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EMEENTEULLETINORDEN
y
• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met inijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

voorlichting en PR van ziekenhuizen,
gemeenten, patiëntenverenigingen en
serviceclubs worden benaderd met het
verzoek daadwerkelijk medewerking te
verlenen aan de Nationale Donordag
door het houden en/of organiseren
van eigen ondersteunende aktiviteiten.

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

Ondersteunende aktiviteiten

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

OENSDAG
23 OKTOBER 1991:
7E NATIONALE
DONORDAG
Medewerking en ondersteuning gevraagd bij
organisatie plaatselijke
activiteiten
Op woensdag 23 oktober 1991 organiseert de Stichting Donorwerving voor
het zevende achtereenvolgende jaar de
Nationale Donordag. Op deze dag in
het bijzonder, vraagt de Stichting Donorwerving speciale aandacht voor orgaan- en weefseldonatie na overlijden
ten behoeve van transplantatiedoeleinden en het daarmee verband houdende donorcodicil.
Om te kunnen spreken van een landelijke campagne probeert de Stichting
zoveel mogelijk organisaties, instellingen en mensen te betrekken bij de organisatie-opzet van (plaatselijke en regionale) aktiviteiten. De afdelingen

j* RICHTLIJNEN
RECLAMEAANDUIDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben
de 'Richtlijnen reclame-aanduidingen'
voor de gemeente Vorden vastgesteld.
In de praktijk bleek dat er een wildgroei ging ontstaan; niet alleen door
het plaatsen van permanente maar ook
van tijdelijke reclame-aanduidingen.
De richtlijnen zullen worden gehanteerd om te beoordelen of vergunning
kan worden verleend voor het plaatsen
en/of veranderen van permanente reclame-aanduidingen. Voor het plaatsen van tijdelijke reclame-aanduidingen moet kennisgeving worden gedaan
aan burgemeesteren wethouders. Men
mag niet overgaan tot plaatsing van de
reclame-aanduidingen voordat burgemeester en wethouders vergunning
hebben verleend respectievelijk voordat bericht is ontvangen op welke lokaties en vanaf wanneer de tijdelijke reclame-aanduidingen mogen worden
geplaatst.
Van de thans aanwezige permanente
reclame-aanduidingen is een inventarisatie gemaakt. Deze lijst ligt vanaf 22
juli tot en met 31 augustus 1991 voor
een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken. Bedrijven, instellingen en/of particulieren worden in de gelegenheid gesteld
om, indien niet op de lijst vermeld en
er wel, zonder vergunning van burgemeester en wethouders, reclame-aanduidingen zijn aangebracht, een verzoek in te dienen om alsnog op de lijst
te worden geplaatst. Dit geldt uitsluitend voor reclame-aanduidingen die
voor 22 januari 1991 zijn aangebracht;
hiervoor geldt, mits de verkeersveiligheid niet in het geding is, een generaal
pardon, dat wil zeggen dat daarvoor
geen vergunning meer behoeft te worden aangevraagd. Voor reclame-aanduidingen die na 22 januari 1991 /ondervergunning zijn geplaatst moet alsnog vergunning worden aangevraagd.
Deze verzoeken zullen worden beoordeeld volgens de nieuwe richtlijnen.

maatregelen te nemen:
— afsluiten voor alle verkeer behalve
voetgangers van de toegangsweg
naar het kasteel Vorden vanaf de
Horsterkamp;
— instellen van een parkeerverbod
voor: de Schuttestraat tussen de
Ruurloseweg en de Vordensebosweg; de zuidzijde van de Ruurloseweg tussen de Horsterkamp en de
Schuttestraat;
— de westzijde van de Horsterkamp
tussen de Dorpsstraat en de Christinalaan.

Wanneer een organisatie mee wil werken aan de organisatie-opzet van deze
dag kan men bij de Stichting een deelnameformulier aanvragen. Op dit formulier staan de mogelijk te organiseren ondersteunende aktiviteiten aangegeven die men voorafgaand of tijdens de dag kan doen. Daarbij denkt
de Stichting aan aktiviteiten als:
— publiciteit in een eigen medium;
— uitreiken codicils (op het gemeentehuis zijn deze codicils verkrijgbaar), stickers en andere voorlichtingsmaterialen door middel van
mailing, huis-aan-huisverspreiding,
markt, kraam en dergelijke;
— ophangen posters en vlaggen;
— betrekken van plaatselijke bedrijven, scholen, organisaties e.d. bij de
organisatie van de dag;
— geld inzamelen ten behoeve van
een specifiek voorlichtingsprojekt
van de Stichting en
— andere door de plaatselijke organisatie zelf te bedenken aktiviteiten.

Burgemeester en wethoduers hebben
aan de H.E.K. vergunning verleend
voor het kappen van 3 berken, 2 dennen, 10 eiken, l beuk en 240 m2 eiken/berkenbos, een en ander ten behoeve van de aanleg van een fietspad.
In het plan hiervoor worden de te vellen houtopstanden in ruime mate gecompenseerd door nieuwe aanplant
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

Financiële
middelen

j-HE

Daar de financiële middelen van dr
Stichting Donorwerving zeer beperkt
zijn, gaat de Stichting ervan uit dat de
te ontwikkelen aktiviteiten en de hulpmiddelen die bij de uitvoering nodig
zijn door de (plaatselijke) organisaties
zelf worden bekostigd. Uiteraard kan
de Stichting Donorwei-ving een coördinerende en begeleidende rol bij de organisatie spelen.
Deelnameformulieren voor de 7e nationale donordag zijn bij de gemeente
verkrijgbaar.

^TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
In verband met de jaarlijkse- kastelenrit
met historische rijtuigen hebben burgemeester en wethouders besloten om
op zondag 11 augustus van 08.00 tot
17.00 uur (of zoveel korter of langer
dan nodig is) de volgende verkeers-

Kunstmarkt
In samenwerking met de VW organiseert de Almelose kunstenaar Bert
Mens op zaterdag 17 augustus een grote kunstmarkt op het marktplein in het
centrum van Vorden. Uit het hele land
zullen de kunstenaars deze dag naar
Vorden komen om hun werk te presenteren.
Vele vormen van kunst zullen op deze
kunstmarkt vertegenwoordigd zijn
/.oals: aquarellen, etsen, keramiek,
gouaches, sieraden, kunst in hout en
metaal, etc. De kwaliteit van het aangeboden werk zal van een hoog niveau
zijn. Graag zullen de kunstenaars belangstellenden over hun werk vertellen.
De Amerikaanse gitarist Peter Blanchette zal met zijn tiensnarige akoestische Arch-Guitar barokmuziek spelen.
De organisatie hoopt op een grote opkomst van het publiek. Bij succes zal
deze kunstmarkt zeker een vervolg krijgen.

APVERGUNNING

m

VERLENEN
BOUWVERGUNNING
MET GEBRUIKAKmi VAN VRIJSTELLUN GSMOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om met toepassing van de
vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in
artikel 18A van de Wet op de Ruimtelijkr Ordening, juncto artikel 21 sub b
van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen aan
het volgende bouwplan:
— het verbouwen en vergroten van
een hobbyruimte op het perceel
Molenweg 6 op verzoek van de heer
T.C. van Dorsten.
De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen tot en met 23
augustus 1991 voor eenieder ter inzage
ter gemeente-secretarie.
Eventuele bezwaren kunnen toten met
die datum schriftelijk aan hun college
worden kenbaar gemaakt.

DE UITERSTE
LIMIET

Rommelmarkt
Zangvereniging 'Sanclust' te Steenderen heeft weer de nodige allerhande
spullen verzameld om op zaterdag 10
augustus een rommelmarkt te kunnen
houden.
Net als andere jaren op het Gijsbertplein in Bronkhorst.
A.s. kamerbewoners kunnen bij 'Sanclust' hun complete inventaris op de
kop tikken.
Van glaswerk tot bed, van pan tot stoel
en van boek tot lamp. Kom snuffelen
tussen al dat leuks.
Ook is er aan de kinderen gedacht. Zij
kunnen rommelen en een tekening
maken bij de kraam van Kriro|^-Dimpie.
9

Staringavond
Wildenborch ^
De tweede Staringavond dieWonderdag om en nabij kasteel De Wildenborch te Vorden werd gehouden trok
evenals de eerste avond, een paar weken geleden, een flinke belangstelling
en dan met name belangstelling van de
zijde der vakantiegangers.
Nadat de heer A. Staring, de huidige
bewoner van kasteel Wildenborch, de
bezoekers had verwelkomd, werd een
wandeling gemaakt door de fraaie tuinen van het kasteel.
Daarna vertelde mevrouw Dinie Hiddink uit Lochem in de kapel nabij het
kasteel, het één en ander over de bekende dichter A.C.W. Staringen droeg
zij enkele gedichten voor.
Tot slot van de Staringavond vertoonde
de Kapelcommissie, die deze avonden
organiseert, een diaserie over niet alleen de Wildenborch maar ook over de
andere Vordense kastelen en hun omgeving.
Jaarlijks worden er twee Staringavonden door de Kapelcommissie georganiseerd.

Toertocht
De motorclub 'De Graafschaprijders'
organiseert het komende weekend een
tweedaagse toertocht. De bedoeling is
om dit keer het Teutoburgerveld en
het Egg-Gebirge te doorkruisen.
Men kan zich zaterdag 10 augustus bij
gasterij Schoenaker voor deze tocht inschrijven. Bij de start wordt een duidelijke routebeschrijving overhandigd.

Avondwandeling
Donderdagavond 8 augustus organiseert de VW een avondwandeling onder deskundige leiding op het landgoed 'Den Bramel' met als motto 'Ken
uw bomen'.
Men dient zich te verzamelen bij de
slagboom van de oprijlaan naar kasteel
Den Bramel.

De Knupduukskes

BINNEN DE KOM
71 HARD RUDENKOST TEVEEL
ROVG/WN

Zaterdag 10 augustus organiseert de
VW in samenwerking met de folkloredansgroep 'De Knupduukskes' een
fietstocht over een afstand van 30 kilometer. Het vertrek is vanaf het Marktplein.
De route leidt de deelnemers via minder bekende wegen langs talrijke fraaie
uitzichten.
De Knupduukskes die in de pauze bij
kasteel Hackfort een optreden zullen
verzorgen rijden de tocht mee gestoken in oud-Gelderse boerenkostuuins.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 11 augustus 10.00 uur ds. M. Brummelman, Twello.

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

Kapel de Wildenborch
Zondag 11 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

Geref. Kerk Vorden
Zondag 11 augustus 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. M.J. Vos, Vierakker.
R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 11 augustus 10.00 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 10 augustus 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend- Wacht-Pastores:
11-12 augustus
Pastor J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.
Huisarts Wen 11 augustus dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: Het Vaarwerk 1.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenartsen van zaterdag 10 augustus 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Bellen tel. 1566. Tevens de gehele
week avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00
uur.

Tandarts 10 en 11 augustus
G.M. Wolsink, Lochem, tel. 05730-56534.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje augustus mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór half 9.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter, tel.

05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 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.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

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.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.0012.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 augustus 10.00 uur ds. C. Bochanen, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 10 augustus 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 11 augustus 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend- Wacht-Pastores: 11-12 augustus
Pastor v. Zeelst, tel. 05752-1735.
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
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

Rudi Peters winnaar
Vorige week woensdag bezorgde Rudi
Peters van R.T.V. Vierakker-Wichmond
zijn clubsponsor Aannemersbedrijf
Peters uit Zutphen een prachtige overwinning in Zutphen.
Peters reed een zeer sterke wedstrijd.
Na 10 ronden ontstond er een kopgroepje van 3 man, waaronder Peters
uit Wichmond. Deze coureurs bouwden snel een grote voorsprong op. Ze

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

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

bleven tot de finish uit de greep van het
peloton.
Peters won de sprint met grote overmacht op het loodzware parcours over
de Zutphense markt.
Een dag eerder reed Peters in Beekbergen. Daar miste hij de slag, maar won
wel de peloton sprint. Een 5e plaats
was zijn deel.
Peter Makkink klasseerde zich ook twee
maal in de subtop. In Beekbergen werd
hij 14e en in Zutphen 17e.

Teneinde de aanhoudende g roei het hoof d te kunnen bieden is uitbreiding en versterking van ons personeelsbestand noodzakelijk.

Installatiebedrijf Oldenhave is
een full-service installatiebedrijfmet vestigingen in Wichmond, Zutphen, Steenderen
en Haarlo. Een jonge, snel
groeiende onderneming waar
ca. 40 goed opgeleide vakmensen garant staan voor
hoogwaardige installatietechniek. Het uitgebreide
dienstenpakket omvat o. a.
CV-installaties en gaskachels;
ventilatie- en verwarmingstechniek; elektrische installaties; waterleiding; het plaatsen van sanitair; zink- en dakbedekkingswerk; onderhoud
aan fabrieksinstallaties en
machines; verkoop, plaatsing
en reparatie van radio's, TV's,
video, wasmachines, koelkasten, wasdrogers en klein huishoudelijke apparatuur.

CD SPECIAALZAAK
CD plaatjes
Muziek cassettes
Singles
en CD singles
Opbergsystemen
Ook voor uw
NATIONALE
PLATEN-/CD BON
Zutphenseweg 8
7251 DKVorden
Tel. 05752-3085

Derhalve zoeken wij voor de afdeling metaal op korte termijn een

ENTHOUSIASTE
MEDEWERKER

WOENSDAGGEHAKTDAG

MAANDAG+ DINSDAG

Uw Functie.
Uw werkzaamheden bevatten het verrichten van onderhoud,
doorsmeren en kleine reparaties aan diverse mechanische machines. Wij verwachten een positieve en flexibele instelling en een
grote mate van zelfstandigheid.
Wat wij bieden.
Wij bieden u interessant en zelfstandig werk en een prima beloning.

H.o.h. Gehakt 1 «HO 7,95
Rundergehakt 1küo 11,50
Hamlapjes 1 kiio 10,95

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Hamburgers per stuk 1,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING

Zure Zult

Bami of Nasi 1 KIK, 6,25

100 gram 0,89
Bent u tussen de 18 en 21 jaar en voldoet u aan bovenstaande
functie-eisen en bent u geïnteresseerd?
Neem dan onmiddellijk kontakt op met dhr. G. J. Oldenhave,
Baakseweg 1 1, 7234 SJ Wichmond. Telefoon 05754 - 1755.

Landbouwers opgelet

bij

PI?

WEULEN
KRANENBARG
VORDEN

arkensvlees
oordelig
eel keus
errassend lekker

INSTALLATIEBEDRIJF

RÖI GJ.OLDEMHAVE 1

volop tanks met lekbakken en elektro pompen
verkrijgbaar tegen redelijke prijzen alles volgens
de laatste milieu-eisen
Vraag vrijblijvend
inlichtingen
Tel. 05752-1881 of 1217

Baakseweg 11 Wichmond • Laarstraat 61 Zutphen
Landlustweg 32 Steenderen • W. Sluyterweg 7 Haarlo

Hamburgers speciaal

Ontbijtspek

100 gram 14,90

100 gram 1,39

SPECIALITEITEN

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Tartaartjes of
Slavinken
4 betalen

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,7S)

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

NU EXTRA VOORDELIG:

Haas/Ribkarbonades 1 kiio 10,95
Bij ons zorgen

En natuurlijk leveren wij
daar graag de
bijbehorende olie bij.

SERVICE EN VAKMANSCHAP

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

steeds voor het gewenste resultaat.

KANTOOR
MEUBELS:

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

Gebruikt en nieuw
steeds ca. 1000 stuks
voorradig tegen scherpe
prijzen
Gratis thuisbezorgd

groenten en fruit
kaas en noten

GRVCN
Fam. J. Huitink

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

KUIJK'SMeubelbeurs
Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde
Tel. 05443-71256

Leo Westerhof:

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

Telefoon 05752-1208

AANBIEDINGEN:

geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 8 - 9 -10 augustus

Autoverzekering

ALLES VOOR UW AUTO

Uw meubels
versleten?

vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585

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

Wij stofferen snel en voordelig
Wist u dat wij keien zijn in
het leveren van keien?
Maar ook in alle soorten
SIERBESTRATING, TUINHOUT, BIELZEN, GRIND,
TUINVERLICHTING, BLOKHUTTEN, AFRASTERINGSPALEN, WEIDEHEKKEN,
GOLFPLATEN, enz.

Voor vakwerk in

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

interieuradviseur

Wist u ook dat wij niet duur
zijn? En snel leveren?

— electrische
installaties

Erkend ^
Uneto
Beveiligingsinstallateur
UIT DE NOTENBAR:

Party Mix

— beveiligingen
250 gram

— telefooninstallaties
beter completer

Kom vrijblijvend kijken of
vraag inlichtingen bij

Technisch Installatiebedrijf

WEULEN
KRANENBARG

SLAGMAN b.v.

Rijksstraatweg 39, Wnrnsvuld, tel. 05750 26132

Ruurloseweg 45, Vorden
Tel. 05752-1217 Of 1811

maandag 12, dinsdag 13
en woensdag 14 augustus:

Panklare Spitskool soogram 1,25

Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

Het mooie weer houdt aan.
Dat verveelt ook niet gauw,
net als brood, dat verveelt nooit

Je laatste

Koop uw Brood bij de Bakker, die zelf bakt.
U proeft wel waarom!

ZOMERMODE
AR K
N

AANBIEDING

NU

Weekendtaartje van? 75 voor
Muesliekoeken i P akvan4, voor

7,25
3,50

eigengebakken oUltdDd S van2,25voor

25,50

Vordense mik van e-voor

TELEFOON 1373

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

HEREN:

X WARME BAKKER

SC

w

l

OPLAAT^

pullovers, overhemden,
broeken, jacks

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!
P.S.: van 12 t/m 26 augustus GESLOTEN.

DAMES:

Modecentrum
Kunstgebittenreparatie

pullovers, blouses,
rokken, japonnen,

DROGISTERIJ
TEN KATE

pakjes, pantalons.
Dorpsstraat 22

Ruurlo

Tel. 05735-1438

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE W E N T I N G
(HENGELOGId.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

DANKBETUIGING
Voor de vele felicitaties, kado's
en bloemen die we bij ons 50jarig huwelijk mochten ontvangen willen wij iedereen hartelijk
bedanken.

Derk en Hentje
Hukker-Harmsen
Varsselseweg 29
7255 NN Hengelo (Gld.)
DANKBETUIGING
Langs deze weg willen wij iedereen die ons gouden huwelijksfeest, op welke wijze dan
ook tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, ook namens
de kinderen heel hartelijk danken.

Wij gaan er een paar weken tussenuit.
Daarom zijn we

GESLOTEN

NU 6 HALEN

5 betalen

Dinsdag 27 augustus wordt dat heerlijke brood
en banket weer gebakken.

DAT WORDT FILE
BIJ DE
FILETS..:

S WARME BAKKER

Echte Bakker

!^"^A

OPLAAT^

VAN ASSI

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt.'

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

RUNDERGEHAKT

DINSDAG:

500 gram 5,98
DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL1384

l KEURSIAGER

WEES ER OOK SNEL BIJ VOOR:
VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

TELEFOON 1373

VERSE WORST

BABIPANGANG

500 gram 4,98

100 gram 1,59

HAMLAPPEN

TIP VOOR DE BOTERHAM:

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

Voor de vele blijken van medeleven, zowel persoonlijk als
schriftelijk die wij mochten ontvangen, na het overlijden van
onze vader, groot- en overgrootvader

VRUCHTENSCHELPEN

van 12 t/m 26 augustus

A.J. Bloemendaal
G. BloemendaalKnoef
Augustus 1991
Hofweg 24
Warnsveld

DEZE WEEK:

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

In verband met de BEACH PARTY
zijn wij

ZURE ZULT ,„o g,™ 0,98

zaterdag 10 augustus

SNIJ'WORST ,00 gram 1,79

500 gram 5,98
WOENSDAG:

RUNDERGEHAKT

om 21.00 uur

GESLOTEN

500 gram 5,98

GEHAKT h.o.h.
Cafetaria - Snackbar - IJssalon - Zaal

500 gram 4,98

Albert Vreeman
betuigen wij onze oprechte
dank.

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Uit aller naam:
moeder,
kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

VARKENSFANTASIEFILET
100 GRAM

mode voor
het héle gezin

Lochem, Grensweg 1
WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DOETINCHEM (in de Torro) - TERBORG - DIDAM

Voor de vele blijken van medeleven die wij, zowel persoonlijk
als schriftelijk van u mochten
ontvangen tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Johanna Berendina
Nijland-Bosch
zeggen wij u hartelijk dank.
Uit aller naam:
Fam. Nijland
Vorden, augustus 1991

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Aardappelen, koolplanten,
prei, sla, andijvie, rode biet,
groenlof, knolraap, selderie
en peterselie planten.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 05752-6876.
• TE KOOP:
boerenkoolplanten
en andijvieplanten
A. Schouten, Zutphenseweg
89, Vorden. Tel. 1504.
• TE KOOP:
nieuwe aardappelen f 0,60
per kilo. Tel. 05752-1250.
• GEZOCHT:
woonruimte voor jong stel
i.v.m. eigen bedr. voorkeur
voor buitenaf (omg. Vorden/
Vierakker/Hengelo/
Warnsveld. Straalbedrijf
Brummelman, tel.
05755-1767.
• TE KOOP:
Hand grasmachine
(Welkoop), 1 jr. oud, zo goed
als nieuw, vraagprijs f 90,-.
Telefoon 05752-3301, na
18.00 uur bellen.
• GEVRAAGD:
meisje voor hulp i.d. huish.
op za. morgen of evt. in
overleg op vr. morgen. Brieven
onder nr. 19-1, Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o a
Spataderbehandeling
Jan ter Beek
05752-1807

Huur
lMister
Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

fashion

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld
Tel. 05753-2216
Fax 05753-3474

De Keurslager
Wrotandvan
lekker vlees

GRE:E F
* accountancy
* belastingzaken
* computerverwerking
* advies en begeleiding

Lid Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten

OCCASION
SHOP

ALLEEN DEZE WEEK

Op korte termijn vragen wij een

ADMINISTRATIEVE KRACHT
* AUDIO
* VIDEO e.d.

3 HALEN
2 BETALEN

VOLOP KEUZE
ZIE ONZE ETALAGE
Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

Om voor deze funktie in aanmerking te komen vragen wij:
- Opleiding op MEAO BA-niveau of vergelijkbaar.
- Bereidheid om verder te studeren.
- Iemand die zelfstandig kan werken.
Uw schriftelijke sollicitatie zien wij graag tegemoet op
bovenvermeld adres.

VOOR INLICHTINGEN:

Dit geldt alleen voor de unf t-shirts in onze filialen te:
Winterswijk - Vorden - Didam - Terborg

VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE

Eigen technische dienst

Op de bmderie in Hengelo

O'NEILL Schooltassen

LP.'s, C.D.'s,
M.C.'s en SINGLES

HUIDVERZORGING

Lederen schooltassen
verschillende
modellen

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

tegen ZEER LAGE PRIJZEN!
Voor de kadoshop van
De Spannevogel

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vorden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Raadhuisstraat22-Tel. 3100

De bibliotheek is een dienstencentrum voor alle inwoners van Vorden.
U kunt er boeken lenen. Muziek uitzoeken. Kranten en tijdschriften
raadplegen. Naslagwerken inkijken. Vragen naar welk boek u ook wilt.
Als we het niet in de collectie hebben, proberen we het elders.
Dit alles voor f 30,- per jaar (voor jongeren t/m 17 jaar zelfs gratis).
Deze advertentie is aangeboden door de RABOBANK Vorden

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

ACCOUNTANTSKANTOOR

UNI T-SHIRTS

Het J e b b i n k 36 , 7251 BM V o r d e n . t e l . 3 0 2 5

Varkensvlees en rundertartaar.
Lekker pittig en apart.

DE

ALLEEN VOOR DE THUISBLIJVERS

van maandag 19 t/m zaterdag 31 augustus.

270

VLOGMAN

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

VAKANTIE AANBIEDING

Wegens vakantie GESLOTEN

SPECIAL

Rahflhsink

Graag tot ziens op de Braderie

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Nieuw in de SEBAMED-reeks

Bibliotheek is weer open

Nationale Ziekendag 1991

Twee weken per jaar is de bibliotheek gesloten. Al ruim van te
voren wordt daar rekening mee gehouden, want in de weken voor
de vakantie kan iedereen een dubbel aantal boeken lenen. En
worden de boeken voor een langere uitleentermijn afgestempeld.
Maar velen zijn toch weer blij als ze hun vertrouwde gang naar de
bibliotheek en leeszaal kunnen maken. Zodat het deze week al
weer gezellig druk was in de bibliotheek.

'Het liefste thuis...'

Niet alleen boeken
De bibliotheek in het hartje van het
dorp is niet een plek waar je alleen
maar boeken kunt lenen. Er is ook een
leeszaal waar vele landelijke en een
aantal regionale dagbladen kunnen
wortlen ingekeken. Er liggen de laatste
nummers van zo'n vijftig tijdschriften,
van Libelle tot Grasduinen en van de
Consumentengids tot de Haagse Post.
Verder is er een flinke collectie grammofoonplaten en is er keus uit rond
1.000 compact discs. Je kunt er kopieën maken, waarbij verkleinen en
vergroten ook mogelijk is. En voor de
kinderen is er een zeer uitgebreide collectiejeugdboeken voor diverse leeftijden, beginnend bij de prenten- en
voorleesboeken voor de allerldeinsten.

Bijna elk boek
De collectie boeken bestaat uit zo'n
22.000 titels. Dat is een flink aantal,
maar natuurlijk niet voldoende om aan
alle vragen te voldoen. Als een door u
gewenst boek niet in de plaatselijke bibliotheek voorhanden is, kan het worden aangevraagd bij een collega-bibliotheek of de provinciale centrale.
Dat wil zeggen dat u, eventueel door
reservering, nagenoeg elk boek kunt
lenen waar u belangstelling voor hebt
ook al zult u soms wel even geduld
moeten hebben.

Speciale service
Al is de Vordense bibliotheek niet zo
omvangrijk als bibliotheken in grotere
plaatsen, Vorden biedt wel twee diensten aan die in onze provincie nagenoeg uniek zijn. Dat is ten eerste de
service voor mensen met leesmoeilijkheden. Dank zij een extra subsidie van
de gemeente is een flinke collectie
'groteletterboeken' beschikbaar.
En dank zij een geste van de Rotaryleden van 't Kwartier van Zutphen beschikt de bibliotheek over een voorlichtingsstand met leeshulpmiddelen als
loupen, voorzetbrillen, prisma-glazen
en een speciale cassette-recorder met

een aantal 'gesproken boeken' op
bandjes.
Het is mogelijk op bepaalde voorwaarden artikelen thuis te proberen om ze
eventueel daarna aan te schaffen bij de
opticien.

Nieuwe boekenlijst
Bovendien - en dat is de tweede extra
service - geeft de bibliotheek in Vorden
het blad 'Deze maand' uit. Dit periodiek van zestien pagina's geeft maandelijks een overzicht van alle boeken
die zijn aangeschaft in de afgelopen
periode. Met niet alleen de titels en
schrijvers, maar ook met een korte beschrijving van de inhoud van elk boek.
Per maand zijn dat ruim honderd titels;
elke twee maanden worden ook de
nieuwe compact discs vermeld.
Zo'n boekje vol ideeën voor uren leesen luistergenot kost maar f 1.-. Wie de
vijf dit jaar nog te verschijnen afleveringen wil ontvangen, betaalt slechts
f4.-.

Belangrijke middelpunt
Het is duidelijk dat de bibliotheek in
Vorden, waar je voor maar f 30.- voor
een heel jaar lid van kunt zijn, voor veel
inwoners van ons dorp een belangrijk
middelpunt is. Om lectuur of muziek
te lenen. Om rustig kranten en tijdschriften in te kijken. Om kostbare naslagwerken te raadplegen die je niet zo
gemakkelijk zelf kunt aanschaffen. Om
informatie te verkrijgen over allerlei
zaken in de vorm van folders en brochures en over het werk van de gemeenteraad.
Kortom: de vakantie van de bibliotheek
is voorbij en een nieuw leesseizoen begint weer. Wie nog geen lid is: voor een
bescheiden bedrag per jaar (zie boven)
kunt u gebruik maken van alle diensten
van de bibliotheek (jongeren tot en
met 17 jaar zijn zelfs gratis lid). Misschien een goed idee om nu, met een
lang leesseizoen voor de deur, lid te
worden van de Vordense Bibliotheek?

Voor droge en veeleisende
huid: SEBAMED F+S

Herstellen van ziek-zijn, verwerken van een blijvende ziekte of
handicap, leven met lichamelijke en/of geestelijke hulpbehoevendheid, verwerken van een ongeneeslijke ziekte en sterven, ge- In het segment huidreinigings- en verzorgingsproducten met een biolobeuren steeds meer thuis.
gische pH 5,5 introduceert marktleider SEBAMED een verzorgingslijn
Thuis kan het gezin zijn, maar ook de woning waar je alleen woont voor de gevoelige huid: SEBAMED F+S.
of waar je het leven deelt met een levenspartner, 't Liefste thuis is
een wens van zeer velen. Velen hopen zolang mogelijk thuis te De SEBAMED F+S emulsie en de SE- voerig klinisch getest. De resultaten geBAMED F+S crème bevatten een uitge- ven aan dat SEBAMED F+S de droge en
kunnen blijven, als ze van hulp afhankelijk worden.
balanceerde combinatie van vochtregu- dus veeleisende huid revitaliseert waar't Liefste thuis is ook een politieke wens
geworden. Het beleid van de overheid
stimuleert de thuiszorg. Dit betekent
onder meer dat het steeds minder gemakkelijk wordt om in een tehuis te
worden opgenomen en ook de verblijfsduur in ziekenhuizen wordt korter.
Er zijn ook langere wachtlijsten gekomen voor de verpleeg- en verzorgingshuizen maar ook voor andere instellingen, zoals gezinsvervangende tehuizen
en tehuizen voor de geestelijk gehandicaptenzorg.
Het stimuleren van de thuiszorg heeft
ook een nauwere samenwerking tot gevolg tussen gezinsverzorging en het
kruiswerk. Er ontstaan steeds meer
thuiszorgorganisaties.
Naast de betaalde beroepszorg spelen
vrijwilligersorganisaties een grotere
rol, zoals oppascentrales voor lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen thuis, maar ook voor dementerende bejaarden.
Op veel plaatsen bestaan stichtingen
Terminale thuiszorg die door het waken vooral in de nacht het sterven thuis
helpen mogelijk maken.
Om de wens 't Liefste thuis mogelijk te
maken zijn er vele praktische en organisatorische zaken die goed geregeld
en op elkaar afgestemd moeten worden. Er zijn ook veel immateriële zaken
die de aandacht vragen.
Bijvoorbeeld de positie van de thuiszorgers. Vaak echtgenoten, dochters,
schoondochters of andere huisgenoten op wie veel zorg neerkomt. Zij zijn
vaak de spil. De aandacht voor hun positie en wat zij beleven en te verwerken
hebben is gelukkig groeiend maar hun
probleu^n worden ook nog vaak onderad^B
Het thema van Nationale Ziekendag
1991 roept hen, die op bezoek gaan
vanuit kerken of vrijwilligersorganisaties op, aandacht te nebben voor de er-

varingen en vragen van de thuis/orgers.
Ook steeds meer beroepshulpverieners
erkennen de spilfuncties van de thuiszorgers en zien dat zij zowel materieel
als geestelijk ondersteund moeten.worden.
Goed bezoekwerk is ook een vorm van
thuiszorg. Het gaat dan niet om de
vraag: Moeten wij aan thuiszorg gaan
doen? Het gaat om het inzicht dat huisbezoek dat ook aandacht voor de huisgenoten heeft, een belangrijke vorm
van thuis/.orgis.
Ter gelegenheid van deze dag verschijnt ook dit jaar weer een brochure,
geschreven door Marinus van den
Berg. In de brochure 'Het liefste
thuis...' staat de auteur in het eerste
deel stil bij de positie van de 'thuis/oi ger' en in het tweede deel bij die van de
persoon die de thuiszorg ontvangt.
Marinus van den Berg is als pastoraal
vormingswerker in de gezondheids- en
welzijnszorg in Almelo werk/aam. Bovendien is hij bekend door verscheidene publikaties op het terrein van de gezondheidszorg.
De brochure, waarvan ongeveer 80.000
exemplaren in heel Nederland op aanvraag worden verspreid, zal vele mensen, gezond en ziek, er toe aanzetten
om met elkaar over het thema van gedachten te wisselen.
In 1974 nam vereniging de Zonnebloem het initiatief tot deze 'dag voor
iedereen'. Sindsdien wordt iedere
tweede zondag in september de Nationale Ziekendag gevierd. Óók in België,
dat zich in 1983 bij de viering aansloot.
Belangstellenden kunnen de brochure
aanvragen bij: Nationale Vereniging
De Zonnebloem, Nationale Ziekendag, Postbus 2100,4800 CC Breda.
Een bijdrage in de druk- en portokosten, in de vorm van een cheque of postzegels (niet opplakken), wordt zeer op
prijs gesteld.

'Hero' en 'de Betuwe' pakken flink uit

Nederlandse jamindustrie reageert
enthousiast op 'jammarkt' in Neede
De Nederlandse jamindustrie heeft enthousiast gereageerd op de jammarkt die woensdagmiddag 14 augustus in Neede (feestterrein Oranjelaan) wordt gehouden. De grote Nederlandse jammerken 'Hero' en 'de
Betuwe' zullen nadrukkelijk acte de présence geven met kramen, een promotiewagen en terrasjes met parasols.
Het smakelijke evenement in Neede is de
eerste en enige jammarkt in Nederland.
De markt wordt gehouden op de eerste
dag van het SEN-zomerfeest en de Needse kermis en zal naar verwachting veel
toeristen trekken. Naar alle waarschijnlijkheid zal Hero Nederland BV uit Breda
tijdens de Needse jammarkt ook haar
eerste potje 'nieuwe oogst' aanbieden.
Daarnaast zijn er gezellige terrasjes waar
men kan smullen van een kopje koffie
met jamgebak of genieten van een koel
vruchtendrankje.
Ook de kleinschalige jamfabriek 'De
Wouden' uit Frieschepalen is op de jammarkt aanwezig. Deze fabriek van Carolina Gerritsen maakt o.a. biologisch-dynamische jams, limonades, sappen, moes
en compöte. Mevrouw Gerritsen beschikt tevens over een museum en proeverij op het gebied van vruchtenconserven.

Russische wapenfabriek levert koetsen
af in Slagharen
Een voormalige Russische wapenfabrikant uit Minsk heeft ongevraagd twee
koetsen laten afleveren bij het Ponypark
Slagharen.
Omdat de vraag naar wapentuig is afgenomen, is het bedrijf omgeschakeld op
de produktie van koetsen. De Russen namen contact op met het Ponypark Slagharen omdat ze hadden gehoord dat kunstenaars uit Sovjet Unie het afgelopen
jaar tijdens een kunsttentoonstelling op
dit attractiepark praktisch al hun kunstwerken hadden verkocht.
Omdat het zulke schitterende en unieke
koetsen zijn, heeft het Ponypark Slagharen besloten om de koetsen aan te kopen
en aan het publiek ten toon te stellen. De
koetsen zijn dagelijks te bezichtigen in de
evenementenhal van het Ponypark Slagharen.

Produkten uit de branche van de reformhuizen en natuurvoedingswinkels en de
reformhoek van de supermarkten worden gepresenteerd door o.a. de firma's
Reforma Veenendaal BV, Natufood BV
Harderwijk, Natuurvoedingswinkel De
Brink uit Haaksbergen en Pharmafood
BV uit Putten. Het 'Natrena Promotieteam' zal dieetjams, vruchtesappen en
kristalpoeder van Natrena en Bayer aan
de man brengen.
Buitenlandse specialiteiten zoals farmhouse-hand-made-jams, marmelades,
chutneys en relishes uit Engeland, Frankrijk, Schotland en Duitsland zullen o.a.
worden uitgestals door de importeurs
Quality Fare uit Barneveld en Interland
Foodzoekers uit Almelo.
Op de jammarkt in Neede kan tevens een
keus worden gemaakt uit een scala van

produkten om zelf jam te maken, o.a. van
Marmello, Dodo, Avino, Unigel en Zonne-Aarde. Ook de hobbyist J. Specht uit
Spanbroek zal proberen zijn zelfgemaakte vruchtenconserven te slijten. Daarnaast zullen verschillende plaatselijke
ondernemers (waaronder Albert Heijn
en Plus-markt Mans Koster) aan de jammarkt deelnemen.
Op de Needse jammarkt zijn op dit moment nog enkele plaatsen vrij. Er is nog
plaats voor de verkopers van fruit, vruchtenijs, recepten en culinaire boeken en
weckpotten.
De jammarkt wordt georganiseerd door
het Needse gemeentebestuur, dat zich
heeft laten inspireren door de jamhistorie van Neede. Ooit gingen de jams,
vruchtesappen en limonades uit de beroemde Needse jamfabriek van de Tliinbouw Maatschappij Gelderland over de
gehele wereld (1897-1939).
Helaas is die tijd voorbij. Maar op 14 augustus zullen weer diverse historische
materialen en produkten uit de Needse
jamfabriek te bezichtigen zijn.

Kankerbestrijding gaat ons
allemaal aan. Maar hoe vertel je
een kind, en zijn ouders, dat het
kanker heeft? Beiden hebben
hulp nodig. De Nederlandse
Kankerbestrijding is daarom ook
in actie voor de jeugd.
Met onderzoek en met het
geven van voorlichting. Kanker"bestrijding, daar kan niemand
omheen.

E D E R L A N D S E

lerende, opbouwende en beschermende
stoffen en zijn specifiek ontwikkeld voor
de droge en veeleisende huid. Naarmate
de leeftijd vordert, zal de huid door gebrek aan vet en vocht droog worden. Het
gevolg hiervan is dat de huid haar elasticiteit en soepelheid verliest en negatieve
invloeden van buitenaf makkelijker schade kunnen berokkenen: het ouderdomsproces van de huid komt in een versnelling.
Zoals alle SEBAMED huidverzorgingsprodukten is ook SEBAMED F+S uit-

SPORT-mewu*
Ratti l zat. Veronica

Augustus
Do
8
Do
8
Za
10
Za
10

Sophialaan 8. 1075 BR Amsterdam.
Tel. 0 2 0 - 6 6 4 0 9 9 1 .
Giro: 26000. Bank: 70 70 70 007

Kasteel Vorden
Den Bramel
Graas kamp
Marktplein
Lindese molen
Schoenaker

Za
Za
zo
Zo

10
107
11
11

Vorden e. o.

Ma
Ma
Di
Di 13
vr!6
Wo
Wo
Do
Do
Za
Za

12
12
13
t/m

Marktplein
Kasteel Vorden
De Belten
Dorpscentrum

14
14
15
15
17
17

DeVijfsprong
Marktplein
Den Bramel
Kasteel Vorden
Marktplein
Marktplein

Zo
Ma
Wo
Do
Za

18
19
21
22
24

Eykelkamp
Kasteel Vorden
Marktplein
Kasteel Vorden
Feestterrein

Za 24 en
Zo 25
Zo
25
Zo
25

Wichmond

Ma
Di

26
27

Kasteel Vorden
Wichmond

Wo
Wo
Do
Vr

28
28
29
30

Wichmond
Marktplein
Kasteel Vorden
Wichmond

Za

31

Wichmond

Za

31

Sportpark

September
Zo
1
Zo
1
Ma
2
Vr6/ /.o 8
Ma
9
Za
14

In het voorprogramma spelen de
D-pupillen van Ratti en Vorden tegen
elkaar. Deze wedstrijd begint om 13.00
uur op het Ratti-terrein.

Vrijdag 9 augustus brengen de Rattidames een bezoek aan de nieuwe eredivisie club de Graafschap. Dit is de eerste keer dat de Graafschap de poort
openzet voor een damesafdeling.
Op deze open dag zullen de dames
rondgeleid worden door het stadion,
spelershome, en het bijwonen van een
training o.l.v. Simon Kistemaker.
Ook worden de dames uitgenodigd
voor een eredivisie wedstrijd van de
Graafschap.

WVAgenda

Wildenborch
Wichmond

KANKERBESTRIIDING
Collecte: 26 augustus t/m 7 september 1991.

SEBAMED F+S emulsie en crème zijn
naadloos op elkaar afgestemd.
- Voor de verzorging van het hele lichaam na baden of douchen: SEBAMED F+S EMULSIE.
- Voor de verzorging van het gelaat (en
andere delen van de huid die aan zonlicht blootstaan zoals decolleté, handen, armen en benen).

Uit de Dames Hoek

()p /aterdag 10 augustus a.s. speelt het
nieuwe zaterdagteam van s.v. Ratti een
voetbalwedstrijd tegen Veronica. Naast
de medewerkers van Veronica spelen er
ook enkele gastspelers mee, o.a. Wim
Meijers, oud-speler van NEC, V. Vijfeiken, oud-speler van Wageningen, de
zanger Aristakes, duo Justian, Fred
Draaisma, artiest e. a.
Ook zullen er enkele dames van het
promotieteam aanwezig zijn.

E3

door de huid haar spankracht en frisheid
terugkrijgt en wordt behoed voor vroegtijdige ouderdom.

Clubhuis Medler
Socii
Kasteel Vorden
Schoenaker
Kasteel Vorden
Vorden

FJ3

WV: Bezichtiging kasteel
VW: Avondwandeling
HAM-party: Beachparty
VW/Knupduukskes: Folkloristische
fietstocht
Linde: Verhalen onder de molen
VAMC: Tweedaagse toertocht
In de Reep'n: Kastelenrit met
historische rijtuigen
WV: Avondwandeling
WV: Be/.it h tiging kasteel
WV: Bezichtiging Pinetum
JongGelre: Avondfietsvierdaagse
WV: Bedrijfsbezichtiging
WV: Achtkastelenfietstocht
VW: Avondwandeling
WV: Bezichtiging kasteel
WV: Kunstmarkt
WV/Knupduukskes: Folkloristische
fietstocht
Medler: Fietspuzzeltocht
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Achtkastelenfietstocht
WV: Bezichting kasteel
Wichmond/Vierakker: Begin
feestweekvogelschieten
Wichmond/Vierakker: Openstelling
fuchsiatuin
WNF: Excursie over het landgoed
Wichmond/Vierakker. Oriëntatierit
per fiets
VW: Bezichting kasteel
Wichmond/Vierakker: Stratencross
met motoren
Wichmond/Vierakker: Wielerronde
WV: AchtkastelenfietstxK ht
VW: Bezichtiging kasteel
Wichmond/Vierakken Kinderspelen
en kermis
Wichmond/Vierakken
Praalwagenoptochten kermis
w Vorden: Pupillentoernooi

De Herberg
Schoenaker
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Linde

Tl V: Touwtrekken bekertoernooi
Wichmond/Vierakken Oranje loop
WV: Bezichtiging kasteel
VAMC: Tiende 40 treffen
WV: Bezichtiging kasteel
Gemeente/Oud Vorden: Open
monumentendag
VRTC: Herfstfietstocht
VAMC: Herfstrit
WV: Bezichtiging kasteel
WV: Bezichtiging kasteel
Lindese Buurtver.: Lindes Volksfeest

Kasteel Vorden
Kasteel Vorden

Trimclub: Kastelenloop
VW: Bezichtiging kasteel

Oktober
Za
12
Zo
13
Za
19
Zo
20

Dorpscentrum
Eykelkamp
Schoenaker
De Wiersse

DWK: Kastelenwandeling
VAMC:Wildrit
VAMC: Oost-Gelderlandrit
De Wiersse: Openstelling van de
tuinen

November
Za
9

Dorpsstraat

In de Reep'n: Slipjacht

December
' Zo
8
Zo
15
Za
28

Sportpark
Schoenaker
Sportpark

VRTC: Veldtoertocht
VAMC: Pannekoekrit
VRTC: Oudejaarscrossloop

Zo
Zo
Ma
Ma
Vr
za
Za
Ma

15
15
16
23
277
28
28
30
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Derde lustrum kastelenrit In de Reep'n'
De Aanspanning 'In de Reep'n' uit Vorden organiseert voor de
vijftiende keer haar kastelentocht. Zondag 11 augustus kan men
een vleugje historie zien herleven in en rond het dorp Vorden met
haar bezienswaardige kastelen en het prachtige coulissen landschap. In Vorden komen 170 aanspanningen aan de start, waarmee de koetsentocht tot één der grootste in Nederland gerekend
mag worden.

H
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26e Internationale Hengelo
Rally voor veteraan
motorrijwielen
Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus wordt door de HAMOVE
Rallycommissie, onderdeel van de motorclub HAMOVE uit Hengelo (Gld.), voor de 26e maal de Internationale Hengelo Rally
voor veteraan motorfietsen gebouwd t/m 1940 georganiseerd.
De Rally wordt nu georganiseerd door de motorclub HAMOVE,
omdat in 1990 na 25 jaar organisatie Roei & Lien Kreunen hadden besloten de organisatie over te laten aan HAMOVE.
l)e deelnemers komen zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was weer uit geheel Europa. Enkele landen waaruit de
deelnemers komen zijn o.a.: Engeland,
Duitsland, België, Tsjec hoslowakije en
Nederland.
()]) zaterdag 24 augustus is de start bij
de HAMOVK-molen, Varsselseweg 34
te Varssel (Gem. Hengelo Gld.). De
route loopt dan via: Varssel, Linde,
Vorden, I.ochem, Exel, Laren, Almen,
Vorden, Hengelo (Gld.), terug naar de
HAMOVE-molen waai de finish zal
zijn.
Tijdens de /.aterdagrit wordt er door de
deelnemers 30 m i n u t e n gepauzeerd
bij het P.W. Janssen Ziekenhuis, Ezherallee 14 te Almen. Voor het publiek
beslaat dan de gelegenheid de motoren te bezichtigen.
De start op zondag 25 augustus is ook
bij de HAMOVE-molen. De route is
dan als volgt: via Veldhoek, Zelhem,
Slangenbmg, Doetinchem, Hummelo,

R
v

Steenderen, Baak, Wichmond, Vorden,
Hengelo (Gld.), Linde, Kranenburg,
Hengelo (Gld.), terug naarde HAMOVE-molen.
Alle motoren worden na de finish opgesteld voor een Concours d'Elegance
waarna een jury dan zal bepalen welke
motoren het origineelst, het mooist of
het meest interessant zijn.
Daarna volgt dan de prijsuitreiking in
de feesttent naast de HAMOVE-molei i.
De eerste controlepost tijdens de zondagril is bij Kaasboerderij 'De Slangenburg', Slangenburgweg 2 te Zelhem. Er bestaat dan voor het publiek
de mogelijkheid tot het bezichtigen
van de Kaasboerderij die dan geopend
zal zijn. De eerste pauze van 30 minuten is dan bij Café 't Onland, Rekhemseweg 175 te Doetinchem.
De tweede pauze van 30 minuten is in
Hengelo (Gld.), deze pauze wordt gehouden bij: Grand Café 'De Egelantier', Spalstraat 44 te Hengelo (Gld.).

F
. . JÊL~**m
N

D

S L A G E R I J
U heeft nodig voor 4 personen:
400 gram gehakt (runder-, kalfs- of
lamsgehakt)
V< liter yoghurt
2 theelepels
Proven^aalse kruiden
1 teentje knoflook
zout
versgemalen peper
2 courgettes
l grote ui
50 gram boter
1 theelepel tijm
2 theelepels paprikapoeder
nootmuskaat
2 eetlepels paneermeel
50 gram geraspte oude kaas
Doe de yoghurt met de Provemjaalse kruiden
in een kom en pers het gepelde teentje
knoflook erboven uit. Voeg naar smaak /out
en peper toe en roer het sausje goed door.
Snijd de gewassen courgettes in de lengte
doormidden en hol ze met een lepel uit en
blancheer déze helften in kokend water waar
wat zout aan toegevoegd is. Snijd het
uitgeschraapte vruchtvlees in stukjes.
Snipper de gepelde ui. Verhit 25 gram boter
in een koekepan en fruit de ui. Voeg het

W

K

Voor de ongetwijfeld vele toeschouwers langs het parcours is er veel te genieten. Wat bijvoorbeeld te denken van
de familie Berkhof en de familie v.d.
Broek uit Bergen die met /es paarden
voor een prachtige Franse omnibus
mee zullen dingen naarde prijzen.
Er wordt dit jaar voor het eerst in twee
groepen gereden nl. de ene helft richting Wildenborch, de Wiersse en terug
en de andere helft richting Den Bramel, Suideras en Delden.
's Middags gaat het net andersom. Het
hoogtepunt vormt ongetwijfeld het défilé op de weide aan de Horsterkamp
welke wordt afgenomen door burgemeester E. Kamerling alsmede de jury
van de Nederlandse Bond van Verenigingen van het Aangespannen Paard.
De ontvangst van de deelnemers vindt
zondagmorgen tussen 8.00 en 9.30
uur plaats op de weide nabij kasteel
Vorden (gemeentehuis). De jurering
zal om 8.30 uur plaatsvinden. De start
is tussen 9.30 en 10.30 uur. Na half elf
kan niet meer gestart worden!
Om 10.40 uur is er voor de even nummers bij kasteel de Wiersse een sherrystop. Voor de oneven nummers is dat
bij erve 't Makkink aan de Boshuisweg.
Vanaf 12.15 uur is de lunch in de weide
nabij kasteel Vorden. De middagroute
start om 13.00 uur. Na 14.00 uur wordt
niet meer gestart. Tussen 15.30 uur en
16.45 uur gaat de stoet in groepen van
33 rijtuigen door het dorp met tussenpauzes van tien minuten.
Op de weide aan de Ruurloseweg
wordt tekst en uitleg gegeven over de
aanspanningen.

Groots spektakel tijdens
Wichmondse feestweek

De routes zijn als volgt: Even route:
oprit af i i. dorp - R Horsterkamp - Stationsweg - L Burg. Galleestraat - R Almenseweg - R van Lennepweg - Huize
't Enzerinck - L Larenseweg - R Enzerinckweg - L (ialgengoorweg - L
Schoolhuisweg- L Wilden borchscwegR N ij landweg - Vorclenseweg - R Schoneveldsdijk - L achter oprit kasteel 'De
Wiersse' - R Wiersserallee - R Ruurloseweg - L Onsteinseweg - R Schullesii aat
- L achteringang kasteel Vorden. 's
Middags: L Schuttestraat - R Zelledijk R Lindeseweg - L oprit kasteel de Kiefskamp.
Oneven route: oprit af ri. dorp - R
Horsterkamp - Stationsweg - L Buig.
(ialleestraat - R Almenseweg - L oprit
kasteel Den Bramel - Almenseweg links
volgen - L (iazoorweg - L Rietgerweg L Zutphenseweg - R Kruisdij k - R
Hackfortselaan - Koekoekstraat - L
Boshuisweg - L Vierakkersestraatweg op- en afrit Huize Suideras - R Dorpsstraat - L Hackforterweg - L Baakseweg
- R Riethuisweg - L Hamminkweg - L
Deldenseweg - L Nieuwstad - W. Alexanderlaan - L Christinalaan - Vordensebosweg - L Schuttestraat - L achteringang kasteel Vorden. 's Middags: R
Deldenseweg - Hilverinkweg - kasteel
de Kiefskamp.
's Middags worden de routes omgedraaid en rijden de even nummers de
oneven route en de oneven nummers
de even route.
Het verzamelpunt - kasteel De Kiefskamp - ca. 15.00 uur: Hier vertrekt
men in groepen van 33 aanspanningen naar het dorp.

Op dinsdagavond 27 augustus a.s. wordt er rondom de feesttent in Wichmond
de eerste kermismotocross verreden. Dit gebeuren wordt georganiseerd door
de Oranjevereniging Wichmond in samenwerking met de Vordense Auto-en
Motorclub VAMC De Graafschaprijders.
Een ieder die de afgelopen jaren de stratencrosswedstrijd in Vorden heeft bezocht weet dat een dergelijk evenement borg staat vooreen grandioos avondje
motorsport.
Het circuit waarop gereden zal worden bestaat nagenoeg geheel uit onverhard
terrein en zal zo overzichtelijk mogelijk worden uitgezet zodat u als bezoeker
geen moment van de wedstrijd behoeft te missen.
De deelnemers zullen eerst in zogenaamde series tegen elkaar uitkomen
waarbij de eerst aankomenden door zullen gaan naar de volgende ronde. De
overige crossers hebben daarnaast nog de mogelijkheid om via een herkansing
zich alsnog te plaatsen voor de grote finale aan het einde van de avond. De heren coureurs zijn alle afkomstig uit Vorden en omstreken. Zij rijden zowel in
de landelijke als regionale competitie. U kunt verzekerd zijn van een grote inzet omdat ze graag voor eigen publiek willen presteren.
Ook bij deze kermismotocross zullen in het parcours zowel natuurlijke als
kunstmatige hindernissen gebouwd worden. Om alvast een tipje van de sluier
op te lichten: het is zo goed als zeker dat de feesttent ook deel van het circuit
uit zal maken.
Als u wilt weten wat daar gebeurt moet u zeker komen op de 27e. Deskundig
commentaar zal u worden gebracht door de heren Ribbink en Wijkamp. Beiden welbekend binnen de motorsport en KNMV.
Na afloop natuurlijk gezellig napraten en dansen in de feesttent waar de wedstrijd hoogstwaarschijnlijk nog een keer verreden zal worden.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

De korting oo ons
^±

*kan flink oj3lopen.
De Spaarbank maakt verzekeren nu nog aantrekkelijker voor
u. Met het Verzekeringspakket.
Een compleet pakket schadeverzekeringen met een aantal
opmerkelijke voordelen.
Om met het aantrekkelijkste te beginnen. Wij geven u
een korting op uw premie, hoeveel dat is bepaalt u zelf. De
korting begint al bij drie verzekeringen en afhankelijk van het
aantal verzekeringen dat u in dit
pakket onderbrengt, kan deze
oplopen tot maar liefst 7%!
Daar komt nog eens bij
dat alle verzekeringen in ons
pakket op elkaar zijn afgestemd.
Dus nergens overlappingen of
hiaten.
En tenslotte betaalt u uw
premie per maand. Zo weet u
iedere maand precies waar u
aan toe bent.

Wilt u meer weten, stuur dan
onderstaande bon in. U bent
natuurlijk ook welkom op één
van onze kantoren.

'COUPON"
Ja, ik ontvang graag meer informatie over de
door mij aangekruiste schadeverzekeringen
in het Verzekeringspakket
•'.'•ring
D Inboedelver/ekenns

DAutovcr/ri
D Caravanvn .

D Aansprakelijkheidsverzekering DBo
D RixhtM'i

D Zeilplank;

ii

m/v

Potteoi

Geboortedatum:
i- fefooi

(privé)
. (werk)

wel/geen cliënt van de Spaarbank.
In een envelop zonder postzegel zenden aan:
| Bondsspaarbank Centraal en Oostdijk
l Nederland, Afdeling Marketing, Antwoordinummer 1130,7300 VB Apeldoorn.

V L O G M A N
gehakt, de fijngesneden courgette, tijm,
paprikapoeder en wat nootmuskaat toe. Bak
het mengsel met een vork
rul. Voeg naar smaak
zout en peper toe.
Beboter een ovenschaal
en leg de uitgeholde
geblancheerde courgettes
erin. Schep het
gehaktmengsel erin.
Vermeng het paneermeel
met de geraspte kaas en
strooi het over het
gehakt. Verdeel de rest van de boter in
klontjes over de gevulde courgettes. Zet de
schaal in het midden van een
voorverwarmde (175°C) oven en laat het
gerecht in ca. 20 minuten en daarna nog 5
minuten met alleen bovenwarmte «oudbruin
worden. Geef het yoghurtsausje er apart bij.
Lekker met rijst.
Voedingswaarde per portie
Energie: ± 1585 kj (380 kcal)
Eiwit: 28 gram
Vet: 24 gram
Koolhydraten: 12 gram
Voorbereidingstijd: ca. 25 minuten

De Bondsspaarbank doet meer,
ook in verzekeringen.
I V Bondsspaarbank maakt sinds l j a n u a r i l 1

Kïïitievana
30 juli: Aan de Zutphenseweg brandde een schuur geheel uit. Door een
buurman kon nog net een motor en
een fiets uit de schuur gered worden.
De oorzaak was vermoedelijk kortsluiting. De brandweer was zeer snel ter
plaatse.
30 juli: Ken inwoner van Vorden stalde
zijn fiets bij het NS-station. Toen deze
's avonds zijn fiets weer wilde pakken,
bleek dat alleen een kapot slot nog op
de grond lag. De fiets was verdwenen.

spaarbank
uit van d>- SNS bank [Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken).

Een van de daders werd op 5 augustus
aangehouden. Deze bekende de diefstal. De tweede dader kon nog niet worden aangehouden.
6 augustus: Door twee surveillerende
politiemensen een bakfïets gevonden
achter het busstation aan de Zutphenseweg. De bakfïets werd door een der
wachtmeesters vakkundig naar het
buro gereden. Dit tot hilariteit van enkele dorpsbewoners.
Op zondag, 4 augustus 1991, 's morgens, heeft de rijkspolitie Vorden in samenwerking met de gemeentepolitie
Zutphen een inwoner van Zutphen
aangehouden die verdacht werd van de
inbraak in het Mortuarium te Vorden
en in een woning te Vorden, gepleegd
op 20 juli 1991, 's morgens vroeg. De
man werd ingesloten te Vorden en
heeft inmiddels bekend. Bij de inbraak
heeft hij een grote rotzooi en schade
aangericht.
In verband met de a.s. festiviteiten in
het dorp Vorden waar onder de door
de Stichting HAM-Party te organiseren
Beach-Party op l O augustus 1991 en de
door de aanspanning 'In de Reep'n'
Vorden e.o. te organiseren jaarlijkse
kastelenrit met historische rijtuigen
verzoekt de Rijkspolitie van Vorden een
ieder die dergelijke festiviteiten wil bezoeken, zoveel mogelijk te komen per
fiets. Tijdens de genoemde festiviteiten
worden veel bezoekers verwacht.
Voor wat betreft laatst genoemd evenement verzoekt de Rijkspolitie alle aanwonenden van de te volgen route van
de aanspanningen hun motorvoertuigen, indien mogelijk elders en niet op
de openbare weg te parkeren. Dit om
eventuele schades te voorkomen. Dank
u voor uw medewerking mede namens
de organiserende verenigingen.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: draagmand; canvas tas,
kleur zwart, bruine hengsels; portemonneetje, rose, vorm van brille-etui;
fietssleutel aan leren sleutelhanger
(se hoen); jonge witte pauw; l bankbiljet van f 50,-; fiets en bromfietskaart
(falk-plan); groene herenfiets, merk
(iaz.elle. Sport Primeur; leesbril met
halve glazen en doorzicht montuur;
voordeur sleutel, merk Buva, no. ( l
1(>20; nemefsleutel no. H, groot formaat.
Verloren: autosleutels van een Mazda;
zonnebril, polaroid glazen, bruin
montuur.

teriële schade op de Lieferinkweg met
de Zomervreugdweg.
GROEP

31 juli: Dooreen politie-team in Eibergen werden twee verdachten uit die
plaats aangehouden. Zij worden ervan
verdacht inbraken te hebben gepleegd
in caravans. Dit zou o.a. 5 maal gebeurd zijn in de gemeente Vorden.
Op de Wildenborchseweg werd door
een bestuurder van een personenauto
een reebok aangereden. De ree overleefde de aanrijding niet. De auto had
flinke materiële schade.
2 augustus: Aanrijding met alleen ma-

3 augustus: Ken inwoner van Vorden
was op de fiets naar een feest gegaan
aan de Zomervreugdweg. Toen hij na
afloop weer op zijn fiets naar huis wilde
bleek de fiets verdwenen te zijn.
4 augustus: Op de Wildenborchseweg
werd een reebok aangereden. De ree
leefde nog wel, maar werd door een
jachtopzichter uit zijn lijden verlost,
omdat hij zeer ernstig gewond was.
Op 29 juni werd bij een winkel te Vorden een naaimachine ter waarde van f
2.595,- ontvreemd. Hierbij werden
twee verdachte mannen gesignaleerd.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

ZOMER HITS

JJ J3

NIEUW!

CD

l

VAN DE WEEK

Summerland
Summer Hits Collection
Hollands op z'n best
Turn op the bass Rap 1 en Rap 2
Diana Ross Force behind
the power

PAVAROTTI
IN HOLLAND
verkrijgbaar op CD en MC

NIEUW!

PIM JACOBS en LOUIS VAN DIJK
een serie van 4 CD's

O

7251 DK Vorden

Zutphenseweg 8

betalen

Tel. 05752-3085

O.A. BROEKEN, BERMUDA'S, SHORTS,
TRUIEN, T-SHIRTS, JACKS, BLOESEN ENZ
U BETAALD ALLEEN DE ORGINELE PRIJS
VAN HET DUURSTE ARTIKEL !!!

CONTACT een goed en graag gelezen blad

American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL. 05752-1943
Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.

BESTRIJDING
H ME KW DE

De prijzen zullen u

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

BLIIFGEVEN!
, >SL , N E D E R L A N D S E

mm

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

KANKERBESTRIjDING
KONINGIN W I L H E L M I N A

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Roomboter

Appelflappen
EXTRA GEVULD en zuivere roomboter
GEWOON GEWELDIG LEKKER!

4 HALEN en de

5e GRATIS
Tonny Jurriëns

't winkeltje in vers brood en banket

AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF

FONDS

Collecte: 26 augustus t/m 7 september 1991. Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam. Tel. 020 - 664 09 91. Giro: 26000. Bank. 70 70 70 007.

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877
A.S. KAMERBEWONERS(-STERS):
Slaapbankjes, buro's, linnen-, laden- en opbergkasten, clubjes, bedden,
stereomeubels enz.
tegen bodemprijzen
KUIJK'S Meubelbeurs
Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde
Tel. 05443-71256

Voor al uw

electrawerkzaamheden

flf

Alles onder één dak bij

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Tetefoon
05752-2637

fons Jansen
installatiebedrijf

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Video- en
tv-reparatie
REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

WIN EEN MILJOEN
DOOR GOED TE DOEN!
Kijk elke dinsdag en
zaterdag naar LINGO.
VARA Nederland 1

het voordeligste adres
Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde
Tel. 05443-71256
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Voor deelname:
bel 010-4258751 of vraag info-pakket
Sponsorloterij, Antwoordnummer 7460, 3000 VZ Rotterdam
Vergunning ministerie van Justitie onder

"Zoek bij OTTEN en
u zult vinden!"
U wilt een nieuw bankstel kopen, maar u
kunt nog niet vinden wat u zoekt. Dan
bent u vast nog niet bij OTTEN geweest.
Want het is bijna ondenkbaar dat u bij
OTTEN niet slaagt! In de verkoophal (die
naast de fabriek ligt) staat een uitgebreid
assortiment bankstellen. Te kust en te
keur! U kunt kiezen uit vele modellen en
verschillende soorten bekleding, of u nu
leer wilt of stof. De keus is helemaal aan
u! Trouwens, OTTEN heeft niet alleen
bankstellen. U kunt bij hem ook terecht
voor een prachtige, bij uw nieuwe bankstel passende salontafel. Maar ook voor een losse fauteuil of een televisiestoel. Of een
televisiemeubel of een kleine of grote kast. Ook komplete eethoeken vindt u bij OTTEN in veel soorten. Alle meubels hebben één ding
gemeen: ze zijn allemaal heel degelijk en mooi! Kom maar eens kijken en laat u adviseren.
Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw eigen bankstel of fauteuils versleten zijn. Dat is niet alleen erg
praktisch, maar ook economisch! Ook daarbij kunt u zelf de bekleding bepalen. Praat er eens over met OTTEN, hij adviseert u graag
en goed.
Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopi, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Dat is uw eerste winst. Mooi meegenomen!

Normaal geopend tijdens de bouwvak!

een snelle beslissersprijs.
:;
'l';
i / ; ' vi;
*•
*•

\

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur. Van
harte welkom!

om ± 19.20 uur en win

Ook voor bankstellen
en wandmeubels is

KUIJK'S
Meubelbeurs

FIJNE BANK ZOEKT LEUK STEL

Dorpsstraat 20, Halle Gld., Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

i

FINALE
DEZE 3 DAGEN
KUNT U NOG PROFITEREN VAN ONZE
GRANDIOZE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN IN O.A.

OPRUIMING

Op juwelier

siemerink

* HOEKKOMBI NATIES in: bloemstoffen, effen stof en rundieder

<x> opticien

* WANDMEUBELEN in

TANKSTATION

WEULEN
KRANENBARG
heeft het!

DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

8 AUGUSTUS
9 AUGUSTUS
10 AUGUSTUS

Inlichtingen:
tel. 05753-2042 of
08344-1436,
na 16.30 uur

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

FNRS
t MANEGE
** Peppelenbosch

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

Investeer in uw eigen toekomst!
Dof kan met hét

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

* MERKTAPIJT uit voorraad leverbaar
voor scherpe prijzen en gratis leggen

EENMALIG

BLANK EIKEN
VAN: 3975.-

2995^

NU

EXTRA

LAAG

IN

PRIJS

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergr.inen-

Lekkere Waldkorn-tips.

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

- Waliikoni smaakt heerlijk /'// een

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt

kopje bouillon of heldere snep

- WaUkom mei HtUnurzun/ttt

Waldkorn uniek in z'n soort.

honing ii niet Ie versmaden.

Waldkorn wordt gebakken van een

- Waldkoni belegt! met tmJe «j

unieke melange van mout, rogge,

l>(ierenkam ii

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja,

mgekenil lekker.

zonnebloem- en lijnzaad. Het is rijk aan

- Waldkorn mei duHgt

hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.

Ardcnnerham is een vare delieates.

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

Mocrv^
wij iets niet hebben, dan zorgen wij
t het er snel komt. Fietsen en bromtsen worden gratis bezorgd. Wij
berekenen geen afleveringskosten. U
kunt voor de deur gratis parkeren.

- Waldkorn mei enkele plakjes

geproefd en u wilt niet anders meer.

appel oj peer is eenjrisse en

Zo lekker is Waldkorn.

gezonde eombinalie.

Waldkorn. Uniek donker meergranenbrood.

t

't winkeltje in vers brood en banket

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

REIND ZWEVERINK
Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.

VORDEN / T E L . 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald.

Fiets en bromfietsspecialist

Nu ook huifkarverhuur.

Voor reparaties
van

In HENGELO (Gld.) 6 KM van VORDEN midden in 't dorp, op lekink 8
(zijstraat van Spalstraat) vindt U alles
op fietsgebied. Wij hebben altijd ca.
100 fietsen van groot tot klein rijklaar
in onze showroom staan. Veel onderdelen en accessoires. Regen en wielren^
nerskleFiets-

«

fe£

Ben & Eefke Wagenvoort

* 2.06 mtr. BREED

50%

KWALITEITSMEUBELEN

en tevens

tus a.s. om 16.30 uur

* ruime kollektie SLAAPKAMERS,
MATRASSEN etc.

«0*

U bent van harte welkom
aan de Enkweg 3
te Vorden.

te Hengelo Gld.,
zaterdag 24 augus-

* GEHEEL MASSIEF

30%

en zoals u zult merken zijn
ook de prijzen vrij.

PUPPYCURSUS

* massief eiken BANKSTELLEN EN
EETHOEKEN

* WONINGTEXTIELz/eonzeeto/oges

diesel wegverkeer, diesel
landbouw, petroleum, super
loodhoudend 98 octaan,
super plus 98 octaan loodvrij,
euro super 95 octaan loodvrij

Hervatting
GEHOORZAAMHEIDSCURSUS
huishonden

WANDMEUBEL

alpine wit, noten, donker en blank eiken

3 DOLLE
DAGEN

Zutphenseweg 7 - Vorden

lekink 8 -tel. 05753-2888 - HengelofGId.)

Naam:
Adres:
Plaats:
Leeftijd:

Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:
Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN
Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

De mooiste momenten worden
onvergetelijk met Fotohome

BEELD EN GELUID
Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

GEMEENTE
VORDEN

Schoolboeken
bestellen?

LOGA
bellen.
tel. 05752-3100

UNIEK!

Steeds voorradig
ca. 300 keuken-en
eethoekstoelen
met bijp. tafels

Zéér voordelig!
KUIJK'S Meubelbeurs
Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde
Tel. 05443-71256

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat het college van gedeputeerde staten van
Gelderland bij schrijven d.d. 24 april nr. WE91.35487WE/CE302 bericht van ontvangst heeft gedaan van
de 'Verordening kinderopvang Vorden 1990', vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 februari 1991.
Genoemde verordening ligt vanaf heden gedurende
een termijn van drie maanden voor eenieder ter secretarie, afdeling Welzijn ter inzage en is tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar.
De verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van afkondiging.

P. de Vries.

de loco-burgemeester,
M. Aartsen-den Harder.

md,

bootjes kijken in de haven, die Fransman bij 't jeu de boules of een cactus in bloei.
Met Fotohome kiest u voor fraaie kleuren en een grote scherpte. Tegen een kleurlage prijs. Want de mooiste momenten hebt u al vanaf 49 cent pc
(9 x l 3 cm). 30°.

l

t kan voor 59 cent. Of supergroot? D.Ï' :

69 cent. Nabestellen kan al voor 85 cent per stuk. Fotohome ontwikh- : all

-Herken

FOTOHOME

films. Voor maar f 4,50 per rolletje. Wilt u mooie momenten écht onve

Kwaliteit om in (e lijsten

uw Fotohome-dealer.
100 ASA 135/246,25

Vorden, 8 augustus 1991.
de loco-secretaris,

ihome maakt van ieder moment een plaatje. Een dagje n,i

Uw Foton

100 ASA 135/36 7,50

200 ASA 135/247,25

200 ASA 135/368,50

200 ASA 110/245,75

SIGARENSPECIAALZAAK BRAAM - Burg Galleestraat 10A - VORDEN

SIGARENMAGAZIJN TANTE PIETJE Dorpsstraat 17A RUURLO
Bel voor overig.

-adressen ( O I O ) 434'44 22.

200 ASA 126/245,75

Ook toeristen vragen om
fietspad
Zoals bekend pleiten de inwoners van de buurtschappen Kranenburg en het Medler al vele, vele jaren voor een fietsveilige verbinding met Vorden en Ruurlo. Er is dan ook veel instemming voor
de activiteiten van de Werkgroep Fietspad Vorden-Kranenburg/'t
Medler, kortweg de Werkgroep FVKM.
Dat blijkt ook duidelijk uit de grote medewerking die fietsende
toeristen deze zomer geven aan een handtekeningenaktie die
door de Werkgroep FVKM is georganiseerd.De aktie is gestart op
3 juli j.1. In één maand tijd hebben al zo'n 1200 toeristen hun
handtekening gezet.
De plaatsen Vorden en Ruurlo mogen
/k h dr/.e /.omer verheugen in een bij/onder grote stroom vakantiegangers
die er met de fiets op uittrekt. Wie de
Achtkastelenroute wil fietsen, komt
automatisch terecht op de Ruurlose\veg. Kn CIA aai t daar hoe levensgevaarl i j k hei is langs de/.e weg te fietsen. Al
vele jaren worden daar opmerkingen
over gemaakt tegen de familie Eykelkamp van Restaurant Het Wapen van
Medler. In dit landelijke restaurant, dat
gelegen is aan de Ruurloseweg, rusten
namelijk veel fietsers onderweg even
uil om iets te gebruiken.

Spontane medewerking
Toen de werkgroep FVKM zocht naar
een mogelijkheid de fietsers te bereiken, bleek dat Restaurant Het Wapen
van Medler daarvoor een ideale plek
was. De familie Kykelkamp /egde spontaan alle medewerking toe aan de/.e aktie. Er werden enkele kaarten in het restaurant neerge/.et met een toelichtende tekst en handtekeningvellen beschikbaar gesteld.
Vele honderden fietsers schrijven nu
hun handtekening en adres op de/e
vellen waarmee /e steun betuigen aan
het streven van de werkgroep. Dat er in
goed één maand tijd 1200 handtekeningen werden ge/et, bewijst wel dat
de/e aktie aanslaat.
Maar ook dat de Ruurloseweg in de /omermaanden kennelijk bij/onder intensief wordt bereden door fietsers die
in de regio hun vakantie doorbrengen.
Opvallend is nog dat tussen de handtekeningen ook buitenlanders /ijn te vin-

den. Kr is getekend door een aantal inwoners van de Duitse Bondsrepubliek,
door twee fietsers uit Denemarken en
/.elf's door een fietsende familie uit Israël.

Duizend angsten
Enkele toeristen hebben bij hun handtekening ook een opmerking geschreven. Enkele van de/e kreten /ijn /eker
de moeite waard om door te geven. Zo
schrijft de heer A. J. Schuttelaar uit
Emmeloord 'er is haast bij'. En de heer
A. Vestering uit Schagen '/eer noodzakelijk!' Mevrouw L. F. Dubois uit Paterswolde vindt de weg '/éér gevaarlijk
voor kinderen'. Mevr. H. Hartoch uit
Breda /egt het nog duidelijker: 'onverantwoord bij de Kastelentocht. Nooit
meer!'.
En de heer MJ. van Alphen uit Schiedam brengt onder woorden wat vele
toeristen ervaren wanneer /e fietsen
langs de Ruurloseweg met /'n vele vlak
langs de fietsers sui/enden auto's en
/ware vrachtwagens. Hij vermeldt bij
/ijn handtekening dat-ie zich bevond
'op de weg van dui/end angsten'. Duidelijker kan het niet worden ge/egd.
Terecht /al de Werkgroep FVKM, als
dit najaar de aktie wordt afgesloten,
de/e citaten met waarschijnlijk enkele
dui/enden handtekeningen overhandigen aan de Commissie 'Verkeer' van
de Provinciale Staten, waar de/e handtekeningen voor bedoeld /ijn. Om daar
opnieuw te onderstrepen dat een fietspad van Vorden naar Ruurlo, óók voor
de veiligheid van vele dui/enden toeristen, bittere nood/aak is.

Gespreksgroepen
voor kankerpatiënten

Ervaringen
delen, maar
met wie?
Binnenkort starten in Zutphen en Winterswijk gespreksgroepen voor kankerpatiënten en hun naasten. Op maandag 19 augustus is er een kennismakingsbgeenkomst in Zutphen in het wykgebouw van de
kruisvereniging aan de Prinses Margrietstraat l en op vrijdag 23 augustus in Winterswijk in het gebouw van de kruisvereniging aan de Weverstraat 6. Op de kennismakingsbyeenkomsten geven de gespreksleiders meer informatie over de groep en
kunnen de potentiële deelnemers kennis
met elkaar maken.

De gespreksgroepen die het integraal
kankercentrum sinds 1987 verzorgt, bieden patiënten én hun naasten de gelegenheid met anderen te praten over de eigen
ervaringen en emoties rondom kanker.
Hoewel niet iedereen er behoefte aan
heeft, kan het contact met lotgenoten een
verademing zijn. Temidden van medepatiënten voelt men zich niet langer de enige die te maken krijgt met onzekerheid
en angst. Wie de indruk heeft dat de gesprekken in een sombere sfeer plaatsvinden, heeft het mis. Er zijn altijd mensen
die met veel gevoel voor humor hun situatie weten te omschrijven.
Centraal in de gesprekken staan herkenning, vergelijking en het opdoen van
ideeën en suggesties. Men herkent veel
van de eigen problemen bij de ander,
waardoor het gevoel van isolement kan
verminderen.
Een gespreksgroep bestaat uit 8 a 10 deelnemers die eens in de 14 dagen bij elkaar
komen. In totaal zijn er 8 bijeenkomsten
van ongeveer anderhalf uur. De groep
wordt begeleid door een ex-patiënt en
een hulpverlener van het integraal kankercentrum. Indien patiënten niet alleen
willen komen maar samen met iemand
anders (bijvoorbeeld de partner) is dit
mogelijk. Er wordt geen selectie gemaakt
naar diagnose, therapie of prognose. Misschien ten overvloede: zowel mannen als
vrouwen zijn van harte welkom.
Als u een van de kennismakingsbij eenkoms^fcpp 19 en 23 augustus wilt bijwonen, vUrot u verzocht vooraf contact op
te nemen met mevrouw v.d. Berg of de
heer Dam, beide werkzaam bij het Integraal Kankercentrum Stedendriehoek
nü^te 053-305010.
Twent^tel.

SPORT- nieuws

Het is nauwelijks
voorstelbaar,
dat in Nederland maar
zo weinig herinnert aan
de 102.000 joodse
landgenoten, die in de
Duitse concentratie- en
vernietigingskampen
werden vermoord.
Voor de/.e 102.000 omgekomenen wil een aantal overlevenden op de appèlplaats van het
voormalig kampterrein een
erevelcl inrichten. Naamloos
kwamen zij om.
F.venxovele naamlo/.e stenen
zullen een blijvende herinnering vormen aan elk der
slachtoffers.
l! kunt ivn of weer stenen a ƒ 25,00 per stuk laten plaatsen ter
nagedachtenis van dierbare of onbekende landgenoten.
l' ontvangt een certificaat met vermelding van het aantal stenen waarvoor u
ƒ 25.00 per stuk heeft voldaan.
Mank: NMB Bank Nijmegen nr. 68.14.74.408. Giro: N M B Bank Nijmegen
nr. 82.63.19. niet vermelding van Westerbork 102.000 Actie Kamp Wersterbork

Voor meer informatie:
Werkgroep Westerbork 102.000, Postbus 131. >(30 AC Cuijk.

'••en*1O

ik doe mee,

1 ^^5 ik plaats

stenen a f 25 00

Naam
Adres

Postcode

Woonplaats

Ik betaal per

Bank Giro Cheque*
Handtekening:

l 'Doorhalen wat niet van toepassing is.
Zonder post/egel in envelop /enden aan: Werkgroep Westerbork 102.000.
Antwoordnummer 102. S400 VR Cuijk.

Wedvluchten P.V.
AUGUSTUS:
9 Open Tafel SWOV
11 Seniorenwedstrijd 'De Snoekbaars'
11 In de Reep'n Kastelenrit met
Historische rijtuigen
13-16 FietsvierdaagseJong Gelre
Vorden
13 Open Tafel SWOV
16 Open Tafel SWOV
20 Open Tafel SWOV
21 Floraliabloemschikcursus
23 Open Tafel SWOV
24 t/m 31 FeesrweekVierakkerWichmond
25 Fietstocht in Wichmond
27 Open Tafel SWOV
28 Herv. Vrouwengroep Wildenborch
Koffieochtend in de kapel
28 Floraliabloemschikcursus
28 Welfare Wehme Handwerken
29 Bej aardenavond VierakkerWichmond
30 Open Tafel SWOV
31 Dropping Kranenburgs Belang
31 Optocht met praalwagens in
Wichmond
31 Kranenburgs Belang Klootschieten
SEPTEMBER:

l 'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd
l Oranjeloop in Wichmond
3 Open Tafel SWOV
4 FloraliaBloemschikcursus
5 Herv. Vrouwengroep Wildenborch
Be/ichtiging bedrijf
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 Klootschiettoernooi Jong Gelre
Vorden
6 Open Tafel SWOV
9 Floralia Bloemschikcursus
K) Open Tafel SWOV
11 Welfare handwerken Wehme
11 Herv. Vrouwengroep Wildenborch
Fietstocht
12 Floralia Bloemschikcursus
13 Open Tafel SWOV
13 + 14 Informatiemarkt SWOV
15 'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd
15 Herfstfietstocht VRTC, start de
Herberg, afstanden 40 en 100 km.
17 Open Tafel SWOV
17 NCVBds. Klaassens'NewAge'
19 NCVB Fietstocht + be/oek
drukkerij Weevers
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 Open Tafel SWOV
24 Open Tafel SWOV
25 Welfare contactmiddag Wehme
27 Open Tafel SWOV

Op /aterdag 3 augustus j.l. hield de
postduivenvereniging een concour
voor jonge duiven vanaf de franse lossingsplaats St. Quentin.
Grote overwinnaar werd D. de Beus en
Zn. die /owel op de Ie als de 2e plaats
beslag wist te leggen en daarmee de bekende jonge duivenspecialisten in de
vereniging de loef afstak.
Zijn
duif
met
ringnummer
91-5040025 werd geklokt om 16.40JO,
met een lossingstijd van 12.15 en een
afstand van ruim 330 km. bereikte de/e
jonge duif een snelheid van 75 km per
uur.
Het concour sloot om 17.05 uur en de
top 10 van de/e vlucht /iet er als volgt
uit: l en 2 - D. de Beus en Zn.; 3 een 8 Combinatie Bruggeman; 4, 5 en (i -J.
Eulink; 7 - T. Wesselink; 9 en 10 - (i. en
H. Boesveld.
Op de/e dag werd ook een marathonvlucht voor specialisten van de lange

afstand gehouden van de lossingsplaats Bergerac. Hier werd winnaar A.
Lutteken met /ijn bekende marathon
atleet 88-1277740, die ook in 1990 op
de marathonvluchten Ruffec en Bergerac de l e plaats voor /ich opeiste.
Gelost op vrijdag 2 augustus om 13.00
uur bereikte de/e duif op /aterdag 3

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752 1010

Bijsluiters

Drukkerij
WEEVERS

augustus om l 1.51 uur /ijn hok, gelegen op een afstand van ruim 917 km.
De eerste 10 prij/en werden gewonnen
door: l , 9 en 10 - A. Lutteken; 2, 5 en 6
- Combinatie Bruggeman; 3 en 8 - A.
en A. Winkels; 4 - D. de Beus en Zn.; 7 G. en H. Boesveld.

DE ALCOHOLCONTROLE
IS HIER
VERANDERD
ledere automobilist kan
nu onverwacht wonden
gecontroleerd en moet
altijd blazea

Uw briefpapier
komt overal...
Hoc zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt.

DRUKKERIJ

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

CERTIFICAATHOUDER

