. Het aantal deelne-
mers bedroeg 23 die in totaal 75 vissen op
het droge haalden met een totale lengte
van 14,12 meter.
De uitslag was als volgt: 1. H. Golstein,
Vorden, 20 stuks, 4 m; 2. G. Bosman,
Hengelo, 14 stuks, 2,41 m; 3. D. Gotink,
Hengelo, 11 stuks, 2,01 m; 4. A. Golstein,
Warnsveld, 11 stuks, 2 m.
Eindklassement over drie wedstrijden:
1. H. Golstein, Vorden, 448 punten; 2. B.
Bumkes, Hengelo, 428 punten; 3. A.
Golstein, Warnsveld, 428 punten. De
prijzen werden uitgereikt door VW-be-
stuurslid G. van Zeeburg.

Openbare
bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de openba-
re bibliotheek.
Smith, Wilbur Als een adelaar in de
lucht. Paton, Alan Blank en zwart. Geel,
Rudolf Een gedoodverfde winnaar. Eind-
station Haltern 1945. Percy, Walker Vorst
der duisternis. Orbach, Susie Wat willen
vrouwen eigenlijk? Jackson, Michael
Moonwalk. Brinkhorst, L.J. Grondlijnen
van Europees recht. Ellis, Albert Leven
met moeilijke mensen. Veenhof, Joh. G.
De verschoppeling. Raes, Hugo De strik.

WEEKENDAANBIEDING

Room boter
croissants

Vanvugt, Ewald De val van Bal i. Van den
Berghe, Gie Met de dood voor ogen. Jong,
L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in
de Tweede Wereldoorlog, deel 12, band l
en 2. Meester, Mylène Uit balans.

Agenda
Augustus
13 Stichting HAM-party: Caraïbisch

strandfeest 'Beach Party'
16 Jong Gelre, avondfïetsvierdaagse

Start tussen 18.30 en 20 uur vanaf het
Dorpscentrum

17 Jong Gelre, avondfïetsvierdaagse
18 Jong Gelre, avondfietsvierdaagse
19 Jong Gelre, avondfietsvierdaagse
28 Jong Gelre, regionaal klootschiet-

toernooi, start vanaf café De Bogge-
laar (13 uur)

September
2 Jong Gelre, uitwisseling met PJGO-

afdeling Heino (in Vorden)
3 Jong Gelre, uitwisseling
4 Jong Gelre, uitwisseling
6 HVG afdeling dorp: fietstocht
8 Bejaardenkring: Dorpscentrum
8 Dorpscentrum: Tiroleravond
9 Dorpscentrum: Tiroleravond

14 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen:
bijeenkomst

17 Klootschiettoernooi van de gemeen-
te Vorden; start vanaf café Schoen-
aker

21 HVG dorp: begin seizoen
22 Bejaardenkring: Dorpscentrum
23 Linde: Volksfeest
24 Linde: Volksfeest
25 De Achtkastelenrijders: Hersttoer-

tocht
27 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen:

koffiemiddag

f 0,90
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

VORDEN

organiseert voor de 10e keer de

AVONDFIETS
VIERDAAGSE

van 16 t/m 19 augustus, afstanden 20 en 35 km.
Inschrijving en start tussen 18.30 en 20.00 uur
vanaf het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6,
Vorden.
Er is een beker beschikbaar gesteld voor de
grootste groep deelnemers.
Om voor een herinnering in aanmerking te
komen moet men 3 avonden meefietsen.

Inschrijfgeld: f 6,- p.p. en f 5,- p.p. voor
leden en kinderen beneden 14 jaar.

t» aat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink. Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en
zaterdag 11,12 en 13 augustus

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

vers
gesneden
snijbonen

500 gram 2,50
Maandag 15 aug.

RMVJKLARE

ANDIJVIE
500 gram

95

Dinsdag 16 aug.
PANKLARE

SPITSKOOL
500 gram

95

Woensdag 17 aug.

RANKLARE

RODE KOOL
500 gram

95
Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Wilt U het verschil proeven van brood
van de man die zelf bakt, en dat
andere? Koop dan eens brood bij
Bakker Oplaat. Dan proeft U
het verschil.

WEEKENDAANBIEDINGEN:

Bolussen 6VOor4,00
KTGntSDOllen 6 halen, 5 betalen

Gevulde boterkoek nu 4,75
Gemberpenseetaartje nu 4,75
Weekend Bavaroistaartje nu 6,25

Debakkef
die zelf
elke dag
vers bakt

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

WEEKEND SPECIALITEITEN

Ham-prei salade

1,65

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Boter-
100 gram

100 gram U/89

Snijworst ioogr

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne, 1 kilo 6,95

grove, 1 kilo */fWW

Schouderkarbonades
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

TEL. 1470 6,95
VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

iküo 15,90
Priklapjes
iki,o 14,90

Bami + Nasi 6,25
Succadelapjes 1 kNo 16,90

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Borstlapjes
mager, 1 kg

Fotohome
maakt je
vakantie

onverg
Voor 49 rent

per foto.

kwaktxt voor uw toto

KLEURENFILMS SPOTGOEDKOOP.

Kleurenfoto's van Fotohome zijn

prima. Kijkt u maar in het juli-num-

mer van de Consumentengids.

Ook de 8 Gold Awards van Kodak

bewijzende perfectie. Fotohome

ontwikkelt alle merken foto-

rolletjes. En zorgt voor de mooiste

foto's. Tegen de scherpste prijs.

Klein formaat (9x13 cm), 49 cent.

30% groter, 59 cent. En s u pergroot

voor slechts

69 cent!

)AMES WATTWEG 68. 3I33 KK VLAARDINGEN. (OIO)-4344422.

d KLEINBEELD 135/24 POCKET HO/24 'NSTAMATIC 126/24

Sig. Spec. Braam
U W F O T O H O M E - D E A L F . R :

- Burg. Galleestraat 10a - VordenSig. Mag.Tante Pietje - Dorpsstraat 17a - Ruurlo



DANKBETUIGING

Voor uw blijk van medeleven
en belangstelling die wij zo-
wel persoonlijk als schriftelijk
mochten ontvangen na het
overlijden van onze zorgzame
vader, groot- en overgroot-
vader

Hendrik Wesselink

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Namens de familie Wesselink
"Hakkerij"

Vorden, augustus 1988

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en
kado's, die wij bij ons huwe-
lijk mochten ontvangen.

Henk en Maria
Berendsen

Heideweversweg 2a,
Hengelo Gld.

Wij willen graag iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen, kado's en kaar-
ten die wij bij ons 25-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

AREND EN AALTJE
MEGELINK

Ruurlo, augustus 1988
Ruiterboschweg 5, 7261 LS.

Weekblad Contact
graag en

goed gelezen

Jan Klein Lenderink
en

Gracia Zweverink

gaan trouwen op donderdag 18 augustus
1988 om 11.00 uur in he t̂ gemeentehuis
van Vorden.

Ons huwelijk zal daarna worden ingeze-
gend door Ds. Westerink om 15.00 uur in
de Hervormde Kerk te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot
18.00 uur in zaal "de Herberg", Dorps-
straat 10 te Vorden.

Voor Uw medeleven betoond na het onverwachte
heengaan van onze lieve kleinzoon

LARS GEERKEN

betuigen wij onze oprechte dank.

Augustus 1988

Fam. J. F. Geerken,
Onsteinseweg 8

<> Wichmond, 18 augustus 1988

^y &• &• 4r jy\

In p/aafó van kaarten

Gerard ten Have
en

Gea Hiddink

gaan trouwen op vrijdag 19 augustus om
10.45 uur in het gemeentehuis te Hen-
gelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Hen-
gelo Gld.

Dagadres: zaal Concordia, Raadhuisstraat
36 te Hengelo Gld.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 16.30 tot 18.00 uur.

Liever geen planten of bloemen.

Ons adres is:
Wichmondseweg 43
7255 KZ Hengelo Gld.

Heden werd uit ons midden weggenomen mijn lieve
vrouw, onze moeder en oma

JOHANNA GERRITSEN-ONSTENK
echtgenote van J. B. Gerritsen

op de leeftijd van 87 jaar.

Vorden: J. B. Gerritsen
J. B. Gerritsen-Gerritsen

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

Vorden: H. Gerritsen

Amsterdam: Jan Hendrik Wansink

7251 XE Vorden, 10 augustus 1988
Storm v. 's-Gravesandestraat 17

Mijn vrouw is opgebaard in het uitvaartcentrum "Mo-
nuta", het Jebbink 4a te Vorden.
Gelegenheid tot afscheid nemen op maandag 15
augustus van 12.15 tot 12.45 uur, waarna aansluitend
om 13.00 uur de teraardebestelling zal plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in het uitvaartcentrum van de "Monuta".

KEURSLAGE

Na een liefdevolle verzoryii 19 in bejaardencentrum
"Maria Poste!" is na een geduldig gedragen lijden van
ons heengegaan, onze lieve man, vader, groot- en
overgrootvader

HENDRIKUS WILHELMUS MULLINK
echtgenoot van Ca rol i na Maria Wiggers

op de leeftijd van 85 jaar.

Keijenborg:

Vorden:

Vierakker:

Lochem:

Vorden:

Zeddam:

Haarlem:

Lichtenvoorde:

Vorden:

Gaanderen:

7256 AX Keijenborg
6 augustus 1988
Pastoor Thuisstraat 6

De begraf.enis heeft op woensdag 10 augustus
plaatsgevonden op het RK kerkhof te Kranenburg.

C. M. C. Mullink-Wiggers

Herman en Maria Mullink

Annie en Theo Leisink

Jan en letje Mullink

Hennie en Bennie
Rouwenhorst

Ada en Harry Evers

Antoon en Marjan Mullink

Henk en Thea Mullink

Bennie en Gerda Mullink

Carolien en Tonny
Boerkamp

Klein- en achterkleinkinderen

Na nog genoten te hebben van haar 90e verjaardag
op 19 juni j.L, is heden tot ons verdriet van ons heen-
gegaan, onze lieve moeder, oma en oud-oma

FREDRIKA JOHANNA
KIESKAMP-KAMPERMAN

Heerlen ^D. Uyterschout-
Kieskamp
H. Uyterschout

Apeldoorn: F. J. Spijker-Kieskamp

è-l. Spijker
n- en achterkleinkinderen

Vorden, 6 augustus 1988
Huize "De Wehme"
Nieuwstad 32

Correspondentie-adres:
H. Uyterschout
Vlotstraat 25
6417 CA Heerlen

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
woensdag 10 augustus in het crematorium te Dieren.

Gordijnrails
e. d.

Hubo Dolphijn
Ruurlo - tel. 1368

VOOR HET WEEKENDRECEPT:

Bief stuk
250 gram

6,95
••••MAANDAG 15 AUGUSTUS

Speklappen
per kg 6,98

DINSDAG 16 AUGUSTUS:

Verse worst
500 gram 4,98

Hamlappen
500 gram 5,98

WOENSDAG 17 AUGUSTUS:

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

Rundergehakt
500 gram 5,98

Een specialist is iemand die
iets anders brengt dan een an-
der. De Keurslager is een spe-
cialist op barbecue-terrein. Ga

er heen als U een vuurtje wilt
ontsteken. Hij heeft ook

voor U iets aparts!

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Gek. achterham ^
100 gram fc

Snijworst -i -70
100 gram l / / ̂

immmmmm
Dit weekend
extra
voordelig:SPECIAL

Kipfilet | Rollade-
schijven

•
100 gram

2,25

gevuld met
asperges

5 halen -
4 betalen

KEURSLAGER VLOGMAN

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelieu
siemerinlc
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Wij kunnen u weer voldoende

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

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

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Na een langdurige ziekte is toch nog onverwacht
overleden mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder

JANTJEN LENDERINK
echtgenote van E. J. Wasseveld

op de leeftijd van 57 jaar.

Vorden: E. J. Wasseveld

Lochem: E. J. Wasseveld
R. Wasseveld-Boerstoel

Vorden: J. H. Bijen-Wasseveld
Th. Bijen

Vorden: H. J. Wasseveld

7251 NB Vorden, 7 augustus 1988
Zelledijk 9

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal wor-
den gehouden op donderdag 11 augustus om 10.15
uur in de Monuta Stichting, Het Jebbink 4a te
Vorden.
Daarna zal de teraardebestelling om 11.00 uur plaats
vinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in zaal
Schoenaker, Ruurloseweg 64, Vorden.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
geven wij kennis van het overlijden van onze lieve en
zorgzame moeder

TONIA WILHELMINA GROOT JEBBINK
weduwe van H. Klein Winkel

op de gezegende leeftijd van 85 jaar.

Holten: H. J. Harmsen-Klein Winkel
E. H. Harmsen

Vorden: L. H. Klein Winkel
H. W. Klein Winkel

7251 NA Vorden, 4 augustus 1988
Beunkstege 2

De begrafenis heeft plaatsgevonden op 9 augustus
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na een periode van ziekte heeft de Heer tot Zich ge-
nomen mijn lieve vriendin, onze zorgzame moeder en
oma

GRADA HENDRIKA STEENBLIK-BEUZEL
weduwe van F. Steenblik

op de leeftijd van 58 jaar.

Vorden:

Garmerwolde:

B. Bargeman

F. A. Steenblik
A. A. van Ramshorst
Gabriëlle
Alfred
David

7251 HJ Vorden, 6 augustus 1988
Wilmerinkweg 1

Correspondentie-adres:
Dorpsweg 61
9798 PD Garmerwolde

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
"Monuta", het Jebbink 4a te Vorden, waar woensdag
10 augustus van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid is
tot condoleren en afscheid nemen.
De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
11 augustus om 12.00 uur in de Hervormde Kerk te
Vorden, waarna om 13.00 uur de teraardebestelling
zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Heden is na een moedig gedragen lijden rustig van
ons heengegaan onze geliefde schoonzuster en tante

GRADA HENDRIKA STEENBLIK-BEUZEL
woduwe van F. Steenblik

op de leeftijd van 58 jaar.

Warnsveld:

Hengelo (Gld):

Stoney Creek:
(Can.)

Hengelo (Gld):

Vorden:

Hengelo (Gld):

Hengelo (Gld):

Vorden, 6 augustus 1988

F. J. Heuvelink-Steenblik
H. J. Heuvelink

G. Norde-Steenblik
G. Norde

D. J. Steenblik
D. Steenblik-Heuvelink

J. A. Steenblik
H. Steenblik-Pelskamp

H. Steenblik
J. H. Steenblik-Riefel

A. Harmsen-Steenblik
A. J. Harmsen

A. Steenblik
B. J. Steenblik-Zeevalkink
Neven en nichten

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden
van ons geachte lid

MEVR. G. H. STEENBLIK-BEUZEL

op de leeftijd van 58 jaar.

Bestuur en leden
Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
afd. Vorden

Vorden, 6 augustus 1988

Na een liefdevolle verzorging in Huize "Villa Nuova"
te Vorden is van ons heengegaan onze medebewoner

REMKO HOLLEN

op de leeftijd van 80 jaar.

Namens de bewoners
en medewerkers
"Villa Nuova"

Vorden, 5 augustus 1988
Zutphenseweg 73

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats-
gevonden.



De laatste
linnenschoenen
nu extra
voordelig!

WULLINK VORDEN
DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1342

voor de allerbeste schoen

't winkeltje in brood en banket

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

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaaten helder gezichtsveld inde
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martei
steeds doeltrefftnill

Zutphenseweg 9 - Vorden -Tel. 05752-1272

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om /ijn u i t s t ekende keuken.
'n U n i e k e gelegenheid voor uw l a m i l i e d i n e r .

NIEUWE
AARDAPPELS

Het fefeJBor verxderc/
van eengóecfeaantylK/.
Oot worde fjf'&we ftyit

naar

KD£N!

Schoolboeken bestellen

LOGA bellen
Tel. 3100

Auto-Motor rijles?
Bovag Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

met
Televisie

reparaties
direct

naar

i- uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

V/oer-
bedekking

Hubo Dolphijn
Ruurlo- tel. 1368

FINALE l 3 DOLLE DAGEN

OPRUIMING
DEZE 3 DAGEN KUNT U DUBBEL PROFITEREN VAN
ONZE GRANDIOZE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN

RUNDLEDEREN HOEKKOMBINATIES (IN 5 KLEUREN), 3 + 2zus

HOEKKOMBINATIE IN DE WONDERSTOF LAMARA, 3 + 2 zus

BROODKAST 1,70 MTR BREED IN BLANK OF DONKER EIKEN

WANDMEUBEL BLANK GELAKT EIKEN MET TV INSCHUIFDEUR

KAASKASTEN IN BLANK OF DONKER EIKEN, DIVERSE UITVOERINGEN

EIKEN BANKSTELLEN MET DRALON VELOURS KUSSENS

S LA A PK A M M ER IN EIKEN, LEDIKANT 140/200 + 2 NACHTKASTJES

SCHUIFDEURKASTEN 2-DEURS IN: WIT, BRUIN OF GRENEN

VANAF 2650,

ÉÉNMALIG 21 OU,

+7S6VOOR l 498f

2&a6VOOR 1998,

VANAF 859f

VANAF l 598,

VANAF 729f

VANAF l 95,

PfTRIET FAUTEUILS VANAF 1 1 2,50

VUREN LEDIKANTEN 90/200 VANAF 1 89,-

EIKEN FAUTEUILS VANAF 359,-

LEKTUURBAK BLANK GELAKT, MASSIEF EIKEN 77,50

ZADELZITSTOELEN BLANK OF DONKER EIKEN 1 75, —

• GRATIS RESERVERING VOOR LATERE LEVERING
• RUIM 8000 m2 MEUBELTOONZAAL
• RUIME KOLLEKTIE SLAAPKAMERS, MATRASSEN ETC.
• MERKTAPIJT, UIT VOORRAAD

LEVERBAAR VOOR SCHERPE PRIJZEN
EN GRATIS LEGGEN

• WONINGTEXTIEL, ZIE ONZE ETALAGES

KOOP NU KWALITEITSMEUBELEN
VOOR EXTRALAGE PRIJZEN

ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL 05752-1514

ATELIER "MARGA1

zoekt i.v.m. toenemende drukte

thuisnaaister
met ervaring in het vervaardigen
van gordijnen.

Voor inl.: 05753-1182 na 19.00 uur.

Autoschade
TheoTerwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Adverteren kost geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!

UNIEK IN NEDERLAND!!!

Alles onder één dak:

MEUBELS voor huis, kantoor
en kantine tegen
BODEMPRIJZEN

Verbaas u zelf bij:

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

Alle dagen geopend

een dakgoot vernieuwen
kan iedereen!

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we" maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

__ Burg Galleestraat 60

f m 7251 EC Vorden

fons jansen iee°°no5752 2637

erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

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

Eliesen ruimt op!!!
Diverse koopjes op
beeld en geluid, wassen,
koelen, vriezen o.a.
2 grootbeeld kleuren tv met teletext a 1 499,

2 grootbeeld stereo teletext a 1 599,

3 55 cm stereo teletext a 1 599,

2 51 cm handbediening ktv a 749,

3 51 cm afstandbediening a 998,

21 diverse video's (VHS) met afstandbediening vanaf 84o,

1 Nordmende VHSC camera 1 898,

1 Sony 8 mm camera en een af speler vooi

5 diverse andere camcorders VHS. VHSC 8 mm, aktieprijs

kleuren tv vanaf

stereomodel voor

1 3 verschillende COMPACT diskspelers vanaf

1 2 diverse stereosets met dubbelcassette en boxen vanaf

1 eiken stereo meubel

soundmixers vanaf

1 3 diverse magnetronovens vanaf

DIVERSE KOOPJES IN LICHTBESCHADIGDE
KOEL/VRIES/WAS/KOOK APPARATEN

Stofzuigers vanaf

379,
449,

399,
Zi59,
879,
499,

4 nieuwe herenfietsen, overjarig model
2 jongensfietsen, 1 meisjesfiets vanaf 8 jaar

VOOR ELK AANNEMELIJK BOD

1 inruil Atag fornuis

1 inruil Miele wasautomaat

NA 9 AUGUSTUS
DIVERSE INRUIL KTV

Emmerikseweg 46. Baak

149,—

249,-
295,



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 11 augustus 1988

50e jaargang nr. 19

'Beach-party', caraïbisch Zondag 14 augustus

De presentatie van deze avond is in handen van de bekende danser/zanger/entertainer Dohald Jones. Kaarten zijn t/m a.s. vrijdag in
voorkoop verkrijgbaar bij de VVV ie Vorden en Lochem en bij eetcafé 'De Herberg'. Aan de kassa kosten de kaarten een knaak meer.

Wim Vruggink schutterskoning '88
van de buurtvereniging Delden
Om wat meer mensen te trekken en dan
met name ook oud-Deldenaren, heeft
het bestuur van de buurtvereniging Del-
den dit jaar wat betreft het traditionele
buurtfeest, voor een andere formule ge-
kozen. Dat hield in dat het vogelschieten
niet meer op de zaterdagmiddag plaats
vond maar zaterdagavond nabij café 't
Zwaantje. Tussen de bedrijven door kon
men zich tegoed doen aan de barbecue.
De opkomst was goed.
De overige spelen alsmede de spelletjes
voor de kinderen werden wel in de mid-
daguren verwerkt.

Wim Vruggink slaagde er in om tijdens
het vogelschieten schutterskoning te

worden. Uit handen van voorzitter Dick
Regelink kreeg hij de 'kroon' aangebo-
den.
De uitslagen van de diverse spelen waren
als volgt.
Vogelschieten: 1. W. Vruggink (schutters-
koning); 2. H. Scheffer, rechteivleugel;
3. W. Zweverink, linkervleugel; 4. M.
Weenink, kop; 5. R. de Beus, staart.
Schieten vaste baan: 1. G. Rossel; 2. J.
Wormgoor; 3. A. Mulderije.
Schieten vrije baan: 1. A. Mulderije; 2. D.
Besselink; 3. G. Rossel.
Fietsen: l. D. Regelink; 2. A. Eggink; 3.
H. Eggink.
Korfbalgooien: 1. H. Broekgaarden; 2. M.
Vruggink; 3. H. Broekgaarden.

Sjoelen: 1. A. Mulderije; 2. en 3. Rina

n: l . Karin Kamphorst; 2. Ria
Maaldennk; 3. Hanneke Vruggink.
Klootgooien: 1. en 2. H. Broekgaarden; 3.
M. Vruggink.

Kinderspelen. Vlaggetjesspel (kinderen 5
tl m 7 jaar): 1. Ronald Scheffer; 2. Marie-
ke Rossel; 3. Marieke Vruggink.
Zak/open (8-10 jaar): 1. Iris Weesjes; 2.
Thomas Bleumink; 3. Roy ten Barge.
Fietsen (l 1-13 jaar): 1. Jan Groot Enze-
rink; 2. Heidi Vruggink; 3. Martijn Wees-
jes.
Stoelendans: 1. Heidi Vruggink; poedel-
prijs Erik Bloemendaal.

Fietsrit
Zaterdagavond is onder mooie weers-
omstandigheden de door de Oranjecom-
missie Medlertol georganiseerde oriën-
teringsrit per fiets gehouden. De rit was
uitgezet in de omgeving van 't Medler, de
Wiersse, Barchem en de Wildenborch.

Onderweg werd een frisdrank aangebo-
den en moesten enkele vragen worden
beantwoord.

Vice-voorzitter H. Geerligs reikte na
afloop bij café Eykelkamp de prijzen uit
aan de aanvoerders van de groepen t.w.
Reinier Groot Nuelend, Jan Keurentjes,
Harrie Eggink, Reinier Hendriksen,
Hendrik Bogchelman, Ineke Berentsen.

Jeugd-
wielrennen
Zaterdag jl. is de jeugd van RTV Vierak-
ker-Wichmond naar Hoenderlo ge-
weest waar landelijke wedstrijden wer-
den verreden.
Bij de 12-jarigen eindigden Lars Vos als
achtste en Marjan de Greef als elfde. Bij
de 13-jarigen reed Edwin Maalderink
naar een zesde plaats en Michiel van de
Aan werd vijftiende. Rembrandt Da-
men moest genoegen nemen met een
vijftiende plaats bij de 14-jarigen.
Er was ook nog een wedstrijd voor nieu-
welingen. Ralf Vos reed een zeer sterke
wedstrijd en eindigdee van de tachtig
renners als zesde.

PolitiQvaria GROEP VORDEN

Dinsdag 2 augustus 1988 werd er wede-
rom een snelheidscontrole gehouden in
Vorden. Zowel op de Hengeloseweg bui-
ten de bebouwde kom als op de Zut-
phenseweg binnen de bebouwde kom
werd gecontroleerd. De hoogste snel-
heid buiten de kom was 117 km/uur en
binnen de kom was de hoogst genoteer-
de snelheid 78 km/uur. In totaal werden
er 16 bestuurders bekeurd.

Woensdag 3 augustus 1988 vond er op de
kruising Ruurloseweg/Schuttestraat een
aanrijding plaats tussen een fiets en een
personenauto. De exacte toedracht is on-
duidelijk want beide bestuurders spre-
ken elkaar tegen.

Donderdag 4 augustus 1988 werd er door
een inwoonster van Vorden bij de politie
aangifte gedaan van diefstal van kleding
en handdoeken van de waslijn. Een en
ander moet gebeurd zijn in de nacht van
woensdag 3 op donderdag 4 augustus.
De diefstal vond plaats aan Het Stroo te
Vorden.

De dader van de graffity is door de politie
opgespoord. De dader bekende graffity
te hebben gemaakt op o.a. het stations-
gebouw, een abri en een schoolgebouw.
Tegen de dader zal proces-verbaal wor-
den opgemaakt en de schoonmaakkos-
ten zullen voor zijn rekening zijn.

Diploma-
zwemmen
Een dezer dagen vond in het zwembad
In de Dennen weer een aantal malen dip-
lomazwemmen plaats voor alle zwem-
diploma's. Na het vooraf gehouden
proefzwemmen konden 30 kandidaten
tot het examen worden toegelaten. Zij
slaagden allen. De examens stonden on-
der leiding van chef-badmeester Martin
Westerik welke met zijn assistenten ook
de opleidingen verzorgden.

Na afloop ontvingen 13 kandidaten het
A-diploma, 6 het B-diploma, 9 het basis-
diploma en tenslotte 2 hun zwemvaar-
digheidsdiploma I en II. De heer W. Dol-
phijn uit Ruurlo was als toezichthouder
aanwezig.
Dat de aanpak van de opleidingen van
een gedegen kwaliteit is, blijkt uit het feit
dat een aantal kandidaten binnen een
week twee diploma's behaalden. Vol-
gens Martin Westerik is ook de bezet-
tingsgraad van de zwemlessen opmerke-
lijk goed te noemen voor een buitenbad.
"In totaal volgen 84 personen de zwem-
lessen of hebben reeds dagelijks de
zwemlessen gevolgd. Dat is duidelijk
meer dan vorig jaar. De belangstelling is
zodanig dat wij momenteel nog 20 perso-
nen op de 'wachtlijst' hebben staan. De
zwemlessen worden ook gevolgd door
personen van buiten Vorden", aldus
Martin Westerik.

In totaal hebben dit seizoen 83 kandida-
ten een zwemdiploma behaald. Vanaf
1975 bedraagt dit aantal 3.883. Dit sei-
zoen zal er nog twee keer diplomazwem-
men plaatsvinden te weten op vrijdag 19
augustus voor A en B en vrijdag 2 sep-
tember voor alle zwemdiploma's. Opga-
ve hiervoor is vanaf heden aan het bad
mogelijk.

Achtkastelenrit 4In de ReepV
De Vordense aanspanning 'In de Reep V organiseert zondag 14 augustus
de traditionele Achtkastelenrit. Het woord zegt het al, een rit met aan-
spanningen langs de acht Vordense kastelen.

De deelnemers worden zondag tussen
8.00-9.30 uur op de weide nabij kasteel
Vorden ontvangen. Daar vindt om 8.30
uur tevens de jurering plaats.
Tegen de klok van half tien vindt de indi-
viduele start plaats, waarna om 10.30 uur
bij kasteel de Wiersse een zgn. sherry-
stop wordt gehouden.

Vanaf 12.00 uur vindt er in de weide voor
het kasteel Vorden de lunch plaats, waar-
na om 13.30 uur de prijsuitreiking zal
worden gehouden. Tussen 16.00 uur en
16.30 uur zal de stoet in stap door het
dorp gaan; voor Hotel Bakker zal de jury
uitleg geven over de diverse aanspannin-
gen. In totaal zullen plm. 140 historische

aanspanningen in Vorden aan de start
verschijnen. De rit, een der grootsten in
ons land, telt mee om het kampioen-
schap van de N.B.V.A.P. Het bestuur van
'In de Reep'n' is de landgoedeigenaren,
pachters e.a. zeer erkentelijk dat over
hun grondgebied gereden mag worden.
Ook hebben een groot aantal sponsors
deze Kastelenrit mede mogelijk ge-
maakt.

Route
De route ziet er als volgt uit: voor het
kasteel Vorden rechtsom - r. Schutte-
straat; 1. Onsteinseweg - gele pijlen vol-
gen 't Onstein - r. Ruurloseweg - 1.

Wiersser Allee - gele pijlen volgen kas-
teel de Wiersse - Sherrystop - r. Schone-
veldsdijk -1. Wiersserbroekweg - r. Mos-
selseweg - 1. Wildenborchseweg - N i j -
landweg - gele pijlen volgen kasteel Wil-
denborch - Wildenborchseweg - r. Oude
Zutphenseweg -1. Almenseweg -1. Bur-
gemeester Galleestraat - r. Stationsweg
- de Horsterkamp - 1. oprit kasteel Vor-
den (lunch). Voor kasteel Vorden rechts-
om het rozenperk - r. Schuttestraat - r.
Schimmeldijk - 1. Waarlerweg - gele pij-
len volgen kasteel Kiefskamp - Hilfe-
rinkweg - Deldenseweg - 1. fietspad
Rondweg -1. Eldersmaat - r. Baakseweg
- Kruisdijk - 1. Zutphenseweg - r. Riet-
gerweg - r. Gazoorweg.

I l ier wordt de stoet geformeerd, daarna
in stap langs kasteel den Bramel - Al-
menseweg - Burg. Galleestraat - Dorps-
straat-- kasteel Vorden.

Nieuwe
exploitant
De Boggelaar
Op donderdag l september gaat wegres-
taurant 'De Boggelaar' over in handen
van de heer Wortelboer uit Eerbeek.
De nieuwe eigenaar is voornemens om
in eerste instantie de kwaliteit te optima-
liseren. Op den duur is ook een uitbrei-
ding van 'De Boggelaar' denkbaar. De
nieuwe exploitant denkt daarbij vooral
aan een uitbouw van de restaurantfunk-
tie, met name als er geen partijen worden
gehouden.
Momenteel is de heer Wo^lboer mana-
ger van het AC-restaurawWn 't Harde.
Hij zal met zijn gezin bij de zaak gaan
wonen.

Kinder-
vakantiespelen
Woensdagmorgen 17 augustus wordt op
het terrein aan het Wiemelink begonnen
met de kindervakantiespelen. Deze spe-
len worden georganiseerd door de Stich-
ting 'Kindervakantiespelen'. Het onder-
werp van deze spelen zal zijn de 'Acht-
kastelen van Vorden'.
Na het zingen van het Vordense volks-
lied op deze woensdagmorgen zullen de
kinderen vol enthousiasme aan het werk
kunnen gaan met het bouwen van de kas-
telen.
's-Middags wordt de jeugd verrast met
een optreden van de clown Menzino.

Donderdagmorgen zal tussen het bou-
wen en het knutselen door de politie een
optreden verzorgen.
Vrijdagmorgen zal rond de klok van tien
met de voorbereidingen voor de play-
back-show worden begonnen, waarna 's
middags de 'echte' playbackshow zal
plaats vinden. Aan het eind van die mid-
dag komt de Vordense vrijwillige brand-
weer zijn kunsten vertonen bij het 'plat-
branden' van de gemaakte bouwwerken,
's Avonds zullen de diverse medewer-
kers onder het genot van een drankje nog
een poosje bij elkaar komen om over de-
ze vakantiespelen na te praten.
De 'Stichting Kindervakantiespelen' is
op alles voorbereid en heeft als alterna-
tief ook een 'regenprogramma' klaar
liggen.
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Y\C^ Verkoop op 11 - 12 - 13 augustus

De allerlaatste
klappers

van 89,50 voor 35,—

van 99,- voor 35,—

van 55,- voor 25,—

9,95
15,-

damesblouses
damesrokken
damessweaters
kindercoltrui van 27,50 voor
meisjes-ballonrokje van 35,- voor
katoenen jongensbroek

van 45,- voor 1 5,—

bedrukte T-shirts voor jongens
van 8,95 voor 3,50

herentruien van 79,95 voor 29,95
herenoverhemden korte mouw 19,95
spijkerbroeken van75,- V00r 35,-
sweaters van55,- voor 12,50
'clack' herenveterschoen

van 59,90 voor 39,—

damessandalen vanaf 19,-
sportschoenen vanaf 17,50
meisjesschoenen van 99,90 voor 49,-

diverse kinderschoenen sterk afgeprijsd

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

Verdien
nu veel
geld!

Kom beslist
nog even
kijken, want
het loont
de moeite

O*.



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

• TE KOOP: Haverstro van
land. H. Rietman, Elders-
maat 1, tel. 1655.

• CURSUSSEN ENGELS in
Vorden. Gaat U volgend jaar
met vakantie naar Engeland
of Noord-Amerika? Leer nu
Engels. In september begin-
nen in Vorden dag- en avond-
cursussen. Conversatielessen
voor beginners en gevorder-
den. De nadruk wordt gelegd
op het leren spreken en ver-
staan. Lesgeld f 40,- per
maand.
Inl. en opgave bij: J. A. Kooy,
Nieuwstad 18a, Vorden, tel.
05752-1443.

• SPAANSE CONVERSATIE-
LESSEN
In september beginnen in
Vorden Spaanse taalcursus-
sen voor beginners. Lesgeld
f 10,- per uur.
Inl. tel. 05752-1443.

• GEVRAAGD: zelfstandige
hulp in de huishouding, 1 a 2
morgens in de week.
Tel. 05752-6439.

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

• GEVRAAGD: pony om te
berijden, evt. te verzorgen.
Tel. 05752-2022.

•
• Gehuwde vrouw, 37 jaar,
ZOEKT WERK tijdens school-
uren. Voorkeur gaat uit naar
het winkelbedrijf. Hierin 121/2
jaar zelfstandige ervaring.
Brieven onder nr 88/19-1.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard +
gevelkachel. Tel. 05450-
93934.

TE KOOP: Boerenkool,
spruitkool en bloemkoolplan-
ten. Prei, andijvie, sla, bies-
look, groenlof en knolraap-
planten. Selderie en peter-
selie.
Jonge konijntjes, kleurdwerg-
jes en cavia's.
D. KLEIN GELTINK
Schuttestraat 1, Vorden, tel.
05752-1498.

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H.Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

' . telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

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

Malsovit-brood, Malsovit-
Maaltijd-Koeken en
Malsovit-Koffiekoekjes
zijn excl. verkrijg-
baar bij

Echte Bakker
VAN ASSELT
/nll'HI NSfWFG 18 VOHDfN III 1384

heeft het vers voor U gebakken!

Hang-leg
kasten

Hubo Dolphijn
Ruurlo - tel. 1368

GE;M i\r
VORDEN

hinderwet

Openbare kennisgeving verzoek om vergunning
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
12-8-88 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandag-
avonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00
tot 21.00 uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:

de heer G. W. GROOT ENZERINK, Deldensebroek-
weg 21, 7251 RD Vorden, om vergunning tot het uit-
breiden van de bestaande inrichting met een mest-
bassin van rubbermateriaal met twee canvaslagen
voor de opslag van rundveemest.
Datum verzoek: 15 juli 1988. Adres van de inrichting:
Deldensebroekweg 21, kadastraal gemeente Vorden,
sectie N, nummer 75.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de
vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand na de dagtekening van deze kennisgeving
schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebe-
stuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede
ter inzage gelegd. Een ieder kan ook mondeling in
persoon of bij gemachtigde bezwaren inbrengen op
verzoek tot 29 augustus 1988. U gelieve daarvoor
een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrfit indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuur worden ingediend.

Beroep tegen de op het verzoek genomen beschik-
king kan later, behalve door de aanvrager en de advi-
seurs, slechts worden ingesteld door degene die bin-
nen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling be-
zwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) be-
zwaren in te dienen.

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestel 42.

Vorden, 8 augustus 1988.

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

GEMEENTE
VORDEN

hinderwet

Openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
12 augustus 1988 op werkdagen van 9.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maan-
dagavonden in het Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. dhr H. G. M. Helmink, de Eldersmaat 3, 7251 RJ
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
de bestaande inrichting met een open mestbas-
sin van hout voor de opslag van rundveemest,
adres inrichting de Eldersmaat 3 te Vorden;

2. dhr D. A. G. Pardijs, Okhorstweg 5, 7251 HG Vor-
den om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf inclu-
sief een afgedekte mestkelder voor de opslag van
rundvee- en varkensmest, adres inrichting Ok-
horstweg 5 te Vorden; en

3. dhr D. J. G. Harmsen, Schimmeldijk 4, 7251 MX
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een agrarisch bedrijf,
adres inrichting Schimmeldijk 4 te Vorden.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er
geen behoefte aan zal bestaan over de aanvraag ad-
viezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te
brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-be-
schikking tegelijkertijd met het verzoek om vergun-
ning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in
het gebied waar de inrichting is gelegen te verwach-
ten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot
gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het
ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter
voorkoming of beperking van gevaar, schade of
hinder.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de
vergunning en/of ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende één maand vanaf 12 augustus
a.s. schriftelijk worden ingediend bij het gemeente-
bestuur. De ingekomen bezwaarschriften worden
mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij ge-
machtigde mondeling bezwaren te mogen inbren-
gen. Dit moet plaatsvinden voor 29 augustus 1988.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuurworden ingediend.

Vorden, 8 augustus 1988.

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

CONCERT
De organist Klaas J. Garms uit Kesteren hoopt op
zaterdag 20 augustus een goed programma te
vertolken op het romantische Properorgel van de
Remigiuskerk te Hengelo Gld.
Het concert zal ongeveer duren van 20.00 tot
21.15 uur. Vanaf 19.30 uur zijn de kerkdeuren
geopend, zodat u zich van een goede en luister-
rijke plaats zult kunnen voorzien.
Tot ziens.

Concertcommissie
Remigiuskerk, Hengelo Gld.

7255 CB Hengelo Gld.
Kerkstraat 17.

GESLOTEN
WEGENS VAKANTIE

van 15 t/m 29 augustus 1988

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

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

H.M.VE
PRIJZEN
DAMES-, HEREN-, KINDER-,
ZOMERCOLLECTIE
En vele artikelen zelfs nog minder
dan de helft.

mode
burg. gallecslraat 3 - vorden

P.S. Al uitgekeken op de zomer?
Wij hebben reeds een groot gedeelte
van onze najaarcollecties binnen.

ZATERDAG 13 AUGUSTUS

BEACH-PARTY
TWEEDE EDITIE!

Caraïbisch strandfeest rondom het stijlvol
verlichte meer bij de familie Graaskamp,
Ruurloseweg 46 te Vorden (t.o. afslag
Lochem).

\
Doorlopend programma m.m.v.:

Steel-show-band HIGH CHAPPARAL
Dansgroep SANKOCHO
Buikdanseres ELFHIA
Limbo/Vuurshows etc.

Aanvang 20.30 uur.
Entree f 15,-.
Voorverkoop f 12,50:
• VW Vorden
• VW Lochem
• Bar "De Herberg" Vorden

Plassen f 0,25

NET EFFE
GEZELLIGER

GRIEKS-ROMEINS
TERRAS

Tapperij-Diskotheek „De Zwaan"
presenteert tijdens de

Hengelose Braderie
het volgende programma.
Woensdag 10 augustus in het café
het Hanska Duo.
In de tuin rodeokampioenschappen
van Hengelo (G) met Bertus de Rodeo-
stier.
Leuke prijzen te winnen, o.a. broeken
van „Wide-Fashion", Derksen.
Donderdag 11 augustus in onze tuin de
topformatie Take it Easy met een gast-
optreden van Jan Holland, bekend van
de hit „Aaaanvalllllen" van de laatste EK.

Tijdens de braderie is onze flitsende
diskotheek geopend.

Tot ziens op de braderie.

Fam. Waenink

AANSTAANDE

KAMERBEWONERS(STERS)
Ledikanten, slaapbankjes, buro's, stoelen,
linnenkasten, matrassen, vele laden- en
opbergkastjes, clubs enz. tegen
bodemprijzen.

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

Alle dagen geopend.

Scheggertdijk 10
Almen Tei.: 05751-1290

HORECA BUITEN CENTRUM
Voor uw feesten van klein tot groot.
Wij verstrekken U gaarne, vrijblijvend, informatie.

Kegelbanen Bowlingbanen Schietkelder Restaurants

Tegen inlevering van deze bon

Vruchten-Bavaroise taartjes
lekker fris

van 7,50 voor

Zie vakantieaanbiedingen in de winkel
i

't winkeltje in vers brood en banket

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

Wij hebben vakantie
van 151/m 29 augustus 1988

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerjnk
oo- opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Tocht voor wat ouderen
en bejaarden

op woensdag 21 september naar onze nieuwe
provincie Flevoland met als hoofddoel Lelystad.
Vertrek 's morgens 8.30 uur Marktplein.
Koff iepauze met gebak in de Ossenstal in Epe.
Hierna een mpoie tocht naar Lelystad. De lunch
is in het mooie luxe hotel Lelystad, waar ook
nog gewinkeld kan worden.
Hierna maken wij de thuisreis langs de haven,
het in aanbouw zijnde zeilend monument
"De Batavia", Veluwemeer, Harderwijk. Over de
Veluwe naar Garderen waar wij de thee- of
borrelpauze hebben.

Plm. 18.30 uur terug in Vorden, waar U in 't
Pantoffeltje een diner wordt aangeboden.
Deze dag kost U alles inbegrepen f 60,- p.p.

Opgave bij: Van Ark-Kluvers, tel. 1318
Hassink, tel. 1332
Helmink, tel. 1514

Namens het Comité,
G. W. Eijerkamp


