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Veel kijkgenot bij Kastelentocht
met historische rijtuigen

Het kijken naar aanspanningen blijkt een aangename bezigheid. Zo ook zondag bij de "Achtkastelen-
rit" die de Vordense aanspanning "In de Reep'n" voor de tiende keer organ^prde. Een evenement
dat uit de gehele omgeving heel wat toeschouwers op de been bracht. Naar sSatting hebben enkele
duizenden de fraaie paarden en de vaak niet minder fraaie rijtuigen bewonderd. De rit was dit jaar
voor het eerst in tweeen gesplist. Een ochtendrit die om half tien nabij kasteel Vorden (gemeentehuis)
begon en die de deelnemers onder meer naar kasteel de Wiersse voerde waar de sherry-stop werd ge-
houden.

Zo rond de klok van twaalf uur was het
gezelschap weer bij kasteel Vorden te-
rug. Hier werd de lunch gebruikt en
was er voor het publiek gelegenheid
om in de weide voor het kasteel de
aanspanningen te bekijken. Hiervan
werd een druk gebruik gemaakt.
Om even bij de paarden te blijven, de
Friezen, de Haflingers, Arabieren,
Gelderse paarden, zij voelden heel
wat ogen en fotocamera's op zich ge-
richt. Natuurlijk ook veel bewonde-
ring voor de talrijke historische rijtui-
gen. De één nog mooier dan de ander.
Daarbij niet te vergeten de dikwijls bij-
zonder fraaie kostuums die de meeste
deelnemers/sters droegen. Een lust
voor het oog. Spiders, wagonettes, ba-
rouches, jachtwagens, parkwagens

om er enkele te noemen, zij waren het
bekijken meer dan waard.
Bijvoorbeeld de fraaie "CheraBancs",
van de heer Kuivenhoven uit Rijns-
burg, getrokken door drie Gelderse
paarden met daarbij twee paarde-
knechten, sprong in het oog.
Geen wonder dag deze voormalige
Nederlandse kampioen in zijn catego-
rie met de eerste prijs ging strijken.
Een bijzonderheid bij deze aanspan-
ning was wel het feit dat de heer Kui-
venhoven het rijtuig zelf heeft ge-
bouwd.
Voor de jury was er deze dag heel wat
werk aan de winkel. Jurylid de heer
Eshuis uit Leutum vertelde dat de jury
het vrij moeilijk heeft gehad bij de
beoordeling. 'Veel aanspanningen de-

den weinig voor elkaar onder. Het was
nl. zeer opvallend hoe de deelnemers
dier en rijtuig hebben verzorgd. Het
zag er allemaal zeer goed uit', aldus de
heer Eshuis die terloops vertelde dat
het jammer was dat er in de loop van
de jaren zoveel oud "gerei" is verdwe-
nen of verbrand. Dingen die men toen
in feite waardeloos vond of "uit de
tijd" maar had juist bij de historische
rijtuigen van zoveel betekenis kunnen
zijn.
Toen de jury haar werk had gedaan, de
prijswinnaars zich aan het publiek
hadden voorgesteld, werd vertrokken
voor het tweede deel van deze "Acht-
kastelenrit". Opnieuw veel publiek
met als hoogtepunt de intocht door
het dorp. De trottoirs stonden stamp-

Si!iH Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Tijdelyke verkeersmaatregelen
In verband met een te houden straat-
feest wordt het gedeelte van de Bon-
gerd, gelegen tussen de huisnummers
6 en 12, op 16 augustus aanstaande af-
gesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers, tussen 18.00 en 23.45
uur.

2. Vergaderingen raadscommissie.
De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 19 augustus a.s.
om 20.30 uur in het gemeentehuis.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
- zbnering Gems Metaalwerken b.v.
- rapport woningbouwprogramme-

ring Gewest Midden IJssel en plan-
ningslijsten nieuwbouw, verbouwing
en verbetering 1987-1991;
- brief CDA gemeenteraadsfractie

over de noodzaak van de totstandko-
ming van een fietspad langs de Ruur-
loseweg;
— verkoop pand Overweg 2;
- aanvaarden legaat van de heer mr.
J.C. Tenkink;
- ontslag en benoeming ambtenaar
van de burgerlijke stand;

- meerjarenprogramma restauratie
rijksmonumenten 1987-1991;
— aanwijzen van een tweede vertegen-

woordiger in het recreatieschap "De
Graafschap";
- verhuur voormalige kleuterschool
"De Timpe".

De commissie voor financiën en
openbare werken c.a. vergadert op
dinsdag 19 augustus a.s. orri 19.30 uur
in het koetshuis bureau gemeente-
werken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
— goedkeuring jaarrekening 1985 van
de Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden;
— goedkeuring begroting 1987 van de
Stichting Dorpscentrum Vorden;

voorbereidingskrediet vernieu-
wing onderkomen buitendienst ge-
meentewerken;
- verkoop pand Overweg 2;
— garanderen van een geldlening ten
behoeve van de Stichting tot Huisves-
ting van Bejaarden te Vorden;
- verhuur voormalige kleuterschool
"De Timpe".

De commissie Welzijn en Sociale Za-
ken vergadert op woensdag 20 augus-
tus om 20.00 uur in het koetshuis bu-
reau gemeentewerken. Aan de orde
komen onder meer de volgende pun-
ten:

— goedkeuring jaarrekening 1985 van
de Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden;
— goedkeuring begroting 1987 van de
Stichting Dorpscentrum Vorden;

- verdaging beslissing inzake be-
zwaarschrift d.d. 4 juli 1986 van de
Stichting Nazorgdienst Zutphen e.o.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddelijk voorafgaande aan de
opening van de vergadering, bij de
secretaris of de voorzitter van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt, waarover
men het woord wil voeren. De gele-
genheid te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van de eigen-
lijke agenda begint:

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van spreek-
tijd opleggen;

— de stukken liggen voor eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als de
bibliotheek aan de Dorpsstraat te Vor-
den.

vol. Velen op de tenen om toch maar
niets van dit unieke schouwspel te
missen.

Uitslagen: Categorie dienstrijtuigen: l.
J. Haasnoot, Kerkdriel; 2. J.A. Norde,
Vorden; 3. G.Th. Aaldering, Azewijn;
4. W. Floor, Eist.
Categorie sportrijtuigen: 1. M. Kuiven-
hoven, Rijnsburg; 2. A. Gemser, Mar-
kelo; 3. Th.J. v.d. Geest, Roelofa-
rendsveen; 4. M. v.d. Wal, Hattum; 5.
H. Krul, Nieuw Vennep.
Categorie Streekgerei: 1. J.H. Middel-
kamp, Bornerbroek; 2. R. van Hou-
ten, Epe.

Bloemschikcursus
Nutsfloralia
Zoals reeds vele jaren het geval is or-
ganiseert Floralia ook dit jaar een
bloemschikcursus. Deze cursus, wel-
ke wekelijks onder deskundige leiding
wordt gegeven, begint woensdag 20
augustus a.s. In totaal worden 6 lessen
gegeven van 2 uur.

Op deze cursus leert U hoe U met een-
voudige middelen mooie bloemstuk-
ken kunt maken. De resultaten zijn
elk jaar weer verrassend en zijn te be-
wonderen op de jaarlijkse bloemen-
tentoonstelling, die dit jaar gehouden
zal worden op 19,20 en 21 september
in de grote zaal van het Dorpscen-
trum.
Hebt U zin om aan deze gezellige cur-
sus mee te doen, geeft U dan op bij
één van de adressen die U, met verde-
re gegevens, kunt vinden in een adver-
tentie elders in dit blad.

GESLAAGD
Van de kursus van de heer Luichies te
Gorssel slaagden uit onz^^ngeving
voor het praktijkdiplom^^)ekhou-
den van de Ned. Associatie voor Prak-
tijkexamens de heer A. Fleming
(HengeloGld.) en de heerEJ. Vende-
rink (Vorden).

Jongelui uit
Nrd. Ierland
in Vorden
Een groep van 24 jongelui in de leef-
tijd van 14 tot 17 jaar zijn in de periode
van 11 tot en met 29 augustus te gast
in Zutphen en omgeving. In elk gast-
gezin zal een protestantse en rooms
katholieke tiener worden onderge-
bracht met de bedoeling, dat men be-
grip en waardering voor elkaar zal krij-
gen.

Het komend week-end zal de groep,
die onderleiding staat van vier jeugd-
leid(st)ers, een kampeerverblijf bij de

familie Graaskamp aan de Ruurlose-
weg worden aangeboden. In dat
week-end zal de doolhof in Ruurlo
worden bezocht, een molen in Vor-
den, kerkdiensten in Vorden en ook 'n •
optreden van de Knupduukskes op za-
terdagmiddag. Zaterdagavond zal bij
de plas met de gastgezinnen een bar-
beque worden gegeven. Restaurant
Bakker en restaurant "De Herberg"
hebben respectievelijk op de zaterdag
en de zondag een etentje aangeboden.
Het geheel wordt georganiseerd on-
der auspiciën van de Stichting Hulp
Noord-Ierland door een werkgroep
bestaande uit personen van verschil-
lende groeperingen zoals de Rotary,
de Odd Fellows, Round Table etc. aan-
gevuld met sterk geïnteresseerde par-
ticulieren. Als de weergoden meewer-
ken mag op een prettig week-end wor-
den gerekend.

De Blauwkras
Wedvlucht Paderborn op 2 augustus
1986. J.A. Eulink l, 7; B.H. van Lon-
den 2; G.J. Wenneker 3; J.J. van Gijs-
sel 4; A.J. Scherpenhuizen 5; J.A.
Gossink 6; H.J. Boersbroek 8; H.
Boesveld 9, 10.
Wedvlucht Bergerac op l augustus
1986. J.A. Eulink 1; J.W. ter Beek en
Zn. 2; A. Sterkeboer 4,6,7,8,9; D. de
Beus 10.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kerkdienst in streektaal
Zondagavond 17 augustus is er in de
Gereformeerde kerk een dienst in de
streektaal. De evangelisatie commis-
sie heeft hier voor ds. v. Dunnewold
uit Winterswijk uitgenodigd om de
dienst te leiden.
Het thema v.d. dienst is "Onze talen-
ten" en er zal ook in de streektaal wor-
den gezongen.
Na afloop van de dienst kunt u in het
"Achterhuus" een kopje koffie drin-
ken en napraten over de dienst.
In tegenstelling tot andere berichten
is de dienst in de kerk.

Doopfeest in de Dorpskerk
Zondagmorgen zullen de klokken lui-
den om ieder die het maar wil horen
uit te nodigen. Vier kleine kinderen
zullen dan voor het eerst in de kerk
worden gebracht, om "aan den lijve"
Gods liefde voor hen te ervaren.
Het zal weer een ontroerend moment
zijn als de kinderen gezegend worden
rondom de doopvont. Want dan mag
groot en klein weer weten: wij beho-
ren bij Christus.
De gemeente ontvangt het onderwijs
uit Gods Woord met de Schriftlezing
Lukas 12:35-51. "Zalig de dienst-
knechten die blijven waken, totdat
hun Heer komt". De kerk is geroepen
om haar Heer te dienen als uitdelers
van Zijn gaven. Maar het gevaar blijft
datje moedeloos raakt, datje de gave
voor jezelf houdt.
De Psalm voor de zondag is Psalm 70.
De Zondagsschool zal de doopviering
meemaken waarna de kinderen naar
hun eigen ruimte gaan. Het is de eer-
ste keer na de vakantie dat er weer
zondagsschool is.
Ook de jeugdkerk zal in de dienst zijn
en aandeel leveren, evenals één van
de doopouders. De dienst wordt te-
vens bijgewoond door een groep Ierse
kinderen die hier met vakantie zijn.

GEBOREN: Chantal Joyce Krajen-
brink.
ONDERTROUWD: B. Fokkink en
A.H. Maalderink.
GEHUWD: M. Roeterdink en F.J.M.
te Molder.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 17 augustus 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens. 19.00 uur ds. G.W. van Dunne-
wold, Winterswijk dienst Geref. Kerk.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 17 augustus 10.00 uur ds. K.G.
Kapteijn, Arnhem. 19.00 uur ds. Dunne-
wold, Winterswijk, Èvang. dienst in de Ge-
ref. Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
16 n 17 augustus dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 16 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 07.00

WEEKENDDIENST TANDARTS
16 en 17 augustus de Kruif, Vorden. Tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752H487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45*
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

BRAND MELDING
Tel, 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Wapen- en Sporthandel

Martens
tttdt Jotltrtfftndl

Te koop: aardappelen (Pa-
rel), boerenkool, spruit en
witte koolplanten, prei,
andijvie, rode biet, groen-
lof, selderie en peterse-
lieplanten.
H. SNELLINK,
Bekmansdijk 4, Vorden.
Tel. 05752-6876.

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

LEGO
BAZAR SUCTÏRS

Buurtfeest Delden 1986
Donderdag 14 en vrijdag 15 augustus

Toneel
Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.
"BOKKESPRONGEN) (plattelandsblijspel in 3 bedrijven)
Op de 71 ste verjaardag van Frederik Schotkikker, waar de hele
familie aanwezig is, verschijnt er een Duitse gast die het vriendje
uit haar jeugd wil terug zien. Het wordt een onvergetelijk
weerzien tussen Frederik en haar, zo dat de familie zich danig
ongerust begint te maken. Vanwege de erfenis! Als ze dan van
een vliegreis niet terug keren, laten ze een "bedroefde" familie
achter.
Medespelenden zijn:
Frederik Schotkikker
Sijbeltje Schotkikker-Hanegraaf
(zijn schoonzuster)
Lambert Prigge (zijn neef)
Geessie Prigge (diens vrouw)
H arm Velzeboer (zijn andere neef)
Lolle Velzeboer (diens vrouw)
Edeltraut Auguste Gruber
(Jeugdvriendin)
Renee Bennebroek (buurman)
Juultje Bennebroek (buurvrouw)
Souffleur
Regisseur

Zaterdag 16 augustus

Henk Broekgaarden
Wilma Rossèl

Wim Bannink
Frieda Pelgrum
Rinus Pelgrum
AbsieGotink
Elsbeth Regelink

Gerard Scheffer
l na Broekgaarden
Gerrit Rossèl
Henk Rouwenhorst

Volksspelen
Aanvang 13.30 uur: vogelschieten, dogkarrijden - dames;
vogelgooien - dames; kegelen.
Aanvang 14.00 uur: schieten vaste/vrije baan; doelschieten;
busgooien, sjoelen, etc. in de tent. Ponyrijden.
Kinderspelen aanvang 14.00 uur: t/m zes jaar: ezeltje prik. 7 t/m
14 jaar jongens - zakslaan. Meisjes - behendigheid.
Prijsuitreiking 1 6.30 uur.

Zaterdagavond - dansen met 'The New Moons"
Zaal open 19.30 uur. Dit alles op het feestterrein bij de familie Bannink,
Spiekerweg 4.

Te koop: Parel

NIEUWE AARDAPPELEN

W .A. ESKES
Kapelweg 14, Vierakker
Telefoon 05754-434.

cursus
Vraagt inlichti^gfcn en ook voor
ONDEEOTffiRSOPL/BOTCHOUDEN/MBA/TyPEN
TEKSTVERW/COMPÜTEROPL/ENGELS enz.

eppelaeweg 14-16
'chem 08540-23708GULDEN ® LOON

Bredeveld nu in Vorden
Vanaf donderdag 21 augustus start de fa. Bredeveld met een

Radio en TV speciaalzaak in Vorden.
U kunt tussen 16.00 en 21.00 uur een kijkje komen nemen aan de Dorpsstraat 8.

Vrijdag 22 augustus start de fa. Bredeveld met de verkoop.
Zie openingsadvertentie met speciale aanbiedingen

volgende week in Contact.

ZUTPHEN
Weg naar Laren 56
Tel. 05750-13813 BREDEVELD

VORDEN
Dorpsstraat 8

Tel. 05752-1000

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,50
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

tS"i

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

EEN EIGEN
ZWEMBAD?

Schoolstr 17
Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Noteert U even:
Zondag 28 september

uniek grote bruidsshow.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

KNIPT1P (gs
De praktische gids "Zo maakt u
leuke vakantiefoto's" is verkrijg-
baar bij uw fotozaak. Of maak
f 5,50 (incl. porto) over op giro
338 t.n.v. de Stichting Amateur
fotografie in Amsterdam
met vermelding van de titel.

HAK-PAm
PRESENTEERT:

het begint om 2 uur

£fs»4
jr

Avondprogramma HAM-party 6
(Zaterdag 23 augustus 1986, Dennendijk 12)
Theater - diverse bands - straatmuzikanten.
Aanvang 20.00 uur met: jonkheer Brantsen en van Putten.

Verdien nu
veel geld!
KOM BESLIST
NOG EVEN KIJKEN
WANT
HET LOONT
DE MOEITE

Verkoop op
14,15 en 16 augustus

De laatste zomerschoenen moeten plaats maken voor onze nieuwe najaarskollektie.
KINDERSANDALEN vanaf 19,-; KINDER SPORTSCHOENTJES vanaf 5,-
DAMES ZOMERSCHOENEN vanaf 15,-;
HEREN ZOMERSCHOENEN vanaf 29,-; LINNEN SCHOENEN vanaf 9,95;
NOG ENKELE SPORTSCHOENEN vanaf 35,-

«ü%$
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Voor alle felicitaties, bloemen
en cadeau's, die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijk bedan-
ken wij iedereen van harte.

HERMAN EN DORA
WEUSTENENK

't Hoge 33
7251XVVORDEN

Weggevlogen: blauwe par-
kiet.
Reakties: Klein Geltink,
Pr. Bernhardweg 28,
tel. 2673.

BLOEMSCHIKKEN
Woensdagavond 3 september
start er een cursus van 5 lessen.
We gebruiken hoofdzakelijk
tuin-, bos- en bermmaterialen.
Kosten f 30,-.
Voor liefhebbers van droog-
bloemen, begint op 8 oktober
een cursus bestaande uit 4 les-
sen.
Voor nadere inlichtingen:
Willemien Steenblik-Rietman,
Dennendijk 13, Warnsveld.
Tel. 05752-2810.

Wij gaan verhuizen per 1 5-8-
'86.
Ons nieuwe adres wordt:

Fam. Ebbers,
Jachtlaan 6
3958 EJ Amerongen
Tel. 03434-56671

Gevraagd: oppas voor onze
zoon (ca. 4 jaar) gedurende 2 a
2Vz dag per week.
Brieven onder nummer 18-1
Bureau Contact Vorden.

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen

Te koop: Honda MB-50 bj.
'82, zeer mooi, kleur zwart, met
verzekering.
Tel. 05750-20728

WEEKBLAD
CONTACT
GOED EN GRAAG
GELEZEN

M.i.v. september start ik weer
met teken-, knip- en naai-
lessen.
Inl.J.PARDIJS,
Almenseweg 23, Vorden.
Tel. 05752-2985.

Te koop: jongensfiets. Mid-
delmaat.
J.WIEKART,
Burg. G alleestraat 6
Tel. 1750.

Heeft u spullen voor de rom-
melmarkt?
DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN"
Tel. 05750-20934.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bi|Uaan huis met onze uit
gebreide kollektie meu
belstoffen.

Jan Pieterse
In term trndv/seur
Hackforterw3g19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

1936 1986
Op 21 augustus zijn wij 50 jaar getrouwd

J. v. TUIJL
en

J. v. TUIJL-WESTERLAKEN

Wij hopen deze dag D. V. donderdag 2 1
augustus te vieren met onze kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen bij
bodega 't Pantoffeltje.
Receptie van 16. 30 tot 18.00 uur.

? Vorden, augustus 1986.
& „ Wehme ", Nieuwstad 32.

slj$i
§
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Maandag 18 augustus D. V. zijn wij,

C.J. Roseboom
en

J. Roseboom-Renting

25 jaar getrouwd.

Dankbaar willen we dit met onze kinde-
ren vieren.

Wilt U ons hiermee gelukwensen, dan
bent u van harte we/kom tussen 20.00
en 22.00 uur in Hotel Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden.

Storm van 's Gravesandestraat 5,
7251 XE Vorden.

GERARD WAARLE
en

HILDA EGGINK

gaan trouwen op 22 augustus a.s. om 13.45
uur in het gemeentehuis te Vorden.

Wij houden receptie van 15.30 tot 17.00
uur in bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34, Vorden.

Ons adres:
De Eendracht 27
7251 GA Vorden.

MARCEL GOTJE
en

BERDIE KAMPERMAN

gaan trouwen op 22 augustus om 14.45
uur in het gemeentehuis "Kasteel Vorden'

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-
17.00 uur in "Hotel Bakker", Dorpsstraat
24 te Vorden.

Ons adres:
Veldwijkerweg 1
7251 HE Vorden. \

§
y^fr^

Op 22 augustus a.s. hopen wij elkaar het
ja-woord te geven

ANDRÉBARGEMAN
en

JOKENIJHOF

en schuiven wij elkaar de juiste ring om de
juiste vinger om 10.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Tussen 16.00 en 17.30 uur hopen wij dat
u en veel andere vrienden en kennissen ons
zullen omringen tijdens onze trouwreceptie
bijH.C.R. Stegeman, Dorpsstraat 1 te Laren
(Gld.).

Ons adres:
Burg. Galleestraat 30
7251 EC Vorden

P.S. Bloemen en planten vinden wij fijn,
maar daarvoor is ons huisje helaas te klqin!

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

q© juwelier
siemerink

opticien
Zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

Voor ons filiaal te Vorden zoeken
wij een:

winkelmedewerker
— voor 32 uur per week
- leeftijd 17-18 jaar
- opleiding LEAO-MAVO

(M/V)

Belangstelling?
Dan kunt u heel de week
solliciteren bij de bedrijfsleider van
filiaal Vorden, adres Nieuwstad 5.

JacHermans

Woensdag 10 september is er weer de
jaarlijkse

tocht voor de
wat ouderen en
bejaarden

Dit jaar een wel heel bijzondere omdat het
voor de 25e keer is! Een ieder die ooit
mee is geweest mag deze jubileumtocht
beslist niet missen.!

En omdat het feest is (en dat zult u nog
wel merken) is er voor ieders smaak iets.
We gaan nl. met de bus naar Giethoorn en
daarna voor de liefhebbers een rondvaart.

Uiteraard 's morgens gezellig
koffiedrinken met iets lekkers en
's middags een heerlijke koffietafel en
daarna... zo lang verwacht met de bus
verder naar Urk.
's Middags gezellig een borreltje drinken
en als sluitstuk een feestelijk diner in
Vorden.

Deze dag kost alles inclusief f 55,- p.p.
Vertrek Marktplein 8.30 uur.

^Opageve bij:

:a. Kluvers, tel.1318
Fa.Helmink, tel.1514

Fa. Hassink, tel. 1332

Namens de begeleiders:
G. Remmers
G.W. Eijerkamp.

Wij hebben plaats voor een

leerling banketbakker

Banketbakkerij

J.Wiekart
Telefoon 17 50.

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Gevraagd met spoed

fHGISJG van ca. 18 jaar
voor parttime winkelwerk voor
ca. 25 uur per week.

Keurslagerij

VLOGMAN
Zutphenseweg 16, Vorden.
Telefoon 05752-1321

Wij hebben iedere dag lekke-
re gezonde verse boeren-
karnemelk voor u. Helpt
goed voor de dorst en is niet
duur.
Boter- en kaasboerderij
IBINK, Armanssteeg 1, Ruurlo
Tef05735-1796.
Aan de weg Ruurlo-Lichten-
voorde.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

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

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Geef ze maar f een extra
stukje, want ónze
schouderkarbonade is deze
week extra
voordelig
500 gr.

Dit weekend eens een ruime keuze
uit diverse soorten salades
zoals asperges salade, paling salade,
tonijn salade in de winkel is nog keuze
uit 6 andere soorten salades *>*%
100 gram 1 ,98

3,98

Gebr. rollade
100 gram 1,95

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

Vooraluwreparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

met
Televisie

reparaties
- direc*

i i naar

uw v kman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij. zat 14 .15,1 e aug.

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-1381.^

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

Elke dag, verse bloem-
kool en nieuwe aardappe-
len (Parel).
A. NIJENHUIS,
To verst raat 2, Baak.
Tel. 05754-477.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hagelwitte
bloemkool

1,95
MAANDAG

18 augustus
500 gram

gekookte
bietjes
0,95

DINSDAG

1 9 augustus
500 gram

panklare
andijvie

1,95

WOENSDAG

20 augustus
500 gram

panklare
spitskool

0.95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN



De snelste man/er om te leren dansen
is door nu ïn te schrijven bij:

'Dansschool Vee/er/
In LOCHEM op
VRIJDAG 22 augustus
van 17.00-19.00 uur
ZONDAG 24 augustus
van 17.00-19.00 uur

Of in een van de andere
plaatsen waar wij lesgeven:

LAREN
maandag 18 augustus van
18.15-19.30 uur in zaal
STEGEMAN

NEEDE
maandag 18 augustus van
20.00-21.15 uur inzaai
MEYERS

LEUVENHEIM
dinsdag 19 augustus van
18.30-19.45 uur in
't BUURTHUIS

GEESTEREN
woensdag 20 augustus van
17.00-18.00 uur in zaal BAAN

BORCULO
woensdag 20 augustus van
18.30-19.45 uur in zaal
PETERS

RUURLO
donderdag 21 augustus van
18.15-19.45 uur in de LUIFEL

VORDEN
zaterdag 23 augustus van
18.00-20.00 uur in het
DORPSCENTRUM

TEVENS DAGELIJKS
INSCHRIJVING
MOGELIJK
PER TELEFOON NA
16.00 UUR.

INSCHRIJFGELD F 10,-
PER PERSOON

Voor de clubs voor paren
en gehuwden kunt u zich
telefonisch opgeven.

'Dansschool Veeleri
Tramstraat 37 7241 CH Lochem tel. 05730-1836

BLOEMSCHIKCURSUS
NUTSFLORALIA

De cursus wordt gehouden op 20, 27
augustus en 3, 10, 17 en 18
september 's avonds van 20-22 uur
in het Dorpscentrum.
Cursusgeld voor 6 lessen bedraagt
f 25,- te voldoen op de eerste
lesavond.
Eerste les meebrengen: bakje of
schaaltje (niet te groot), bloemen,
bijmaterialen zoals blaadjes en takjes
of besjes en een scherp mesje en een
tangetje.

Opgave bij:
Mevr. Groot Bramel
P. v. Vollenhovenlaan 21, tel. 1351
Mevr. Tigchelaar, Brinkerhof 66,
tel. 1728.
Mevr. Hesselink, Molenweg 1 5,
tel. 1555.

10 dikke schriften
AXW
7,50

DONDERDAG 14 AUGUSTUS
Avondwandeling onder deskundige leiding op het Land-
goed 'den Bramel' met ajs motto 'Kent Uw Bomen'.
Aanvang 19.30 uur, verzamelen bij slagboom oprijlaan
Kasteel 'Den Bramel'.
Kosten deelname f 2,- p.p.

ZATERDAG 16 AUGUSTUS
De boerendansers 'de Knupduukskes' uit Vorden en de
Boerenkapel 'de Acht Kastelendarpers' treden voor u op,
op het marktplein van 1 B.O^pt 16.00 uur.

VRIJDAG 22 AUGUSTUS^
Pluimvee- en konijnenvereniging P.K.V. Vorden.
Jongdierenkeuring. Deze keuring wordt gehouden in de
Landbouwschool, Nieuwstad 49, Vorden. Aanvang
17.00 uur.

ZATERDAG 23 AUGUSTul
Oranjecommissie Medlertol. Fietspuzzeltocht. Start en fi-
nish café Eykelkamp, Ruurloseweg 114.
Aanvang 19.30 uur.

MAANDAG 25 T/M VRIJDAG 29 AUGUSTUS
Zwembad 'In de Dennen'. Zwemvierdaagse. In deze week
wordt speciaal een zwemvierdaagse-abonnement uitge-
geven in combinatie met een deelnemerskaart. Tegen een
zeer gereduceerd 'tarief. '10 uur.

Vakantie voorbij. Het gewone leven be-
gint weer. Wij houden het lekker en
voordelig. Brood mee naar school of

naar het werk? Het smaakt beter met
onze eigengemaakte vleeswaren, keus

genoeg: gebraden gehakt, rosbief of
leverworst, lekker anders met filet
americain of één van onze salades.

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

BJefStllk ongewoon lekker 250 gr 6,25

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS
'DO - VRIJ - ZAT

Hamburgers per stuk
Roomsnitzels per stuk
Slavinken
per stuk 1,—

ELKE WEEK VOORDEEL

UIT EIGEN
WORSTMAKERU

Boterham-
worst
150gram1,15

Gebraden
gehakt
150 gram 1,15

MARKT
AANBIEDING

Maandag - dinsdag

Fijne verse worst 1 uio 6,95
Grove verse worst 1 k,i0 9,90
Runder verse worst 1 küo 11,50

Speklappen
1 kilo

7,25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

MAGERE

SPECIALITEIT

VARKENSLAPPEN
1 kilo

8,95

H.o.h. gehakt
1 kiio 6,95

Rundergehakt
1 kiio 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,95

EXTRA AANBIEDING MA. Dl, WO.

NASI + BAMI
1 kilo 5,95

BORSTLAPPEN
500 gram 5,45

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Vanaf 19 augustus is er weer

dames - huisvrouwen -
heren - jazz - aerobic -
kinder en
kleutergymnastiek

U bent van harte welkom
als lid

Inlichtingen:

E.JANSEN,

Hertog v. Bramerenstraat 4, Vorden

W. LINDENBOOM,

St. v. Gravenzandestraat 9, Vorden.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

IS ONZE VEILIGHEID U
EEN STUKJE VRIJE TIJD WAARD?

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

16 types 3 tot 13 pk.
Geruisarm, veilig, elektr. start, cardanaandrijving, half autom. versnellingsbak,
vangzak.

Jowé Keijenborg tel. 05753-2026

Het Korps Nationale Reserve
(NATRES) bestaat uit vrijwilligers, die
in hun vrije tijd worden opgeleid om,
zodra dat nodig is, een belangrijke
rol te spelen bij de beveiliging van
ons land. Bij oorlogsdreiging nemen
zij onmiddellijk de bewaking op zich
van vitale punten, zoals bruggen,
stations en dergelijke. Punten, die in
eerste instantie van belang zijn voor
een ongestoorde mobilisatie, maar
die ook daarna moeten worden
beveiligd, tegen bijvoorbeeld sabotage.

De NATRES-vrijwilligers zijn dan het
eerste op hun post. Dat kan, want
die post is in of dicht bij hun woon-
plaats. Dat heeft bovendien als voor-
deel dat zij het gebied dat zij moeten
bewaken kennen als hun broekzak!

Vrijwilliger bij

Om op hun taak berekend te zijn,
oefenen zij regelmatig, in totaal zo'n
100 uur per jaar. Die tijd is verdeeld
over oefenavonden van 3 a 5 uur en
oefendagen (5 a 8 uur) in het
weekend. Voor deze oefeningen ont-
vangen zij een tegemoetkoming in de
kosten.

Is onze veiligheid u een
stukje vrije tijd waard?
Vraag dan meer infor-
matie, door onder-
staande bon in te
sturen. Voorwaarde is
wel dat u uw militaire
dienstplicht achter de rug
heeft (of een andere militaire
opleiding). En dat uw leeftijd
tussen 19 en 50 jaar ligt.

HET
KORPS
NATIONALE RESERVE
Beschermen wat je dierbaar is

BON Ik wil graag meer
informatie over de NATRES

Naam:

Adres:

Postcode: Prov.:

Woonplaats:

Registratienummer:

U
In een ongefrankeerde enveloppe sturen aan:
NTC, Antwoordnummer 10100, 2800 VB Gouda.
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Burgemeester Vunderink tijdens hoorzitting:

We moeten er nu samen
het beste van maken'
We hebben spoedshalve voor deze procedure gekozen. Eigenlijk dezelfde procedure zoals
we die bij de bestemmingsplannen hanteren. Dus in dit geval een ontwerp-monumenten-
lijst die we hebben voorgelegd. Achteraf bezien was het wellicht beter geweest dat er eerst
vooroverleg met de betrokkenen zou zijn geweest'. Dit zei burgemeester Vunderink donder-
dagavondtijdens de tweede hoorzittingdie gehoudenwerdnaar aanleidingvan ingediende
beroepschriften tegen de beslissing van het college van V orden tot plaatsing van panden op
de gemeentelijke monumentelijst.

Amerikanen vol indrukken
terug naar de States
Het drieweekse programma van Operation Friendship is afgelopen.
De 18 Amerikanen die in het kader van de uitwisseling tussen Europa
en Amerika drie weken in V orden /ijn geweest, /ijn boordevol indruk-
ken over Nederland weer naar de Verenigde Staten teruggevlogen.

In totaal dienen er 90 bezwaarschrif-
ten behandeld te worden. Vorige
week werden er reeds een groot aantal
voor het merendeel uit de agrarische
sektor behandeld. Deze avond wer-
den een aantal "individuele" bezwaar-
schriften onder de loupe genomen.

Renovatie veel duurder
Zo onder meer een bezwaarschrift
van de familie Roelofs aan de Riet-
huisweg. Deze familie had in decem-
ber vorig jaar een bouwaanvraag inge-
diend. 'Hierop hebben we nog geen
antwoord ontvagen en dan plots komt
er een brief waarin staat dat dit pand
op de monumentenlijst is geplaatst.
Wat wij willen is het pand afbreken en
weer in oude staat terugbrengen. Re-
novatie zou 150.000 gulden duurder
zijn', aldus de heer Roelofs in zijn toe-
lichting.

Burgemeester Vunderink vond dit
een interessant geval. Op de manier
waarop U het vertelt moeder een
bouwvergunning worden verleend en
het pand van de lijst worden gevoerd.
De vraag is echter kan het niet met
minder kosten gerenoveerd worden?
Wellicht kan de subsidie van provincie
en gemeente wat soulaas bieden. Hier
moet dus goed overleg tussen ge-

meente en betrokkene zijn. Samen
bekijken hoe je dit aan moet pakken
en dan kijken wat er uit rolt. Er zijn sig-
nalen dat we overeenstemming zou-
den kunnen bereiken', zo sprak burg.
Vunderink.

Op een vraag van de voorzitter van de
commissie Mr. K. Mollema of t.z.t.
wanneer de kom van het dorp aan de
beurt is daarvoor hetzelfde subsidie-
potje aangewend zal worden, ant-
woordde burg. Vunderink dat dit na-
der zal worden bekeken.
'Ik denk dat er in de kom niet zoveel
panden voor het plaatsen op de mo-
numentelijst in aanmerking komen.
Wellicht dat er in die gevallen dan een
beroep kan worden gedaan op de pot
die er is in het kader van de stads- en
dorpsvernieuwing', aldus de heer
Vunderink.

Woede
De kritische opmerking van de heer J.
Pelgrum, die de belangen van mevr.
Burgers-Koning (pand Stapelbroek 2)
behartigde ten aanzien van de veror-
dening op zich, werd door burg. Vun-
derink terzijde gelegd. 'Het is niet
mijn bedoeling om tijdens deze hoor-
zitting een discussie te gaan voeren
over het genomen raadsbesluit', zo

sprak hij.
De heer Bloemendaal (sprekende na-
mens de fam. J.H. Brummelman)
wees op de reakties van woede die
hem ten aanzien van het plaatsen op
de lijst hebben bereikt. 'Een woede
waardoor men zich ten aanzien van
het gemeentelijk beleid negatief gaat
opstellen'. Het huis van de fam.
Brummelman, zoals bleek uit de 60
jaar oude tekening is na 1920 ge-
bouwd. Burg. Vunderink resoluut:
'Dan moet dit pand van de lijst wor-
den afgevoerd'.
Burg. Vunderink was van mening dat
kosten die bij het samenstellen van
beroepschriften gemaakt worden,
voor rekening van de belanghebben-
de behoren te komen.
'Maar niets belet U om toch te probe-
ren het geld van de gemeente terug te
krijgen', zo sprak hij tot de heer Bloe-
menaal.
In het geval van het pand van de fam.
Klumpenhouwer aan de Schoolhuis-
weg, waarbij door betrokkene aan de
deskundigheid van de commissie die
de monumentenlijst heeft samenge-
steld, wordt getwijfeld, antwoorde
burg. Vunderink dat niet alleen gelet
is op de technische beoordeling maar
ook op de karakteristieke beoorde-
ling. Er zijj^fclgens Vunderink meer-
dere gemee^ren die het op deze wijze
hebben gedaan.

De laatste week in Vorden hebben ze
onder andere Duitsland bezocht,
waar ze de stad Munster hebben beke-
ken. De zeer oude vrede- en raadszaal
had bijzonder veel bekijks.
De afscheidsavond bij zaal De Her-
berg vond in Sinterklaasstijl plaats. De
Goedheiligman en "Black Peter" be-
zochten Vorden om de Amerikaanse
jongelui cadeautjes te geven. Naast de
cadeautjes werden er ook een flink
aantal tikken met de roe uitgedeeld
aan deze of gene die zich tijdens het
verblijf in Vorden had "misdragen".
Het optreden van Sint en Piet had veel
hilariteit tot gevolg.
De Amerikanen zelf zorgden voor en-
kele sketches waarbij het Nederlandse

gezin werd nagebootst.
Het altijd en overal koffie drinken
schijnt toch wel erg opvallend te zijn
in Nederland want dit werd uitgebreid
aan de kaak gesteld. In het lied werd
het gehele programma bezongen
waarna iedere gastmoeder een roos
kreeg overhandigd van haar gast.
Marieke Velhorst kreeg eveneens van
alle Amerikanen een roos. Bovendien
mocht zij namens het gehele O.F. be-
stuur en de gastgezinnen in Vorden
een boeket bloemen in ontvangst ne-
men die haar door medebestuurslid
en broer Ab Velhorst Jr. werd aange-
boden. Volgend jaar gaan een aantal
jongelui uit onder meer Vorden een
bezoek aan Amerika brengen.

Zwemmerie in Almen

Nog even geduld
Daar er lezers zyn die altyd vroegtijdig het abonne-
mentsgeld betalen, zelfs vooruit, wat wy zeer waarde-
ren, verzoeken w\j toch dit jaar even af te wachten.

T.z.t. zullen wy bekend maken in Contact of de uitga-
ve van ons weekblad zo büjft of dat één en ander
NOODGEDWONGEN zal moeten veranderen, dit
ui samenhang met de nieuwbouwplannen van onze
drukkery.

W U bhjven echter nog hopen op een spoedige positie-
ve beslissin^wat betreft onze nieuwbouw.

Indien wy 't abonnementsgeld voor 1987 terug moe-
ten betalen geeft dit veel onnodig werk, daarom nog-
maals verzoeken wy ook U even geduld uit te oefenen.

De redactie.

Kranenburgs Belang organiseerde af-
gelopen zaterdag wederom een oriën-
teringstocht per fiets. Zeven en vijftig
fietsers deden hieraan mee. Het fraaie
zomeravondweer maakte de tocht
voor allen tot een mooie fietstocht. In
de wijde omtrek van Vorden werden
de fietsers geleid. Een van de opdrach-
ten daarbij was het pijltjes gooien. Bij
terugkomst in zaal Schoenaker wacht-
te elke deelnemer een serie vragen.
De Fam. ten Have, Kostedeweg ver-
wierf de eerste prijs. Groep tien werd
tweede, terwijl de Fam. Sueters, de
heer B. Nijenhuis en de Fam. Wunde-
rink-Nijenhuis achtereenvolgens de
derde, vierde en vijfde prijs verwier-
ven. Een geslaagde avond.

Jaarvergadering
Biljartclub
Kranenburg
Onder voorzitterschap van Huibert
Bos hield de Kranenburgse biljartclub
in zaal Schoenaker haar jaarvergade-
ring. Uit de verslagen van secretaris
Harry Roelvink en Laurens Bleu-
mink, penningmeester bleek dat de
vereniging een goed verenigingsjaar
heeft gehad. Weliswaar kon geen en-
kel team dit jaar een kampioenschap
binnenhalen, maar hoop doet leven,
ook voor de komende competitie.
Dit jaar zullen wederom vijf teams
aan de competitie van de IJsselbond
meedoen. Secretaris H. Roelvink
werd met algemene stemmen als se-
cretaris herkozen.

Ratti l (afd. zat)
oefent
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de S.V. Ratti heeft haar eerste
oefenwedstrijd voor het nieuwe sei-
zoen met 8-1 gewonnen van Sp. Haar-
lo 2. De doelpunten aan Ratti-zijde
werden gemaakt door Jan Leegstra
(3x), Marcel Gotjé (3x), Gerard Lich-
tenberg en Henk Bulten.

Op zaterdag 16 augustus gaat onder leiding van badmeester Martin Jansen in het Almense zwembad
De Berkel de dertiende editie van het zwemfeest van start. Dit j aar onder de naam van Zwemmerie om-
dat naast de vele aktiviteiten er ook dit j aar weer een braderie met oude ambachten wordt gehouden en
wel voor de zevende keer.

Marathon en familie estafette
De Berkelmarathon, die verzwom-
men wordt in het naast het zwembad
gelegen riviertje De Berkel en de fa-
milie estafette die in het diepe bassin
wordt gehouden, zijn al vanaf het eer-
ste jaar vaste onderdelen van het pro-
gramma. De start van de marathon
voor dames, heren, meisjes en jon-
gens is bij de Spitholterbrug, terwijl de
finish bij het zwembad is. Ieder jaar
weer is het een prachtig gezicht om de
lange sliert zwemmers en zwemsters
te zien aankomen. Bij de familie-esta-
fette doen vader, moeder en twee kin-
deren uit hetzelfde gezin mee, die 25
meter schoolslag zwemmen. Bad-
meester Jansen hoopt dat zich vele fa-
milies zullen aanmelden, daar er vol-
doende zijn die mee kunnen doen.

Braderie en oude ambachten
Praktisch de gehele lig- en zonnewei-
de wordt omgetoverd tot marktplein,
want daar zal de Almense middenstad
(de financiële pijler van het geheel)
zich manifesteren d.m.v. een braderie
met oude ambachten. Dit jaar zijn er
weer andere oude ambachten als in
voorgaande jaren en bovendien zul-
len er ook nog verschillende demon-
straties worden gegeven.

Waterkampioenschappen
Om de titel "Wie wordt Almens Wa-
terkampioen" 1986 zullen de deelne-
mers moeten meedoen aan vijf onder-
delen. Er geldt een beperkte deelna-
me en de minimum leeftijd bedraagt
14 jaar. Voor de Waterkampioen-
schappen zullen zeer aantrekkelijke
prijzen komen.

Hardlopen en zwemmen
met zwemvliezen
De deelnemers worden voorzien van

speciale mutsen met nummers, zodat
zij herkenbaar zullen zijn voor de toe-
schouwers. Het eerste deel is hardlo-
pen vanaf het bad naar de Spitholter-
brug met de zwemvliezen onder de
arm. Daar aangekomen verwisselt
men de sportschoenen voor de
zwemvliezen en gaat men zwem-
mend terug naar het bad.

Boomstammenrace
In het ondiepe bad wordt een par-
cours uitgezet om op een boomstam
gezeten zo snel mogelijk de finish te
halen. Hulpmiddelen worden toege-
staan.

Tontrekken
Een spektakulair onderdeel belooft
het tontrekken te worden. Boven het
bad wordt een stellage gebouwd dat
bestaat uit een lange dikke paal, waar-
omheen een ton wordt aangebracht.
Deze ton is verbonden d.m.v. een
touw aan een katrol. De deelnemers
nemen plaats op de ton en proberen
door aan het touw te trekken de over-
kant te bereiken. De grap is dat de ton
kan gaan draaien zodat het te ver-
wachten valt dat velen hun poging
met en nat pak zullen zien eindigen,
hetgeen de hilariteit zal vergroten.

Waterskien achter motoren
Het laatste onderdeel is al even fasci-
nerend en gebeurt in De Berkel. De
deelnemers moeten waterskien ach-
ter een motor die langs de Berkel
meerijdt. In het parcours zullen hin-
dernissen worden aangebracht o.a.
ringsteken enz. enz.

Bertus, de rodeo stier
Bertus de Stier, bekend van het Tros
TV programma De Eerste De Beste

zal ook in Almen aanwezig zijn. Op de
stier ditmaal geen bekende artiesten,
maar Almenaren. Het is de bedoeling
dat zich straten en/of verenigingen
zullen aanmelden, teneinde een beste
rodeo berijder van de buurt te verkrij-
gen. Hopelijk melden zich vele straten
zodat het een spannend geheel gaat
worden.

Andere attrakties
Natuurlijk ontbreekt het luchtkussen
voor de jeugd niet. Dit jaar is het we-
derom het kasteelluchtkussen. Voor
de kleineren jeugd is er een paarde-
renbaan met elektronische tijdwaar-
neming. Een leuk gezicht om de
kleintjes te zien voortbewegen. Ten-
slotte is er een race simulator. Op deze
simulator berijdt men de Alpen, de
Grand Canyon, de T.T. en eindigt
men op een race circuit. Het geinige is
dat men evenals bij een echte motor
zelf alle handelingen moet verrichten.

Boerendansers
Het zwemfeest wordt muzikaal opge-
luisterd door de Almense muziekver-
eniging Juliana die speciaal voor deze
zwemmerie een Boerenkapel in het
leven heeft geroepen. De boeren-
dansgroep De Diekhookse Klumpkes
uit Borculo zal op gezette tijden een
optreden verzorgen. Ook zal deze
dansgroep het klompen maken de-
monstreren en zullen zij op ambach-
telijke wijze de Achterhoekse Knie-
pertjes bakken.

A Intens familiefeest
Al met al een echt Almens familie
feest, hetgeen een bezoek met moge-
lijkheden voor jong en oud aan het
bad, gelegen in de prachtige Berkel-
vallei, meer dan de moeite waard
maakt.

Bezwaren plaatsing op monumentenlijst

College niet aanwezig
bij derde hoorzitting
inzake monumentenlijst
Dinsdagavond kwam de commissie voor beroep en bezwaarschriften in Vorden voor de
derde keer bijeen om een aantal personen te horen die bezwaren hebben gemaakt tegen
het feit dat hun pand op de monumenteUjst is geplaatst. Zoals bekent /ijn er 140 panden op
de lijst geplaatst en /ijn er 90 bezwaarschriften ingediend. Deze avond was niemand van
het college aanwezig om een eventuele toelichting te geven. "Ik zal zelf trachten de vragen
die er zyn zo goed mogelijk te beantwoorden", zo zei de voorzitter van de commissie Mr. K.
Mollema.

De eerste vraag die op de commissie
werd afgevuurd was een vraag van de
heer Kramer die informeerde of bij
handhaving van zijn pand op de mo-
numentenlijst, de woning weer in de
oude staat moet worden terugge-
bracht. "Er is nl. zoveel aan verbouwd
dat ik niet weet wat in feite "de oude
staat" is. Mr. Mollema antwoordde
hierop dat het niet in de bedoeling ligt
de mensen daartoe te dwingen. "Het
gaat om de huidige staat waarin het
pand verkeert. Wordt er verbouwd
dan dan is het een kwestie van kiezen
of delen", aldus Mollema.

Teleurgesteld
De heer Lulofs, niet woonachtig in

'Vorden, maar wel eigenaar van een
paar panden die op de lijst waren ge-
zet, stak zijn teleurstelling over de af-
wezigheid van leden van het college
niet onder stoelen of banken. Hij wil-
de weten of de lijst nu wel of niet door-
gaat.
Mr. Mollema: "Daar moet U wel van
uit gaan. De lijst wordt echter defini-
tief vastgesteld wanneer alle bezwaar-

schriften zijn behandeld". Mede naar
aanleiding van een vraag van de heer
Lulofs zei de heer Mollema dat het
wellicht mogelijk is dat de regels voor
de agrarische bedrijven hier en daar
worden aangepast teneinde de be-
drijfsvoering niet te belemmeren.
Pastoor van Zeelst pleitte ervoor dat
de R.K. school op de Kranenburg van
de lijst wordt gehaald. "De school
wordt binnenkort gesloten. Willen we
het geheel verkopen dan kan dat niet
omdat er een claim van de gemeente
op ligt.
We pleiten voor vrijheid om straks
naar behoren te kunnen handelen. We
willen niet graag in een keurslijf zitten
van gemeentelijke bepalingen", aldus
pastoor van Zeelst. Het punt is dat de
bovenmeesterswoning met school als
één geheel op de monumentenlijst is
gezet, zo bleek uit de toelichting van
de pastoor.

Lasten niet afwentelen
op de burger
De heer Jac. H. de Jong die zijn be-
zwaarschriften inzake het pand
Nieuwstad 30 toelichtte stelde in zijn

algemeenheid dat iedere verbouwing
van een pand die op de monumenten-
lijst staat, de eigenaar in feite verplicht
te restaureren.
"Dit noem ik onredelijk. Indien de ge-
meenschap belang denkt te hebben
bij het behouden van bepaalde pan-
den in het kader van de historie, dan
mag zij de lasten daarvan niet groten-
deels afwentelen op de individuele
burger, die het pand heeft gebouwd of
gekocht zonder de belastende ver-
plichting.
Ik ben het oneens met het zogeheten
inventarisatierapport dat zonder me-
deweten of toestemming van de eige-
naar op heimelijke wijze werd ge-
maakt en ik bestrijd de bijzonder sub-
jektieve beoordeling. Op deze wijze
zou men een heel dorp kunnen be-
vriezen en doen verstarren.
Monumentenzorg mag niet ontaar-
den in hobbyisme ten koste van de
medeburgers", aldus de heer Jac. H.
de Jong.
De commissie van beroep en be-
zwaarschriften behandelt donderdag
14 augustus het restant bezwaarschrif-
ten.



Fietsvierdaagse Jong Gelre Achterhoekse Avond

In totaal hebben 376 personen de
fietsvierdaagse van Jong Gele gere-
den. Een fietstocht waarbij de deelne-
mers konden kiezen uit een afstand
van 20 of 35 kilometer per dag.
Adriaan en Jan Eskes en Marinus

Bouwmeester hadden de routes dus-
danig uitgezet dat onderweg van veel
natuurschoon kon worden genoten.
De laatste dag werd de omgeving van
Delden en Wichmond aangedaan.
Start en finish waren bij het Dorpscen-

trum. De wisselbeker voor de grootste
groep, beschikbaar gesteld door Ad-
ministratiekantoor Vorden B.V. ging
naar de groep Linde. Alle deelnemers
kregen als herinnering aan deze fiets-
vierdaagse een medaille aangeboden.

Israëlische dansgroep
weer naar huis terug
Zondagmiddag zijn de 16 Israëlische
jongelui van de dansgroep van de
Boyer High School uit Jerusalem door
de gastgezinnen naar Schiphol ge-
bracht. Hiermede kwam een eind aan
een tiendaags verblijf in Vorden. In
het kader van de jeugduitwisseling
Nederland - Israël werden vanuit Vor-
den heel wat uitstapjes ondernomen.
Zo onder meer een bezoek aan de
Delta Werken, een bezoek aan Am-
sterdam, aan Friesland waarbij men te
gast was bij de "Vereniging Friesland
1940-1945".
Vrijdag werd Madurodam in Den
Haag met een bezoek vereerd. Zater-
dag werd de fraaie omgeving van Vor-
den bekeken. Dit gebeurde met koets-
jes, waarbij de buitenlandse gasten
van dichtbij een kijkje bij de verschil-
lende kastelen konden nemen. De
dansgroep "De Knupduukskes" was
deze dag de gastheer. Gezamenlijk
werd van een flinke stapel pannekoe-
ken genoten.

Zaterdagavond verzorgden beide
groepen in het "Pantoffeltje" een op-
treden. Grappig om te zien hoe de Is-
raëlische jongelui zich de "Drikus-
man" eigen hadden gemaakt. De
klompen ontbraken daarbij niet.
Eveneens leuk om naar te kijken was
de dans die betrekking heeft op de
wijnoogst in Israël. De Knupduukskes
op hun beurt gaven een aantal older-

wetse dansen ten beste. Na het officië-
le gedeelte werd er "internationaal"
gedanst dat wil zeggen Vordenaren en
Israeli's gezamenlijk op de dansvloer.

Ingezonden mededeling
buiten verantwoording
van de redaktie

Berbers en wespen
Berbers en wespen zijn plagen
die ons in zomersche dagen
het leven vergallen,
want doornen die van de berbers val-
len
bezorgen ons ontelbaar veel lekke
banden.
Van wespen krijgen we op armen en
handen alleen maar builen,
't Is werkelijk om te huilen.
Daarom edelachtbare heren
ik wil zo goed als het kan proberen
de mensen van de wespen te verlos-
sen
U verzorgt daarvoor vandaag nog de
stekelige bossen
als u er dan rozen in poot
zijn we allen uit de nood.
Nu zult u wel zeggen ook daar
zitten stekels aan dat is waar.
Doch de praktijk heeft bewezen,
daar hebben we niets voor te vrezen.
Ook de dienst gemeentewerken
zal dat bij onkruidbestrijding bemer-
ken.

H.A. Weenink
De Haar 18, Vorden.

Jan Abbink,
vijf tig jaar
kunstschilder
Vanaf 25 augstus tot en met 19 sep-
tember is in de hal van het gemeente-
huis te Zelhem te bezichtigen een
deel van het werk van Jan Abbink.
Jan Abbink werd geboren op 15 okto-
ber 1915 te Zelhem. Van jongs af aan
legde hij een grote belangstelling aan
de dag VMW het tekenen. Hij bezocht
dan ool^pkle jaren de avondteken-
school in Zelhem. Hierna heeft hij te-
kenlessen gehad van mensen als Jans
Volgers en Hans Dorre. Bij deze zwa-
re maar leerzame lessen lag het accent
op het lianen van voorwerpen, stille-
vens, gip^OTnamenten en het perspec-
tief.
Als huisschilder kreeg Jan Abbink
veel te maken met kleuren, en zo-
doende maakte hij wel eens een schil-
derijtje. In de vele tientallen jaren
groeide dit uit tot een grote collectie
schilderijen en tekeningen. Vaak
stond het typisch Achterhoekse land-
schap met zijn karakteristieke boerde-
rijen en dorpsgezichten centraal.
Ook vandaag de dag is Jan Abbink nog
productief als schilder/tekenaar. Veel
belangstelling heeft Jan Abbink voor
de werken van oude meesters zoals
Rembrandt, Frans Hals, Vermeer en
Ruysdael. Z'n speciale bewondering
gaat uit naar het tekenwerk van Vin-
cent van Gogh.

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

Vordens Mannenkoor, elke dinsdag repeti-
tie in het Dorpscentrum.

AUGUSTUS
13, Hen
15 Kindervakantie spelen
14, 15 en
16 Deldens buurtfeest
18 Vordens Mannenkoor hervatting

repetitie, Dorpscentrum
20 Floralia bloemschikcursus
23 Jong Gelre Agrarische wedstrijddag

in Laren
26, 27, 28 en
29 Zwemvierdaagse in het zwembad

In de Dennen.
29 Moonlightswimming In de Dennen
27 Floralia Bloemschikcursus
31 „De Snoekbaar" Seniorwedstrijden.

SEPTEMBER
2 HVG Dorp Fietstocht in de omgeving
3 Floralia Bloemschikcursus
4 Bejaardenkring
6 Muziekdag Vorden

10 Floralia Bloemschikcursus
13 Jong Gelre Klootschiettoernooi
14 Jong Gelre Wadlopen
16NCVB
17 HVG Dorp maandelijkse avond
17 Floralia Bloemschikcursus
18 Floralia Bloemschikcursus
18 Bejaardenkring

ADVERTEREN
DOET VERKEN

Verloren en gevonden
voorwerpen
GEVONDEN: pasje Rabobank t.n.v.
E.J.E.M. Bos; siervelg; blauw tasje
met afbeelding zeilboot, inh. klein-
geld, strippenkaart etc.; gouden da-
messpeld (broche); wieldop; gouden
ketting met sterrebeeld "Leeuw"; ro-
de poes; blauw grijze fietstas met
blauw regenpak, fietspomp en band-
reparatieset; gele Kakatoe met rode
borst en kop; rok, kleur groen; l O post-
zegels van f 0,55; bruine zonnebrilko-

Op Boter- en Kaasboerderij ,,'n Ibink" wordt op woensdag 20
augustus de vierde en tevens laatste Achterhoekse Avond gehou-
den van dit seizoen. Het zal er weer even gezellig zijn als alle voor-
gaande keren. De familie Zoeteman heeft vele leuke reakties ont-
vangen en hoopt ook dit keer een groot aantal belangstellenden de
gemoedelijke Achterhoekse sfeer te kunnen laten proeven.

De kinderen kunnen gratis ezeltjes rij-
den, er is koffie met krentewegge en
een goedverzorgde barbeque (dit
werd ons in het oor gefluisterd door
mensen die de vorige Achterhoekse
avond hebben bezocht).
De Achterhookse Folkloredansers
zullen met hun optreden de stem-
ming er goed in brengen. Iedereen is
hierbij van harte uitgenodigd. Belang-
rijk is dat u in elk geval mooi weer
meebrengt.
De voorgaande Achterhoekse Avon-
den, allen georganiseerd in samen-
werking met de plaatselijke VVV, zijn
bijzonder succesvol verlopen. De va-
kantiegangers toonden veel belang-

stelling voor het bedrijf en lieten hun
enthousiaste reacties gepaard gaan
met lovende woorden.
Het ossespan had veel bekijks en er
werd druk gebruik gemaakt van de
barbeque.
Ook de stand van de familie Zoete-
man op de Ruurlose braderie trok vele
belangstellenden. Misschien hebt u
ook getracht het gewicht van de kaas
te raden. Het juiste antwoord moest
luiden 17 kg en 950 gram. Onder de
vele inzendingen waren er slechts drie
goede oplossingen. Na loting werd
mevr. Breuker uit Borculo winnaar.
Zij kreeg een kaasje aangeboden en
een liter karnemelk.

ker met optische zonnebril met zilve-
ren montuur; rijbewijs en polstasje
t.n.v. Halo; bril met hoesje (halve gla-
zen); f55,-; groen regenpak in blauwe
hoes (merk Albatros); l bats met lan-
ge steel; diverse sleutels.
VERLOREN: bruine portemonnee
met kleingeld; herenarmband (zilver)
met grove schakels "Robert"; broche
met bruine steen (antiek); witte da-
mestas, inh. cheques, rijbewijzen en
paspoorten; Drenthse Patrijs, reu;
zwarte fietspomp; licht bruine lederen
map met rijbewijs, foto's, bankpasje;
halve leesbril, bruin montuur en bruin
etui; zwart tasje met gereedschap voor
bromfiets; zwenkwiel van gemeente-
maaier; dubbele fietstas met porte-
monnee, giropas etc; portemonnee
met f6,- en bankpas; wielervalhelm,
zwart met rood petje en zweethandje;
herenfiets, zwart, merk Gazelle fra-
menr. 192061 met slot; Rabopasje nr.
155190032; Bondsspaarbankpasje nr.
923117253; Bruine knipportemonnee
inh. f400,-; rood kunstlederen porte-
monnee met 4 ritsen inh. Belgische
francs; Duitse munten; totaal f30,- en
paspoort; kentekenbewijs deel l en 2
&J-06-FR, rijbewijs en f 50,-; kunst-
stof wieldop van een Mazda; kapot
popje met geel jurkje; Cyperse poes
(grijs gestreept); 4 travellercheques a
f 100,- t.n.v. Moss; inentingsboekje en
startkaart t.n.v. Harmsen; zwart pols-
tasje met autopapieren en cheques;
gouden dunne schakelarmband; hon-
deketting; kinderjasje, zwart met
stipjes en rode besjes; fietsslot, blau-
we plastic hoes om kabel; zwarte por-
temonnee inh f 200,- en pasje rabo-
bank; grijze kat met witte poten; bruin
witte jachthond; teckelhalsband; en-
kele fietstas, blauwgrijs inh. blauw re-
genpak; verzekeringsbewijs bromfiets
WDR-573; bril met metalen montuur
in blauw etui; grijze plastic wieldop
'Turbo"; blauwe schoudertas met
portemonnee, cheques, zakmes, pen
etc; diverse sleutels.

Adverteren kost
geld-

Niet adverteren
kost meer

geld!!!

Zwemvierdaagse
In de Dennen
In het zwembad "In de Dennen"
wordt vanaf 26 augustus tot en met 29
augustus de Zwemvierdaagse gehou-
den. Voor de vroege vogels kan ge-
zwommen worden 's morgens vroeg.
Verder is het mogelijk om 's avonds te
zwemmen. Er zullen 's avonds allerlei
randaktiviteiten worden georgani-
seerd. Voor de jeugd is er tevens een
spelmiddag in het programma opge-
nomen.
De te zwemmen afstanden zijn 250 of
500 meter per keer. Voor deze zwem-
vierdaagse kan een weekabonnement
worden gekocht voor een tientje
(jeugd) en f 12,50 voor volwassenen.
Men kan zich voor deze zwemvier-
daagse aan het bad opgeven.
Dezer dagen passeerde de 41.866 be-
zoeker de poorten van het Vordense
zwembad. Vorig seizoen in totaal
41.274. Het zwembad is nog geopend
tot en met 6 september.
Op deze laatste dag worden de open
Vordense zwemkampioenschappen
gehouden. Diplomazwemmen vindt
voor alle categorien nog plaats op 23
augustus en 6 september.

Gezellig dansen leren bij:
F.D.O. Dansschool

HOUTMAN
Klubs voor verl. en gehuwden. Jong -
middelbare leeftijden. 50 plussers, 60 jaar
en ouder.
Her- of bijscholing lessen:
elke week of om de 14 dagen ook voor
Ploegenwerkers; ruime keus in alle
dansen. Aanvang oefenavond 1 7
september om 8 uur in Hotel Rest. café 't
Medler, Vorden. Inschrijving lessen op 19
en 26 augustus van 19.30 tot 21.00 uur.
In 't Dorpscentrum Vorden van 18.30 tot
20.00 uur op 23 en 30 augustus.
Besloten klubs volgens afspraak.

Wilt u leren

knippen en naaien of
patroontekenen?
Wilt u worden opgeleid voor
costumière, coupeuse enz.?

Voor inlichtingen en opgave:
Danckaerts-modevakschool

T. Leuverink-Eykelkamp
Deventerweg 135, Zutphen. Tel. 05750-16204.

FOTOHOME
KLEURENFOTO'S

Kleurenfoto's van absolute topkwaliteit
voor slechts 49 cent per afdruk . Dat is nu eens
echt goed nieuws voor fotograferend Nederland.

Uw kleurenfoto op de maten:
9x9, 9x11,5 en 9x13 cm afhankelijk van uw film.

Het ontwikkelen kost maar 4,50 en
nabestellingen levert Fotohome voor 85 cent
per afdruk. Profiteer ook van onze ontwikkei-
service en breng uw filmpje snel naar uw
Fotohome-dealer. Die kan u ook alles vertellen
over 30% grotere foto's voor een
dubbeltje meer per foto.

Wij
gebruiken

UW GARANTIE DAT UW FOTO'S WORDEN
AFGEDRUKT OP KODAK PAPIER

James Wattweg 68,
Vlaardingen, tel.(010) 434 44 22

UW FOTOHOME DEALER:
ig. SpBC. Braam Burg.Galleestraat10a,Vorden

Sig. Mag. Tante Pietje Dorpsstraat i7a,Ruurk>



2DE BLAD
CONTACT

Druk:
Drukkerij Weevers B. V.
Vorden
Telefoon 05752-1404

FEESTKRANT
Ter gelegenheid van de jaarlijkse Oranjefeesten op vrijdag 29 en

zaterdag 30 augustus 1986 te VIERAKKER-WICHMOND

Programma
Volksfeest

19.30 uur: Samenkomst op het feestterrein, waarna muzikale hulde door de muziek-
vereniging Jubal aan het oude koningspaar.

19.30 uur: Vogelschieten voor dames en heren bij kunstlicht, inleg 5,-. Vogelgooien
voor dames, inleg 3,-. Schieten vrije baan, inleg 2,50. Kegelen, inleg 2,-.

Na het vogelschieten dansen met dansorkest "Sun-Set".

Zondag 24 augustus
13.00 uur: Oriënteringsrit voor fietsen, start vanaf de tent op het terrein, inleg 1,50.

Woensdag 27 augustus bakfietsenrace
18.30 uur: Bakfietsenrace, een onmisbaar evenement in de feestweek van Vierakker/

Wichmond.
Dit is het eerste jaar dat men in competitieverband fietst, aangezien vele
teams graag meer in wedstrijdverband wilden fietsen.
Zodoende is er een (A)chterhoekse (B)akfielsen (O)rganisatie opgericht,
waarbij inmiddels 24 teams zijn aangesloten.
Voor buurtschappen/straten/bedrijven/campings die niet zijn aangesloten
hoeft dat niet te betekenen dat ze niet deel mogen nemen, integendeel, deze
teams zorgen voor de meeste spanning en sensatie op het circuit. (Vogel-

A
Naast de wedstrijden vindt er 'n'aparte manche plaats voor plaatselijke rij-
ders, waarvan er minimaal 2 woonachtig moeten zijn in Vierakker/Wich-
mond of aangesloten bij de Oranjevereniging.
Prijsuitreiking na afloop in de tent op het feestterrein.

•
Diegenen die zich nog op willen geven kunnen dat doen bij:
Willem Oldenhave, Spiekerweg 6, 7251 RA Vorden, tel. 05752-1428.

Woensdag 27 augustus
Na de bakfietsenrace dansen op de tonen van Toporkest RAIN.
Gratis toegang en wordt U aangeboden door de exploitant van de tent.

Toegang onder voorbehoud.

Donderdag 28 augustus
19.30 uur: Feestavond voor de bejaarden in het Ludgerusgebouw.

De toneelgroep van de Buurtvereniging Delden zal voor u opvoeren in het
dialect 'BOKKESPRONGEN1 in drie bedrijven, geschreven door DJ
gengoor.

Deze avond wordt georganiseerd door het bestuur van de bejaardensoos en
is toegankelijk voor iedereen die 60 jaar en ouder is uit Vierakker en Wich-
mond en die kerkelijk aangesloten zijn uit andere gemeenten. Dus kom kij-
ken. Vrije entree en het wordt weer lachen.
Kom ook eens een kijkje nemen op onze Bejaardensoos-middagen die wor-
den gehouden altijd op de laatste Woensdag van iedere maand van 2 tot 5
uur in het Ludgerusgebouw.

Vrijdag 19 augustus
13.30 uur: Samenkomst op het schoolplein, Dorpsstraat, graag met alle ouders en kin-

deren waarna in optocht met muziek naar het feestterrein. Daarna opening
door de voorzitter.

14.00 uur: Kegelen voor dames en heren van elke leeftijd, inleg 2,-. Schieten vrije baan
inleg 2,50.

14.00 uur: Verschillende kinderspelen met traktatie. Deelname ook opengesteld voor
kinderen die lagere scholen in andere gemeenten bezoeken.

15.00 uur: Ringsteken perdogcar voor dames van elke leeftijd, inleg 2,-op het feestter-
rein. Gratis draaien voorde kinderen beneden de 13jaar. (vrijdag 29 au
tus na de kinderspelen van ca. 14.30-17.00 uur).

16.30 uur: Wedstrijden voor schoolverlaters.

20.00 uur: Dansen in de tent met Dans- en Showorkest "Superfly".
Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 30 augustus
14.00 uur: Grote feestelijke optocht m.m.v. diverse muziekkorpsen. Speciale beoorde-

ling praalwagens door deskundige jury.

ca. 17.00 uur: Uitslag en uitreiking van de prijzen voor deelnemers versierde wagens en di-
verse wedstrijden.

20.00 uur: Dansen i n d e tent met Dans- en Showorkest "Superfly".

Toegang onder voorbehoud.

Zondag 31 augustus. Sportdag en Oranjeloop.
ja^fcrganis

van Viera"r en Wichmond in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Hen prima j
genheid om opeen sportieve manier bij te komen van een drukke feest\\
zeker voor ouders en andere belangstellenden. In aansluit ing op de sportdag
vindt de Oranjeloop plaats, waaraan dooreen ieder, tegen een kleiru
ding, kan worden deelgenomen. De afstanden die gelopen kunnen wc
zijn 5 of 10 km.
Opgave is mogelijk tot een h a l f u u r voor aanvang van de wedstrijden.
Ter herinnering ontvangt iedere deelnemer een medaille.

De tijdsindeling is als volgt:

12.30 uur: Aanvang Jeugdsportd.
15.00 uur: Aanvang 5 km. Tot ziens op het sportcomplex aan
15.45 uur: Aanvang 10 km. cic Lankhorstcrstraat te Wichmond.

De Oranjeverenigng doet een beroep op iedereen om te vlaggen.

Optocht van praalwagens
zaterdag 30 augustus om 2 uur
Van deze feestelijke optocht is dit jaar zeer veel werk gemaakt en wel omdat de Oranjevereniging op
dit gebied een naam hoog heeft te houden. Voor deze optocht zullen 16 praalwagens aan de start ver-
schijnen. Ook zullen verschillende kinderstukjes aanwezig zijn.
Een keur van muziek korpsen zal deze optocht van een muzikale noot voorzien, in totaal 5 korpsen
met plm. 400 muzikanten. De corpsen zijn: Muziekvereniging MubaP met drumband Vierakker/
Wichmond; Muziekvereniging 'Excelsior', Warnsveld; Muziekvereniging 'Concordia1 uit Hengelo
Gld; Muziekvereniging 'Nieuw Leven', Steencferen met vendelzwaaiers uit Baak; Mu/iekvereni- -
ging 'Volharding' uit Borculo.
De Oranjevereniging wenst u allen prettige feestdagen toe en verwijst u graag naar het programma in
deze feestkrant.

De Oranjevereniging Vierakker-Wichmond
Na de optocht vendelzwaaien op het feestterrein achter de tent voor het Koningspaar.

Tuinverlichtingsweek van 23 t/m 31 augustus
Dit jaar zal - evenals voorgaande jaren - weer in het kader van de traditionele Oranjefeesten de tuin-
verlichtingsroute worden uitgezet en wel in de periode van.23 augustus tot en met 31 augustus 1986.
De route - met een lengte van plm. 30 kilometer - zal ten opzichte van vorig jaar niet veranderd worden.

U kunt de route vanaf elke invalsweg naar Wichmond beginnen en door op de gele borden aangebrachte zwar-
te pijlen te volgen, komt u automatisch weer op uw startplaats terecht.

Via deze krant wenst de Tuinverlichtingskommissie een iedereen prettig Oranjefeest toe en de Oranjevereni-
ging veel suk

Rabobank C3
geld en

goede raad

KANTOREN TE:'

Vorden,
Zutphenseweg 26, tel. 05752-1888

Kranenburg,
Ruurloseweg 70, tel. 05752-6769

Wichmond,
Bar. v.d. Heydenlaan 3, tel. 05754-423

CAFÉ-RESTAURANT

it DEN BREMER'

Het adres voor al uw
bruiloften en parti/en
Tel. 05755-1205

wij zetten
niemand

onder druk...
u bent vrij om uw drukwerk
waar u wilt te bestellen. Maar wij zijn
zo vrij om u op onze drukkerij
attent te maken, waar het heel goed
en niet duur gemaakt wordt.

drukkarij waavars bv
Nieuwstad 12, tel. 05752-1404

WEVO DRUK, Nieuwstad 29, tel. 05750-12306



Buitenlands bier
20 soorten waarvan 3 van het vat

„'n waar avontuur"
's zaterdagsmiddags van 14.00 tot

17.00 uur voor 2,-.
Het proberen waard.

RESTAURANT&CAFÉ
Arie Maalderink >t^.•'<'

l.ochemsi'Hes 16-7231 PDWarnsveld lel.05751-336

De bewoners van de camping

„de Kleine Steege1

wensen iedereen 'n gezellig

oranjefeest.

Camping

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

SCHILDERS
BEDRIJF

BERT
PARDIJS

VOGELZANG 18, WICHMOND. TEL. O57J4-841

Wij wensen U een prettige feestweek

Voor de afzet van al uw

Vee en varkens
Vee- en varkenshandel

G. HISSINK
Wichmond - tel. 05754-229.

Bemiddeling bij aan- en verkoop van on-

roerend goed, taxaties, hypotheken en

alle verzekeringen met deskundig ad-

vies. Tevens agentschap van de Neder-

landse Middenstands Spaarbank.

Zutphenseweg31 -Vorden-Tel. 05752-1531

Pracht collectie

Fietsen, Verkoop
reparatie,

Brommers, inrui|>
__ ond. verkoop.

Boomzaagmachmes
Motorgazonmaaiers

Het adres in Vorden e.o.

FA. KUYPERS
Dorpsstraat 12, Vorden. tel. 1393.

Binnenkort verkoop van alle z.g.a.n. verhuurfietsen en inruilers voor zeer aan-
trekkelijke prijzen. Reserveren is nu al mogelijk!

ONDERHOUD EN
NIEUWBOUW
HUISHOUDELIJKE
APPARATUUR

Supercentrum
De Tuunte
wenst de

Oranjevereniging
Vierakker/Wichmond

veel sukses toe
HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN

Wij verzorgen al uw

metsel- en
timmerwerken
Zoals:

nieuwbouw, verbouw en

onderhoudswerkzaamheden

Fa. J.J. Hartemink & Zn.
IJsselweg 6 - Vierakker - Tel. 05750-21852 en 21543

VOOR UW

* Bruiloften
* Partijen
* Diners

tot 300 personen

Tevens een uitstekende gelegenheid
voor uw feestavond of grillparty
bij de open haard

ONZE BEKENDE

IJSSELAVONDEN
ZIJN EEN ENORM SUCCES.

* prima orkest
* koud en warm buffet
Incl. entree, eten en drinken

slechts f 42,50 per persoon

In oud-Hollandse stijl
Café - Bar - Restaurant

ff

ff

Eekstraat 15 - Doesburg
(nabij camping IJsselstrand)
tel. 08334-71622 of 05754-381.

Te koop: prima eetaardappe-
len o.a. Parel, Surprise en Pim-
pernel. Eventuele bestelling
wintervoorraad: Tevens heel of
half varken, diepvriesklaar.
VAN KOUSWIJK
Okhorstweg 6, Wichmond.
Telefoon 05754-793.

Nu speciaal
dakbedekking met
10 jaar garantie op
zowel lekkage als
materiaal

'CENTRALE
VERW.

Laat u vrijblijvend advi-
seren ook over CV-bouw-
pakketten voor de doe-het-
zelver.
Voor schoonmaken en on-
derhoud bent u ook bij
ons aan het juiste
adres.

regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de
vele ex t ra s In viit modische kleuren

WAPEN- EN SPORTHANDEL

steeds doeltreffend!

ZUTPHENSEWEG - VORDEN
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Te koop: prima eetaarg^pe-
len o.a. Parel, Surprise SWm-
pernel. Eventuele bestelling
wintervoorraad: Tevens heel of
half varken, diepvriesklaar.
VAN KOUSWIJK
Okhorstweg 6, Wichmond.
Telefoon 05754-793.

GASWERK
Goed gaswerk door een
erkend gas-installateur.
Voor aanleg van alle
soorten gaswerk, ook
hoog rendement en econo-
misch rendement-ketels.
Goed gaswerk, het halve^
werk!

WATERLEIDING

II

Wij zijn ervoor de kleine
problemen, maar ook voor
aanleg van een geheel
nieuwe installatie.

Vraag vrijblijvend prijs-
opgave, het is de moeite
waard.

VAKW&&

ELEKTRA
Voor complete installaties
in zowel nieuwbouw als renovatie
In agrarische sector compleet
met ventilatoren.

HUISH.
APPARATUUR
Levering, service en onderhoud
van al uw witgoed, speciaal
inbouw apparatuur.
Alles bij één bedrijf
dus snel, efficiënt en

^concurrerend.

24 uurs service

Fabrieks- en machineonderhoud - Staalconstructie
Installatiebedrijf

Klein Lebbink - Oldenhave
Baakseweg 11, Wichmond
Tel. 05754-755 (tijdens kantooruren)
Tel. 05752-6439 (na kantooruren).

Varkenshandel

Hans Fransen
Voor een goede afzet van slachtvarkens en zeugen

Wenst U een plezierig
en gezellig Oranjefeest

Ook tijdens het Oranjefeest voor noodslachting
dag en nacht bereikbaar.
Tel. 05754-922

AANNEMERSBEDRIJF

Gebr. MAANDAG
Voor al uw nieuwbouw
en onderhoudswerken

Wichmond - Telefoon 05754 - 309

Voor komplete en akkurate
verzorging van alle voor-
komende schilderwerk-
zaamheden zowel nieuw
als onderhoud:

SCHILDERSBEDRIJF

van der Wal b.v.
Zaak: tel. 05752-1208

Leo Westerhof
Pieter van Vol l en hoven l aan 8, Vorden, tel. 2039

Schildersbedrijf

Rouwen
voor al uw

schilder- en

behangwerk

binnen- en buiten-'

zonwering

dubbele beglazing

Vierakkersestraatweg 28,

Vierakker. Tel. 05754-361

Auto- of motorrijles?
Theorieopleiding (vanaf 16 jaar)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 05752-2783

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.
BELASTINGADVIESBUREAU

Raadhuisstraat 22. 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1455

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen



AUTOMOBIELBEDRIJF

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

GOED - GOEDKOOP - BETROUWBAAR

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

Wij maken massief eiken
meubelen naar uw eigen
keuze en ontwerp

Diverse bankstellen, kasten, wandmeubels, klapta-
fels,, eethoeken, knopstoelen, ronde, rechthoekige
en ovale tafels (bladdikte 5 cm.), buroos, boeken-
kasten, dekenkisten, hoek- en ladekasten, ledikan-
ten, kaarsen- en asbakstandaards, lampenstan-
daards (gedraaid) diverse maten.

Hackforterweg 31, Wichmond, telefoon 05754-269
Kerkstraat 9, Vorden, telefoon 05752-2425

VORDEN b.
^—

Industrieweg 13
Tel. 05752-3163

Case-International
en

Shibaura
traktoren

Het adres voor uw

kraampakket
TCAFE - BAR - ZAAL

Herbergo.a. badje met standaard, commode-
dek, boxkleed, luieremmer, enz. enz.
Grote sortering.

En verder

babyverzorgingsseries
o.a. Natusan, £witsal, Penaten, John-
son en de nieuwste serie van Dermatol.
Deskundig advies.

WEEGSCHALEN VERHUUR.

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

drogisterij en parfumerie
Felix en Marianne Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

De drogist met de op de deur

LOONBEDRIJF

H. & G. KORENBLEK
Tel. 05750-20853

MESTHANDEL

J. KORENBLEK
Tel. 05754-509

wensen u 'n prettige
feestweek

Willen jullie gaan trouwen?

En wil je echt een gezellig feestje bouwen?

Pak dan de telefoon
en draai, heel gewoon,
nr. 05752-2243 m Vorden
want daar kan het pas
écht gezellig worden.

HELMINK
meubelen

• 4000 m2 Meubel- en
Tapijt-toonzalen

• Erkende
binnenhuisarchitectuur

_ Woningtextiel

VORDEN
Zutphenseweg 24 Telefoon 05752-1514

EIBERGEN
Laagte 16. Telefoon 05454-4190

i Koopavond

Ieeflangarchitectuurisgevestigdaandeschoolstraat17tevordentelefoon057522737enhoudtzichhoofdza^

igmetderealisatievanpremieawoningeninelkevormenafmetingzoalsgewenstuwnieuwbouwbungalowm
nvoordebeleggersonderukanineengoedesamenwerkingmetleeflangarchitectuuruw^
orduittevoerenenhetadviserenvanuwbouwkundigeproblemenisbijleeflangarchitectuuringoedehc ndeaanwezigekennisvanb estemmingsplannenbouwvoors' ^tensubsidiemogelijkhedenmakendeadviezenvanleeflangarchitectuurtoteenmust

Elke dag verse bloemkool
en nieuwe aardappelen (Parel)

A. Nijenhuis
Toverstraat 2 - Baak
Telefoon 057 54-477

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
Meesters Schilders

Ruurloseweg 35 Vorden Tel. 05752-1523

Het adres voor

GLASWERKEN
SCHILDERWERKEN
IN DE BETERE UITVOERING

BEHANGWERKEN
MODERNE
WANDBEKLEDING
SIERPLEISTERS

AFDELING DOE-HET-ZELF
een enorme sortering
billijke prijzen

Landbouwmechanisatiebedrijf

H.W. BESfELING
Koekoekstraat 1 Vierakker Tel. 05750-21628

Wij leveren al uw

LANDBOUW

WERKTUIGEN
Inruil mogelijk

Verder alles op het gebied van stalinrichtingen o.a
hangkettingen, gruproosters, stalmatten enz.

Vrije
merkbenzine

Elektrische huishoudelijke artikelen
en landbouwgereedschappen

Voor al uw

TIMMERWERKEN
naar

TIMMERBEDRIJF

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

KRIJT

Wichmond
l Telefoon 05754-270

De warme bakker presenteert:

fijn br0»d en
heerlijk gebak
Alles uit eigen bakkerij
Ook voor levensmiddelen vandaag en morgen,
zal Besselink graag zorgen!

Brood-banketbakkerij-kruideniersbedrijf

F. BESSELINK v/hHelmink

Dorpsstraat 6 - Wichmond - Telefoon 239

Wij wensen u een gezellig Oranjefeest.

Administratiekantoor
Zutphen B.V.

- Boekhoudingen
- Belastingzaken
- Computerverwerking
J.M.L. Plante, direkteur.

Graaf Ottosingel 189
Postbus 124, 7200 AC Zutphen
Tel. 05750-1.42.75

Nevenvestiging:

Administratiekantoor Voorst
Kervelstraat 24 - 7383 XP Voorst
Telefoon 05758-2347

VERKOOP
REPARATIE EN ONDERHOUD VAN

auto's, bromfietsen
en fietsen, accu's, banden-
en uitlaten, hoge
kortingen en gratis
montage

Tel. 268

Uw Bovag-vakman.

Kom vrijblijvend eens kijken
in onze showroom.

Wij wensen u
een prettig
Oranjefeest

KRIJT
UTD-MENGVOEDERS

PAVO-PAARDENVOEDER
Wichmond

Telefoon 05754-600



Dansen op het Oranjefeest
Wichmond-Vierakker

Vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus
in de grote danstent (800 vierkante meter oppervlakte)

Vrijdag 29 augustus
om 20.00 uur dansen met muziek van Dans- en Showorkest Superfly

Zaterdag 30 augustus
dansen met muziek van Dans- en Showorkest Superfly
zaterdagmiddag na de optocht GRATIS DANSEN tot 17.00 uur
zaterdagavond vanaf 20.00 uur. Toegang voorbehouden.

de meest veelzijdige zaak in de regio.

CAFÉ-WEGRESTAURANT

DE BOGGELAAR
Zalen voor bruiloften
en partijen

Kegelcentrum

Speeltuin aanwezig

VORDENSEWEG 32 - WARNSVELD

TELEFOON 05752-1426

Kwaliteit
vlees en vleeswaren
SLAGERU

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

KEURSLAGERIJ

D. VLOGMAN
ZUPHENSEWEG 16 - VORDEN - TEL 05752-1321

Voor levering van

traktoren en
landbouwwerktuigen
Tevens diverse merken gebruikte traktoren en opraapwagens

Vakkundige service
Off. dealer Landini traktoren, Mengele opraapwagens en Niemeijer Hooi-
bouwwerktuigen en Irrifrance beregeningapparatuur.

HEIMKARENDS
WICHMOND - TELEFOON 05754-681

Autobedrijf

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

Verkoop van nieuw en gebruikte auto 's. Inruil mogelijk.
Voor al uw onderhoud en reparaties.
Banden en uitlijnen:

Michelin met 30% KORTING

Vredestein meer dan 30% KORTING
Incl. montage en balanceren.

H. JANSEN
Vierakker - Tel. 05750-20774.

Specialiteit in:

Beter brood
en gebak
Uw kruidenier

Voor verzorgde voeding
Handel in granen
en veevoeders

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

Ik tank zonder
een cent op zak!

Bunny" kinderschoenen
nu ook bij

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 05752-1342

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

UTILITEITSBOUW
ONDERHOUD

Gespecialiseerd in

voor aannemers

MET DE MODERNSTE MACHINES!

BOUWBEDRIJF

Fa. G.JI. Helmink b.y
Dorpsstraat 28 - Wichmond - Telefoon 05754-450

Wij wensen u

een gezellig

oranjefeest

J. W. v.d. Brink
MENGVOEDERS

Wichmond
Telefoon 05754-257

OK-
Zelftankstation

Vraag inlichtingen bij de WELKOOP-WINKEL

te HENGELO (GLD), Spalstraat 37, tel. 1713
te RUURLO, Stationstraat 12, tel. 2500
te VORDEN, Stationsweg 22, tel. 1583
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