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1EUWE REGELING VOOR ONDERGRONDSE TANKS

Op l maart 1993 is het Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks (BOOT) van
kracht geworden. Het BOOT regelt voornamelijk de opslag van afgewerkte olie
en vloeibare brandstoffen, zoals huisbrandolie, dieselolie etc. bij bedrijven en
partikulieren.Verder beoogt het BOOT de verontreiniging van de bodem door
tanks die niet meer gebruikt worden, tegen te gaan.Er liggen heel veel onge-
bruikte tanks in de Nederlandse bodem.Tanks waarin in het verleden vloeibare
aardolieprodukten en afgewerkte olie waren opgeslagen .Hoe wel misschien in
het verleden leeggezogen, kunnen deze tanks toch een aanzienlijke bodemver-
ontreiniging veroorzaken: lekkages uit de tanks zelf en uit de leidingen kunnen
een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. En ook tanks die nog in
gebruik zijn, kunnen lekken.

In gebruik zijnde tanks

Stapsgewijs heeft de eigenaar van een dergelijke tank de volgende verplichtin-
gen:
— het bestaan van de tank voor l september 1993 melden aan de gemeente;
- bij bedrijven: voor l september 1995 moet de tank voldoen aan de nieuwe

voorschriften, wat keuring en jaarlijkse herkeuring van de tank inhoudt en
bodemonderzoeken, waaronder een nulsituatie-onderzoek en jaarlijkse ver-
volgonderzoeken;

— bij partikulieren: voor l maart 1998 moet de tank voldoen aan de nieuwe
voorschriften (zie bij bedrijven hierboven);

— de eigenaar dient te zorgen voor financiële zekerheidsstelling, bijvoorbeeld
bij een verzekeringsmaatschappij.

Niet meer in gebruik zijnde tanks

De eigenaar van een niet meer in gebruik zijnde tank moet:
— het bestaan ervan melden voor l september 1 993;
— voor l maart 1 998 de tank laten verwijderen of door een erkend saneringsbe-

drijf onklaar laten maken.

De eigenaren zullen de maatregelen zelf moeten financieren. Bedrijven met een
recente hinderwet- of milieuvergunning zijn vrijgesteld van het melden van de
ondergrondseHanks

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met de heer R. Benjamins,
medewerker van het buro milieu, telefoon 05752-7474.

Voor meldingsformulieren kunt u terecht in het koetshuis (sektor grondgebied).

GIFTE HONDENBELASTING
Als u houder bent van (een) hond(en) waarvoor u geen aangifte heeft gedaan,
krijgt u hierbij de gelegenheid, om alsnog aangifte te doen.

Wie moet aangifte voorde hondenbelasting doen?

Aanvang belastingplicht
Ieder, die in de gemeente Vorden één of meer honden houdt, een hond bezit, ter
verzorging of onder toezicht heeft, is op grond van de 'Verordening honden-
belasting' belastingplichtig voorde hondenbelasting.

Dit betekent dat, als men voor het eerst houder wordt van een hond of bij veran-
dering van het aantal honden, verplicht is binnen 14 dagen, hiervan aangifte te
doen bij de gemeente.

Op welke wijze doet men aangifte?

l . Door onderstaand inlichtingenformulier in te vullen en te ondertekenen.
Retouradres: Gemeente Vorden Postbus 9001 7250 HA VORDEN.

2. Door mondelinge aangifte op het gemeentehuis : Afdeling Financiën.
3. Per telefoon via nummer: 05752- 7429 (doorkiesnummer) verzoeken om een

inlichtingen-formulier, dat u na invulling moet terugzenden naar boven-
staand adres.

INLICHTINGEN T.B.V.
DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1992

Ondergetekende

Straat

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001

7250 HA VORDEN

Postcode en woonplaats

verklaart dat hij/zij m.i.v.
houder/houdster is van _

199
hond(en) ouder dan 3 maanden en van

hond(en) jonger dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennelnaam ver-
melden.

registratienummer kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
'geen' in

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 19

(handtekening)

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 1230 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
Op zondag 8 augustus houdt de aan-
spanning 'In de Reep'n' de jaarlijkse
kastelenrit met historische rijtuigen.
Op die dag is de toegangsweg naar
kasteel Vorden afgesloten voor
b e s t u u r d e r n geldt een parkeerver-

- beide zijden van de Schuttestraat
tussen de Ruurloseweg en de Vor-
densebosweg;

- beide zijden van de Horsterkamp
t u s s e n r o t o n d e en de Vbrdense-

— de zuidzijde van de Ruurloseweg
tussen de rotonde en de Schutte-
straat.

OVERWEG
Vanaf dinsdag 10 augustus begint
Verhoeve en Faber in opdracht van de
gemeente met het herstraten van de
Overweg. Dit werk zal tot ongeveer
eind augustus duren. Nabij huisnum-
mer 13 komt een extra verkeersdrem-
pel.

VLDERSPOSTBUS 51

In de informatiestand bij bureau Bur-
gerzaken liggen vrijwel alle postbus
51 folders. Deze mag u gratis meene-
men. Ook liggen hier allerlei andere
provinciale en gemeentelijke infor-
matiebrochures.

Moet u toch naar het gemeentehuis,
kijk dan of er iets voor u bij ligt.

^INGEKOMEN BOUW-
AANVRAAG

Op 28 juli heeft de heer W.M. Voort-
man een vergunning gevraagd voor
het veranderen en vergroten van de
woning op het perceel Nieuwstad l te
Vorden.

ERGUNNINGEN

In de week van 26 tot en met 30 juli
hebben burgemeester en wethouders
vergunning verleend aan:
- de heer J. Pasman voor het veran-

deren van de woning op het per-
ceel Ruurloseweg 38 te Vorden;

- de heer H.G.A. Mentink, voor het
inpandig verbouwen van een café
op het perceel Dorpsstraat 25 te
Wichmond;

— de heer R.H. Gosselink, voor het
veranderen en uitbreiden van een
berging op het perceel Schutte-
straat 24 te Vorden;

- de heer T. van Dorsten, voor het
bouwen van een dakkapel op het
perceel Molenweg 6 te Vorden;

- de heer T.J.J.M. Betting, voor het
bouwen van een garage berging op
het perceel Ruurloseweg 122 te
Vorden;

— de heer J.J.M. Holtslag, voor het
bouwen van een carport, een ber-
ging, het vergroten van een slaap-
kamer en het kappen van 2 berken
op het perceeel Dorpsstraat 22a te
Wichmond.

Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burge-
meester en en wethouders een
bezwaarschrift indienen.

Dialezing in
Kasteel Hackfort
In de serie zomerlezingen verzorgt
Natuurmonumenten dinsdagavond 10
augustus weereen dialczinÉfc kasteel
Hackfort te Vorden. Het s^Rterende
landgoed Hackfort zal dan tevens de
hoofdpersoon van de avond zijn. De
titel van de lezing is dan ook: 'Hack-
fort, een beeld van een landgoed'.
Niet alleen in natuaKtorisch
opzicht, óók cultuurhistonron gezien
behoort Hackfort tot de hoogtepunten
in de Achterhoek. Deze avond toont
een deel van de rijke historie, het bij-
zonder rijke natuurleven en fraaie
landschappen, maar evenzeer cultuur-
historisch belangrijke onderwerpen.
De avond wordt gehouden in de Van
Westerholtzaal van kasteel Hackfort,
aan de Baakseweg in Vorden. Kaarten
zijn verkrijgbaar of te reserveren bij
het V V V-kantoor in Vorden, tel.
05752-3222.

Openluchtdienst
Zondagavond 8 augustus wordt er een
gezamenlijke Herv./Geref. jeugd-
dienst in de openlucht gehouden op
het grasveld achter de Gereformeerde
Kerk. Voorganger in deze bijzondere
dienst is ds. H. Westerink en het jon-
gerenkoor Deo Gratias uit Laren
(Gld.) verleent muzikale medewer-
king. Maarten de Groot uit Lochem
zal de samenzang begeleiden op
orgel/synthesizer.
Het thema van de dienst is: Wie is
mijn naaste?! Na afloop is er koffie/
thee en frisdrank.
Er is een beperkt aantal stoelen aan-
wezig, dus als het even kan, graag een
klapstoel meenemen.
Bij slecht weer wordt de dienst in de
Gereformeerde Kerk gehouden.De
dienst is georganiseerd door de Her-
vormd/Gereformeerde jeugdwer-
kgroep.
Iedereen is hartelijk welkom.

Staringavond
Donderdag 5 augustus wordt er in de
Wildenborchse Kapel voor de laatste
keer in dit seizoen een Staringavond
gehouden. Het programma omvat
allereerst een korte wandeling door de
tuinen van kasteel Wildenborch.
Daarna zal in de Kapel een dia-pre-
sentatie vertoond worden over Vor-
den en de naaste omgeving. Mevrouw
Diny Hiddink uit Lochem zal die
avond gedichten voordragen van
dichter A.C.W. Staring.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 8 augustus 10.00 uur ds. R. Vos uit
Doetinchem; 19.00 uur ds. H. Westerink, SOW-
jongerendienst. Openluchtdienst achter Gere-
formeerde kerk, m.m.v. Deo Gratias. Thema:
Wie is mijn naaste?

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 8 augustus 9.30 uur ds. Dekker; 19.00
uur SOW-jongerendienst m.m.v. ds. Westerink
m.m.v. Deo Gratias.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 8 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Nederlandse zang.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 7 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.

Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 augustus Pastor
G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 7-8 augustus dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
Iaan18.

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

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

Dierenarts van zaterdag 7 augustus 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 7-8 augustus G. Wolsink, Laren, tel.
05738-2124.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Spreekuren maan-
dag en woensdag 11.00-12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachten-
spreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing

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

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN. tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012.7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Aid. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur,

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje augustus mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VVV Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meidpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 augustus 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 7 augustus 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 8 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring. •
Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 augustus Pastor
Simons, tel. 05457-71383.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30. 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Vordensejeugd
opgelet!!!
Voor jullie komt naar Vorden pop-
pentheater 'Punch'. Deze poppenthea-
ter heeft zich gespecialiseerd in het
Jan Klaassenspel. Het Jan Klaassen-
spel is een puur Nederlands poppen-

spel met een eeuwenoude traditie, bij
jullie ouders en grootouders vast wel
bekend.
Naast Jan Klaassen en katrijntje spe-
len de veldwachter, de boef, het
spook, de huisbaas, de dood van Pier-
lala, Snikhals, de beul van Haarlem,
de burgemeester, de generaal en vele
andere personages mee. Voor meer
informatie zie advertentie.



U I T G A A N S C E N T R U M

OROENLO
KERKSTRAAT 6 TELEFOON 0544M1308

ZATERDAG 7 AUGUSTUS

GO DANZA

&FAR
JUNGLE TOUR

ZONDAG 8 AUGUSTUS

WORKING FOR
THE WEEKEND
VOOR BUS-INFO TEL: 05440-64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

ZOMERAANBIEDING

BOSVRUCHTEN-
VLAAITJES

met een mix van verschillende soorten
woudvruchten en een toefje slagroom

Geweldig Lekker!

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG:
VOOR DE SPECIALE PRIJS VAN

1,65 per stuk

* * * * *NIEUW!

CHAMPIGNON-
VLEESBROODJE

even wathartigs tussendoor

NU l jOO per stuk

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Ei Jansen & gal jj
^Hv autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816

Elektriciteit • • •
een vak apart

Een vak waar je in thuis moet zijn. Zoals wij.
Wij zijn erkend elektrotechnisch installateur en lid
van Uneto. Dat betekent voor u dat u kunt rekenen
op vakmanschap, waarbij veiligheid voorop staat.
Wij kennen de voorschriften, weten wat kan en niet
kan. Wij staan voor u klaar voor reparatie,
onderhoud en aanleg van alle soorten
elektrotechnische installaties. Voor noodgevallen
ook buiten 'de gewone uren'.

REULING Elektrotechniek
de Voornekamp41
VORDEN
Tel. 05752-3618

ITGTO
Vakmensen in elektriciteit

votvo
Geniet het vertrouwen

Uw mees t
betrouw-

contact

SCHOTPOORT PERSONENAUTO B.V.,
DE STOVEN 21, ZUTPHEN, TEL: 05750-27222.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Schoolboeken
bestellen.

LOGA bellen.

Tel. 05752-3100.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Argentijnse Steak
pittig gekruid rundvlees

BAKKEN ALS BIEFSTUK

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KÜO 7,95
Grove verse worst 1 k>io 9,95
Hamburgers per SM 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt apond 10,00
Rundergehakti küo 12,50

Stroganoff gehakt 1 kno 7,95
MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Tjap Tjoy
500 gram 6,75

SPECIALITEITEN

Argentijnse
Steaks
100 gram 2,45

Gebraden Varkensrollade
100 gram 1,79

Gebraden Gehakt
100gram 1,15

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS GELDIG DO. - VR. - ZA.

Hamlapjes
1 kilo 9,90

Magere Runderpriklapjes
500 gram 8,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE? WIJ ZORGEN ERVOOR!

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jong Belegen Kaas
l kilo

Gouwenaar Ligt
33% minder zout, 500 gram

Roombrie v/d mat
100 gram

10.98

_6.95

_2.19
Danablue
Deense blauwschimmel
100 gram

Farmersalade
150 gram

Daskalidas Bonbons
d/V. soorten, 100 gram

1.98

2.25

3.59
Wist U dat er achter onze winkel een grote
parkeerplaats is.
Ingang naast de bloemenwinkel.

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in
de merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Brosser

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martei
neeJs dorltreffrndl

Zutphenseweg 9. Vorden.

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr ol
inlichtingen ( 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening 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.

Tocht voor Ouderen en Bejaarden

op woensdag 25 augustus 1993

Een verrassend
gezellig dagje

Midden-Veluwe

Vertrek 9 uur precies vanaf het Marktplein.

Wij zullen regelmatig stoppen voor een natje en
een droogje en hopen om ca. 6 uur weer terug
te zijn bij Hotel Bakker, waar Klaas dit keer uw
gastheer is voor een heerlijk diner.

De kosten voor deze gezellige dag bedraagt
a//es inbegrepen f 75,- per persoon.

U kunt zich opgeven bij:
fa. Braam, sig.mag.
fa. Helmink
fa. Kluvers
fa. Polman

Tel. 3260
Tel. 1514
Tel. 1318
Tel. 1314

Namens het comité,
W. Polman en G.W. Eijerkamp.



Dankbaar en heel blij zijn wij
met de geboorte van onze
dochter

Irene Marieke

Irene

Henk en Frédérique Olthaar-
van Overbeeke

29 juli 1993
De Voornekamp 61
7251 VK Vorden
Tel. 05752-3540

Hoera, we zijn blij, want op 27
juli 1993, moet je horen, werd
onze dochter en ons zusje

Isabelle

geboren.

Jan, Hedwig,
Anne en Bob Keurentjes

'De Nijhof'
Schoneveldsdijk 2
7251 LE Vorden

De zeer vele waarderende
woorden over het werk en de
persoon, ontvangen na het
overlijden van mijn dierbare
man, onze fijne vader en opa

Martinus Jakob
Johannes Bonting

hebben ons erg goed gedaan
en getroffen. Graag willen wij
U hiervoor van harte danken.
Wij hopen op uw blijvende
vriendschap en contact.

Mede namens mijn kinderen,
en kleinkinderen

S. Bonting-Beukers

Vorden, augustus 1993

Het begon als collega's, daarna
verliefd... , verloofd en nu gaan wij

Bert Weenink
ien

José Zeiiseink
||
l

ook nog trouwen, en wel op 11
augustus 1993 om 14.30 uur in
gemeentehuis 'Kasteel Vorden1 te
Vorden.

Mocht u zich geroepen voelen ons te
komen feliciteren dan bent u van
harte welkom op onze receptie.
Deze wordt gehouden van
16.30-18.30 uur in "t Pantoffeltje1,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

:• ' é
f f

Ons adres blijft:
l Raadhuisstraat 12, Vorden cadeautip: ̂  $

. . ' - . . - . - - • • • - . • •- •• • - ••••<

Vrijdag 13 augustus 1993 a.s. zijn wij

D. J. Weustenenk en
R.H. Weustenenk-Klein Haneveld

40 jaar getrouwd.

Gelegenheid om ons te feliciteren van
15.30 tot 17.00 uur in zaal 'de Her-
berg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

augustus 1993, Molenweg 21
7251 E D Vorden

Wij zijn

VERHUISD
van Kerspel 22 naar

Ruurloseweg 55,
7251 LB Vorden

Ons tel.no. blijft 2218.

Johan, Riek en
Hans ten Elshof

• TE KOOP: boerenkool-
planten. Fam. Schouten, Zut-
phenseweg 89. Tel. 05752-
1504.

• TE KOOP: jong foxteefje, 9
weken oud. Fam. Nijkamp. Tel.
05750-21316.

•ïTE KOOP: z.g.a.n. handcir-
kel. Tel. 05735-1384.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

9 April 1993 was de dag dat wij 40
jaar geleden in het huwelijk traden.
Wij willen deze feestelijke dag
herdenken met onze kinderen op
zaterdag 14 augustus a.s.

LG. Weevers
J.G. Weevers-Oonk
Ans, Gerhard en Nancy

Receptie van vijf tot half zeven in
Bar-Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat te Vorden.

Vorden, augustus 1993
7251 AK Pastorieweg 2

t lè
j; Ons tuinfeest werd een
{ grandioos tentfeest

Bedankt allemaal!

Nico en Ingrid

AUTO-
STALLING

lnl.tel.1417.

Ganzensteeg 5
7251 LC Vorden

1993: voor ons een héél bijzonder jaar!

12 juli waren wij 25 jaar getrouwd... ;
l augustus was Bert 25 jaar bij Delta Lloyd;

19 augustus wordt Sander 18 jaar;
25 september wordt Bert 50 jaar, en...
26 september is Ans 25 jaar logopediste.

Een bijzondere Eucharistieviering, een fantastisch koor,
uw aanwezigheid, bloemen, cadeaus, kaarten en felicitaties
maakten 11 juli voor ons tot een héél bijzondere dag!

Hartelijk dank!

Vorden, augustus 1993

Ans, Bert en Sander Spaarwater
Het Jebbink 29, 7251 BJ Vorden

VOLOP
BOERENKOOL-

PLANTEN 2 bos
BLOEMEN

naar keuze

8,95

2 BEGONIA'S

8,95

DE VALEWEIDE bloemen

Wegens vakantie zijn wij

G E S L O T E N
Maandagmiddag 16 augustus is de winkel

weer geopend.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld
Tel. 05750-26132

WELKOM BIJ BOER EN TUINDER

DOE MEE AAN DE

Agrarische Fietstocht
op 7 augustus a.s.

Start tussen 10.00 en 12.00 uur op
het Marktplein te Vorden.

Bezoek • een boomkwekerij;
aan: — melkvee- annex vleesveebedrijf;

— melkveebedrijf/kampeerboerderij
(gelegenheid tot lunch
-pannekoeken!-,
accordeonmuziek);

— houtzagerij.

U fietst 30 kilometer langs de mooiste plekjes van
Vorden! Deelname gratis.

Organisatie: NBvP, CBTB, ABTB, GMvL afd. Vorden.

ZWEEDS
KWALITEITSHOUT

ZWEEDS VUREN
alle maten, onder vacuüm/geïmpregneerd (kleur groen)
alles 4 zijdengeschaafd met ronde hoeken:

afm. 19 x 150 mm lengtes 3.60 - 4.20 - 4.50 - 5.10 - 5.40

afm.44x 70 mm lengtes 4.50 en 4.80 m è

afm.70x 70 mm lengtes 2.70 m è

afm.95x 95 mm lengtes 2.70 m è

CHILEENS GRENEN
onder vacuüm/druk geïmpregneerd, fijn bezaagd:
afm. 19 x 150 mm lengte 4.00 me
ronde palen 06x100 cm è

BOUWHOUT
vuren geschaafd:
44x 70 mm div. lengtes è
panlatten geschaafd:
20 x 45 mm per meter è

HOUTVOOR
SCHUTTINGEN

EN
AFSCHEIDINGEN!

f 2.80 p m
f 4.50 p.m.
f 16.00 pst
f 28.50 p.st.

2.30 p.m
2.90 p.st.

2.30 p.m.

0.85 p.m.

Alles voor de Doe-He t-Ze/ver

WOENSDAGMIDDAG

11 AUGUSTUS

in het Dorpscentrum

aanvang 14.00 uur

TRADITIONEEL
POPPENTHEATER

"Jan K/aassen "

Entree f 3,- p.p. (incl. tractatie)

Tijdens vakantieperiode vele aanbiedingen,
ruim gesorteerd in plaatmateriaal, bouwhout en tuinhout.

Bouw- en Houtbedrijf

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10-Zutphen • Telefoon 05750-21796

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

ALLES VOOR UW AUTO

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

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
/ De zuinigste HR cv-ketel en tevens
l de schoonste. Zo kunt u eindelijk
i een milieu- maatregel nemen die u

S? geld oplevert. Stap eens bij ons
>;/binnen. We vertellen M C C l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

DONDERDAG-VRIJDAG-
ZATERDAG 5-6-7 AUGUSTUS

CÖIIIGER GlROOKt E
RAUWE HAM

100 gram- 1,98
VARKENSSCHNITZELS

1,59100 gram

KEURKOOPJE
DONDERDAG 5 AUGUSTUS:

VARKENSPOULËT

4,98500 gram

Volgende week: TARTAARTJES

SPECIAL:

PARMEZAANSE
VARKENS-
OESTER

100 gram

VLEESWAREN
SPECIAL:

SALADA
NAPOLITANA

100 gram

2,45 1,45
KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Grote
Nieuwzeelandse

KIWI'S
10 STUKS

5,95

Wilt U meedingen naar het
Nederlands kampioenschap

POMPQENKWEKEN?

Laat ons dit dan weten door het

vóór 22 augustus a.s.

NU PER BOS

BOSPEEN 1.25

GEVULDE
KOEKEN
NU voor 1,25

VAN 1,60 VOOR

MAANDAG
9 AUGUSTUS:

PANKLARE

Spitskool

500 gram 1 fcO

DINSDAG
10 AUGUS-

TUS:

PANKLARE

Bamie-
groente

500 gram 1 fcO

WOENSDAG
11 AUGUS-

TUS:

PANKLARE

Rode Kool

500 gram 1 fcO

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

MEERGRANEN
BOLLETJES
6 voor 3,60

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



OPRUIMING
10-50% KORTING

4 Trainingspakken
+ Sportschoenen
4 Shirts
+ etc. etc.

B\01tflJfcî
l L^O C H E M

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

****

ME, *HALLE*
P^-:':''V.S/..':';'•:*:'v :̂!̂ !̂ :'!'.'̂ :̂'*:"::

KEN IE DIE ZAALl

SPECIAL ACT
Y**mïK**r*-'W*'-W^ÏF^^ï^&'^^

SKYLINER & PICO DE LUXE
IEDERE VRIJDAG v.a 20.30 uur

HOUSE PARTY
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

6/w meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39. Warnsveld, tel. 05750-26132

Uw WATERBEDDEN-
SPECIALIST
(met o.a. het energiezuinigste waterbed ter wereld)

is nog steeds

DE 'SPANNEVOGEL
Ruurloseweg 2 - Tel. 05753-1484 - HENGELO (Gld.)

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

ZELHEMSE

OPRUIMING
MATRASSENVOORDEEL

WIJ VEGEN DE VLOER AAN
METDETAPIJTPRIJZEN!

iSv

Polyether SG 40 Soft
80x190 198.OO
90x200 249.OO

140x200 398.OO
Ook leverbaar in tussenliggende
maten

Binnenveringsmatras
80x190 219.OO

90x200 265.OO
140x200 419.OO
Ook leverbaar in tussenliggende
maten

Pirelli

schuimrubbermatras

80x190 53O.OO
90x200 595.OO

140x200 945.OO
Ook leverbaar in tussenliggende
maten

DEKBEDOVERTREKKEN
NU UITZOEKEN!
1-persoons nu v.a 29.5O

2-persoons nu v.a— 59.5O

lits-jumeaux nu v.a. _ 69.5O

COUPONNEN

TAPIJT

COUPONNEN

GORDIJNEN

COUPONNEN

VITRAGES
Zie onze etalages

Slaapkamertapijt "Bayon"
kleur beige 400 breed
op jute rug

van 89.00 voor 59.OO

LEGGEN GRATIS

Bonaparte tapijt "Nice"
kleur blauw 400 breed
op jute rug

van 229.00 voor . . 139.OO

VINYL diverse dessins, 200 breed
van 50.00 tot 80.00 p.m.
NU UITZOEKEN

per strekkende meter 29.95

HOOFD-
KUSSENS

ANTI-ALLERGISCH

PER STUK 24.95
NU 2 VOOR

35.-

ZIE OOK ONZE ETALAGES

HELMINK
meubelen
VORDEN/ TEL. 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

E l BERGEN/ TEL. 05454 - 74190 J. W. HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Meer dan 300 tapijtcouponnen in 400 en 500 breed van
1 meter tot 12 meter. Meet snel uw kamer want uw maat is er
vast bij! Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd
(uitgezonderd trappen en couponnen).

ALL-SEASON dekbed
KATOENEN TIJK MET WOLLEN VULLING
zomerdeel 200 gram per m2 / winterdeel 400 gram per m2

voor een echte opruimingsprijs

Eénpersoons
140x200 van -f £ A
198.-voor 105f.~

Tweepersoons
200 x 200 van
298.-voor

Lits-jumeaux
240 x 200 van
389.- voor

Shoarma en Pizza speciaalzaak

Sindbat
f i 10,00

in$ddg pizza-dag: alle pizza* $ voor f 10,00

Wij bezorgen ook bij U thuis inmmrlo, Vorden en Hengelo (dinsdags
geen bezorging). Bezorgkosten bij bestelling onder f 13,- bedragen f 2,-.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 01.00 uur
zaterdag en zondag^i 14.00 tot 01.00 uur

Zuivelweg l - RuurlP* Telefoon 05735-2628 :- "*

Tonny Jurriëns
Y J>Y' AUTOSCHADE ƒ

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

GEDRAGS- en
GEHOORZAAMHEIDS-

TRAINING
voor puppies, beginnende

en gevorderde honden

Start zaterdag 21
augustus a.s. om 16.30 uur

te Hengelo (Gld.).

Opgave né 18.00 uur bij
navolgende telefoonnrs.

05753-2042; 05752-2550;
08344-1436.

• BIJZONDER BOEIEND!
Achterhoeks Museum 1940-
1945 EXTRA geopend van 8
t/m 15 aug. dagelijks van
14-17 uur. Verder elke woens-
en zondagmiddag van 14-17
uur t/m 3 oktober. Raadhuis-
straat 4, Hengelo (Gld.).

FIETS PUZZELTOCHT
VOOR JONGEN OUÜ

ZONDAG 15 AUGUSTUS A.S.

Starten tussen 13.30 en 14.30 uur bij

ft Wapen van ft /Wed/er
Ruurloseweg 114-VORDEN

De Oranjecommissie Medlertol.

Voor al uw
LASWERK

SMEEDWERK

Alle soorten
SIERSMEEDWERK

LICHT
CONSTRUCTIEWERK

REPARATIEWERK
VERWERKING VAN

R.V.S.
STALREPARATIES

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Telefoon (05735) 2761

HOOGTEPUNTEN

* Euregio
Dansfestival

* Autobeurs
7 AUGUSTUS 1993 * StrandVOlleybal enz

249.-

298.-

VERKOOP EN REPARATIE
onze winkel aan de Laarstraat te Zutphen vindt u een

ruime keuze aan wasmachines, koelkasten, wasdrogers,
alles op het gebied van beeld en geluid en klein huishou-
delijke apparatuur. Alleen de allerbeste merken tegen
betaalbare prijzen. Natuurlijk zorgen we ook voor vakkun-
dige plaatsing van de apparatuur. Onze eigen reparatieaf-
deling zorgt bovendien voor snelle en optimale service.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

Het onderhoud én de reparatie van
een Peugeot 205 occasion

2 jaar lang GRATIS

Als u nu bij Cosmo een gebruikte Peugeot 205 koopt, heeft u de
maximaal denkbare zekerheid, omdat alle reparatie- en onder-
houdskosten en onverwachte technische tegenvallers gedurende
de eerste 2 jaren (met een maximum van 30.000 km) voor reke-
ning en risico van Cosmo blijven.

Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een gratis Reparatie- en
Qnderhoudsverzekering. In deze overeenkomst liggen de spelre-
gels vast.

U betaalt geen cent voor kleine en grote beurten en voor repa-
raties en vervanging van onderdelen.

Kom snel naar de showroom, want het aantal gebruikte Peugeot
205, dat hiervoor in aanmerking komt is beperkt.

Openingstijden:
werkdagen tot 18.00 uur
vrijdag tot 21.00 uur
zaterdag 10.00-16.30 uur

PEUCEOT_

COS/WO LOCHEM
UW PEUGEOT DEALER

Kwinkweerd 15 - Lochem - Tel. (05730) 52441



A W. CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 5 augustus 1993
55e jaargang n r. 19

Veel activiteiten in
'Jaar van de Ouderen'
Er is in de maanden augustus en september veel te doen voor
de 55-plussers. In het kader van 'het Jaar voor de Ouderen'
heeft de werkgroep van de Stichting Welzijn Ouderen in Vor-
den (ook wel de SWOV genoemd) in overleg met allerlei orga-
nisaties een activiteitenprogramma ontwikkeld. U kunt genie-
ten van een optreden van de ' Knupduukskes', de Acht kas ten-
tocht fietsen, een dialezing bijwonen over Vorden en kennis-
maken met een nieuwe liefhebberij op de hobbymarkt. Om
maar wat te noemen. Dit is het programma voor dekomende
maanden zoals dat op dit moment bekend is. Over enkele pro-
jecten moet nog een nadere afspraak worden gemaakt.

Zwemmen is een heerlijke sport en
ook voor ouderen erg gezond. Een
bezwaar is dat het diepe bassin soms
te druk is om er rustig wat baantjes te
trekken. Vooral bij het rugzwemmen
kan dat botsingen opleveren. Welnu:

iedere woensdagavond is er een spe-
ciaal zwemuur voor senioren. Wie dat
wil kan dan als senior ook zwemles
krijgen. Informatie geeft graag
zwemmeesterWesterik(tel. 1203).

Optreden van de 'Knupduukskes'.
Op dinsdagavond 10 augustus kunt u
genieten van een optreden van de
befaamde volksdansgroep 'de Knup-
duukskes1. Een gratis kijkspel met als
extra een spetterend optreden van een
Spaanse volksdansgroep. Er worden
voor senioren stoelen op het Markt-
plein neergezet, maar wie daar
gebruik van wil maken moet wel
vroeg ter plaatse aanwezig zijn.
Het gemeentehuis bekijken. Exclu-
sief voor de 55-plussers verzorgen
twee ervaren gidsen een rondleiding
door het gemeentehuis. Het gemeen-
tebestuur biedt een kopje koffie aan,
er is een lift en u hoort veel bijzonder-
heden over de geschiedenis van ons
kasteel. De deelname is voor senioren
gratis.
Fietsen langs de kastelen. Een
aardig gebaar van de VVV: op 25
augustus kunnen senioren gratis deel-
nemen aan de Achtkastelentocht per
fiets. Wie de fietstocht van bijna 35
km een te zware opgave vindt: de
SWOV biedt een beperkt aantal
scnjoren gratis een tandem aan en kan
tevens zorgen voor een begeleider. U
moet zich voor deze tandem-service
wel tijdig opgeven bij de SWOV (tel.
3405) ook omdat er van te voren even
geoefend moet worden.
Wandeling door ons dorp en zijn
historie. Vorden-kenner van den
Broek, voormalig gemeente-archi-
tect, vertelt bij een serie dia's veel bij-
zonderheden over ons dorp vroeger
en nu. Dat zal gebeuren in een zaal
van het Dorpscentrum op vrijdagmid-
dag l O september.
Tevens zullen in die zaal de werkstuk-
ken getoond worden die kinderen van
de basisscholen dit voorjaar hebben
gemaakt op het thema: 'Kinderen kij-
ken naar Ouderen'.
Open dag voor tennissers. Iets heel
anders: de Vordensc Tennisclub
beschikt dit seizoen over een nieuw
banencomplex en wil graag alle
senioren die belangstelling hebben
voor tennissen tijdens een 'open dag'

de nieuwe aanwinst laten zien. Dat zal
gebeuren op dinsdag 28 september.
Wie dat wil kan die dag zelf ook een
balletje slaan.
Vordense hobbymarkt. Dit voorjaar
was er een speciale demonstratiemid-
dag voor hobbyisten van een Zel-
helmse groep. Óp 17, 18 en 19 sep-
tember zullen tijdens de Floralia in
het Dorpscentrum in een aparte zaal
een aantal Vordense hobbyisten hun
vaardigheden demonstreren. Als u
dus toch naar de Floralia-tentoonstel-
ling gaat (zeer aanbevolen!) dan kunt
u kennis nemen van de mogelijkhe-
den in ons dorp een creatieve hobby te
beoefenen, want er wordt veel voor-
lichting gegeven.
Meedoen aan fotowedstrijd 'Beeld-
schoon Vorden'. Tenslotte is er nog
een opwekking mee te doen aan de
fotowedstrijd 'Beeldschoon Vorden1.
Tot 15 september a.s. kunt u foto's, die
u deze zomer maakt van Vorden en
omgeving, inzenden voor deze wed-
strijd, waarvoor de SWOV en Foto-
handel Willemien uit de Dorpsstraat
aantrekkelijke prijzen beschikbaar
hebben gesteld. De wedstrijdvoor-
waarden zijn vermeld in een folder,
die verkrijgbaar is bij het kantoor van
de SWOV aan de Raadhuisstraat, het
VVV-kantoor en bij Fotohandel Wil-
lemien. Uw inzending kan desge-
wenst worden doorgezonden aan het
secretariaat van de landelijke foto-
wedstijd 'Beeldschoon Nederland',
waarvoor een prijzenpot van maar
liefst f 50.000.- beschikbaar is.
Verdere plannen. Er is nog contact
met de plaatselijke badmintonvereni-
ging die graag bereid is speciaal voor
senioren een demonstratie-avond te
verzorgen. De datum daarvoor moet
nog worden vastgesteld. Ook de lei-
ding van de unieke biologische kwe-
kerij 'De Vijfsprong' aan de Galgen-
goorweg heeft aangeboden speciaal
voor senioren een rondleiding te ver-
zorgen door het bedrijf. Ook daarvoor
zal nog een datum worden vastgesteld
die via 'Contact' zal worden bekend-
gemaakt.
U ziet: er gebeurt ook deze maanden
weer van alles dat ook voor de oudere
inwoners van ons dorp de moeite
waard is. Met dit activiteitenpro-
gramma wil de werkgroep voor 'het
Jaar voor de Ouderen' senioren
opwekken om volop deel te nemen
aan alles wat er, al of niet speciaal
voor hen, in onze gemeente aan inte-
ressante, leerzame of sportieve din-
gen gebeuren.

Vordense Lokale Omroep dik
tevreden bezoekers open dag
Een jaar geleden (31 juli) kreeg de Vordense Lokale Omroep
(V.L.O.) toestemming van de P.T.T. op met de uitzendingen
vanuit de studio aan de Wiersserbroekweg te beginnen.

Ter gelegenheid van het éénjarig
bestaan werd zaterdag een open dag
gehouden. In totaal kwamen zo'n 310
bezoekers een kijkje nemen. Zij wer-
den door de verschillende medewer-
kers rondgeleid. Tevens konden uiter-
aard de uitzendingen die deze dag 'de
lucht' ingingen, worden bijgewoond.
Herbert Brummelman toonde zich
over het bezoek aan de studio dik
tevreden.
'Eerlijk gezegd hadden wij een derge-
lijk aantal mensen niet verwacht. Ze
kwamen niet alleen uit de omliggende
plaatsen. Veel campinggasten maak-
ten van de gelegenheid gebruik om
alles eens te bekijken, waaruitje kunt
konkluderen dat we op de campings
talrijke luisteraars hebben. Er was
zelfs een Engelsman bij, die goed
begreep wat wij allemaal voor pro-
gramma's brengen', zo zegt Herbert
Brummelman.
Alle bezoekers kregen deze dag een
enquêteformulier uitgereikt waarop

zij in konden vullen naar welke pro-
gramma's zoal wordt geluisterd en of
er b.v. nog wensen zijn.
'De komende dagen wordt de enquête
via de computer uitgedraaid en zullen
we bekijken of we aan de eventuele
wensen van de luisteraars kunnen vol-
doen', aldus Herbert Brummelman.
Volgens hem zal in elk geval het aan-
tal zenduren van 33 voorlopig niet
worden uitgebreid. Wat wel zal wor-
den uitgebreid is het bezoeken aan
diverse evenementen. Herbert Brum-
melman: 'We voeren daar o.m.
gesprekken over met winkeliers die
b.v. straks een Kerstmarkt organise-
ren, waar wij dan als V.L.O. life bij
aanwezig zullen zijn. Ook sporteve-
nementen willen we, indien interes- *
sant zoveel mogelijk bezoeken.'
Een open dag zal er voorlopig niet
meer komen. 'Dat lijkt me een goed
idee voor over vier jaar, wanneer we
vijf jaar bestaan', zo zegt Herbert
Brummelman vol enthousiasme.

Cultureel-Collectief-Kranenburg bestaat vijfjaar:

Bosfeest in Kranenburg
Het C.C.K. gaat dit jaar voor het eerst op zaterdag 21 augus-
tus een bosfeest organiseren. De plek waar het feest in stijl zal
plaatsvinden is in het Jonkersbos aan de Hamsveldseweg in
Kranenburg. Rede voor het feest is het vijfjarig bestaan van
het C.C.K.

In 1988 organiseerde het C.C.K. een
Historisch Festival. Sindsdien is het
bestaan van het C.C.K. een feit.

Harrie Nijenhuis, één van de oprich-
ters van het C.C.K.: 'Vier jaar hebben
we eigenlijk wat onofficieel gewerkt
binnen de groep, zonder structuur en
verantwoordelijkheden. Gezelligheid
stond bij ons hoog in het vaandel, we
waren allemaal voorzitter en als er
gewerkt moest worden, werkte ieder-
een voor de volle honderd procent.
Maar sinds kort zijn we begonnen met
het vormen van een bestuursstructuur.
Het gaat goed met het C.C.K., we wil-
len meer, de werkgroep wordt steeds
groter en dan wordt het tijd dat je ten
opzichte van elkaar weet, wat je
verantwoordelijkheden zijn. Maar
ondanks alles willen we de sfeer en de
gezelligheid niet uit het oog verlie-
zen.'
Naast de vier mensen, die in het
bestuur zitting hebben genomen,
bestaat het C.C.K. uit een werkgroep
van l O personen.

Steeds meer jongeren uit Kranenburg
en omgeving voelen zich betrokken
bij het C.C.K.-gebeuren.
Bertus Waarle: 'We hebben dit jaar
voor de derde maal het Paasvuur
georganiseerd. We merken dat jonge-
ren het erg op prijs stellen dat we der-
gelijk activiteiten, zoals het Paasvuur
regelen. Een rede misschien waarom
jongeren zich steeds meer betrokken
voelen bij hfilC.C.K.'

Bosfeest

Ter gelegenheid van het vijfjarig
bestaan organiseert het C.C.K. een
'Bosfeest1. De plek is bij uitstek
geschikt. De locatie ligt dicht bij de
kern, het hele dorp kan straks te voet
naar het sfeervolle terrein. Inmiddels
is er al heel wat werk verzet in het
Jonkersbos. Het binnenplein is diep
omgeploegd, om op die manier het
water beter naar de bodem te kunnen
laten verdwijnen en er is nieuw gras
ingezaaid. Sfeer, gezelligheid en
decor zijn de ingrediënten, die het
Bosfeest tot een succes moeten
maken. Aan de locatie kan het in ieder
geval niet liggen. Een betere plek is er
volgens ons niet te vinden. Het wordt
een feest voor jong en oud. Veel Kra-
nenburgers reageren enthousiast,
wanneer je praat over het feest.
Henny Sueters geboren en getogen
Kranenburgster: 'Als kind hebben wij
leuke herinneringen aan het Jon-
kersbos. Wat een schitterend idee om
daar een feest te organiseren.'
Naast het Bosfeest op 21 augustus is
het C.C.K. van plan om in september
een diaporama voorstelling te organi-
seren. Ook dat zal plaatsvinden in het
Jonkersbos. Op een doek van maar
liefst 8x6 meter zullen een aantal
klankbeelden worden vertoond. Een
evenement, dat de eerste C van het
C.C.K. (cultureel) zal onderstrepen.
Tevens willen de organisatoren met
het filmfestival het vijfjarig bestaan
van het C.C.K. afsluiten.

Zelhemse
Zomerfeesten
De tweedWlag van de Zelhemse
Zomerfeesten vindt plaats op zater-
dag 7 augustus a.s.
Ruim 125 standhouders vullen de
straten van Zelhem. Een tiental ter-
rasjes zorgen voor de sfeer binnen het
centrum. Als speciale evenementen
wordt er een groot strandvolleybal-
toernooi opgezet met prominente spe-
lers uit hogere volleybaldivisies.
Een strandgebeuren in het hart van het
dorp. Het Euregio dansfestival is het
tweede hoogtepunt, dansgroepen uit
de regio Duitsland en Nederland
geven in het centrum demonstraties
van de verschillende dansen (3 Duitse
groepen, 5 Nederlandse).
Op het Stationsplein vindt een grote
openlucht autobeurs plaats met bij-
zondere en de nieuwste auto's. Tevens
zal de 175-jarige Zelhemse brand-
weer, samen met het Rode Kruis en de
Lotusgroep een demonstratie verzor-
gen van de redding en de hulpverle-
ning bij een in scène gezet ongeluk.
Ook het promotieteam van de Survi-
valrun uit Zelhem zullen tussen en in
de bomen hun sport demonstreren.
Ook het publiek wordt er in betrok-
ken. Met als prijzen een VlP-behan-
deling bij de open Nederlandse kam-
pioenschappen op zondag l O oktober
a.s. te Zelhem. Met deelname uit Bel-
gië, U.S.A. en Nederland.
Voor de muziek zorgen o.a. de Regio-
nale Omroep Ideaal, de Hunters en als
hoogtepunt de Duitse Bigband
'BokaGe', met muziek waarop
gedanst kan worden.
Ook de tweede dag van de Zelhemse
Zomerfeesten betekenen sfeer in 't
groene hart van de Achterhoek.

Avondwandeling
Donderdagavond 5 augustus wordt er
op het landgoed van kasteel Den Bra-
mel een avondwandeling georgani-
seerd. Deelnemers aan deze wande-
ling dienen zich te verzamelen bij de
slagboom van de oprijlaan naar het
kasteel.

Theater onder
Lindese molen
Elke woensdag, op 11, 18 en 25
augustus worden er in het 'Theater
onder de molen' te Linde (Vorden)
verhalen verteld door Diny Hiddink,

Peter Hoefnagels, Ben en Truud Rog-
mans en meestal is de troubadour
Gery Groot Zwaaftink ook van de
partij. ^
Diny Hiddink, de beke^P voor-
drachtskunstenares uit de Achter-
hoek, vertelt vrolijke en ernstige ver-
halen die iets onthullen van de gehei-
men van de Achterhoek en zijn bewo-
ners. Gery Groot Zwaaftink laat met
snarenspel (hoe prachtig klinkt dat in
de acoustiek onder de molen!) de
witte wieven en andere Achterhoekse
figuren herleven.
Peter Hoefnagels verhaalt van de laat-
ste beroepsmolenaar, een markante en
humoristische figuur. En als er tijd
voor is roept hij herinneringen op aan
de bevrijding van Oost-Nederland
door de Amerikanen en Canadezen,
zoals hij deze meemaakte.
Ben en Truud Rogmans kunnen
prachtig vertellen van de Pieterpad-
wandelaars, want aan dat pad wonen
zij. Bovendien kan de juist gerestau-
reerde Lindese molen te Vorden
bezichtigd worden, een van de mooi-
ste molens van Gelderland.
Overige informatie bij het VVV te
Vorden.

Middenstanders
zeggen het met
bloemen
Deze week zal in Vorden een
bloemenaktie van start gaan, waaraan
een aantal zakenmensen hun mede-
werking hebben toegezegd.
Zij zullen 216 gezinnen of alleen-
staanden bloemen gaan offreren, zon-
der dat deze hier ook maar iets voor
behoeven te doen ofte kopen.
Aan drie gezinnen zullen elke week
boeketten worden aangeboden, alleen
maar als een geste en herinnering aan
de deelnemende winkeliers.
Dit waarlijk aardige gebaar van de
betreffende zakenmensen zal onge-
twijfeld door de ontvangers op prijs
worden gesteld.
De bloemenbezorging die een dezer
dagen start duurt 72 weken, zodat 216
inwoners tot de gelukkigen gaan
behoren en wie zal een dergelijke ver-
rassing niet op prijsstellen.
De deelnemende zakenmensen zijn:
Damesmode Lammers, Bakkerij van
Asselt, Demi Byou, Café Uenk, Bloe-
menspeciaalzaak Dijkerman en Sla-
gerij Vlogman.
De deelnemende bloemist bezorgt
ook de boeketjes. De levering wordt
gecoördineerd door Eurofleur/Veen-
dam.

In de Reep'n Vorden e,o.
organiseert

A.S. ZONDAG 8 AUGUSTUS
TRADITIEGETROUW 2E ZONDAG IN AUGUSTUS

haar

KOETSENRIT
met 1 10 ingeschreven authentieke aanspanningen

meetellend voor de Nederlandse kampioenschappen

Start jurering: 8.30 uur
Lunch: v.a. 12.00 uur

Start rit: v.a. 9.30 uur
Start middagrit:
v.a. 13.15 uur

V.a. 14.15 uur een demonstratie van de heer
Brooimans met 6 aangespannen Zeeuwse paarden
(gesponsord door fa. Dostal, Vorden).
V.a. 14.45 uur een demonstratie met uitleg en 4
spanrijden over dressuur en vaardigheid alsmede een
uitleg over het marathongebeuren door Ad Aarts:
* meninstructeur v.h. Ned. Hippisch Centrum te Deurne
* winnaar van het CHIO te Aken
* oud chroom van wereldkampioen T. Velstra
* draait thans mee in de wereldtop naast Ysbrand

Chadron
V.a. 15.15 uur een demonstratie van de heer
Brooimans met 6 Zeeuwse paarden onder het zadel.
V.a. 15.45 uur defile deelnemende aanspanningen.
V.a. 16.30 uur prijsuitreiking, gejureerden en mooiste
Vordense aanspanning.
Dit alles gebeurt op het terrein nabij Kasteel/
gemeentehuis Vorden. Toegang gratis.

Fietspuzzeltocht
De Oranjecommissie Medlertol orga-
niseert op zondagmiddag 15 augustus
a.s. een fietspuzzeltocht voor jonge en
oud in de bosrijke omgeving van Vor-
den en Ruurlo. Door de grote belang-
stelling van de voorgaande jaren, gaat
men dit jaar vroeger van start.
Men verwacht ook dit jaar weer een
grote deelname. De start is bij Café
Wapen van Medler, Ruurloseweg
114, Vorden.
Starttijden, zie advertentie elders in
dit blad.

Fietsend
de boer op
Op zaterdag 7 augustus a.s. wordt een
fietstocht georganiseerd in Vorden.
De tocht gaat door een bosrijk gebied
en leidt langs vier agrarische bedrij-
ven, 's Morgens kan gestart worden
op het Marktplein in Vorden. Bij de
start ontvangt iedereen een routebe-
schrijving. De route is ca. 30 km lang.
Deelname is gratis.
De fietsers bezoeken een boomkwe-
kerij waar enten wordt getoond, een
melkveehouderij annex vleesveebe-
drijf en een melkveehouderij met
kampeermogelijkheden. Tevens leidt
de route naar een houtzagerij waar het
zagen van eiken wordt gedemon-
streerd. Op het vleesveebedrijf komt
een demonstratiewagen van Coberco.

De lunchpauze is op de kampeerboer-
derij. Daar kunnen de deelnemers
genieten van pannekoeken.
De organisatie is in handen van de
ABTB, CBTB, Geldersche Maat-
schappij van Landbouw afd. Vorden
en de Nederlandse Bond voor Platte-
landsvrouwen (zie advertentie).

'In de Dennen1

arrangement
Na een voortreffelijk voorseizoen zit
het de open luchtzwembaden op dit
moment bepaald niet mee. Zo zijn de
evenementen zoals Moonlightswim-
ming, welke dit weekend in Vorden
zouden worden gehouden, verplaatst
naar vrijdagavond 13 augustus.
Wat wel doorging was het 'In de Den-
nen' arrangement. Dit bestond uit een
20 banen zwemmen (voor de kinde-
ren 10 banen), 30 kilometer fietsen
door de fraaie omgeving van Vorden
en midgetgolven op de banen op het
zwembad.
Een handjevol enthousiastelingen
kwam opdraven om aan deze evene-
menten mee te doen. Hopelijk voor de
organisatie (badpersoneel 'In de Den-
nen') is het zondag 15 augustus war-
mer, wanneer het 'In de Dennen'
arrangement voor de tweede keer in
dit seizoen wordt georganiseerd.

Menno Houtman uit Ede:

Kampioen boegsprietlopen
Een boegspriet is een rondhout dat voornamelijk horizontaal
voor een zeilschip uitstak en bestemd om daarop de voorsla-
gen uit te halen en om een deel van het staande masttuig te
steunen. De matrozen konden over de boegspriet heen lopen
om er een extra zeil aan te bevestigen. Zo staat het althans in
de encyclopedieën beschreven.

In Vorden was zondagmiddag tijdens
de open Vordense kampioenschappen
boegsprietlopen geen matroos te
bekennen, laat staan dat er een zeil
bevestigd moest worden.
Niks van dat alles. Aktieve leden van
Jong Gelre (die het kampioenschap
organiseerden) hadden een soort
vlonder gemaakt met daarop de negen
meter lange boegspriet bevestigd.
Het leek allemaal zo eenvoudig en
geen kunst aan om er over heen te
lopen. Vergeet het maar, schijn
bedriegt! Naarmate de deelne-
mers(sters) 50 in getal een paar meter
gevorderd waren, sommigen kwamen
niet eens zover, begon de spriet flink
te zwiepen en was het een kunst op
zich om op de been te blijven. Een
enkeling kwam in de buurt van de
negen meter. Met name de 'lichtge-
wichten' waren in het voordeel.
Uiteindelijk gelukte het Menno Hout-
man uit Ede om kampioen van Vorden

te worden. Hij bereikte een afstand
van 8 meter. Ter vergelijking, vorig
jaar tijdens het eerste Vordense kam-
pioenschap kwam Anne Kadijk uit
het Friese Makkum tot 8,5 meter.
Het was zondagmiddag aan het meer
bij de familie Graaskamp (waar zater-
dag aanstaande de Beach-Party wordt
gehouden) goed toeven. Vele toe-
schouwers hadden de tuinstoel mee-
gebracht en zich aan de oever van het
meer genesteld. Het zonnetje scheen.
Het was dus wel uit te houden.
Jong Gelre had een eigen stand waar
men frisdrank of een biertje kon
kopen, terwijl discomuziek voor een
gezellig sfeertje zorgde. Dat de deel-
nemers uiteindelijk allemaal 'kopje-
onder' gingen was voor eht publiek
ook nog mooi meegenomen.
Vordens Kampioen (na kampen) werd
dus Menno Houtman uit Ede. 2.
Andrc Knoef uit Vorden 7 meter; 3.
Jan Schieven uit Baak 6,5 meter.
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Beach-Party en Koetsenrit Imagine... het geluid van een zacht kabbelende vloedlijn aan
een zonovergoten hagelwit strand. Een zacht briesje streelt
door je haren.

Verwacht het onverwachte
Vanaf de entree kunt U getuige zijn van de logische speling van
de natuur, zichzelf Man of Man noemend. Straattheater in een
weiland., onduidelijk, in ieder geval onverwacht.
Twee ir jannen of zijn het er drie spelen voor U of moeten we
schrijv en spelen met U. De vraag dringt zich op: Zijn dit spe-
lers van Man of Man of is dit publiek dat uit zijn dak gaat. De
twijfr a neemt toe.

De kokosbomen deinen mee in de
maat van het leven. Af en toe valt er
een kokosnoot naast je neer om uiteen
te spatten op een rots, de melk spat
verkoelend over je heen. Loom kijkje
onder je zonnebril vandaan. In de
verte dienen zich de klanken van sen-
suele muziek aan. Op je netvleis ver-
schijnen de mooie vormen van de
Polynesische dansgroep Mai'ana.

Laat je meevoeren naar zonniger oor-
den, onderga de stille kracht van de
droomeilanden Hawaii en Tahiti.
ALOHA!
Mai'ana treedt met een grote groep op
compleet met 4 drummers.

Een hot Beach-Party item!

Erwin Eykelkamp laat weten niet alle
onderdelen van hun optreden van
deze avond prijs te kunnen geven. 'We
proberen de mensen even uit hun
balans te brengen: is het echt of niet
echt'.
Eerdere optredens van Man of Man
leverden enthousiaste reakties op.
Naast nog altijd de wat plat aan-
doende reaktie van een personeels-
vereniging die aangeeft dat Man of
Man in het verleden een zaal met 120
vrouwen plat speelde, heeft Man of
Man menig succesvol optreden achter
haar naam staan. Laatselijk waren ze
nog (maar met een totaal ander pro-
gramma) te zien op de Ham-Party.

Uit een niet zo grijs verleden herinner
ik me nog dat men ooit eens één van
de leden uit een zaal wilde zetten
omdat men de rol van dronkaard wel
erg professioneel neerzette. Gelukkig
kon op het laatste moment uit worden
gelegd dat het om een act ging.

Vanavond speelt Man of Man geen
podiumprogramma, maar kunnen we
ze in diverse outfit tegenkomen.
Zoals Erwin aangeeft. 'Man of Man
kom je op onverwachte plaatsen op
onverwachte momenten tegen'. Hou
uw ogen open.

Een leuk gebaar...
Op de onlangs gehouden braderie in
Vorden werd door de winkeliers (van
Asselt, Huitink en Vlogman) een spel
georganiseerd. Bij het lukken van het
spel ging de helft naar de winnaar en
de andere helft naar een goed doel. Bij
het tweede spel is er geen winnaar uit
de bus gekomen. Het gehele bedrag
ad. f 100,- werd geschonken aan het
Ned. Rode Kruis afd. Vorden.

Nieuwe namen
teams damclub
De damclub is er in geslaagd om voor
het nieuwe seizoen een sponsor aan te
trekken te weten het Aannemings- en

Wegenbouwbedrijf Dostal B. V. te
Vorden. Als uitvloeisel van deze
sponsoring zullen het eerste en
tweede team, alsmede alle jeugd-
teams spelen onder de naam Dostal
Wegenbouw.

'De Graafschap-
rijders'
Zaterdag 7 augustus zullen zo'n 75
motorrijders van de Vordense motor-
club 'De Graafschaprijders' vanaf het
clublokaal vertrekken voor een
tweedags bezoek aan de plaats Bar-
ntrup in het Teutoburgerwoud. Zon-
dag keren de rijders weer in Vorden
terug.

Zondag 8 augustus *
Kastelen-koetsenrit 'Jn de Reep'
De Vordense Aanspanning 'In de Reep'n' organiseert zondag 8 augustus de landelijk bekende Kastelen-koetsenrit. Het is voor
het 17e achtereenvolgende jaar dat deze rit wordt gehouden. Er zullen alleen al 110 aanspanningen aan de start verschijnen,
waarvan een groot aantal zich zullen laten jureren aangezien deze Klassementsrit in Vorden tevens meetelt voor het kampioen-
schap van Nederland.

De ochtendrit start bij kasteel Vorden,
waarna de deelnemers langs een aan-
tal Vordense kastelen zullen rijden.
Het middaggedeelte begint op de
weide bij kasteel Vorden, waar een
defile zal zijn van alle deelnemende
aanspanningen.
Alvorens het zover is zal het publiek
(de kastelenrit trekt telkenjare in Vor-
den duizenden toeschouwers) heel
wat spektakel geboden worden.
Zo is er op de kasteel weide 's middags
een demonstratie van de heer Brooi-
mans met zes aangespannen Zeeuwse
paarden.
Er is een demonstratie met uitleg en 4
spanrijden over dressuur en vaardig-
heid alsmede een uitleg over het
marathongebeuren door Ad Aarts:
* meninstructeur v.h. Ned. Hippisch

Centrum te Deurne.
* winnaar van het CHIO te Aken.
* oud chroom van wereldkampioen

T. Velstra.
* draait thans mee in de wereldtop

naast Ysbrand Chadron.

De routebeschrijving van deze Acht-
kastelenrit is als volgt:

Ochtendroute:
Oprit af ri. dorp - r. Horsterkamp -
Stationsweg -1. Burg. Galleestraat - r.
Almenseweg - 1. oprit kasteel den

Bramel -1. Almenseweg - r. het Enze-
rinck -1. Larenseweg - r. Enzerinck-
weg - 1. Galgengoorweg -1. School-
huisweg - 1. Wildenborchseweg -
Sherry-stop - r. Nijlandweg - Vorden-
seweg - r. Schoneveldsdijk -1. achter
oprit kasteel de Wiersse - r. Wiersse-
rallee - nu in draf - r. Ruurloseweg -1.
Onsteinseweg - r. Schuttestraat - 1.
achteringang kasteel Vorden.

Middagroute:
Achteruitgang kasteel Vorden - r.
Schuttestraat - r. Vordensebosweg -
Christinalaan - van Arkelplein - 1.
Beatrixlaan - r. Staringstraat - r.
Nieuwstad -1. Deldenseweg - r. Rond-
weg (over het fietspad) -1. de Elders-
maat - r. Baakseweg - 1. Hackfortse-
laan - Koekoekstraat -1. Boshuisweg -
1. Vierakkersestraatweg - r. op- en
afrit huize 'Suderas' - r. Dorpsstraat -1.
Hackforterweg - 1. Baakseweg - r.
Riethuisweg - 1. Hamminkweg - r.
Deldenseweg - Hilverinkweg - kas-
teel'de Kieftskamp'.
Het verzamelpunt - kasteel 'de Kiefts-
kamp' - is om 15.00 uur: Hier vertrekt
men in groepen van 30 aanspan-
ningen naar het dorp: 1. Lindeseweg -
r. Hengeloseweg - r. de Horsterkamp -
1. Nieuwstad - 1. Raadhuisstraat - r.
Dorpsstraat - r. de Horsterkamp - 1.
oprijlaan kasteel 'Vorden'.

Kunstmarkt
In samenwerking met de VVV Vor-
den organiseert de Almelose kunste-
naar Bert Mens, op zaterdag 14
augustus, een Grote Kunstmarkt op
het marktplein.
Uit het hele land zullen de kunste-
naars deze dag naar Vorden komen
om hun werk te presenteren.
Vele vormen van kunst zullen op deze
Kunstmarkt vertegenwoordigd zijn
zoals: aquarellen, etsen, kermiek,
pouaches, sieraden, kunst in hout, etc.
De kwaliteit van het aangeboden
werk zal van een hoog niveau zijn.
Graag zullen de kunstenaars belang-
stellenden over hun werk vertellen.

Muziek op terras
zwembad
In het Vordense zwembad 'In de Den-
nen' wordt zondag 8 augustus door de
kantinebeheerder zgn. brunch-zwem-
men georganiseerd, waarbij Mr.
Home en Josje op het terras voor de
muziek zullen zorgen.

Geslaagd
Uit onze regio slaagden voor het
diploma Moderne Bedrijfsad-
ministratie (Ned. Ass.).
Mevrouw P. Vloedgraven, en

voor het Middenstandsdiploma
de Heer R. Besselink.
Zij werden opgeleid door de
HeerLuichies te Gorssel.

P. V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben het
afgelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf St. Ghislain-
Hornu
A.A. Jurriens 1; A. en A. Winkels 2;
G. en H. Boesveld 3, 4,5,6,9; T. Jur-
riens 7,8; T. Wesselink 10.
Tevens werd deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Bergerac over een
afstand van 914 kilometer. De uitsla-
gen waren: G.J. Oldenhave l, 3, 4, 5,
6,7; H.A. Eykelkamp 2,8 en 9.

ENIM
AUGUSTUS:
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

4 ANBO, korte fietstocht
4 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
4 Theater onder de Lindese molen
5 W V Marktplein, spookrit per

fiets
5 Kasteel Vorden, bezichtiging
5 VVV.viswedstrijd
5 W V, avondwandeling Den

Bramel

5 Staringavond, Kapel Wildenborch
5 Zwembad, aquarobic en jogging
6 Zwembad, zwemlessen
7 V V V, fietstocht'de

Knupduukskes1

7 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen, fietstocht

8 In de Reep'n, koetsendag met
historische rijtuigen

8 HS V de Snoekbaars,
seniorwedstrijd

9 V V V, bezichtiging Kasteel Vorden
9 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg1

10 Troubadour in theater onder de
Lindese Molen

10 VVV,bedrijfsbezichtiging,de
Vijfsprong

l O V V V, spookrit per fiets
10 VVV.huifkaroptocht
10 VVV, bezichtiging Pinetum
I O Zwembad, zwemlessen
11 Theater onder de Lindese molen
I I Zwembad, 50+ zwemmen i.s.m.

SWOV
11 Zwembad, proefzwemmen
11 Dorpscentrum, kindervoorstelling
12 V V V, spookrit per f iets
12 V W, bezichtiging Kasteel Vorden
12 VVV, den Bramel,

avondwandeling
12 Zwembad, aquarobic en jogging
13 Zwembad, zwemlessen
13 V W, rondleiding 65+

gemeentehuis i.s.m. SWOV
14 V V V, Marktplein kunstmarkt
14 Zwembad,diplomazwemmen
16 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'
17 W V, bezichtiging Pinetum
17 Zwembad, zwemlessen
17 HS V de Snoekbaars, onderlinge

kom petitie jeugd wedstrijden
18 Theater onder de Lindese molen
18 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
18 HS V de Snoekbaars, vrije

wedstrijd
19 Zwembad, aquarobic en jogging
20 Zwembad, zwemlessen
21 Opening Oranjefeest te

Wichmond, vogelschieten

22 Oriënteringsrit voor fietsers in
Wichmond

22 HS V de Snoekbaars,
seniorwedstrijden

23 ANBO, klootschieten op
'de Goldberg'

24 Spectaculair Oranjespel in en om
de feesttent te Wichmond

24 Zwembad, zwemlessen
25 Theater onder de Lindese Molen
25 Wielerronde te Wichmond
25 ANBO, lange fietstocht
25 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
26 Bejaardensoos feestavond
26 Zwembad, aquarobic en jogging
26 Bejaardensoos Vierakker, feest
26 Bejaardenkring, Dorpscentrum
27 Zwembad, zwemlessen
28 Grote feestelijke optocht met

praalwagens te Wichmond
29 Oranjeloop-jeugdsportdag, Sociï
30 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'

SEPTEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

l Welfare Handwerken'de Wehme'
1 Zwembad, proefzwemmen
2 Zwembad, aquarobic en

aquajogging
3 Zwembad, zwemlessen voor

volwassenen
4 Zwembad, diplomazwemmen en

afstandzwemmen
5 HSVdeSnoekbaar,

seniorwedstrijden
5 Zwembad, feestelijke

seizoenafsluiting
7 ExcursieG.M.V.L..A.B.T.B.en

C.B.T.B.
9 Bejaardenkring Dorpscentrum

10 Dialezing over Vorden in
Dorpscentrum

14 KPO Vierakker naar Aviko
15 Welfare Handwerken 'de Wehme'

Voetbal
Vereniging
Vorden
De V. V. Vorden organiseert op zondag
15 augustus een sportieve maar
vooral een gezellige dag op hun veld
aan de Oude Zutphenseweg. Deze
dag heeft als titel 'familiedag' gekre-
gen omdat de hele familie hier aan
mee kan doen. Van 6 t/m 99 jr. kan
men zich hier voor opgeven. Vrien-
den, buren en kennissen zijn ook van
harte welkom!!
Voor de hele kleintjes (onder de 6 jr.)
heeft men ook een leuk programma
samengesteld zodat de ouders met het
sportieve gedeelte mee kunnen doen.
Het sportieve programma bestaat uit
balspelletjes die verdeeld over de dag
uitgevoerd kunnen worden (tussen
door kan men onder het genot van een
drankje en een stukje vlees van de
barbeque bijkomen op het terras).
Mochten er mensen zijn die hier niet
aan mee kunnen doen, supporters kan
men altijd gebruiken! Verder zullen er
die dag aanwezig zijn: een dweilor-
kest, luchtkussen, barbeque, patat-
kraam, ijskraam enz.
Kortom het belooft een gezellige dag
te worden die men niet mag missen!
Wel graag even opgeven bij: André
Siemerink, tel. 2238 en Joanne Zelle,
tel. 31 28.
P.S. Bij slecht weer gaat het niet door!

RTVVierakker-
Wichmond
Jan Weevers wint in hamburg. Jan
Weevers is een echte alleskunner, zo
zie je hem in de kopgroep in diverse
criteria. Winterdag staat hij aan de top
met veldrijden en deze maanden is hij
zeer actief in ATB -wedstrijden.
Zo was hij zaterdag voor een wed-
strijd in Hamburg. Deze wedstrijd
over twee uur met o.a. een zeer sterke
selectie uit Denemarken aan de start
won Jan Weevers met veel overtui-
ging-
Edwin Maalderink, momenteel op
vakantie in Limburg, maakt van de
gelegenheid gebruik om zich daar in
de prijzen te fietsen, zo werden Nuth
18e plaats, Duizel 12e plaats en Well
5e plaats.
Verdere uitslagen: Beekbergen, Peter
Makkink, l l e plaats; Elburg, Wim
Bosman, l le plaats; Elburg, Rudi
Peters, 9e plaats; Tiel, Rudi Peters, 5e
plaats.

Zo'n 50, voornamelijk toeristen, kwa-
men dinsdagmiddag bij de fam.
Bouwmeester aan de Schuttestraat op
bezoek om daar van dichtbij dit
moderne landbouwbedrijf te kunnen
bekijken. De organisatie van deze
'open dag' was in handen van de Vor-
dense afdelingen van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen, de
CBTB; ABTB en de Geld. Mij van
Landbouw.
De belangstellenden werden in twee
groepen verdeeld. De ene groep ging
eerst een kijkje nemen bij de kleine
pinken, de kalveren en het melkvee.
De heer H.G. Vrielink, bestuurslid
van de GmvL gaf daarbij een explica-
tie over onder meer de superheffing
en de mestwetgeving.
Intussen gaf de heer Bouwmeester
uitleg aan de andere groep. Hij ver-
telde het één en ander over de zeer
slechte prijzen in de varkenshouderij.
De 'kleine' toeristen hadden niet veel
oor voor deze uitleg. Zij kwamen
ogen tekort om de biggetjes van dicht-
bij te bekijken.

Spaanse groep in Vorden
Komende week en wel op 10 augustus krijgt de Folkloristische
dansgroep 'de Knupduukskes' bezoek van Esbart Gaudi
Escola de Ballet Catala, een Spaanse groep uit Barcelona.
Deze jonge groep, bestaande uit 42 personen, verblijft dan 3
dagen bij gastgezinnen. Ze treden o.a. op in 't Groot G raffel en
in het St. Jozef verpleeghuis te Deventer.

Deze in 1949 opgerichte groep oefent
tweemaal per week van 22.30 uur tot
24.30 uur. Ze hebben 40 dansen in
hun repertoire met veel verschillende
prachtige costuums, en worden daar-
bij begeleid door ca. 9 beroepsmusici.
Deze Catalaanse groep, die overal al
heeft opgetreden, maakt deze zomer
een toer door Frankrijk en Nederland.
Natuurlijk laten 'de Knupduukskes'
deze prachtige groep ook voor het
publiek optreden en wel op 11 augus-
tus om 20.00 uur op het Marktplein te
Vorden. Ze geven dan een ca. 2 uur
durende show die U eigenlijk niet
missen mag.

De entree is gratis. Mocht het weer
die avond niet meewerken, dan gaat
het toch door in een overdekte ruimte
die bekend wordt gemaakt op een
aanplakbiljet bij het VVV-kantoor.

De gastgroep 'de Knupduukskes' tre-
den die avond niet op vanwege die
eenmalige grandioze show van onze
Spaanse vrienden.

Doch op 14 augustus dansen ze in de
Spittaalstraat in Zutphen op 22 augus-
tus een uitwisseling met Giethoorn en
op 12 september een optreden in
Turnhout (België).


