
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 -Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 10 augustus 1989
51e jaargang nr. 19

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 37 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- per jaar (inkl. 6% BTW)

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
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Eerste exemplaar jubileumboek
voor Lammert Rouwenhorst

"Lammert Rouwenhorst is een man met doorzettingsvermogen. Eigenlijk
een soort 'duizendpoot'. Door de hele geschiedenis van 60 jaar voetbalver-
eniging Vorden kom je telkens de naam van Lammert Rouwenhorst tegen.
Als trainer, verzorger, leider, masseur en dat gedurende een reeks van
jaren. Jouw inzet is het waard om gehonoreerd te worden. Ik vind het dan
ook een eer om jouw dit eerste exemplaar van het jubileumboekje 'Vorden
60 jaar' te mogen overhandigen."

Deze woorden sprak de heer D.W. Htd-
dink in zijn functie van voorzitter van de
jubileumcommissie. Een commissie die
eind vorig jaar ten gunste van het 60-jarig

het bestuur van Vorden is
aangesr en die zich onder meer tot
taak heeft gesteld een boekje uit te geven
over het reilen en zeilen van Vorden infie
afgelopen 60 jaren.

'ORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 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 uur en
volgens afspraak.

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

UDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de te houden Acht-
kastelenrit met aangespannen paarden
op zondag 13 augustus aanstaande, heb-
ben burgemeester en wethouders beslo-
ten om een inrijverbod in te stellen
vanaf de Horsterkamp naar Kasteel Vor-
den en vanaf de Schuttestraat naar dit
kasteel op zondag 13 augustus 1989 van
08.00 tot 17.00 uur of zoveel korter of
langer als noodzakelijk is.

mtouw-
W^VERGUNNINGEN
Op l augustus jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan de heer P. Dijkers,
IJsselweg 23, voor het bouwen van een
berging en het veranderen van een wo-
ning op het perceel IJsselweg 23 te Vier-
akker.
Op grond van het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak overheids-

beschikkingen kan binnen dertig dagen
nadat een vergunning verleend is, bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

USSENKUNST
EN KITSCH

Genieten van kunst moet je leren. Al-
lereerst moet je leren kijken en luiste-
ren. Dat is op zich niet zo moeilijk,
maar als je niet gewend bent om naar
een museum, een schouwburg of een
concertzaal te gaan, hoe leer je dat dan?
Daarvoor is er nu de kursus 'TUSSEN
KUNST EN KITSCH'.

In deze kursus is het de bedoeling dat
kursisten leren om te kijken, te luisteren
en een kunstwerk in een kontext te
plaatsen.
De kursisten krijgen een overzicht van
de kultuurgeschiedenis en gaan naar to-
neelvoorstellingen, concerten en ten-
toonstellingen. Ze gaan met elkaar in
diskussie over 'schokkend en oppervlak-
kig', 'mooi en lelijk' en 'kunst en kitsch'.
De kursus is bedoeld voor mensen met
lagere school of een paar j aar vervolgon-
derwijs, die nooit in de gelegenheid zijn
geweest om kennis te maken met kunst,
toneel, muziek en literatuur.

De kursus wordt georganiseerd door
Centrum de Waterstraat uit Zutphen en
zal 10 weken duren. De inschrijfkosten
zijn f. 20,-.
kursus: 'Tussen Kunst en Kitsch';
waar: Dorpshuis in Vorden
wanneer: donderdagochtend van
09.00 - 11.30 uur, bij voldoende deel-
name start de kursus op donderdag 7
september;
duur: 10 weken;
kosten: f. 20,-.
opgeven: Centrum de Waterstraat, van-
af 28 augustus, Waterstraat 33,7201 HM
Zutphen, tel. 05750 - 13844, vragen
naar Viktor Boschman.

PENBAAR
VERVOER

In de nieuwe Wet personenvervoer is
opgenomen dat Gedeputeerde Staten
een advies kunnen uitbrengen als voor-
bereiding op een nieuwe dienstregeling
van het interlokale openbaar vervoer
(streekvervoer en (regionale) N.S. lij-
nen). Ter voorbereiding op het advies
van Gedeputeerde Staten kunnen ge-
meenten wensen kenbaar maken.

Burgemeester en wethouders willen
daarbij ook graag opmerkingen en ad-
viezen uit de bevolking betrekken.

Deze kunt u tot en met 8 september
aanstaande schriftelijk of telefonisch
doorgeven aan de afdeling Algemene
Zaken ter secretarie.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

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

drverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

De officiële uitreiking aan Lammert
Rouwenhorst vond afgelopen weekend
in aanwezigheid van een aantal genodig-
den plaats in het clubgebouw op het
sportcomplex. Onder de aanwezigen de
ere-voorzitter W. Kuijper en de ereleden
G.W. Eijerkamp en H. de Weerd.

Voorzitter Hiddink van de jubileumcom-
missie zei trots te zijn op het boekje zelf.
"Het ziet er goed uit en het geeft de histo-
rie van Vorden goed weer". Hij bedankte,
in de vorm van een boeket bloemen voor
de dames, de heren H. Barendsen en G.
Weevers voor hun financiële bijdrage.

Het boekje is gedrukt bij Drukkerij Wee-
vers. Hans van der Linden, welke de lay-
out en produktie voor zijn rekening heeft
genomen en die er privé veel tijd aan
heeft besteed, werd nog even apart door
de heer Hiddink in het zonnetje gezet,
door het aanbieden van bloemen voor
mevr. v.d. Linden.
Mevr. Velhorst kreeg van de jubileum-
voorzitter op persoonlijke titel een bloe-
metje overhandigd. Dit vanwege de vele
uren die haar man, Ab Velhorst, in de
funktie van redakteur/samensteller in de
totstandkoming van 'Vorden 60 jaar'
heeft gestopt.

Het boekje bevat veel foto's over het he-
den en verleden van de voetbalvereni-
ging Vorden. Over de tijd van ver voor de
oprichting tot aan nu, waarvan de redac-
tie verwacht dat Vorden volgend seizoen
de KNVB weer zal binnenstappen.

Route van
de Acht-
kastelenrit
Aangezien de jaarlijkse Achtkaste-
lenrit met historische rijtuigen, die
In de Reep'n zondag 13 augustus or-
ganiseert, altyd veel jdnek trekt,
volgt hierbij de routeMRiriijving.

Om 9.30 uur worden de deelnemers
op de weide voor het kasteel Vorden
(gemeentehuis) ontvangen. Van-
daar uit vertrekt het gezelschap rich-
ting Schuttestraat, Onsteinseweg,
Ruurloseweg, Wiersserallee, kas-
teel De Wiersse, Schoneveldsdgk,
Vordenseweg, Nglandweg, kasteel
De Wildenborch, Wildenborchse-
weg, Schoolhuisweg, Galgengoor-
weg, Enzerinckweg, Larenseweg,
Huize Enzerinck, Almenseweg, kas-
teel Den Bramel, Burgemeester
Galleestraat, Stationsweg, De Hor-
sterkamp en dan vervolgens via de
oprit van het kasteel weer naar het
vertrekpunt. Brj kasteel Vorden
wordt tevens de lunch gebruikt.

De middagroute start om 14.30 uur
richting Schuttestraat, Schimmel-
dijk, Waarlerweg, oprit kasteel
Kiefskamp, uitrit op de Hilverink-
weg, Deldenseweg, Hamminkweg,
Riethuisweg, Baakseweg, Hackfor-
terweg, Baron van der Heydenlaan,
Vierakkersestraatweg, op- en afrit
Huize Suideras, Boshuisweg, Koe-
koekstraat, Hackfortselaan, Baak-
seweg, Eldersmaat.
Vanaf hier in gesloten stoet: Rond-
weg, Deldenseweg, Nieuwstad,
Raadhuisstraat, Dorpsstraat, Hor-
sterkamp, kasteel Vorden.

VW-activa
Donderdagavond 10 augustus is er een
wandeling op het landgoed Den Bramel.
Kasteel Vorden is donderdagavond te be-
zichtigen.

Prijsvraag
NBvP/GMvL
Tijdens de landdag 'Tweespan' hielden
de Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen afdelingen Barchem, Lochem
en Vorden en de Gelderse Maatschappij
van Landbouw afdelingen Lochem en
Vorden een prijsvraag. De juiste ant-
woorden luiden:
De GMvL heeft 96 afdelingen» is opge-
richt in 1845 en heeft 10.000 leden.
De Gelderse Bond van Plattelandsvrou-
wen is opgericht in 1939 en de afdelingen
Barchem, Lochem en Vorden hebben ge-
zamenlijk ca. 1.000 leden.
De prijzen zijn inmiddels thuisbezorgd.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
R K Kerk Kranenburg
Zaterdag 12 augustus 19.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 13 augustus 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zondag 13 augustus 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

Hervormde gemeente
Zondag 13 augustus 10.00 uur ds. M. Bon-
ting.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 augustus 10.00 uur ds. H. Weste-
rink.

Geref. kerk Vorden
Zondag 13 augustus 10.00 uur dhr. F. de
Vries, Emmen; 19.00 uur ds. L. van Ginkel,
Zutphen.

Huisarts 12 en 13 augustus dr. Sten-inga, tel.
1255. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman,
Withaar. Tel. 05754-351.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur. Op zaterdag van
9.15-10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 12 augustus
J2.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Noofdkamp, tel. 1566. Tevens de gehele
week avond- en nachtdienst van 19.00 tot
7.00 uur.

Tandarts 12 en 13 augustus H.F. van Dam,
Lochem, tel. 05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
1132. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wij-
zing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van 19.00
20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor Kas-
tanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.

Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.

Alpha-hulpver/ening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink
15, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van
13.00-14.00 uur in het wijkgebouw. Avond
en weekenddiensten tel. 05750-29666. De
hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereik-
baar 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 15 augustus tot 1 oktober
mevr. Gil Ie, tel. 2151. Graag bellen vóór 9 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.1 5 uur en iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat
6, tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmor-
gen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER-WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 12 augustus 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 13 augustus 10.00 uur Eucharistie-
viering.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 augustus 9.00 uur ds. mevr. l. de
Zwart, Wen l.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 1 5555 - Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 - Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; don-
derdag 10.45-11.45 uur.

Nieuws
van de kerken
In het Hervormd kerkblad is abusievelijk
niet vermeld dat er op zondag 27 augus-
tus a.s. om 10.00 uur een kerkdienst
wordt gehouden.

Voorganger is dan ds. H. Westerink. In
deze dienst wordt de H. Doop bediend en
niet op 20 augustus. Het doopgesprek
voor deze dienst is op vrijdag 18 augustus
om 20.00 uur in de kerkeraadskamer.

085
£622 3p

Burgerlijke
stand
Geboren: Marloes Cruijsen.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: geen.
Overleden: J.W. de Haan, oud 68 jaar.



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

• TE KOOP:
hometrainer, fietsmodel,
i.z.g.st.
Bevragen tel. 05752-6474.

• GEVRAAGD:
een oppas voor onze 3 doch-
ters (5, 2,5 en 0,5 jaar) voor
minimaal 2 middagen p.w.
Br. ond. nr. 19-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• GEVRAAGD:
thuiswerkers.
Tel. 05754-260.

• TE KOOP:
voersilo, mengmesttank,
2-sch. ploeg, wagen met vee-
opzet en stortkar op luchtb.
Tel. 05752-1407.

• GRATIS AANGEBODEN:
houten schuur, 4x4, gedekt
met golfpl., geschikt voor ga-
rage of dergelijke, moet afge-
broken worden, aan Ruurlose-
weg, Vorden. Na 18 uur, tel.
05750-20905.

• GEVRAAGD:
in Vorden: voor 1 ochtend per
week, hulp in de huishou-
ding. Tel. 3251.

• TE KOOP:
Swifter dekrammen, zwoe-
gervrij en boerenkoolplanten.
A. Schouten, Zutphenseweg
89, tel. 1 504.

• TE KOOP:
wegens omstandigheden
z.g.a.n. Honda Civic aut., kl.
grijs met. met stuur- en rem-
bekrachtiging, open dak, bj.
1988, km.st. ca. 25.000.
P.n.o.t.k. Tel. 05750-21 570.

•TE KOOP:
Koolplanten, prei, andijvie, sla,
ijsbergsla, andijviesla, groen-
lof, Chinese kool, rode biet,
knolraap, selderie, peterselie,
afrikanen en bieslookpollen.
Jonge konijntjes, kleurdwerg
en cavia's.
D. Klein Geltink, Schuttestr. 1,
Vorden, tel. 1498.

• TE KOOP:
onderdelen voor wagenbou-
wers bloemencorso. Motief:
kaasmakerij. Grote klompen
e.d. Tel. 05437-71837.

psychiatrisch
centrum 'Het
Groot Graffel'

Bij Het Enzerinck te Vorden, dat deel
uitmaakt van psychiatrisch centrum Het
Groot Graffel, is plaats voor enkele

poolmedewerkers
huishoudelijke dienst m/v
die op afroep beschikbaar willen zijn voor
invaldiensten.

Nadere informatie is desgewenst
verkrijgbaar bij mevrouw Ottens, hoofd
huishoudelijke dienst, telefoon 05752-1357.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan
de afdeling personeelszaken van Het Groot
Graffel, postbus 2003, 7230 GC Warnsveld.

89-07

Een echte

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marten
slttdi JotltreffenJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 1617

MAANDAG
14 wig,

500 gram

Spitskool
panklaar 0.95

DINSDAG
15 aug.

500 gram

Worteltjes
geschrapt 0.95

WOENSDAG
16 aug.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 1 0 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

panklare
snijboontjes
500 gram

1,95

2.9»
c 33

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG iets lekkers, iets anders

Vordense varkensrug
zo maar een idee

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

Runderrollen

Hamburgers

4 betalen

Zure Zult
100 gram 0,79

gebraden Varkensrollade
100 gram l ,59

MAANDAG + DINSDAG

fijne 1 kiio 7,95
grove i k.io 9,90

Slavinken
5haien 4 betalen

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470 WOENSDAG GEHAKTDAG

Haas/Ribkarbonades
1 kilo 1 2,95

500 gram 9,25

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 kiio 6,25
•hbi pangang 5oogram 6,25

Rundergehakt 1 k,iu 11,50
h.o.h. gehakt 1 k.io 7,95

Boerengehakt
> 1 kiio 8,95

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

Uw briefpapier
komt overal...

Hoe 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

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

Vakantietijd. Gezelligheid!

In en om het huis voelen planten
zich thuis!

Bij ons 'ruime' sortering in:

— Groenblijvende en bloeiende
planten

— Hydrocultuur
— Bonsai-boompjes
— Zijde bloemen en -planten
— Potterie: w.o. nu speciale

prijsjes

afd. Bloemisterij
Zutphenseweg 64, Vorden. Tel. 1 508.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Müsli-kruidkoek
goed gevuld met noten en rozijnen

gewoon geweldig lekker

Dit weekend van f 4,25 voor 3,50 V
oo

Natuurlijk VERS van
't winkeltje in vers brood en banket

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



Ik heb een zusje!
Iedereen mag nu weten dat zij

Carla Carlijn
zal heten.

Ook wil ik nog even zeggen
dat mama en Carlijn rusten
van 13.00 tot 16.00 uur en
dat papa daarna rust.
Dus graag even bellen voor
een afspraakje.

Namens mijn zeer
gelukkige ouders:
Harrie en Carla
Platzer-Wesseling
Wilhelminalaan 24
7251 ENVorden
tel. 05752-1102

Tot ziens, Carmen.
8 augustus 1989

Beschuitjes voor ieder in onze
coffeeshop te Zutphen,
't Beukerhof, Beukerstraat
71.

Wij zijn heel gelukkig met de
geboorte van onze zoon

Torn

Jan Oenekamp
Mirjam Denekamp-
Harmsen

6 augustus 1989
de Doeschot 6
7251 VJVorden

Voor uw grote belangstelling
en deelneming betoond na
het overlijden van mijn broer

G.H. Bekker
zeg ik U, mede namens de fa-
milie, hartelijk dank.

H.G. Bekker

Zutphen, augustus 1989

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de felicitaties en kado's,
die wij hebben ontvangen bij
ons 50-jarig huwelijksfeest.
Het was voor ons een fijne en
onvergetelijke dag.

AJ. Eggink
en

W. Eggink-Bargeman

'Boskamp'
Rietgerweg 4, Vorden

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL
W.OORTGIESEN
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783.

Zondag 20 augustus

Start Café Eijkelkamp,
Ruurloseweg 114 Vorden.
Van 13.30 tot 14.30 uur.

Oranjecommissie MedlerTol

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen
Telefoon 3100

Voor goede
AUTO -
Rijlessen naar

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38 — Vorden'
Tel.:05752-1098-1619

BMW en Mazda automaat

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

COIMCORDIA
1 2 0 J A A R

15 - 16 - 17 september a.s.

G ROOT FE EST

Gelukkig en blij zijn de ouders van

Lilian

Gezonde dochter van 3.820 gram en
53 cm lang.
Moeder en dochter rusten van 12.00 tot
15.00 uur.

Jolanda en Jan Willem Elbrink

6 augustus 1989
Het Kerspel 38, 7251 CVVorden

Bedroefd, maar vol van dankbare herinneringen aan
wat hij voor mij heeft betekend, geef ik u kennis dat
heden van mij is heengegaan mijn innig geliefde
man

Gerrit Jan Hiddink
op de leeftijd van 67 jaar.

J. Hiddink-Rietman

5 augustus 1989
Deldenseweg 1
7251 PN Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 10
augustus om 12.00 uur in de N.H. Kerk te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
'De Herberg' te Vorden.

Tot onze droefheid is overleden onze beste broer,
zwager en oom

Gerrit Jan Hiddink
echtgenoot van J. Rietman

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden:

Wichmond:

Zaandam:

Voorst:

Delft:

Wichmond:

Vorden, 5 augustus 1989

G.C. Rietman-Hiddink
W. Rietman
C.J. Beeftink-Hiddink
HJ. Beeftink
J. Zwart-Hiddink
J. Zwart
J. Hiddink
B.J. Hiddink-Uenk
G. Wuestenenk-Hiddink
E.J. Wuestenenk
G.H. Smallegoor-Leunk
Neven en nichten

Heden overleed onze beste zwager en oom

Gerrit Jan Hiddink
echtgenoot van J. Rietman

op de leeftijd van 67 jaar.

Apeldoorn: G. Rietman-Haverkamp
Klarenbeek: T.A. Ruiterkamp-Rietman

W.J. Ruiterkamp
Winterswijk: A.T. Ilbrink-Rietman

G. llbrink
Silvolde: A. Rietman

C. Rietman-Berentsen
Wichmond: G.J. Rietman

E. Rietman-Hissink
Neven en nichten

Vorden, 5 augustus 1989

Heden overleed onze beste neef

G.J. Hiddink
echtgenoot van J. Rietman

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden: G.J. Bargeman
G. Bargeman-Kloosterboer

Vorden, 5 augustus 1989

Volstrekt enige kennisgeving

t
Heden overleed na een periode in haar leven, die zij
zelf als steeds zwaarder ervaarde, op ruim honderd-
jarige leeftijd, onze innig geliefde moeder en
schoonmoeder

Theodora Theresia Maria
Barones van Dorth

van 't Medler-Regout
* 29 maart 1889 t8 augustus 1989

Brissago, Zw.: B.W.Th, von Scheibier-
van Dorth tot Medler

Vorden: R.E. van Dorth tot Medler
Rougemont, Fr.: R.B. van Dorth tot Medler-

Valck Lucassen
Hengelo (Gld.): Z.L.A. van Dorth tot Medler

M.E. van Dorth tot Medler-
de Weicks de Wenne

Arnhem, 8 augustus 1989

De overledene is opgebaard in de aula van zieken-
huis Rijnstate E.G. (ingang Zwarteweg) te Arnhem,
waar gelegenheid is afscheid te nemen vrijdagavond
11 augustus a.s. na de avondwake van 18.00 uur in
de kapel van eerdergenoemd ziekenhuis.

De eucharistieviering zal plaatsvinden zaterdag 12
augustus in de kerk H. van Antonius van Padua te
Vorden, aanvang 12.00 uur.

Waarna bijzetting in het familiegraf op de begraaf-
plaats Kranenburg te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na afloop op Huize
Medler.

Marcel Rouwenhorst
en
Henny Addink

trouwen op donderdag 17 augustus 1989
om 10.00 uur in het gemeentehuis van
Warnsveld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
10.45 uur inde St.Willibrorduskerk te Vier-
akker.

U bent van harte welkom op de receptie
van 16.00 tot 18.00 uur in Zalencentrum
„de Uitrusting", Kapperallee 89 te Eefde.

Ons adres wordt:
Vordenseweg 18,
7231 PA Warnsveld

<&#&
Middagprogramma:
Aanvang: 13.30 uur
Entree: f 5.-
Kinderen: f2.50

Avondprogramma

Aanvang 20.30 uur
f 16.-

Voorvurkoop è f 12.50:
WV Vorden
Bar "De Herberg" Vorden

De gehele dag:

SPEKTACULAIREKAMELENRACE!!!
(met leuke prijzen)

Theater zon/zwoerd
Luchtkussen
Kinderen gratis geschminkt

"GEORGE BENSON" (Henny Huisman show)

Steel-show-band "High chaparral"
Buikdanseres met levende slangenact
Vuurvreter "King Bhoeda"
Glenda Peters
Exotische Brazil-dansshow "Samba manguera"
Fantastisch siervuurwerk

Computergestuurd water/licht-orgel / meerdere aetstsnds / barbequeY
diverse bars

Terrein ged. overdekt d.m.v. 3 grote t»
geluid: EURO-PA üchtenvoorde /
licht: RE-UGHT Roosendaal

Voor jong en oud
rondom het sfeervol

verlichte meer aan de
Ruurloseweg te Vorden

(tegenover afslag Lochem)

Keurslager
RUIME KEUZE UIT

vers LAMSVLEES (o.a. bout, coteletten, zadel)

VOOR HETWEEKENDRECEPT

KARBONADES
alle soorten

5 halen
4 betalen

MUIDER-
SLOTJES

100 GRAM

(biefstuk gevuld met kruidencrème en
monchou)

TIP VOOR DE BOTERHAM

ZEEUWS SPEK
14Q100 gram l ^%/

GEBRADEN
GEHAKT
(diverse soorten)

100 gram

MAANDAG

SPEKLAPPEN
PER KG

DINSDAG

VERSEWORST
500 GRAM

RUNDERWORST
500 G RAM

WOENSDAG

GEHAKTHOH
500 GRAM

RUNDERGEHAKT
500 GRAM

698

498
598

KEURSLAGER VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

Wegens familiefeest zijn we
zaterdag 12 augustus a.s.

na 12.00 uur
GESLOTEN.

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Schildersbedrijf - Verfhandel

. tloertloet'b

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Vordense
marktloten
voor wederverkopers

te verkrijgen b/J:

A.J. Zweverink, Hengeloseweg 5; J.J. v.d. Peijl, Zut-
phenseweg 71, tel. 05752-1477; H. Weenk, Schut-
testraat 12; H.Th. Wiggers, Eikenlaan 8.

DEZE WEEK:

VLAAIEN
diverse smaken
van 5.95
nu voor 4.95
bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

10 jaar
Wevo-druk
Zutphen
7986 bestond Drukkerij Weevers Vorden 50 jaar

opening van het riante bedrijfspand te Vorden

l -/O-/ 17 augustus is het weer feest.
Op deze dag is het 10 jaar geleden dat
Ans en Tonny in de Laarstraat filiaal
Wevo-druk Zutphen zijn gestart.
In 1984 verhuisde Wevo-druk naar de
Nieuwstad in een groter pand.
Dit jaar heeft het pand een gedaantewisseling
ondergaan.
De klanten hebben ons ruim twee maanden
door stof en puin toch weten te vinden.
Onze excuses voor dit ongemak.

Open huis
Donderdag 17 augustus is de heropening en
vrijdag 18 augustus open huis voor een ieder
die een kijkje wil nemen.

LG. Weevers, directeur

boekdruk-offset

wevo-druk
nieuwstad 29
7201 nk zutphen - tel 05750-12306

L.G. WEEVERS BEHEER VORDEN

DRUKKERIJ WEEVERS BV

WEVO-DRUK BV

L.G.W. HANDELSONDERNEMING BV

WEEVERS ONROEREND GOED BV



Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg.Galleestraat 23 - Vorden -Tel. 05752-2532 Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.&PKOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

Dit is niet
egeloven!

Meubelen
30-40%

goedkoper!

En ook groot in kantoormeubelen
nieuw en gebruikt

KUIJK'S MEUBELBEURS
Hulshof straat 8, Lichtenvoorde, tel. 05443-712 56.

CONCORDIA
1 2 0 J A A R

15 - 16 - 17 september a.s.

G ROOT FEEST

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service

Onderdelen direkt leverbaar

DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen

Tel. 05750-15410

De laatste
restanten

gaan deze week voor

SPOTPRIJZEN
de deur uit.

WuHink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342
's maandags gesloten

OOK IN DE
GLASBAK

Flessen doet u er al in.
Maar waarom de glazen potjes
niet? Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

GLASBAK
Bedankt namens

glasbak, reinigingsdienst
en natuur.

, met
televisie

reparaties
. - direct

< naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

VOLKOREN - PUUR NATUUR
Vele variaties in volkoren o.a.

Sovital, Diafit (nieuw), grof, fijn
meergranen en biologisch-dynamisch.

Vers van de warme bakker.
Dat proeft U.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

1 BOS CHRYSANTEN 4,75
2 BEGONIA'S

l GROT BOS

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Dames rokken

"̂̂

P^ Totale verkoop
van onze zomercollectie

nu met echte kortingen tot 80%
95 nu 4995 Sweaters 29,95 nu l 3UU

Dames truien

Dames pantalons

2500 Alle tenniskledingjy,yj nu ^H ̂ ^ ^^ ^^ FTMIV i-v-i 11 II.JIXIV_\^IM iv-j

«^nu 1995 nu 75% korting
Dames spijkerbroeken 79,95™ 3995 Kinderjacks 89,95nu 2995

Dames blazer 119,00nu 3500 Kinderpolo's 9,95nu 500

Tweedelig pakjes 3995 Kinderblouses 995
Regenmantera

Jeanspantalons

Heren jacks £

135,00 nu 4995 Kinderspijkerbroeken 29,95 nu 1250

49,95 nu 1500 Kindersweaters 29,95 nu 995

98,00 nu 2995 Baby jurkjes 24,95 nu 995

Heren overhemden 24,95 nu 1250 Kinder katoenen broeken 4s_

Dames pulli's 500
Boobs en Bloomers slips 3 voor

ALLES MOET DE DEUR UIT!
WIJ GEVEN HET BIJNA WEG!

De aanbiedingen gelden t/m zaterdag j

SUPER-VHS: VIDEO VOOR DE JAREN '9O

Mei de tof voeging van SuperVHS aan hoor foJoze VHS systeem neetl JVC wederom z^n
superioriteit att ixfvmder op hel gebied van de meesf geavanceerde video opporofuw bevestigd

Super-VHS is voor beeldkwaliteit net zo'n
grote verbetering als CD dat is voor geluids-
weergave. U ziet absoluut geen verschil
meer tussen 'live' en opgenomen beelden.
Uw eigen beelden, opgenomen met uw JVC
Super-VHS videocamera, zijn zelfs beter dan
Hilversum 'live'. Ooit uw oudste VHS video-
banden ziet u beter dan ooit! JVC Super-VHS

is een must voor fijnproevers en video-
filmers!
De IVC Snp«r VHS Hifi iltreo tel. Bij de
test kwamen deskundigen tot de conclusie
dat een beeldkwaliteit werd verkregen: "die
tot op heden door geen enkele ander recor-
der TV-combinatie is gehaald". Een conclu-
sie die u zelf gedemonstreerd kunt zien bij:

Fa. Eliesen
BEELD GELUID HUISH APPARATEN

INSTALLATIE
Emmerikseweg 46. Baak. Tel 05754-264

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

"WILS
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3

Telefoon 05752-1208

Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)

Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789
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51e jaargang nr. 19

Ir. D.W.M. STARING TIJDENS OPENING 'TWEESPAN' JONG GELRE: Jubileumloterij

'Jullie mogen best trots op jezelf zijn' z°™ebloem

"In Nederland, en dan met name in het westen, hoor je nog wel eens geluiden van jonge mensen dat ze ontevre-
den zyn. Heeft ook vaak te maken met de werkeloosheid en dat soort dingen. Het is dan ook hartverwarmend te
constateren dat de atmosfeer hier totaal anders is. Dat de jongelui een sfeer weten te scheppen waarby het prettig
is te leven en te werken. Jullie mogen best trots op jezelf zyn. Jullie hebben hier het contact met moeder natuur
behouden." Met deze woorden opende Ir. D.W.M. Staring, de huidige bewoner van kasteel De Wildenborch,
zaterdagmorgen de landdag 'Tweespan', een gezamenlijk 'produkt' van de afdelingen Vorden en Lochem van
Jong Gelre die dit jaar hun 75-jarig bestaan vieren en die middels deze landdag een extra dimensie aan dit jubi-
leum wilden geven.

Jan Hendriksen, voorzitter van het orga-
nisatiecomité sprak tijdens zijn wel-
komstwoord de hoop uit dat deze land-
dag een aanzet mag zijn om de landdagen
van Jong Gelre in zijn algemeenheid
weer jaarlijks in ere te herstellen. Hij
bracht de familie Mennink dank voor het
beschikbaar stellen van het feestterrein.
Alvorens Ir. Staring de openingsceremo-
nie had verricht (het loslaten van 75 post-
duiven) was hij vanaf het kasteel door or-
ganisatie van 'Tweespan' opgehaald. Ge-
heel in stijl arriveerde hij samen met
echtgenote in een tweespan op het feest-
terrein.

Noaberplicht
Wanneer er op het platteland feest is,
moet er mooi gemaakt worden. Zo dach-
ten ook de Wildenborchers die in de di-
rekte omgeving van het feestterrein wo-
nen. Aan de ingang van het terrein had-
den de noabers een prachtige boog, met
papieren rozen versierd, opgezet. Een
geste ter verwelkoming. En zoals te doen
gebruikelijk bij het mooi maken, werd
deze boog aan de vooravond van 'Twee-
span' nat gemaakt. En niet met water!

Agrarische wedstrijdendag
De zaterdag stond in het teken van de
provinciale agrarische wedstrijdendag
met als extra sportieve 'klapper' een zes-
kamp. De wedstrijdendag bestond onder
andere uit het beoordelen van vee, ploeg-
wedstrijden, kalverschetsen, trekkerbe-
hendigheidswedstrijden en bloemschik-
ken. De organisatie was uitermate con-
tent over de deelname aan de veebeoor-
delingswedstrijden (ca. 150 personen na-
men hieraan deel).
Het onderdeel trekkerbehendigheid
vergde heel wat concentratie van de deel-
nemers. Om met een traktor enkele se-
conden «p een soort wip, maar dan van
spoorbielzen, in evenwicht te blijven is
op zich al een kunst. De uiteindelijke
winnaar, Henk te Velthuis uit Borculo,
presteerde het zelfs om 2 minuten en 12
seconden te blijven 'zweven'.

Zeskamp
Aan de zeskamp namen acht teams deel.
Allemaal afdelingen van Jong Gelre die
dit jaar 75 jaar bestaan of die al ouder zijn.
Dit waren Ruurlo, Twello, Hummelo en
Keppel, Laren, Borculo, Lochem, Vor-
den en het provinciaal bestuur. Vorde-
naar Erik Knoef praatte de verschillende
wedstrijdonderdelen op humoristische
wijze aan elkaar.

De ploegen leverden een fanatieke strijd
en hadden zo te zien op voorhand flink
geoefend. Het team uit Twello kwam als
overwinnaar uit het strijdperk. Een te-
rechte winnaar want Twello won drie van
de zes spelonderdelen t.w. 'vliegend ta-
pijt', het eieren gooien en het waterbas-
sin. De doorslag voor de eerste plaats gaf
uiteindelijk de joker die door Twello voor
het vliegend tapijt was ingezet. Als enige

van de deelnemende teams behaalde
Twello het maximale puntentotaal van 16
(acht punten voor de eerste plaats en acht
punten voor de joker).
Vorden, uiteindelijk tweede, verloor de
strijd met Twello op het onderdeel theo-
rie. Ondanks het voordeel van de joker
eindigden de Vordenaren in de onderste
regionen. Daar waar Twello acht punten
uit de joker haalde, kwam de thuisclub
niet verder dan vier. De Vordense ploeg
revancheerde zich bij het laatste en
meest spektakulaire onderdeel, de zeep-
helling. Deze hindernis werd in snel-
treinvaart genomen en leverde de ploeg
van coach Els Abbink de eerste plaats op.

Nadat vrijwel alle coaches na afloop van
de zeskamp al of niet tegenstribbelend in
het water waren gejonast, reikte mevr.
Aartsen-den Harder, wethouder van
sportzaken, na afloop de prijzen uit. Zij
bedankte in de persoon van Jan Hendrik-
sen de organisatie voor de landdag.

Na inspanning ontspanning
Na de inspanning van de argrarische wed-
strijden en de zeskamp, begon zaterdaga-
vond het ontspannende gedeelte van de-
ze 'Tweespan'. Met medewerking van het
showorkest 'National Four' en de zanger
Dennie Christian ging het er in de feest-
tent gezellig toe.
De deelnemers aan d'n Oost'nrit (een
toertocht voor het hele gezin per auto
door oost-Nederland met onderweg al-
lerlei spelopdrachten) ging zondagmor-

gen al om negen uur van start vanaf het
feestterreJ^De thuisblijvers konden nog
een poosjUmger van de nachtrust genie-
ten om zich vervolgens op te maken voor
het Frühschoppen dat verzorgd werd
door de kapel 'De Schaddenstekkers' uit
Ruurlo en de conferencier Rudolf Sluier.

Bullenreiter Heinz Fothen
Ter afsluiting van deze landdagen had de
organisatie voor de zondagmiddag een
uitgebreid showprogramma-op touw ge-
zet met als trekpleister de 'Bullenreiter'
Heinz Fothen. Het scheelde overigens
maar een haartje of deze Heinz Fothen
had het noodgedwongen in Vorden moe-
ten laten afweten.

Voorzitter Jan Hendriksen van het orga-
nisatiecomité: "Begin van de week kre-
gen we van Heinz Fothen een telefoontje
met de mededeling dat de veterinaire
dienst in Duitsland hem geen toestem-
ming gaf om met zijn stieren de grens
over te gaan naar Nederland. Men was
bevreesd voor de abortus-bang die hier
zou heersen. Een onterechte vrees want
deze ziekte heerst hier niet. Goed, we
hebben direct contact opgenomen met
de gezondheidsdienst in Gelderland en
die heeft op haar beurt contact gezocht
met de dienst in Duitsland. En zo is de
zaak opgelost en kon Heinz Fothen hier
vandaag toch aanwezig zijn. Gelukkig
maar", aldus Jan Hendriksen.
Voor het zover was toch deze zondag nog
een paar spannende uurtjes voor de orga-
nisatie want toen tegen kwart voor twee

het eerste optreden gepland stond was
Heinz en zijn Bullen nog in geen velden
of wegen te bekennen. Heinz Fothen na
aankomst in Vorden: "Eerst dus de pro-
blemen in de afgelopen week en vanmor-
gen veel oponthoud bij de grens in Venlo.
Scherpe controle van de formulieren,
speciaal de formulieren die we vanavond
weer nodig hebben voor de terugkeer
naar Duitsland. We zijn al in diverse Eu-
ropese landen opgetreden, wonen zelf
vlak bij de grens met Nederland en hier
de meeste heisa", zo foeterde Heinz.
Eindelijk dan tegen vieren de primeur
voor Nederland. Nadat Heinz eerst zelf
met behulp van leden van Jong Gelre een
miniparcours had -opgebouwd, kwam
'der einziger Bullenreiter West-Europas'
op de stier Jumbo en zijn compaan op de
stier Hektor de arena binnenrijden. De
dieren waren bij binnenkomst geblind-
doekt. Een voorzorgsmaatregel voor het
geval de dieren zouden schrikken van het
publiek of andersom. Geen problemen.
De Duitsers bereden de stieren als paar-
den. Maakten een slalom op het par-
cours, sprongen synchroon over de olie-
vaten, sprongen door vuur en waren zo te
zien prima afgericht.
Om het verschil in springen duidelijk te
accentueren sprongen ook twee leden
van de plaatselijke rijvereniging met hun
paarden over de hindernissen. Trouwens
wanneer de stieren wat te dicht bij de
paarden in de buurt kwamen, werden de
paarden wel nerveus.

Afwisselende show
Toen de stieren dicht langs de dranghek-
ken galoppeerden merkte een mevrouw
naast mij op: "Ik vind het echt wel eng
hoor". Eng was het echter niet. Tot die
conclusie zal de inspectie van de dieren-
bescherming uit Utrecht ook wel zijn ge-
komen. Zij kwamen nl. een kijkje nemen
om eens te zien wat 'Bul^keiten' nu
precies inhoudt.

Het te laat arriveren van Heinz is voor het
3.000 koppige publiek onopgemerkt ge-
bleven. De organisatie van 'Tweespan'
had het programma zodani^^elkaar af-
gestemd dat er voldoende^rogel ij kne-
den aanwezig waren om te improviseren.
Terwijl 'De Schaddenstekkers' er nog
steeds vrolij k op los speelden, kon het pu-
bliek genieten van een afwisselende
show bestaande uit hondendressuur, een
optreden van een voltigegroep, de Wes-
tern Riders, vendeliers, trampolinesprin-
gen, een demonstratie met oude land-
bouwmachines etc.
Intussen vermaakte de jeugd zich opper-
best op het grote springkussen of liet zich
in een karretje achter een tractor rondrij-
den over het parcours. De organisatie van
'Tweespan' had deze dagen inderdaad
niets aan het toeval overgelaten. Jan
Hendriksen na afloop: "We hebben heel
veel fijne reacties gehad en dat doet ons
goed".

Uitslagen agrarische
wedstrijdendag "Tweespan'
Trekkerbehendigheid 1. Henk Jan te Vel-
thuis, Borculo; 2. Bert Fokkink, Vorden;
3. Rik Keyzer, Etten.
MRIJ veebeoordeling 1. Henk ten Dam-
me, Winterswijk 202 punten; 2. Bert
Wesseldijk, Laren 198 punten; 3. Hendrik
Jan Arentsen Raedt, Barchem 192 pun-

ten. De aanmoedigingsprijs ging even-
eens naar Hendrik Jan Arentsen Raedt.
Behalve genoemd drietal mogen ook de
Volgende personen deelnemen aan het
nationaal kampioenschap dat binnenkort
in Utrecht wordt gehouden. Evert Ering-
feld, Gendringen; René Wieggers, Bel-
trum; Marion Ruesink, Borculo; Freddy
Tettero, Neede; Peter v.d. Linden, Wilp;
Albert Zents, Vorden; Han Arfman,
Neede; Erik Slijkhuis, Neede en Reint
Esselink, Lochem.
Zwartbont veebeoordeling l. Hans Kolen-
brander, Varsseveld 190 punten; 2. Wim
Koskamp, Varsseveld 189 punten; 3.
Hans Boschloo, Steenderen 187 punten.
Behalve dit drietal gaat ook Alfons Koer-
huis uit Wageningen naar de landelijke fi-
nale in Utrecht. In deze categorie ging de
aanmoedingsprijs naar Rudi Meinen uit
Winterswijk.
Rassenherkenning gedeelde eerste plaats
voor D. Lutke Willink uit Geesteren en
A. Zents, Vorden.
Kalveren schetsen 1. Naddie Pelgrum,
Zutphen (jeugd); 1. G. Regelink, Vorden
(volwassenen).
Bloemschikken 1. D. Holtstege, Lochem;
2. Johanna Haytink, Lochem; 3. Gerrie
Haneveld, Vorden.
Ploegwedstryd 1. Gerard Meyerink, Nee-
de, 75,5 punten; 2. Jan Mateman, Aalten
74,5 punten; 3. Erik Meerbeek, Laren 70
punten; 4. Wim Heyink, Laren 70 pun-
ten. Dit viertal gaat naar de landelijke fi-
nale.
Zeskamp 1. Twello 45 punten; 2. Vorden
39 punten; 3. Lochem 36 punten; 4. Pro-
vincaal bestuur 34 punten; 5. Borculo 32
punten; 6. Ruurlo 30 punten; 778. Hum-
melo en Keppel en Laren 18 punten.

Expositie kapel
Bronkhorst
Na de succesvolle expositie vorig jaar van
tante Corrie Moll en nicht Dieuwertje
Laan in de Kapel van Bronkhorst, heeft
dit duo besloten opnieuw in dit kerkge-
bouwtje een expositie in te richten.
De beide kunstenaressen hebben de laat-
ste jaren les gehad van Ronald Mullie uit
Gapinge in Zeeland. Tijdens deze cur-
sussen hebben zij contact gelegd met
Janny Dijkhuis. Alle drie hebben op ba-
sis van het geleerde een eigen stijl ont-
wikkeld met het landschap als rode
draad. Zij besloten gedrieën hun werken
op een expositie tentoon te stellen.

Dat ieder zijn eigen stijl heeft, zal de be-
zoekers blijken uit de vele schilderijen,
aquarellen en het drukwerk van de driek
kunstenaressen. Het sfeervolle interieur
van de kapel zal de kwaliteit van de ten-
toonstelling zeer zeker ten goede komen.
De tentoonstelling duurt van 19 augustus
tot en met 3 september en is dagelijks
geopend. Vanzelfsprekend zijn er ook
werken te koop.

Vorden is bij de trekking van de jubi-
leumloterij goed in de prijzen gevallen.
Welgeteld zestien maal. De winnaars
krijgen of hebben reeds bericht gehad
vanuit het hoofdbureau te Breda.
De trekking van de jaarlijkse loterij met
loten van f2,50 vindt plaats op 23 novem-
ber a.s.
Iedereen die het werk voor zieke en een-
zame bejaarden' heeft gesteund door het
kopen van loten, van harte bedankt.

/ï/mtheater
Luxor
Van 10 tot en met 14 augustus draait in
Filmtheater Luxor te Zutphen de satiri-
sche film 'Hollywood Shuffle'. Een shuf-
fle is een mix. Hollywood Shuffle staat
voor de stereotiepe rollen die zwarte ac-
teurs veelal te spelen krijgen.
Robert Townsend zet zich deze film afte-
gen die cliché's. Zijn film gaat niet over
swingnegers, pooiers of bendeleiders.
Wel over zwarte acteurs die proberen een
rol te bemachtigen. Een van hen is Bobby
Taylor, gespeeld door Robert Townsend
zelf. Hij repeteert hard om een rol als
bendeleider te krijgen. Hij krijgt de rol
uiteindelijk ook aangeboden. Zijn oma is
er niet zo gelukkig mee: ze vindt dat hij
de waardigheid van de neger neerhaalt
door aan deze rotzooi mee te werken. Dit
plaatst Bobby voor een dilemma.
Hollywood Shuffle is een uitgesproken
humoristische film geschikt voor alle
leeftijden.

Streekmuseum
1940-1945
Op zondagmiddag 13 augustus is er gele-
genheid om het Museum 1940-1945 van
Jean Kreunen uit Hengelo Gld. te be-
zichtigen. Men kan dan een expositiebe-
kijken die de diverse facetten van de
Tweede Wereldoorlog bevat.
Te zien zijn o.a. 20 complete uniformen
van het Nederlandse leger, de Duitse be-
zetters en natuurlijk ook onze bevrijders
de Engelsen, Canadezen en Amerika-
nen. Verder allerlei materiaal dat door de
diverse legers gebruikt is zoals: helmen,
petten, baretten, bajonetten, medailles,
onderscheidingen, radio-apparatuur en
uitrustingsstukken.
Naast het materiaal van de militairen is er
ruim materiaal voorhanden wat betrek-
king heeft tot het dagelijks leven in dfe
tijd zoals koffie- en theesurrogaten,
voedselbonnen, graanmolen, tabak en si-
garetten en een fiets met massieve ban-
den.
Eigenlijk teveel om op te noemen, dus
kom zelf kijken aan de Marktstraat 6 in
Hengelo Gld. Dit is midden in het dorp
bij de grote kerk. De route is bepijld. Wil
men vooraf nog meer informatie dan kan
er gebeld worden met Jean Kreunen tel.
05753-1474.

s ow
VORDEN
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Enquête
wonen
voor
ouderen

Zoals velen van u wellicht reeds gehoord hebben, wordt.er in september een
enquête gehouden onder 55-plussers over woonomstandigheden en woonwen-
sen. Eén op de tien ouderen wordt hiervoor benaderd.
Om alle enquêteformulieren af te leveren en weer op te halen, worden vrijwil-
ligers gevraagd. Zonodig helpen deze vrijwilligers met het invullen van de for-
mulieren. Daartoe krijgen deze vrijwilligers op 8 september enige instructie van
de Stichting Gelderland die de enquête namens de gemeente Vorden verzorgt.

Er zijn op die dag 3 mogelijkheden: 's-morgens van 10.00 tot 11.00 uur, 's-mid-
dags van 14.00 tot 15.00 uur of 's-avonds van 19.00 tot 20.00 uur. De instructie
wordt gegeven in het Dorpscentrum.

Er zijn ongeveer 60 personen nodig, iedereen verzorgt dan plm. 6 formulieren.
Het is een enquête onder ouderen en de verwachting is dan ook dat vele ouderen
hieraan willen meewerken. U kunt zich opgeven als vrijwilliger bij uw ouderen-
bond of met een briefje met naam en adres in de brievenbus van de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden bij het Dorpscentrum. Telefonisch kan ook hij me-
vrouw Ridderhof, telefoon 1433 óf hij mevrouw Kriek, telefoon 1071.

Hoe meer vrijwilligers, hoe minder iedereen behoeft te doen, dus geeft u zich
alstublieft op als helper. Natuurlijk zijn ook jongeren van harte welkom als vrij-
williger.

OPGAVEN VÓÓR l AUGUSTUS, MAAR UITERLIJK 11 AUGUSTUS.



'Sucovo 60'. Dit wordt de aankondiging van Sursum Corda Vorden 60 jaar,
in verband met het jubileum dat deze christelijke muziekvereniging in de
loop van het volgende jaar hoopt te vieren. Een commissie die zich met de
festiviteiten zal gaan bezighouden, is dezer dagen gestart met een oproep
aan de leden om oude foto's beschikbaar te stellen.

Het accent rondom het 60-jarig bestaan
ligt op het muzikale gebied. In de com-
missie denkt men aan een non-stop pro-
gramma die in de sporthal 't Jebbïnk ge-
houden zal moeten worden en waaraan
de vereniging in al haar facetten zal mee-
doen.
Voor die muzikale doeleinden is uiter-
aard veel geld nodig. Sursum Corda wil
de benodigde gelden middels allerhande
akties bijeen sprokkelen. Ook wil de or-
ganisatie een solistenfestival op touw
zetten onder leiding van een deskundige
jury.

Sursum Corda start haar activiteiten in
februari 1990 en besluit de feestelijkhe-
den op 11 november 1990.
Sursum Corda is half zo oud als de ande-
re Vordense muziekvereniging Concor-
dia die zoals bekend dit jaar 120 jaar be-
staat.

Sursum Corda werd op 11 november
1930 opgericht. Bij de schoolfeesten van
de christelijke school Het Hoge wilde
men graag muziek hebben en zo besloot
het bestuur van die school tot oprichting
van een christelijke muziekvereniging.

60 jaar
De vereniging kent slechts één diepte-
punt in haar bestaan en dat was in 1965
toen er nog maar vijftien leden over wa-
ren. In 1968 kwam er een opleving en
werden de zaken energiek aangepakt. In
1970 kreeg het muziekkorps er een tam-
boerkorps bij waarna de stijgende lijn
zich in 1973 voortzette met de oprichting
van een majorettenkorps.
Op de diverse bondsconcoursen kwam
Sursum Corda altijd uitstekend voor de
dag en werden op verschillende fronten
(muziekkorps, majorettes, drumband)
diverse keren eerste prijzen behaald. Mo-
menteel zijn er bij Sursum Corda weke-
lijks ruim 100 mensen aktief met de mu-
ziek bezig. In totaal zijn er 40 leerlingen
in opleiding en om alles muzikaal in goe-
de banen te leiden zijn er acht betaalde
beroepskrachten bij Sursum Corda werk-

Avondfiets- Honingmarkt

zaam.

vierdaagse
Het bestuur van Jong Gelre organiseert
vanaf maandag 28 augustus tot en met
donderdag 31 augustus voor de elfde keer
een avondfietsvierdaagse.
De start is elke avond bij het Dorpscen-
trum. De afstanden die verreden kunnen
worden zijn 20 en 35 kilometer. De routes
gaan door fraaie stukken natuurschoon.
Voor de grootste groep deelnemers
wordt een beker beschikbaar gesteld
door het Administratiekantoor De Regt,
Bloemendaal en Wiegerinck.

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht Bergerac 28 juli. Comb. van
Gijssel l, 4,6,7,9; comb. Hilferink 2; H.
Modderkolk 3, 10; H. ter Beek 5; G.
Arendsen 8.
Wedvlucht Mettet 29 juli. H. Modder-
kolk l, 2,4,5,6,7,8; H. ter Beek 3; comb.
Hilferink 9; comb. van Gijssel 10.

Terrein goedgekeurd
concours 'Concordia'
Teneinde zaterdag 16 september op de
feestweide hij kasteel Vorden een concours
te kunnen houden, was de muziekvereni-
ging Concordia verplicht om het concours-
terrein zelf in te zaaien. De voorschriften
van de Koninklijke Federatie van Muziek-
gezelschappen luiden nu eenmaal dat de
grasmat er 'gladjes' hij moet liggen.
Concordia heeft zich uitstekend van haar
taak gekweten want dezer dagen is het ter-
rein goedgekeurd.

Het concours dat deze zaterdag gehou-
den wordt, en waarvoor zich reeds 12
korpsen hebben opgegeven, vormt een
onderdeel van het weekend dat Concor-
dia vanaf vrijdag 15 september tot en met
zondag 17 september ter gelegenheid van
het 120-jarig bestaan organiseert.
Voor vrijdagavond 15 september staat er
in de grote feesttent een Achterhoekse
Avond op het programma. Hieraan zal
medewerking worden verleend door
Hanneke Hiddink en Ben Schreurs; de
'Key's' uit de Keijenborg en het cabaret-
gezelschap 'Huize Willem en ziene luu'.
De Stichting Vrienden van Concordia
heeft middels een verloting gelden bijeen
gezameld om het bestuur die avond een
cadeau te kunnen overhandigen. Notaris
Greven zal bekend maken op welk lot-

nummer de hoofdprijs van de verloting
(een bedrag van 12.500 gulden) is geval-
len.
Zaterdagmorgen worden de deelnemen-
de korpsen aan het concours eerst in het
Dorpscentrum ontvangen en vervolgens
naar het feestterrein vervoerd. Het con-
cours op zich, waar uitsluitend marsmu-
ziek ten gehore wordt gebracht, omvat
voor de deelnemende korpsen een ver-
plicht nummer en een vrij nummer.

Grote showavond
Zaterdagavond begint een grote showa-
vond met medewerking van de Dinkel-
lander Musikanten uit Glanerbrug.
Het muzikale weekend van Concordia
wordt zondag 17 september afgesloten
met ontspannen muziek van 'Free Time
Music' uit Brummen. Dit onderdeel van
het programma is meer bedoeld om alle
medewerkers van Concordia een paar ge-
zellige uurtjes te bezorgen. Uiteraard zijn
ook andere belangstellenden welkom.

Voor al deze evenementen zijn kaarten
verkrijgbaar bij De Herberg, Kluvers
Sport Totaal en het VVV-kantoor. Ook
bestaat de mogelijkheid een passepartout
te nemen.

Weekend-
recept
Slagerij
Vlogman

Karbonade op de barbecue
Karbonades laten zich, nadat ze enige tijd zijn gemarineerd, heel goed boven
het gloeiende houtskoolbed van de barbecue roosteren. U kunt ze natuurlijk
ook onder een hete oven-grill of op grillplaat/pan roosteren.
Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram karbonade. Verder heeft u nodig: 2
eetlepels citroen- of limoensap, 2 eetlepels zoete Indonesische sojasaus (ket-
jap benteng manis), 4 eetlepels (zonnebloem)olie, l a 2 theelepels sambal oe-
lek, l a 2 teentjes knoflook.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Meng in een kom citroen- of limoen-
sap met ketjap, olie en sambal oelek. Pers de teentjes knoflook er door en roer
het samen met '/3 theelepel grof gemalen zwarte peper door het mengsel. Haal
de karbonade door het mengsel, leg ze in een kom en schenk de resterende
marinade er over. Laat de karbonade l }/i tot 2'/2 uur liggen. Keer ze van tijd tot
tijd even om.
Maak de karbonade vlak voor het roosteren opnieuw droog met keukenpapier.
Rooster de karbonade in 12 tot 15 minuten aan weerszijden knapperig bruin
en gaar. Bestrijk de karbonade tijdens het roosteren nog enkele malen met de
resterende marinade. Bestrooi de karbonade na het roosteren eventueel met
een beetje zout.

Tip: geef bij de geroosterde karbonade een eenvoudige tomatensaus of krui-
denbc^^Een frisse gemengde salade (komkommer, radijs, steng^fen en
kropsllr^n knapperig stokbrood zijn goede begeleiders.

Bereidingstijd: 35 minuten.
Energie per portie: ca. 1.465 kJ (350 kcal).

op de
Schupstoel
Evenals voorgaande jaren wordt door de
Vereniging tot Bevordering van de Bijen-
teelt afdeling Zutphen op zaterdag 12 au-
gustus weer een honing-, milieu-, dracht-
planten- en bollenmarkt gehouden.
Door het prachtige zonnige weer ver-
wacht men een grote aanvoer van Neder-
landse koolzaad-, voorjaars- en raatho-
ning van prima kwaliteit. De aangevoer-
de Nederlandse honing moet voldoen
aan de eisen van het Honingbesluit zoals
dit in de Nederlandse wetgeving is vast-
gelegd.
Naast de honing is er ook een hoeveel-
heid nieuw en gebruikt imkersmateriaal
aanwezig en kunnen belangstellenden al-
le informatie krijgen over de beginners-
en gevorderdencursus voor imkers, het
opzetten en onderhouden van een bijen-
volk. Er zijn bijen in een observatiekast
waarvoor kinderen altijd bijzondere be-
langstelling hebben.
Om één pot honing van 450 gram te vul-
len, vliegen bijen 50.000 maal op en neer.
Van 's-morgens vroeg tot 's-avonds laat
zijn ze bezig ons het goudgele produkt te
bezorgen dat velen zo lekker vinden. De
kleur en smaak van honing doet denken
aan warme en zonnige zomers. Zoals wel
eens wordt gezegd: de zomer smelt op je
tong. De één doet een dikke laag honing
op de boterham om dit te proeven, de an-
der heeft meer baat bij de genezende wer-
king ervan.
De Nederlandse honing is een zuiver na-
tuurprodukt. Een paar hapjes honing per
dag doen een mens goed. In honing zit
druivesuikers en vruchtensuiker. Deze

suikers worden gemakkelijk in het bloed
opgenomen. Honing is dan ook licht ver-
teerbaar en geeft snel weer energie. Ho-
ning wordt ook gebruikt als mild medi-
cijn; het werkt bijvoorbeeld verzachtend
voor keel en luchtwegen. Let op als u
voor het slapen gaan het bekende glas
warme melk met honing neemt: als ho-
ning warmer wordt dan 40 graden Celsius
verliest het zijn waardevolle stoffen. Laat
warme dranken dus eerst een beetje af-
koelen voordat u er honing aan toevoegt.

Fuchsia
'Elsstar'

Op de fuchsiakeuring te Aalsmeer be-
haalde de familie Elsman, Baron v.d.
Heydenlaan 24 te Wichmond, op 29 juli
onder een zeer strenge controle met de
fuchsia genaamd 'Elsstar' het certificaat
getuigschrift van verdiensten.
Deze fuchsia kenmerkt zich door de
blauwe kleur. Het is een halfdubbele
bloem met blauw stuifmeel en veel bloe-
men. Het is een buitengewone plant met
deze bijzondere kleuren die uniek is on-
der de ca 2.000 fuchsiasoorten.
Het kweken van een nieuw soort fuchsia
is een intensief en langdurig werk. Het
duurt tenminste 3 jaar en dan is het nog
een verrassing welke kleur bloem er te-
voorschijn komt door kruising van ver-
schillende soorten. Bij de familie Elsman
die dit als hobby doet en zelf 600 verschil-
lende soorten fuchsia's in de tuin bezit-
ten, is het een prachtig gezicht.
Op 19 en 20 augustus tijdens de feest-
week in Wichmond is er open huis en kan
de prachtige tuin bezichtigd worden. Een
ieder is welkom, vooral 's-avond wan-
neer in verband met de feestweek de
tuinverlichting brandt.

POLITIEVARIA
VANAF l AUGUSTUS 1989 TOT EN MET 8 AUGUSTUS 1989
7 augustus: diefstal fiets. Uit de fietsenstalling bij het station werd een zwarte Empo
fiets ontvreemd. De diefstal moet gepleegd zijn tussen zaterdag 5 augustus en zondag
6 augustus. Eventuele getuigen worden verzocht contact op te nemen.
7 augustus: aanrijding. Op de Wildenborchseweg omstreeks 19.25 uur, verloor een 19-
jarige bestuurder uit Lochem de macht over het stuur van zijn personenauto. Het een
en ander was het gevolg van het gladde wegdek door de regenval. De auto belandde te-
gen een boom. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis te Zutphen. De
auto werd totaal vernield.

Waarschuwing
Doordat het lange tijd droog is geweest, kan het na een regenbui bijzonder glad wor-
den op de wegen. Vooral als er langs de weg bomen staan waardoor de weg in de scha-
duw ligt en het wegdek niet, snel opdroogt.

Adverteren kost geld... niet adverteren kost meer!

Bomen
voor Bolivia
In 1987 besloot het IVN, vereniging ter
bevordering van het milieubesef, 25.000
gulden in 3 jaar bijeen te brengen ter on-
dersteuning van een herbebossingspro-
ject in Bolivia.
Het Boliviaanse instituut voor ontwikke-
ling van de plattelandsbevolking Ineder
probeert door middel van educatie de
boeren in de provincie Carrasco te hel-
pen bij de problemen waarmee ze te kam-
pen hebben. Een van die problemen is de
schrikbarende erosie waardoor alle land-
bouwgrond dreigt te verdwijnen. Ineder
helpt de bevolking bij het opzetten van
kleinschalige herbebossingsprojecten.

Waarom neemt een Nederlandse natuur-
en milieuvereniging deel in een project in
een ver van ons bed gelegen deel van de
wereld? Omdat het milieu wereldwijd is
en wij medeverantwoordelijkheid dra-
gen voor wat er elders op de wereld in het
milieu mis gaat. Daarvan zijn zich nog te
weinig mensen bewust. Het FVN betrekt
zijn leden - die opgeleid zijn om anderen
inzicht te verschaffen in wat er met het
milieu aan de hand is - bij een specifiek
milieuprobleem in een derdewereldland.
Want geld inzamelen is niet het voor-
naamste doel van de actie 'Bomen voor
Bolivia' maar Nederlandsers bewust te
maken van hun relaties met zo'n karakte-
ristiek milieuprobleem op heel veel
plaatsen op aarde, niet alleen in de derde
wereld.

In samenwerking met een groot aantal
natuur- en milieuorganisaties en met or-
ganisaties die zich inzetten voor ontwik-
kelingssamenwerking treedt het FVN
binnenkort voor het eerst grootscheeps
naar buiten met dit herbebossingspro-
ject.
Op 16 en 17 september a. s. organiseert het
IVN een grote manifestatie onder het
motto 'Bomen voor Bolivia' in 'De Lui-
fel' te Ruurlo.

Trein brengt u naar
bijzondere wandelgebieden
Eigenlijk zijn de tochten die in het 'Wandelen met NS-programma' /ijn
opgenomen heel bijzonder. U hebt namelijk keus uit de mooiste streken van
ons land, bent te gast op terreinen van de Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten, van Staatsbosbeheer of van een van de Provinciale Landschap-
pen. Een mooier selectie is nauwelijks denkbaar. Extra voordeel: u reist per
trein ontspannen naar het beginpunt van de wandeling (soms is aanvullend
vervoer per bus nodig) en geniet zo op de meest-ideale manier van een
kostelijk dagje uit in een mooie streek van ons land.

't Is moeilijk een keus te maken uit
de 35 bestemmingen. Ze worden
alle beschreven in het boek 'Er-op-
uit!', waarin zo'n kleine duizend
ideeën zijn opgenomen voor een
dagtrip, al of niet met NS. De wan-
delformule -is heel eenvoudig: u
koopt op het station van vertrek
een NS-vervoerbewijs naar de
plaats van uw keus. U kunt tegelijk
een wandelkaartje bestellen waarbij
u wel het betreffende nummer van
de wandeling moet opgeven. De
prijs van een wandelkaartje is na-
melijk niet in alle gevallen gelijk; ze
variëren van f 0,75 tot f2,25, afhan-
kelijk ook van het feit of een toe-
gangsprijs voor een bepaald gebied
moet worden betaald. Eventueel
kunt u dat wandelkaartje ook ko-
pen op het station van de plaats van
aankomst. Uw wandelkaartje geeft
u in dit station recht op een route-
beschrijving van de wandeling.

Waar gaat u heen?
Een paar suggesties die zeker een
overweging waard zijn:

* ga 'ns wandelen door het Geren-
dal in Zd. Limburg, waar de wilde
plantenrijkdom jaarlijks duizen-
den natuurliefhebbers trekt
(startpunt station Schin op Geul
-12 km),

* of de Holterberg ontdekken met
zijn bossen, heidevelden en pa-
norama's (startpunt station Nij-
verdal — 13 km),

* of wandelen langs de Linge, een
charmant door het land kronke-
lend riviertje in Zuid Holland,
waarbij ook een bezoek mogelijk
is aan het fort Asperen (startpunt
Leerdam —12 km).

Een voorbeeld: wandelen in Baarn
Deze wandeling van circa 12 km
door de omgeving van Baarn start
op het station en brengt u allereerst
bij boswachterij de Vuursche. Dan
komt u op het oude landgoed en in
kasteel Groeneveld en via het in-
formatiecentrum van de boswach-
terij gaat u door het Baarnse Bos
terug naar het station. Boswachterij
de Vuursche bestond tot aan het
begin van deze eeuw vrijwel geheel
uit afzonderlijke landgoederen.
Sinds 1932 is het stukje bij beetje
aangekocht door Staatsbosbeheer
om het als natuurgebied te kunnen
behouden. De gele stippen op de
paaltjes volgend komt u vanzelf op
het landgoed Groeneveld. Dit is
een oorspronkelijk in Franse ba-
rokstijl aangelegd park, maar sinds
begin vorige eeuw is het omge-
vormd tot een echt Engels land-
schapspark dat grote aantrekkings-
kracht uitoefent op natuurliefheb-
bers en wandelaars.

Kasteel doet zijn naam eer aan
Het middengedeelte van kasteel
Groeneveld dateert waarschijnlijk
al uit 1710 toen het als buiten dien-
de. De beide zijvleugels werden er

zo'n veertig jaar later bijgebouwd.
In 1940 werden de tuinen en het
kasteel aangekocht door Staatsbos-
beheer dat in 1981 een grote restau-
ratie kon voltooien. Het is nu in
gebruik als Nationaal Centrum
voor Bos, Natuur en Landschap
van het Ministerie van Landbouw
en Visserij. Dat is een hele mond-
vol maar het komt er op neer dat de
natuur, in aansluiting op de stijl
van het fraaie landgoed, ook bin-
nen de kasteelmuren een belangrij-
ke rol speelt. De aktiviteiten die dit
centrum ontplooit hebben als the-
ma de bevordering van een even-
wichtige relatie tussen mens en na-
tuur. Dit gebeurt door voorlichting
te geven over nafuur en landschap
met behulp van tijdelijke en perma-

Hooge Vuursche' hoorde en wan-
delt door prachtige beukenlanen
met veel vijvers. Via het informa-
tiecentrum van de boswachterij
voert de wandeling naar het Baarn-
se bos, een park in barokstijl uit de
18e eeuw. Alle paden komen in
stervorm bij de Grote Kom samen.
Dan bent u al weer vlakbij het sta-
tion en reist u comfortabel en een
mooie ervaring rijker, per trein,
naar huis.

nente tentoonstellingen voor jong
en oud.

Weer op pad
Na een verfrissing in het sfeervolle
restaurant wordt, door de rode
bordjes te volgen, de wandeling
voortgezet. U komt nu in een ge-
bied dat vroeger bij kasteel 'De

\ Camera als wandelgezel

De voorkant van het sfeervol gelegen
Kasteel Groeneveld, waaraan u een
bezoek kunt brengen tijdens uw
'wandelen met NS'-toch t in de fraaie
omgeving van Baarn. In de grote kel-
der is nu een restaurant gevestigd.
Vergeet tijdens deze wandeling voor-
al uw camera niet, want er is daar in
de bossen rond Baarn veel moois te
fotograferen. Ook in het kasteel zelf
mag u fotograferen en dat levert
mooie foto 's of dia 's op.



ALO
erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten
DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL: 05752-2033 of 3367

MARLANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

AMSTRAD ASTRA
SCHOTELANTENNE

Satelliet televisie is een van de grootste
doorbraken! Haal nu de zenders bij u in huis.
Schotelantenne, doorsnede 60 cm met
muurbevestiging. Receiver met 16 voorkeuze
zenders en geschikt voor stereo geluid.

NU 899;
Meerprijs receiver met afstandsbediening
f200-

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steehderen Telefoon 05755-2071

Barbara Farber - Pointer - Locker - Spetter

ALLE
SWEATSHIRTS 15.-
ALLE
T-SHIRTS +
POLO'S

HEREN
ZOMERPULLOVERS
ZOMERSWEATSHIRTS

15.-
50,-

DE LAATSTE

ALLE
BROEKEN

DAMES-
BLOUSES *«
ROKKEN-PAKJES-
JAPONNEN HALVE PRIJS

ALLE
JACK'S

PELLEBOERS
WEERLIJN

Een minuut
50 cent

•**» •• • î ^» *-»̂

06-9I09I09I
Noteert U even?

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Smidsstraat 7-9
Telefoon 08342-3900

Openingstijden: 9.00-18.00 uur
Maandag gesloten.
Vrijdag koopavond. •JOU*

3-2 geheel stof

Een greep uit onze kollektie meubels
direkt uit voorraad leverbaar tegen ongekend lage prijzen!

209*1995 wandmeubel eiken blank 22951595

3-1«-1 eiken met leer 3895 2895 broodkast eiken blank

3-1-1 eiken met leer 3Q9* 2995 toogkast eiken 2*7*1495
3-2 geheel stof 2895 toogkast eiken 209*1895
3-2 geheel stof 2O9* 1 995 vitrinekast eiken 1290
3-1-1 blank eiken stof 289ü 1 995 toogkast blank eiken 235Ü 1800

3-1-1 blank eiken leder look 2795 1995 toogkast eiken 27*01695
3-2 lamous blank eiken 46353395 wandmeubel blank eiken 269*1995

3-2 blank eiken kuip stof 2&9O 1 695 broodkast massief eiken

2-2-1 eiken met kuip stof 429* 2795 vitrine kast eiken 995
3-1-1 eiken met leder look 289* 1 995 vitrine kast eiken 1395
3-2 eiken met leder look 2495 1 695 wandmeubel eiken 2295 2195
3-1-1 eiken met stof 2895 2095 wandmeubel eiken 3090 1995

verder nog tientallen bankstellen, kasten, salontafels, eethoeken en kleinmeubels
met kortingen van 40 - 50 - 60%; profiteer nu van onze verhuizingsopruiming!

MEUBELHALDE JAGER SMIDSSTRAAT9.ZELHEM, 08342 3900

Vanaf september filiaal Beek, St. Jan Gildestraat 37, tel. 08363-1927

25.-
Modecentrum

Ruurlo

muller
UW SPECIALIST IN

: Plavuizen
: Natuursteen
: Wandtegels
: Sanitair"

Jarenlang ervaring in het aanbrengen van vloertegels
en natuursteen, ook op vloerverwarming.

WIJ ZETTEN UW WANDTEGELS NOG IN SPECIE!

U VINDTIN ONZE SHOWROOM OOK
KOMPLEET INGERICHTE BADKAMERS

MEER DAN 200 SOORTEN
EXCLUSIEVE KWALITEITSPLAVUIZEN

* OOK ADVIES EN VERKOOP AAN DE DOE-HET-ZELVER

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofden bv
Kerkhoflaan 11 -V|

Indu
n-tel.: 05752-3278
terrein

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

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

old-timer bij!

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

Bek
U 'n U

Dorpsstraat 34, Vordcn. Tel. 05752-I770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
Unieke gelegenheid voor uw familiedinerline r. U

i^^g^^^^

\RUIL
AKTIE

Of uw oude klokje nu tikt of niet. of er een barst
doorheen loopt, of er een schroefje los zit, van
welk merk danook, u kunt er tijdelijk een flink
bedrag voor terug krijgen.

UW OUDE HORLOGE
IS GELD WAARD!

Bij aankoop van een SEIKO-horioge vanaf
R. 225.- krijgt u 35 GULDEN INRUILPREMIE
VOOr UW OUde horloge. Dezeaktieisgeldigt/m31 aug 1989

HORLOGERIE-OPTIEK-GOUD-ZILVER
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1374

een dakgoot vernieuwen

kan iedereen!

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

Burg Gallcestraat 60

7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

O
. 7251

fons Jansenr**°
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

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



Alternatieve
thriatlon
In Vorden is een organisatiecomité in het
leven geroepen die voornemens is om op
zondag 3 september een thriatlon te orga-
niseren. Dit comité bestaat uit de heren
Martin Westerik, Corry ten Barge en
Fred Fransen. Deze sportieve happe-
ning, door de organisatie als 'alternatieve
thriatlon' aangeduid, gaat zondagmor-
gen 3 september in het zwembad In de
Dennen van start.
De thriatlon bestaat uit een drietal onder-
delen te weten zwemmen, fietsen en
hardlopen. Om het voor iedereen moge-
lijk te maken om mee te doen, kunnen de
deelnemers of in de recreatieklasse of in
de fanaticiklasse van start gaan. Voor de
recreatieklasse betekent dit 300 meter
zwemmen, 20 kilometer fietsen, en 4 ki-
lometer hardlopen. De fanatiekelingen
mogen dit programma dubbel afwerken
dat wil zeggen 600 meter zwemmen, 40
kilometer fietsen en 8 kilometer hardlo-
pen. Voor beide categoriën liggen voor de
winnaars fraaie prijzen gereed.
Het is voor de organisatie op dit moment
moeilijk het deelnemersaantal te voor-
spellen. Men houdt zich derhalve het
recht voor om bij een te groot deelne-
mersveld een stop in te lassen. Men kan
zich tot en met donderdag 31 augustus
opgeven.

Alle drie onderdelen zullen in en om het
zwembad worden gehouden. De organi-
satie wijst er op dat dit evenement een al-
ternatief gezellig sportgebeuren moet
worden en niet met de strakke regels die
bij een normale thriatlon gelden.
Men kan zich vanaf heden aanmelden
aan de kassa van het zwembad In de Den-
nen of bij De Herberg. Tevens zoekt de
organisatie een aantal vrijwilligers om
mee te helpen. Na afloop van de thriatlon
wordt er bij De Herberg eer\barbecue ge-
houden.

Cactus- en vet-
plantenbeurs
Op zaterdag 26 augustus wordt traditie-
getrouw de jaarlijkse succulentenbeurs
van het oosten gehouden in de Buitenso-
ciëteit van de Hanzehof te Zutphen. De-
ze beurs, die gericht is op het van eige-
naar doen verwisselen van cactussen en
andere succulenten (vetplanten), wordt
al vele jaren achtereen georganiseerd
door de afdeling IJsselstreek van de Ne-
derlands-Belgische vereniging van lief-
hebbers van cactussen en andere vetplan-
ten.

Nederlandse
wolspinkam-
pioenschappen
Spinners en spinsters uit het hele land ko-
men op zaterdag 26 augustuss a.s. naar
Zelhem om uit te maken wie zich dit jaar
Nederlands kampioen wolspinnen mag
noemen.
De plaatselijke VW organiseert dit jaar
voor de tweede maal deze kampioen-
schappen. Het gaat hierbij overigens om
de 17e titelstrijd, de voorgaande wedstrij-
den werden telkens in de gemeente
Warnsveld gehouden. De Nederlandse
topspinners hebben zich inmiddels al
weer gemeld en er is zelfs een inschrij-
ving uit Zweden ontvangen. Nadat mevr.
Donker-Molenaar uit Amersfoort het af-
gelopen jaar voor de derde keer in succes-
sie winnares is geworden, heeft zij beslo-
ten om dit jaar alleen als toeschouwer
naar Zelhem te komen.
De wedstrijd bestaat uit twee rondes.
Een ronde waarbij schapenwol uit de
vacht omgetoverd dient te worden in een

Genieten vanapestreken
in een prachtig park
Midden in ons land, in de gemeente Apeldoorn, ligt een park vol bijzondere
bewoners: Berg en Bos. Hier kunt u dwalen door een uitgestrekt bosgebied
met fraaie waterpartijen en verrassende vergezichten. U kunt er de dieren
tegenkomen die je vroeger in de meeste Veluwse bossen zag: edelherten,
reeën en wilde zwijnen. Maar u kunt ook een kijkje nemen in een heel
bijzonder gedeelte van dit grote geheel: de Apenheul. Hier komt u ineens in
een andere wereld, en loopt u temidden van honderden aapjes die u nieuws-
gierig bekijken en niet te bang zijn om zich te laten aaien of soms zelfs om op
uw schouder te gaan zitten. Of u kijkt naar het vrolijke familieleven van de
machtige gorilla's op hun grote eiland in het midden van de Apenheul. Een
bezoek aan Berg en Bos en Apenheul is dan ook — zeker voor kinderen — een
onvergetelijke belevenis!

Een ideale manier om een dagje
naar dit park vol afwisseling te
gaan, is Dagtocht nr 66 uit het Dag-
tochtenprogramma van de Neder-
landse Spoorwegen. Met het Dag-
tochtkaartje koopt u een compleet
pakket plezier voor het hele gezin:
de treinreis naar Apeldoorn en te-
rug, de busrit naar Berg en Bos, de
toegang tot het park en een kop
koffie of een glas frisdrank met ap-
pelgebak in theehuis Berg en Bos.

Pocket vol uitjes
U vindt meer informatie over Dag-
tocht 66 in de pocket 'Er-Op-Uit!'.
In deze kleurrijke gids staan alle
onderdelen, van het programma
Dagtoerisme van de Nederlandse
Spoorwegen, honderden andere
tips voor een dagje uit en de be-
langrijkste evenementen die in ons
land worden gehouden. In totaal
vindt u in dit 276 pagina's tellende
boekje dus ongeveer 1000 tips voor
een fijne vakantie van een dag. 'Er-
Op-Uit!' is voor de bescheiden prijs
van f 3,95 verkrijgbaar bij alle NS
stations, VW's, postkantoren en
de boekhandel.

Mooi stuk natuur
Berg en Bos is een natuurpark van
maar liefst 250 hektare, dat hele-
maal op uw bezoek is ingesteld. U
kunt er overal heerlijk wandelen
zonder last te hebben van auto's,

want die mogen hier niet komen.
Tijdens de wandeling valt het op
hoe gevarieerd het landschap is:
grote en en kleinere open ruimtes
worden afgewisseld door stukken
bos waarvan sommige erg dicht be-
groeid en donker zijn. Het speciale
natuurpad voert u tot achter in het
bos zonder dat u de kans loopt te
verdwalen. Daarbij komt u langs di-
verse interessante punten zoals de
bosweide, het diepe 'ravijn', het
herten- en zwijnenbos, de Gelderse
plantentuin en nog veel meer. Het
is een wandeling die u naast uw
bezoek aan de Apenheul zeker niet
mag missen!

Niet voeren!
Wie naar de Apenheul wil, loopt

daar vanaf de ingang in tien minu-
ten naar toe. Daar is opnieuw een
toegangshek, en voor de bezoekers
binnen kunnen gaan, wordt eerst
het een en ander verteld over de
speciale regels die hier gelden. Zo is
het absoluut verboden de apen iets
te voeren, want dat kan hun dood
zijn. Nogal wat van deze apen kun-
nen niet tegen suiker, en één pe-
permuntje of zelfs maar een stukje
brood kan ze al ernstig ziek maken.
Toch willen de apen best ongezond
voedsel hebben, ze zullen het zelfs
stelen als dat lukt. Daarom is het
ook niet toegestaan dat u zelf iets
eet in de gebieden waar de apen vrij
rondlopen. Verder is het ook aan te
raden uw tassen e.d. goed af te slui-
ten, want de apen zijn handige zak-
kenrollers.

Tussen de apen
Na deze noodzakelijke adviezen
kan de wandeling beginnen. Al
gauw loopt u tussen de aapjes die
helemaal niet schuw zijn en dicht-
bij komen om u nieuwsgierig te be-
kijken. Wie dan heel rustig blijft
staan of door de knieën gaat en af-
wacht, merkt dat de apen graag ko-
men kennismaken. Er zijn heel veel
soorten die voor een belangrijk
deel loslopen. Zo zijn er erg veel
vaalgeel gekleurde aapjes met een
opvallende maskertekening in het
gezicht: de zogenaamde Doods-
hoofdaapjes. Deze beweeglijke
Zuid-Amerikaantjes zijn vriende-
lijk en speels en het is een kostelijk
gezicht om ze met elkaar en met de
bezoekende kinderen en volwasse-
nen te zien spelen.

Enorme gorilla's
Ook erg aantrekkelijk is het gorilla-
eiland. Hier leven deze Afrikaanse
apen in twee grote groepen bij el-
kaar. De mannetjes van deze ape-
soort kunnen tot 240 kilo zwaar
worden en hoeven in het wild zelfs
voor een luipaard niet opzij te gaan.
Maar de gorilla maakt nooit mis-
bruik van zijn enorme kracht: het
blijft een uiterst vredelievende
planteneter. Het dagelijkse pro-
gramma van de apen bestaat uit

eten zoeken, slapen, spelen en
stoeien. Helaas worden ze door de
mens met uitsterven bedreigd, en
wie deze prachtige dieren hier in de
Apenheul hun leven ziet leiden,
kan dat alleen maar heel spijtig vin-
den. Gelukkig gaat het de apen hier
erg goed: ze leven onder tamelijk
natuurlijke omstandigheden en

voelen zich duidelijk thuis. Dat
blijkt ook uit het feit dat er geregeld
baby's worden geboren die door
hun moeder in de groep worden
opgevoed. Van achter de brede
gracht die u van het gorilla-eiland
scheidt kunt u dat allemaal prima
zien. Een boeiend en hartverove-
rend gezicht!

Vingervlugge fotomodellen!

In Berg en Bos en Apenheul zijn na-
tuurlijk talloze mooie, grappige of
ontroerende foto 's te maken. Vergeet
dus vooral uw camera niet, en neem
een extra rolletje mee, want de foto-

kansen zijn hier legio. Het is wel aan
te raden uw camera goed in de gaten
te houden, want de apen zijn erg
nieuwgierig en willen uw toestel best
op hun gemak in een boomtop bekij-
ken. En dat is niet de bedoeling!

zo dun mogelijke draad en een tweede
ronde waarbij men een zo dik mogelijke
draad moet spinnen. Een deskundige ju-
ry bestaande uit de dames T. Wassink,
Vorden en M. Bouwmeester, Purmerend
en de heer P. van der Eynden uit Mierlo
heeft de moeilijke taak om de beste resul-
taten aan te wijzen.
Voor de toeschouwers zijn er diverse
stands ingericht waar allerhande zaken
over schapen en wolverwerking te zien
zijn. Zo zijn er diverse demonstraties o.a.
de bereiding van schapenkaas, wolver-
werking van angorakonijnen en -geiten,
het op natuurlijke wijze bereiden van
verfstoffen, kantklossen met gesponnen
wol, looien van schapenvellen enz.
Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt is
de wedstrijd en presentatie van zelfge-
maakte werkstukken uit schapenwol. De
creativiteit van de deelnemers in de afge-
lopen periode zal ook zeker dit keer veel
bewondering oogsten. Verder is er een
collectie oude spinnewielen uit geheel
Europa te zien.
Informatie telefoon 08342-3195.

Postduivenver.
Leden van de postduivenvereniging Vor-
den hebben deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Chimay. De duiven werden
gelost om 9.15 uur. De eerste duif arri-
veerde om 13.08 uur en de laatste om
13.38 uur.
De prijzen werden gewonnen door J. Eu-
link l, 5; F. Hummelink 2; T. Jurriens 3,
11; G. en H. Boesveld 4,7,10; W. Olden-
have 6; G.J. Oldenhave 8 en H. Stokkink
9.

nieuws Za 1 Feestterrein

De RTV-ers Jan Wullink uit Hengelo
Gld. en Mark Holtslag reden het afgelo-
pen weekeinde in de provincie Limburg,
ooit met west-Brabant het Mekka van de
Nederlands^ielersport. In een liefheb-
berskoers ^^Bocholtz werd Wullink
tweede en Wmslag werd twaalfde.

Zaterdag beproefde Wullink zijn geluk in
het plaatsje Nuth en ook hier beklom hij
het ereschavot voor een derde plaats.
Aart van Leeninger werd Assen negende
bij een koers voor veteranen.

Junior Mano Lubbers blijft het goed
doen in zijn laatste jaar als junior. Het ge-
hele weekeinde vertoefde hij bij onze
oosterburen. In Hagen, vlakbij Dort-
mund, werd Lubbers tweede in een zgn.
klimkoers en zondag werd hij in Mön-
chengladbach vierde.

Zo 20
Zo 20
Ma 21
Di 22
Wo 23^
Wo 2^B
Do 2^*
Vr 25
Za 26
Za 26
Zo 27
Ma 28
Ma 28 t/m
Do 31
Wo 30
Wo 30 en
Do 31
Do 31

Eijkelkamp
Feestterrein
Kasteel Vorden
Dorpsstraat
Marktplein
Dorpsstraat
Kasteel Vorden
Feestterrein
Wichmond
Feestterrein
Wichmond
Kasteel Vorden
Dorpscentrum

Marktplein
Het Wiemelink

Kasteel Vorden

September
Vr 1 Het Wiemelink

Augustus
Do 10 Den Bramel VW: Avondwandeling
Do 10 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Zo 13 Vorden e.o. In de Reep'n:

Kastelenrit met historische rijtuigen
Ma 14 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Wo 1 6 Marktplein VW: Achtkastelenfietstocht met gids
Wo 1 6 Wientjesvoort VW: Lezing over Vordens natuur
Do 17 Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel
Za 1 9 Graaskamp HAM-party: Beach-party met veel

attracties o.a. 's-middags kamelenrace

Ma 4
Za 9
Ma 11
Vr 15
Za 16
Za 16
Zo 17
Ma 18
Zo 24
Ma 25
Za 30

Za 30

Kasteel Vorden
Div. lokaties
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
De Herberg
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden

Onbekend

Oktober
Za 14 Dorpscentrum

Zo 22 De Wiersse

November
Zo 5 Schoenaker
Za 11 Dorpsstraat

Wichmond:
Begin feestweek met vogelschieten
Medlertol: Fietspuzzelrit
Wichmond: Oriëntatierit per fiets
VW: Bezichtiging kasteel
Wichmond: Bakfietsenrace
VW: Achtkastelenfietstocht met gids
Wichmond: Wielerronde/Solexrace
VW: Bezichtiging kasteel
Wichmond: Kinderspelen
Wichmond: Praalwagenoptocht
Wichmond: Kermis en bal
Socii: Oranjeloop, 5 en 10 km
VW: Bezichtiging kasteel
Jong Gelre: Avondfietsvierdaagse
20 of 35 km
VW: Achtkastelenfietstocht met gids
Stichting Kindervakantiespelen:
Kinderspelen
VW: Bezichtiging kasteel

Stichting Kindervakantiespelen:
Kinderspelen
VW: Bezichtiging kasteel
Gem. Vorden/VW: Monumentendag
VW: Bezichtiging kasteel
Concordia: Achterhoekse avond
Concordia: Muziekconcours
Concordia: Jubileumfeestavond
Concordia: Frühschoppen/slotfeest
VW: Bezichtiging kasteel
VRTC: Herfstfietstocht 40/80/120 km
VW: Bezichtiging kasteel
Trimclub: Kastelenloop:
2,5/5/10/15 km
Jong Gelre: Klootschiettoernooi

DWK Zutphen: Achtkastelenwande-
ling: 15, 30 en 40 km
Wiersse: Openstelling van de tuinen

VAMC: Wildpuzzelrit
In de Reep'n: Slipjacht

HltR BÉN IK J
De nieuwste geboortekollektie van INTERCARD is uit.
Wij tonen u deze graag en helpen u ook met de tekst.

Kado! Leuke babyschoentjes.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086 infcrcari l
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Agenda
AUGUSTUS:

8 SWO Vorden, Open Tafel
11 SWO Vorden, Open Tafel
13 SWO Vorden, Open Tafel
13 Jong Gelre, Warnsveld. Trekkertrek

Hummelo
14 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

15 SWO Vorden, Open Tafel
17 ANBO Vorden: Fietstocht vanaf het

Marktplein, Vorden
18 SWO Vorden, Open Tafel
19 Beach Party, Stichting Ham-party
20 SWO Vorden, Open Tafel
20 Fietstocht Oranjevereniging

Vierakker-Wichmond
20 Jong Gelre, Warnsveld. Prov.

Zaalvoetbaltoernooi Zutphen
21 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

22 SWO Vorden, Open Tafel
25 SWO Vorden, Open Tafel
27 Onderlinge competitie 'De

Snoekbaars'
27 SWO Vorden, Open Tafel
27 Gastvrije kerken, Open Huis
28 t/m 31 Avondfietsvierdaagse Jong

Gelre Vorden
28 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

29 SWO Vorden, Open Tafel
29 Jong Gelre, Warnsveld. Politieke

avond bij de Boggelaar
29 Soos Kranenburg

SEPTEMBER:
3 Oogstdankviering Baak, A.B.T.B. en

K.P.O.
4 Kerkegebed Vorden
6 Floralia Vorden, cursus
7 Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
7 Herv. Vrouwengroep Dorp,

fletsmiddag
7 Jong Gelre, Warnsveld. Videofilm

Revue bij de Boggelaar
13 Floralia Vorden, cursus
15-16-17 Jubileum Viering Concordia
16 'De Snoekbaars' Vorden, onderlinge

wedstrijd
16 Jong Gelre, Warnsveld. Kleiduiven

schieten
19 Herv. Vrouwengroep Dorp
20 Floralia Vorden, cursus
21 Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
22-23 Volksfeest Linde, Vorden
27-28 Floralia Vorden, cursus
29-30 Floralia Vorden, tentoonstelling


