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In Commissie Algemeen Bestuur:

W.A.J. Lichtenberg: 'Weg
met pitbulls in Vorden'
'Het fokken van pitbulls is nergens goed voor. Ze mogen niet
meer in Vorden zijn. In elk geval stel ik voor dat deze honden
zowel in de kom als in het buitengebied aangelijnd moeten
worden. Ook moeten ze een muilkorf op hebben. Men voelt
zich vast niet prettig wanneer men gaat wandelen met een
gemuilkorfde hond. Wellicht schaft de eigenaar dan wel een
andere hond aan', aldus W.A.J. Lichtenberg (CDA) dinsdaga-
vond in de commissie Algemeen Bestuur.

In Commissie Financiën:

De Commissie Financiën vindt het prachtig dat in het jaar
2005 iedereen in Vorden op de riolering is aangesloten. De
omvangrijke lozers zyn voor l juli 1993 van riolering voor-
zien. Overigens vindt de commissie dat aan deze aanleg van
riolering in het buitengebied wél een erg hoog prijskaartje
hangt.

De heer Lichtenberg maakte deze op-
merkingen bij de behandeling van de
A.P.V. (Algemene Plaatselijke Ve-
rordening).
Ten aanzien van pitbulls zou Lichten-
berg gaarne bovenstaande voorstellen
in de verordening opgenomen willen
zien.

Overigens is onduidelijk of er in Vor-
den überhaupt pitbulls zijn. In de
commissievergadering konden de
daarbij aanwezige ambtenaren burge-
meester Kamerling desgevraagd niet
inlichten. In elk geval zullen de
voorstellen van Lichtenberg in het
college besproken worden.

Het rioolrecht bedraagt thans f 86,-
per perceel, in 1993 wordt dat f 136,-,
terwijl het rioolrecht in het jaar 2005
zo'n f 300,- per perceel gaat bedra-
gen.
Wethouder W.M. Voortman (P.v.d. A.)
deelde dinsdagavond in de commis-
sie mede, dat het niet mag worden uit-
gesloten dat het bedrag van f 300,-
t.z.t. nog wordt overschreden. 'Dat
kan van een aantal faktoren afhangen,
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• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 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 W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur
volgens afspraak.

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

MILIEU EN
DERDE WERELD

De Wereldwinkel Vorden organiseert
een cursus 'Milieu en derde wereld'
in Vorden. Deze cursus zal worden
gegeven door het Centrum voor Ont-
wikkelingssamenwerking in Deven-
ter (COS).
Deze cursus past in het gemeentelijk
natuur- en milieu-educatiebeleid. De
Wereldwinkel krijgt voor het organi-
seren van de cursus een financiële on-
dersteuning.

De cursus.
Doel van de cursus is inzicht te ver-
schaften in de mechanismen die mi-
lieuproblemen in de derde wereld
veroorzaken. Daarbij gaat men in op
de invloed die wij als consument
daarbij kunnen hebben. De cursus is
opgebouwd rond zes thema's:

— de belangrijkste begrippen rond
milieu en derde wereld worden in
kaart gebracht;

— de effecten van de schuldenlast
van de derde wereld op het milieu;

- de Nederlandse landbouw, het
transport van voedingsstoffen uit
de derde wereld en de gevolgen
voor het milieu;

— biotechnologie, oplossing of pro-
bleem voor het milieu hier en in de
derde wereld?;

— de milieuconferentie in Rio de Ja-
neiro: startsein of eindstation voor
een mondiaal milieubeleid?;

— wat kunnen we zelf doen: kritisch
consumeren als een mogelijke
oplossing.

Deskundigen leiden deze thema's in.
Daarnaast krijgen de deelnemers de
gelegenheid om zich op een aktieve

manier te verdiepen in de besproken
onderwerpen. Deelnemers krijgen
een cursusmap met actuele artikelen
en achtergrondinformatie.
Voor wie is deze cursus bestemd?
De cursus is bestemd voor leden van:
— milieu-organisaties;

— derde wereld organisaties;
— vrouwenorganisaties;
- landbouworganisaties;

— kerkelijke organisaties;
- politieke partijen en
- voor mensen met een algemene

interesse in deze problematiek.
Een bepaalde vooropleiding of
voorkennis is niet nodig.

Data en plaats.
De cursus omvat zes avonden van
19.30 tot 22.00 uur. De cursus zal
plaatsvinden in het gebouw van de
scholengemeenschap Beeckland,
Nieuwstad 49 te Vorden (de voorma-
lige agrarische school). De cursusa-
vonden zijn: donderdag 24 septem-
ber, l oktober, 15 oktober, 29 oktober
en 5 november 1992.

Kosten.
De kosten bedragen f 50,- per deel-
nemer. Dit is inclusief koffie en cur-
susmap.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Dit moet u voor 11 september 1992
mondeling of schriftelijk doen bij:
- Wereldwinkel Vorden, t.a.v. Ber-

tha Brinkman, Molenweg 14,
7251 EE Vorden, telefoon: 3067;

- COS Overijssel, t.a.v. Marjonel
van Hooft, postbus 6181, 7401 HD
Deventer, telefoon 05700-16820.

IEUW TELEFOON-
NUMMER VOOR

OUD IJZER
Als u oud ijzer gescheiden van het
overige afval wilt aanbieden kunt u
bellen naar de heer Lenting, telefoon
05750-43322. Hij komt het oud ijzer
dan bij u

. . . .

^GROEPS-
BIJEENKOMSTEN
VOOR

ECHTGENOTEN/
FAMILIELEDEN VAN

DEMENTERENDE
OUDEREN

Het RIAGG organiseert 8 bijeen-
komsten voor echtgenoten en fami-
lieleden van dementerende ouderen.
De bijeenkomsten vinden eenmaal in
de veertien dagen plaats en duren on-
geveer 2 uur. De bijeenkomsten star-
ten op l oktober 1992. Ze zullen wor-
den gehouden in een ruimte van het
RIAGG IJsselland, Pikeursbaan 3,
741 1 GT te Deventer.

Aanmelding kan tot 14 september te-
lefonisch bij het secretariaat van de
afdeling ouderen van het RIAGG IJs-
selland, tel. 05700-83999. Als u meer
informatie wilt kunt u contact opne-
men met mw. E. Smeets. Op iedere
aanmelding volgt een uitnodiging
door een van de groepsleiders voor
een persoonlijk kennismakingsge-
sprek.

APVERGUNNING

Op 18 augustus 1992 hebben burge-
meester en wethouders een vergun-
ning verleend voor het kappen van l
minder vitale eiklangs de Bleumink-
maatweg aan het wegschap H.E.K. te
Neede.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

ER INZAGE LEGGING
ONTWERP

PROVINCIAAL
WOONWAGENPLAN

1992-1998

Vanaf l september 1992 ligt geduren-
de een maand in de bibliotheek van
het Provinciehuis en ter gemeentese-
cretarie ter inzage het ontwerp pro-
vinciaal woonwagenplan.

Het provinciaal woonwagenbeleid is
erop gericht om de kansen van de
woonwagenbewoner op een volwaar-
dig functioneren in de Gelderse sa-
menlevingte vergroten. De provincie
draagt zorg voor voldoende goed ge-
legen standplaatsen in Gelderland.
Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan iedereen schriftelijk be-
zwaar indienen tegen het plan. De be-
zwaren dienen te worden gericht aan
Provinciale Staten van Gelderland,
postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

welke we nu nog niet kunnen over-
zien', aldus Voortman.

C.D.A.'er J.W. Regelink adviseerde
het college om eens met andere ge-
meenten te overleggen om te kijken
of Vorden wel alle subsidiemogelijk-
heden heeft uitgeplozen. 'Misschien
blijkt uit dit overleg dat er nog meer is
uit te 'peuren', aldus Regelink die
ook voorstelde om i.v.m. met het kos-
tendekkend houdend van het 'riool-
plaatje' de vervuiler daarbij te betrek-
ken.
'We hebben dan wel in 2005 riolering
in de gehele gemeente. Vorden wordt
dan toch wel een echt duur dorp', zo
konkludeerde hij. Mevr. Horsting
(P.v.d.A.) vroeg zich af hoe de gewo-
ne burger straks het rioolrecht moet
opbrengen. 'Schrikbarende bedra-
gen. Het college zal dit de bevolking
wel duidelijk moeten maken', aldus
mevr. Horsting.
Ten aanzien van het rioolrecht
(f 300,- in 2005) stelde wethouder
Voortman dat vooral de onrj^abele
gebieden de kosten doer^Pfijgen.
'Wellicht moeten we overwegen om
in die gebieden aan degene die zelf
een voorziening kan treffen een sub-
sidie te verlenen'.
'Dat kan alleen in die gevajÉ^ wan-
neer de betrokkenen niet dinRer uit
zijn. Anders krijgen we problemen',
zo waarschuwde A.C. van Voskuilen
(CDA) op voorhand.
De aanleg van de riolering in het bui-
tengebied van Vorden zal in fases
worden verricht.
Wanneer met de uitvoeringen wordt
begonnen zullen sommige percelen
eerder worden aangesloten dan oor-
spronkelijk is gepland.
VVD-er J.M. Pelgrurn kreeg desge-
vraagd van wethouder Voortman te
horen dat alleen dan percelen naar vo-
ren worden gehaald wanneer dat de
gemeente ook 'gewin' oplevert.

Knupduukskes
Zaterdagmiddag organiseerde de
folkloristische dansgroep 'De Knup-
duukskes' een fietstocht met een
lengte van ca. 30 kilometer. In totaal
namen hieraan 35 personen deel.
De dansers deden zelf, gestoken in
oud-Gelderse kostuums, aan de tocht
mee. Het parcours ging over talrijke
landweggetjes waarvan zelfs vele
Vordenaren het bestaan niet eens we-
ten. Bij kasteel Hackfort was een pau-
ze ingelast, waarbij 'De Knupduuks-
kes' een aantal olderwetse dansen uit-
voerden.

Kasteel Vorden
Donderdagavond 27 augustus heeft
de VVV twee rondleidingen gepland
om kasteel Vorden te bezichtigen, om
19.00 uur en om 20.00 uur.

Bejaardenkring
Donderdag 27 augustus wordt voor
het eerst in het nieuwe seizoen weer
een Bejaardenmiddag gehouden.
Deze wordt gehouden in het Dorps-
centrum.

Verhalen onder
de molen
Woensdag 26 augustus organiseert de
Lindese Buurtvereniging een avond
waarbij Peter Hoefnagels en Ben
Rogmans verhalen 'onder de molen'
zullen voordragen. Daarna kan de
Lindese Molen bezichtigd worden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 30 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink,
bediening van de Heilige Doop.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 30 augustus 9.30 uur ds. K. Dijk, Velp;
19.00 uur ds. C. Gros, Aalten.

R K Kerk Kranenburg
Zaterdag 29 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 30 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 30-31
Past. C. van Zanten, Keijenborg,
tel. 05753-1314.

augustus

Hulsarts 29-30 augustus dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 29 augustus 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 29-30 augustus J.H. de Lange, Lo-
chem, tel. 05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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 11.00-
12.00 uur.

Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-
uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpvertening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (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), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje augustus en september mevr.
Gille, tel. 2151 b.g.g. 6875. Graag bellen vóór
8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 augustus 10.00 uur ds. H.J. van
Leeuwen, em. pred. te Zutphen, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 29 augustus 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 30 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 30-31 augustus
Pastor C. van Zanten, tel. 05753-1314.

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

Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks 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-, za-
terdag- 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.

Tentoonstelling in
St. Antonius van Paduakerk
De voorbereidingen voor de grote tentoonstelling a.s. zondag in de R.K.
kerk op de Kranenburg zijn in volle gang.
Op deze tentoonstelling zijn de gewaden, sieraden en dergelijke te be-
zichtigen welke in de kerkelijke periodes gedragen worden. Ook uitge-
breid aandacht aan de kerststal, de kerstversiering e.d. alsmede aan de
oud- en nieuwviering zoals die gebruikelijk is.
Ook wordt op deze tentoonstelling de aandacht gevestigd op zaken als
geboorten, huwelijk en overlijden. Door de hele kerk worden stands inge-
richt en de toegang is gratis.



OPEN DAG
zaterdag 29 augustus

Boomkwekerij FCL. LUCCLSSCn
Ganzesteeg 6 - Vorden

Boomkwekerijen

M.G. Spiegelenberg b.v.
Oude Zutphenseweg 5A - Vorden

Deze dag ook verkoop met leuke aanbiedingen.

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

BIJ VISHANDEL VAN DE GROEP UIT SPAKENBURG:

Hollandse nieuwe PER STUK 2,25
3 voor 6,00

SPECIALITEIT:

Gebakken Kibbeling 200GRAM3,50
500 gram 85~

Gebakken Bokking PER STUK 1,25
5 voor O 5"" (gratis viskruiden)

Vanaf 8 september zijn wij aanwezig van 's morgens 9.30 uur tot

's middags 17.30 uur.

Was de tuin net zo bruin
als U na terugkomst

van de vakantie ?
Voorkom dit in de toekomst door het laten aanleggen van een

beregeningsinstallatie.

Dit kunnen wij kompleet voor U verzorgen naar Uw persoonlijke wensen
eventueel in overleg met eigen installateur.

Tevens Uw adres voor:
Ontwerpen, aanleggen en onderhouden van:
Terrassen Opritten Leefkuilen
Toegangswegen Bedrijfsterreinen Kuilvoerplaten

Alsmede:
TUINEN

VIJVERS
ERF-

BEPLANTINGEN

Batsdijk 6b, 7261 SP Ruurlo, tel. (05735) 2560, Fax (05735) 1184

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra's. In vijf modische kleuren.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ZUTPHENSEWEG - VORPEN

AKTIEF SPELENDE

VRIJDAGAVOND-
AANBIEDING:

Warme

APPELFLAPPEN

5 HALEN

4 BETALEN

] 't winkeltje m vers brood en banket

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

In de categorie:

* senioren (zondags)
* junioren (zaterdagmiddag)
* pupillen (zaterdagmorgen)

INLICHTINGEN en OPGAVE:
* senioren - C.G.W, Hofman

telefoon 05752-2787
* junioren - E. J. Hulshof

telefoon 05752-3397
* pupillen - G, Koerselman

telefoon 05752-2561

Voor elk nieuw jeugdlid hebben wij een
leuke attentie!

Donderdag
3 september

AFNAME-
AVOND

van het Rode Kruis

in de school voor biologisch- en

agrarisch onderwijs, Nieuwstad

te Vorden

Nieuwe donors van harte

uitgenodigd tussen 18.45 en

21.00 uur.

YOGA Open Dagen
Toegang vrij.

VORDEN l /9 MOLEN WEG 43
18.15uur/ 19.30 uur/20.45 uur

ZUTPHEN 1/9BERKELKADE 13
9.00 uur/ 10.15uur

DOETINCHEM 3/9 SCHOOL DE PAS
18.00 uur/ 19.15uur/ 20.30 uur

Slaapzak meenemen.

Inl.: Theo de Gans, tel. 05756-3456.

MAISTAXATIE1992

Voor Warnsveld:

H. v. Gijtenbeek, tel. 05751-1695

Voor Vorden:

A. Norde, tel. 05752-6653

S.v.p. bellen tussen 19.30-20.00 uur.

MAANDAG 31 AUGUSTUS

zijn wij i.v.m.

nieuwe produktpresentatie

*
DE GEHELE DAG

G ES L O TEN

Dinsdag l september staan wij weer

volledig tot uw dienst.

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden - Telefoon 05752-1000

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Wilt U leren knippen en naaien of wilt

u de kneepjes van het vak leren dat

kan bij:

L Kroese-Olthof
Het Kerspel 28

Vorden

Bij voldoende belangstelling ook les

één keer in de twee weken en

's morgens les.

Bel voor inl. en opgave:

tel 05752-1053.

arkensvltM
oordelig

eel keus
ers uit eigen slachterij

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 yo 8,95
Grove verse worst 1 m 9,95
Hamburgers per stuk 1,00
MARKTAANBIEDING

Boeren Leverworst
250 gram 2,25

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 yo 8,95
Rundergehakti yo 12,50
Magere Speklapjes soo gram 4,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Gepaneerde
Schnitzels
5 haien 4 betalen

Boterhamworst
100 gram 1,15

Schouderham
100 gram 1,69

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 100 gram 2,05

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

Haas-/Ribkarbonade shaien 4 betalen

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten

&>é&<*&\*s

GRIENT
Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig do. - vr. - zat. 27 - 28 - 29 augustus

UIT DE NOTENSAP:

Bananen
CHIPS

b e i e r c o m p l e t e r

NU 150 gram 1,95
maandag 31 augustus

PANKLARE

WITTE KOOL
500 gram

1,25

dinsdag 1 september

PANKLARE

KOOLRAAP
500 gram

1,25

woensdag 2 september

CHAMPIGNON-
MIX

500 gram

2,50

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers u/t Vorden

Haal Uw brood bij de bakker die zelf bakt!

U proeft wel waarom:

b. v. ELFZADENBROOD

voor dé liefhebber van grof volkoren.

AANBIEDINGEN

Krenten- of
Rozijnenbrood
Spiraalkoeken

1 pak van 4,50 voor

Abrikozengebak 5^en 4 betalen
Zo vers haalt U het alleen nog maar bij:

(
WARME BAKKER

)PLAA

4,95
3,50
4,00

TELEFOON 1373

De bakker die alles no$ zelf hakt en dat proeft il!



Hartelijk dank voor de felicita-
ties, bloemen en kado's welke
wij op ons huwelijksfeest
mochten ontvangen.

Bob en
Dianne Bosveld-Bulten

Warnsveld, augustus 1992

VERHUISD:

G. W. Momborg

van:

Maalderinkweg 4

naar:

de De//e 3
725 / AJ Vorden

Tel. 05752-3958

18Jaar of
ouder?

..gezond?

...wordt don

donor van het

Rode Kruis.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

De
GYMNASTIEK-

GROEP
start dit seizoen op

8 september
I3.I5 uur in de

sporthal.

Nieuwe
enthousiastelingen

kunnen zich opgeven bij:

Jop/e Wullink, tel. 2281

Marianne Groenenberg,
tel. 05759-l488

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te 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 beta-
ling; als een rekening gezonden
dient- te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp en evt. winkelwerk-
zaamheden voor ca. 5 uur per
week. Brieven-onder nr. 22-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP: aardappelen,
boerenkoolplanten, sla, an-
dijvie, prei, knolraap, rode
biet en groenlof planten.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

• TE KOOP: Texel stam-
boek ramlammeren, zw.vrij,
J. Rietman, Baakseweg 8, Vor-
den. Tel. 05752-2979.

• TE KOOP: massief eiken
bergmeubel met handgesto-
ken panelen (afm: 140x150x
45); decoratieve smeedijzeren
hanglamp. Tel. 05752-3308.

• Wie wil, 'in eigen huis', 2
dagen in de week van ca. 8.30
uur tot 17.00 uur op ons zoon-
tje van twee passen. Tel.
6538.

• ATTENTIE: verse haan-
tjes, kip en eieren enz. Ver-
koopadres aan huis. T. Ros-
sel, Nieuwstad 45. Tel. 1283.

• TE KOOP:
hoes, f125,-.
1037.

gitaar met
Tel. 05752-

J
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Edwin Bruinsma

Marga Eykelkamp

gaan trouwen op donderdag 3
september 1 992 om 1 0,30 uur in het
gemeentehuis 'kasteel Vorden' .

De kerkelijke inzegening vindt
plaats om 1 1 .30 uur in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden.
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U bent van harte welkom op onze
trouwreceptie van 16.30 tot 18.00
uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 .£.
te Vorden.

#
Ons adres blijft:
de Voornekamp 17, 7251 VK Vorden
B̂rB-BTBrBjBTBT̂

Enige en algemene kennisgeving

Met grote droefheid geven wij kennis van het
overlijden van onze lieve zuster, schoonzuster,
tante en oud-tante

Jonkvrouwe Joanna Maria Alfrida
Louisa

Ruijs de Beerenbrouck
DOUAIRIÈRE J.J.G. BARON VAN VOORST TOT VOORST

Geboren 6 oktober 1910 te Maastricht.
Overleden 21 augustus 1992 op Huize Suideras
te Vierakker, waar zij gedurende vele jaren met
liefdevolle en trouwe zorg omringd werd door
Mevrouw W.M. Rondeel.

Suideras : M.J.A. van Nispen
tot Sevenaer-

Ruijs de Beerenbrouck
C.M.O. van Nispen
tot Sevenaer

Wassenaar: M-C. C.J.G. Tulleken-
van Nispen tot Sevenaer

R.J.B.D. Tulleken
Kinderen en kleinkinderen

p/a Suideras: C.C.C.M. van Nispen
tot Sevenaer

Suideras, 7233 SG Vierakker

In dankbare herinnering aan de vele goede jaren
die ik bij U mocht doorbrengen.

W.M. Rondeel

Dat U moge rusten in vrede.

Suideras, Vierakker
21 augustus 1992

Met verslagenheid vernamen wij dat vrijdag-
avond is overleden

Baronesse van Voorst tot Voorst-
Ruijs de Beerenbrouck

Dhr. en mevr. R. Weenink
Dhr. en mevr. T. Ruitenberg
Dhr. en mevr. M. Koekkoek
Dhr. en mevr. H. Velhorst
Dhr. en mevr. R. Hummel

Vierakker, 21 augustus 1992

~ Deutsche lektionen in Vorden

Deutsch für Anfanger!
Kursbeginn am 1 September 1992

Anmeldung bei:
J.A. KOOY

Hamminkweg3-7251 RB Vorden
Tel. 05752-1443
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[ De afscheidsreceptie was overweldigend.
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Daar het onmogelijk is U allen persoonlijk te be-
danken laat ik U langs deze weg weten dat mijn
vrouw en ik U heel erg dankbaar zijn voor de
hartelijkheid ons betoond bij mijn afscheid als
praktizerend dierenarts.
Uw vriendelijke worden, Uw brieven, bloemen
en geschenken hebben een onvergetelijke in-
druk op ons gemaakt.
Wij danken U allen van ganser harte. Het was
geweldig.

H. Eil
Hengelo, augustus 1992

J
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SPOORBIELS op maat
max. l. 4,3 m

(GRIND)TEGELS, WAAL
endikform. KLINKERS,

KOPPELSTONES

Inruil oude bestrating mogelijk.

TUINHOUT,
CREOSOOTPALEN,

gegoten
LANTAARNPALEN div.

af m.,
eiken REGENTONNEN,
BALKHOUT div. afm. v.a.

f 4,- p.m.,
STAALPROFIELEN, BUIS

enz.

Tevens vervaardiging van
siersmeedwerk en div.
staalconstructiewerk.

OORTGIESEN
Buitenvelderweg l - RUURLO

Tel. 05736-1577

WILINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Schoolboeken
bestellen ?

LOGA bellen,
Tel. 05752-3100

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Jan ter Beek
05752-1807

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

VERBOUWINGS-
OPRUIMI&G

^öe NU EXTRA ^ o/>
ZOMERYOORDEEL

TUINKUSSENS - TUINSTOELEN

TUINTAFELS - PARASOLS

BARBECUES - TUINLAMPEN

MOTORMAAIERS - ZITMAAIERS

KORTINGEN

Profiteer nu!
50%

BARENDSEN
ZUTPHENSEWEG 15 VORDEN TEL05752-I26I

G E S L O T E N
l .v.m. ee||||f|||p|ï||ï|||ing zijn wij gesloten
op maan||p|Éli|;|||||| dinsdag 1 september
en woen||̂ ||ii|||||||| september.

Burg. Galleestraat 9 - Vorden mode

Zangkoor 'de Wehme'
biedt zijn donateurs

een

ZANG-en
MUZIEKAVOND

aan

m.m.v.

CON BR/0

op 8 september:
dinsdag om I9.30uur.

De voorzitter.

KEURSLAGER

Roerhakken
indewok!

Snel klaar en lekker, dat is vlees bereiden in de
wok! Zeker als u kant en klaar gekruid runderreep-
jesvlees gebruikt. Deze week hebben we dat voor

u extra prettig geprijsd.

GEKRUID
RUNDER-
REEPJESVLEES

500 gram 95
200 gram halen
150 gram betalen

KALKOEN
BIEF-

STUKJES

100 gram

245

Eén dag in de week
extra voordeel!
Deze week:

SHOARMA-
VLEES

(varkens)
500 gram

Volgende week:
Magere speklapjes
zonder zwoerd

vleeswarenspecial

PROVENQAALSE O45
KIPPASTEI 100 gram Z.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

Engelse lessen in Vorden
In september 1992 beginnen in Vorden

ENGELSE CURSUSSEN
voor beginners
en gevorderden

Dag- en avondcursussen
Kleine groepen van 4 - 6 personen

Inlichtingen en registratie:
Hamminkweg 3 - 7251 RB Vorden

Tel. 05752-1443

jr Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 'OCVwfl
WARNSVELD --„
n 05750-22816 dUVAb

WEEKENDAANBIEDING

Müsli KRUIDKOEK
ouderwets lekker,

met echte honing, noten en rozijnen

DIT WEEKEND:

voor 4,25
't winkeltje in vers brood en banket

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



GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzageleggingontwerp-beschikking
(art24,lid2,WetABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd. Ruim-
telijke Ordening - Koetshuis) ligt vanaf 28-08-1992 op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdag-
middagen van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de
maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van
18.00 tot 21.00 uur ter inzage een ontwerp-beschik-
king met bijlagen van:

1. dhr. B.H.A. Mullink, Ganzensteeg 7, 7251 LC
Vorden, adres inrichting: Ganzensteeg 7 te Vor-
den.

2. dhr. G.J. Pardijs, Beckenstraat 1, 7233 PC Vier-
akker, adres inrichting: Beckenstraat 1 te Vierak-
ker.

3. dhr. J.G.A. Plakkenberg, Lankhorsterstraat 21,
7234 ST Wichmond, adres inrichting: Lankhors-
terstraat 21 teWichmond.

4. dhr. K. Meenink, Maandagweg 3, 7251 MT Vor-
den, adres inrichting: Maandagweg 3 te Vorden.

5. dhr. H.W. Eskes, Kapelweg 14, 7233 SC Vierak-
ker, adres inrichting: Kapelweg 14 te Vierakker.

6. dhr. J. Lenselink, Beunkstege 1, 7251 NA Vor-
den, adres inrichting: Beunkstege 1 te Vorden.

7. dhr. H.J. Groot Enzerink, Deldenseweg 13, 7251
PN Vorden, adres inrichting: Deldenseweg 13 te
Vorden.

8. dhr. H.J. Bargeman, Strodijk 4, 7251 RS Vorden,
adres inrichting: Strodijk 4 te Vorden.

9. Grafisch Bedrijf Veldwijk, Burg. Galleestraat 67,
7251 EA Vorden, adres inrichting: Burg. Gallee-
straat 67 te Vorden.

10. Mobil Oil B.V., Westblaak 163, 3012 KJ Rotter-
dam, adres inrichting: Zutphenseweg 30 te Vor-
den.

De nrs. 1 t/m 6 betreffen nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunningen voor een agrarisch bedrijf.
Nr. 7 betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch loonbedrijf.
Nr. 8 betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een tuincentrum/kwekerij.
Nr. 9 betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een grafisch bedrijf.
Nr. 10 betreft een vergunning tot het uitbreiden van de
bestaande inrichting met een portaalsign.
De strekking van het ontwerp van de beschikkingen
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met de
in het gebied waar de inrichting is gelegen te verwach-
ten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
kingen kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht
door de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het ver-
zoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwij-
ze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschrif-
ten moeten bij het gemeentebestuur worden inge-
diend voor 11 september 1992. Indien men dat wenst
worden de persoonlijke gegevens van degene die een
bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het ver-
zoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het be-
zwaarschrift bij het gemeentebestuur worden inge-
diend.

Datum: 25 augustus 1992.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

WIJZIGINGSPLAN EX-ARTIKEL 11
WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn het bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 1982', voor het perceel Eikenlaan 24 te wij-
zigen.

Het gaat daarbij om het vervallen van het agrarisch
bouwperceel en het van toepassing verklaren van de
overgangsbepaling, categorie 'landelijke woonbebou-
wing'. Een en ander conform de voorschriften terzake
in het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied
1982'.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf vrijdag 28
augustus 1992, gedurende 14 dagen, voor een ieder
ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelij-
ke Ordening c.a. (Koetshuis). Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden hiertegen schriftelijk be-
zwaren indienen bij hun college.

Vorden, 27 augustus 1992.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-W-Video
REPARATIE

Bel Bredeveld;
05752-1000

OP 27-28- 29 AUGUSTUS
Totale leegverkoop van onze
gehele ZOMERCOLLECTIEÜ

5f- i£r 10, - i£r 15,-

20.- ̂  25f-

ZOEK

UIT!!
KOM KIJKEN
EN VERDIEN
VEELGELD

mode voor
het héle gezin

fashion
WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
TERBORG - DIDAM- LICHTENVOORDE

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 JL Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

Nog enkele plaatsen vrij voor de

N AAI LES
Aanvang: 5 oktober 1992

R. Abbink-Zemmelink
Heideweversweg 6, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1410

Gediplomeerd lerares, aangesloten bij de Coöp.
Modevakschool-vereniging 'Danckaerts' U A te Den Haag.

Ook voor uw

TERREIN-AUTO naar

RICTMAN
AUTOBAHDfH

Slotsteeg 18, Hengelo (G.), tel. 05753-2779

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben ? 9
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRE^NDE PRIJZEN MET BEHOUDfAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

AANBIEDING van 15 augustus t/m 5 september:

VLEESPAKKET Vo0r f 10,95 Perkiio

VLEESVEEBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Dit vleespakket wordt diepvriesklaar afgesneden, eventueel verpakt, vanaf 15 kilo.
Vlees gratis aan huis bezorgd.

Voor folder en informatie: IX UO / O»*""" \ éL\j£ (fam. Sasse)

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

voorheen H. DONDERWINKEL

Van oudsher het vertrouwde adres voor al uw
leveringen van zand, grind, grond en korrelmix

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg3-7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 - Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-52924065

Uw bloed

kan

een leven

redden!!

_ Modevakschool

LU? TOOS EISINK
In september starten weer:
knip- en naailessen, zowel

's avonds als overdag, 1 keer
les per 2 weken is ook

mogelijk.
* Fijne Kneepjeskursus

Deze zaï bestaan uit
6 lessen van ca. 2 uur.

* Erkende opleidingen:
— costumière
— coupeuse

(ook herenkleding)
— haute couture.

Voor inl. en opgave:

Tel. 05752-1866
De Doeschot 1, Vorden

Aangesloten bij
modevakschool ,,Haarlem".

Dag/Avond M.A.V.O.
Zutphen

De DAG-AVONDSCHOOL VOOR
VOLWASSENEN — ZUTPHEN

Studie per vak mogelijk.

Informeer naar ons aanbod van nieuwe
cursussen zoals wereldoriëntatie,

kunstgeschiedenis, computerkunde
en conversatie.

Inlichtingen: maandag t/m donderdag 09.00 -12.00 en
19.00-21.00 uur

Leeuweriklaan 17A — 7203 JD Zutphen
Telefoon 05750-17736

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL.: 05440-61308

Zaterdag 29 flug.

ONE SIZE



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 27 augustus 1992

54e jaargang nr. 22

Visser Mode:

In 65 jaar van Manufacturen-
en Confectie-Magazijn naar
een modezaak van allure
Het is deze maand 65 jaar geleden dat de grootvader van de
huidige eigenaar van Visser Mode, de heer H. Elbrink, in
Vorden de opening aankondigde van Manufacturen - en Con-
fect ie-Magazijn H.W. Visser. Dat de tyd bij Visser Mode niet
stil is blijven staan, mag duidelijk /ij n. Zeker gezien de geheel
eigentijdse interieurwijzigingen die het bedrijf de laatste we-
ken heeft ondergaan.

Met name de jeugd is hiermee aan
bod gekomen. Ten eerste is er een
nieuwe Kinderafdeling (vanaf 2 jaar)
gecreëerd met fijne draagbare kleding
van diverse merken die nu nog beter
uitkomen, in frisse kleuren en boven-
dien vriendelijk geprijsd.
Ten tweede staat de nieuwe Jeansaf-
deling bol van de vlotte jeanskleding
met bijpassende blouses, sweatshirts,
jacks en pullovers. Onder andere het
oudste jeansmerk, Lee, komt hier
goed uit de verf in de aan deze tijd
aangepaste inrichting.
De nieuwe dames- en herenkollekties
zijn in dit jubileumjaar nog mooier
als voorheen en zijn goed op elkaar

afgestemd, zowel qua kleuren en des-
sins, als het gebruik van materialen.
Om het jubileum en de heropening
van de zaak te vieren staat u van
woensdag 2 september tot zaterdag 5
september een sfeervolle ambiance te
wachten met een aantrekkelijke jubi-
leumaktie en natuurlijk een heerlijke
kop koffie met wat lekkers erbij.
Voor diegenen die overdag niet in de
gelegenheid zijn, is Visser Mode ook
op woensdag-, donderdag- en vrij-
dagavond open.

U vindt Visser Mode in Vorden aan
de Burg. Galleestraat 9, maar ach, na
65 jaar is dat ruimschoots bekend.

Zwembad 'In de Dennen'
langer open
Het bestuur van de vereniging zwem- en recreatiebad 'In de
Dennen' heeft in overleg met het badpersoneel besloten het
bad nog een week langer open te houden. Dat betekent dat het
bad nu haar poorten sluit op zondag 6 september.

Wel zijn de openstellingstijden wat
aangepast, d.w.z. dat het bad tussen
de middag op de werkdagen is geslo-
ten, behalve bij mooi zomerweer.
Met deze verlenging van een week
gaan ook de zwemlessen langer door
en sluiten daardoor beter aan op de
binnenbaden die straks hun poorten
weer gaan openen.

Rekord deelname en bezoek
diplomazwemmen

Meer dan 250 ouders, opa's en oma's
etc. omzoomden het zwembad 'In de
Dennen' om getuige te zijn van het
diplomazwemmen. Het bad was voor
die gelegenheid sfeervol aangekleed.
Er werd afgezwommen voor alle
zwemdiploma's. In totaal namen 69
kandidaten deel die allen met goed
gevolg slaagden. Voor het diploma A
slaagden 17 personen; 10 voor 'B';
14 voor het basiszwemdiploma; 6
voor zwemvaardigheid II en 8 voor
zwemvaardigheid III.

De verrichtingen werden gadegesla-
gen door een aantal bestuursleden
van 'In de Dennen'. Namens de
N.R.Z. (Nationale Raad Zwemdiplo-
ma's) was de heer Geert Wijnholts
aanwezig. De examen- en beoorde-
lingscommissie bestond uit mevr.
S.H. Sonneveld-Schouten en de heer
M. Westerik, die beiden deze exa-
mens begeleidden.
Het laatste diplomazwemmen zal
plaatsvinden op zaterdag 5 septem-
ber. Het proefzwemmen vindt plaats
op woensdag 2 september. Vrijdag 28
augustus is er diplomazwemmen
voor volwassenen die dan kunnen af-
zwemmen voor hun basisdiploma.
De geslaagden van deze zaterdag-
morgen 22 augustus werden met het
behaalde resultaat gefeliciteerd door
chef-badmeester Martin Westerik en
namens het zwembadbestuur door de
heer Van Vleuten.
Namens de N.R.Z. werd het woord
gevoerd door Geert Wijnholts, sta-
flid-coördinator en eindverantwoor-
delijk voor de opleidingen en het di-

Weekend

Runderragout met tuinkruiden
Bij de runderragout kunt u heel goed een Italiaanse pasta, bijvoorbeeld taglia-
telle, of drooggekookte rijst opdienen. Sperzieboontjes, doperwtjes en peultjes
smaken er goed bij.

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram riblappen. Voorts heeft u nodig: l
ui, l teentje knoflook, bloem, laurierblad, 6 takjes bladselderij, l takje verse
tijm, l ei, 4 eetlepels room en peterselie, kervel (eventueel uit potje of blikje)
en voorjaarsuitjes of bieslook. Maak het vlees droog met keukenpapier.
Snijd het in dobbelstenen (ca. l '/2cm.). Verhit in een pan met dikke bodem
50 gram boter en 2 eetlepels (olijOolie. Bak de stukken viees er snel aan alle
kanten bruin in.
Temper de warmtebron en voeg er de gesnipperde ui en ragfijn gehakte
knoflook aan toe. Schep alles goed om. Strooi er wat zout en peper en
daarna l eetlepel bloem door een zeefje over. Schep opnieuw alles goed om.
Schenk er daarna zoveel kokend water (of warme bouillon) bij tot het vlees
net onder staat. Voeg laurierblad, bladselderij en tijm (bij voorkeur samen-
gebonden met een draadje) toe. Leg het deksel op de pan en laat alles
gedurende 2 tot 2!/2 uur heel zachtjes stoven. Schep de inhoud van de pan
van tijd tot tijd even om. Verwijder, nadat u geconstateerd heeft dat het
vlees volkomen gaar is, het kruidenboeketje. Roer 2 eetlepels fijngehakte
peterselie, l theelepel fijngehakte kervel en 3 eetlepels gesnipperde voor-
jaarsui of bieslook door de inhoud van de pan. Roer in een kommetje het ei
en de room los. Roer er 4 eetlepels hete saus door en schenk het mengsel bij de
inhoud van de pan. Roer alles heel goed door en neem onmiddelijk daarna
de pan van de warmtebron. Blijf er nog 20 a 30 seconden in roeren. Proefde
saus en voeg naar eigen smaak nog wat zort, peper uit de molen en wellicht
enige druppels Worcestershire saus aan toe.
Bereidingstyd: ± 20 minuten
Energie per portie: ± 1765 kJ (420 kcal)

plomazwemmen in Noord-Neder-
land.
Hierna reikte de heer F. Hogenkamp
de zwemdiploma's uit. Dit zijn:
Diploma A: Marloes Beek; Pim
Brouwer; Kim Draayer; Dennis en
Kim Eykelkamp; Krista Franken;
Annelies Letterman; Stanley Muller;
Joost Pelgrum; Marjolein Pennings;
Kelly en Radboud Peters; Gerjan
Stokkink; Thierry v.d. Waals; Ronnie
de Wit; Micheal van Dorsten en Joy-
ce Krajenbrink.
Diploma B: Hetty v.d. Berg; Michiel
van Dorsten; Jacobus Kemna; Harry
KI. Gotink; Chantal Krajenbrink;
Sanne Louise Mullink; David Laug-
ton; Robin Pennings; Stephanie Fre-
derieke te Vaarwerk; Levi Wentink.
Basisdiploma: Bas en Lies Brouwer;
Wencke Eykelkamp; Michiel Gudde;
Sandra Hummelink; Lindy Lubbers;
Lesly Muller; Antoine, Marielle en
Rowena Peters; Hanneke Stokkink;
Laurie Wentink; Barbara Winkeler en
Beitske Aartsen.
Zwemvaardigheid I: Tim Elbrink;
Robert Fransen; Jeroen en Marco
Helmink; Richard en Suzanne Hum-
melink; Anouk en Kim Huurneman;
Annemiek van Vleuten; Bart en Wou-
ter Pelgrum; Nienke te Vaarwerk; Da-
niel en Dominique Wirjkeler.
Zwemvaardigheid II: Floor Brus;
Sanne Elbrink; Marije Gudde; Ma-
rian van Vleuten; Alvin en Lonneke
Wentink.
Zwemvaardigheid III: Marianne Ey-
kelkamp; Wouter Gudde; Rianne
Lubbers; Davy Scheers; Annika
Scholtz; Barbara te Vaarwerk; Irene
Hummelink en Karlijn te Vaarwerk.

Open Dag
boomkwekerijen
In het kader van de landelijke open
dag op zaterdag 29 augustus bij boe-
ren en tuinders, kunt u in deze regio
ook tere^A bij twee Vordense
boomkwekers, te weten de fa. Lucas-
sen Boomkwekerij aan de Ganzen-
steeg 6 v/aar hoofdzakelijk in pot ge-
kweekt wordt en boomkwekerij M.G.
Spiegelenbgje b.v., Oude Zutphense-
weg 5a, V^PI bomen, heesters, coni-
feren en boompjes voor de kleinere
tuin gekweekt worden.
Het is zeer de moeite waard om eens
achter de schermen te kijken wat er
zoal gebeuren moet om een contai-
nerplant of boom te kweken. (Zie ook
advertentie.)

Fietsvierdaagse
Aan de fietsvierdaagse welke Jong
Gelre de afgelopen dagen organiseer-
de hebben in totaal 180 personen
deelgenomen. Vergeleken bij vorig
jaar beduidend minder. De oorzaak
hiervan is dat de scholen inmiddels
zijn begonnen, waardoor er minder
jeugd aan de tocht heeft meegedaan.
Het administratiekantoor De Regt,
Bloemendaal en Wiegerinck stelde
een beker beschikbaar voor de groot-
ste deelnemende groep. 'Hackfort'
werd winnaar met 31 personen.

Swim Jogging/
Trimzwemmen
'In de Dennen'
Vrijdagavond 28 augustus is er na af-
loop van het diplomazwemmen in het
zwembad 'In de Dennen' in de kanti-
ne een gezellig samenzijn gepland.
Dit geldt voor alle vaste baantjes
zwemmers(sters) en Swim Joggers
die' dan tevens de medailles krijgen
uitgereikt voor de verschillende sei-
zoenafstanden.
Deze aktiviteit die voorheen altijd in
de ochtenduren plaatsvond is nu ge-
koppeld aan het afzwemmen voor
volwassenen. Het bestuur en perso-
neel van 'In de Dennen' rekent op een
goede respons met een geslaagde
avond als afsluiting met haar vaste
zwemgroepen. Ouders van kinderen
van de zwemles zijn uiteraard ook
welkom op deze avond.

HVG af d. Dorp
Op donderdagmiddag 3 september
houdt onze vereniging haar jaarlijkse
fietstocht. Voor leden die, om welke,
reden dan ook, hieraan niet kunnen
deelnemen wordt een spelmiddag
georganiseerd in 'De Voorde'.

Rekreathlon en
spelinstuifvoor de
jeugd
Zaterdagmiddag 5 september wordt
het zwemseizoen voor de jeugd fees-
telijk afgesloten met een spelinstuif
en een rekreathlon rondom het zwem-
bad. Er zijn verder tal van nevenakti-
viteiten. Het zwemseizoen wordt af-
gesloten met een open dag op zondag
6 september.

Verloren en
zoekgeraakte
voorwerpen
zwembad
Het zwemseizoen is bijna ten einde.
In deze zomermaanden is er nogal
wat zoek geraakt en achtergebleven
op het zwembad. Het badpersoneel
zal hiervan gaarne worden verlost en
verzoekt een ieder die wat kwijt is ge-
raakt het bad te bezoeken. Dit kan tot
6 september tijdens de openingstijden
van het bad.

dagboeK.
^—' Over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Hebt u een hobby?

De meeste mensen zullen op die
vraag een bevestigend antwoord ge-
ven. Wie veel vrije tijd heeft, wil die
graag zinvol besteden. De een schil-
dert, een ander fokt konijn^fcen weer
een ander is gek op hancSKrken of
spaart postzegels. Meestal is het zo,
dat je steeds meer wilt weten over
zo'n onderwerp. Je neemt een abon-
nement op een hobbyblad of orobeert
boeken in je bezit te krijg^fcj/aaruit
je kunt leren van de ervarir^van an-
deren.

We willen niemand tegenhouden om
hobbyboeken te kopen; uw boekhan-
delaar wil u in dit opzicht graag van
dienst zijn. Maar er is nog een plek
waar u veel te weten kunt komen over
uw hobby. Dat is - u raadt het - de
bibliotheek. U hoeft alleen maar aan
een van de medewerksters op te ge-
ven voor welk onderwerp u belang-
stelling hebt en in de meeste gevallen
wordt u afgeleverd op een plek waar
de boeken van uw hobby staan.

Er zijn rijen boeken over de natuur,
over handwerken, er zijn kunstboe-
ken, reisgidsen, boeken over compu-
terprogramma's, puzzelboeken en
noemt u maar op. Bijna over elke on-
derwerp is er wel een boek of zijn er
meer boeken. Er zijn zelfs mensen die
al snuffelend in al die hobbyboeken,
een nieuwe hobby ontdekken. En wie
ook nog even rondkijkt in de leeszaal
vindt daar tussen de tijdschriften een
groot aantal hobbybladen, die rustig
kunnen worden bekeken (tussen twee
haakjes: wie in een tijdschrift een on-
derwerp vindt dat bijzonder interes-
sant is, kan er a la minute in de biblio-
theek een fotokopie van maken. Bij
boeken is dat meestal niet nodig want
die kun je - als je lid bent - gewoon
lenen.

En als u nu een bepaald hobbyboek
op het oog hebt dat op dat moment
uitgeleend is of niet in de collectie
voorkomt? Geen nood. Als het is uit-
geleend kunt u het reserveren zodat
het voor u beschikbaar komt als het
weer wordt ingeleverd. En als het niet
in de collectie van de bibliotheek
voorkomt kan het voor u worden aan-
gevraagd bij een collega-bibliotheek
of de provinciale centrale. Dat reser-
veren of aanvragen kost één gulden
en daarvoor krijgt u nog een kaartje
thuis als het boek voor u beschikbaar
is.

U ziet: ook hobbyisten worden in de
bibliotheek op hun wenken bediend.
En dat kan een reden zijn om - als u
dat nog niet bent - lid te worden van
de Vordense Openbare Bibliotheek
om zo, voor een paar tientjes per jaar,
nog meer van uw hobby te genieten.

Boekanier

Kanker-
bestrijding zoekt
collectanten
De jaarlijkse collecte van de Neder-
landse Kankerbestrijding/Koningin
Wilhelmina Fonds wordt dit jaar ge-
houden van 31 augustus tot en met 5
september. Motto van de collecte is: '
'n Beter leven voor kankerpatiënten'.
De Nederlandse Kankerbestrijding
gaat de komende jaren naast haar in-
zet voor kankeronderzoek en voor-
lichting, meer aandacht besteden aan
patiënten en hun familie.
Collecteren voor deze organisatie be-
tekent een daadwerkelijke bijdrage
aan het verwezenlijken van de doels-
telling van de Kankerbestrijding.
Wilt u zich als vrijwillige medewer-
ker voor de kankerbestrijding inzet-
ten, bel dan direct naar: A. de Vries-
Sijtsema, Hoetinkhof 51, Vorden, tel.
05752-1941.

Reanimatiecursus
Binnenkort start in Vorden "eer de
cursus hartmassage en mond-op-
mond-beademing. De cursus duurt
drie avonden, er zal zowel aan theorie
als aan praktijk aandacht worden be-
steedt. De organisatie van de reani-
matiecursus wordt verzorgd door de
'Vrienden van de hartstichting',
kring Lochem.

Ook zullen ex-cursisten een oproep
krijgen voor een herhalingsavond in
september. De cursus wordt gegeven
door R. te Vaarwerk, erkend instruc-
teur elementaire reanimatie van de
Nederlandse Hartstichting.

Belangstellenden kunnen zich mel-
den bij mevr. M. Lammers van Bu-
ren, tel. 05730-53039. Via de kring
Lochem kunnen er ook reanimatie
cursussen verzorgd worden voor be-
drijven, verenigingen, clubs e.d.

Jan Wolbrink koning
Oranjefeest Wichmond-
Vierakker
Onder zeer grote belangstelling werd zaterdagavond de feest-
week in Wichmond door de nieuwe voorzitter, dhr. H. Riet-
man, officieel geopend. In zijn openingswoord werd iedereen
hartelijk welkom geheten op het jaarlijkse Oranjefeest, dit
jaar voor de 73e keer georganiseerd.

Het Oranjefeest dat men kan vieren
door de inzet van de hele gemeen-
schap, denk o.a. aan de vele uren
werk die de praalwagens met zich
meebrengt, aan de tuinverlichting in
het dorp, en niet te vergeten de bijdra-
gen uit de gemeenschap voor de kin-
derspelen.
'We vieren Oranjefeest ter ere van
Hare Majesteit de Koningin, wij wen-
sen haar vanaf deze plaats, met haar
gezin, veel wijsheid en gezondheid
toe', aldus de voorzitter.
'Ook welkom aan de muziekvereni-
ging Jubal, het Oranjecomité heeft
een speciale band met Jubal; een
Oranjefeest zonder de muziekvereni-
ging zou ondenkbaar zijn', vervolgt
de voorzitter.
Voor het feit dat Jubal niet erg in de
stemming was om de hele avond het
feest muzikaal op te luisteren kwam
door het overlijden van hun
beschermvrouwe Baronesse van
Voorst tot Voorst, en zich na het spe-
len van het Wilhelmus en de serenade
aan het oude koningspaar dan ook te-
rugtrok, had het oranjecomité alle
waardering.
Ook werd door de voorzitter Gerrit
Garritsen nog bedankt, die 45 jaar in
het comité werkzaam was, de laatste
jaren als voorzitter.
Hierna was voor het eerste schot op
de vogel, de beurt aan de oude ko-
ning, dhr. Gerrit van Til. De spelen
die net begonnen waren werden even
onderbroken door een hevige regen-
bui, maar na deze korte onderbreking
ging het feest weer zijn gewone gang.
Van de 101 personen die probeerden
de vogel van zijn plaats te krijgen
bleek dhr. Jan Wolbrink de beste
schutter te zijn. Hij, die de hele avond
de deelnemers opriep en aanmoedig-
de, mag zich dit jaar koning noemen
van het Oranjefeest 1992. Hij koos
zijn echtgenote Wilma als koningin.

Verdere prijzen waren voor: Kop -
Henk Meulenbrugge; L. vleugel -
Frans Nijenhuis (HZ); R. vleugel -
Eppo Luvrei en de staart was voor B.
ter Bogt.
Vogelgooien werd Koningin: Andrea
Wolbrink; Kop - Lucie KI. Gotink;
Staart - Willie Pardijs; L. vleugel -
Rita Stoltenborch; R. vleugel - Gracia
KJ. Lenderink.
Kegelen dames: 1. Willie Pardijs, 50
pt.; 2. Joke ter Bogt, 45 pt.; 3. Hennie
Steege 43 pt.
Kegelen heren: 1. Jan Hammers, 35
pt.; 2. Derk Steege 34 pt.; 3. Frans
Hilge, 30 pt.
Schieten vrije baan: 1. H. Gr. Roes-
sink 36 pt.; 2. H.E. Rietman 36 pt.; 3.
J. Rietman 35 pt.; 4. B. Helmink 35
pt.

Na de spelen werd het feest nog nage-
vierd in de feesttent met medewer-
king van het dans- en showorkest
'Golden Silence' waar van veel ge-
bruik werd gemaakt.
Deze eerste avond van de feestweek
is zeer geslaagd.
Zondagmiddag kwamen er 316 per-
sonen aan de start voor de traditionele
orienteringsrit. De organisatoren
hadden weer een zeer mooie route
uitgezet door de bosrijke omgeving
van Wichmond, Vorden en Vierak-
ker.
Bij de Boggelaar werd de rustpauze
gehouden om de deelnemers even de
benen te laten strekken en hun dorst
te lessen.
Verdere hoogtepunten in de feest-
week zijn nog: woensdagavond 26
aug. wielerronde; donderdag 27 aug.
bejaardensoos; vrijdag 28 aug. kin-
derspelen; zaterdag 29 aug. de grote
feestelijke optocht met 15 praalwa-
gens. Dit mag u niet missen. Tevens
is er deze week nog de tuinverlichting
tot en met a.s. zondag.

Modecentrum Teunissen
sfeervol het najaar in
Modecentrum Teunissen in Ruurlo maakt zich op voor het
nieuwe najaarsseizoen 1992-1993. In de sfeervolle winkel is nu
al een goed beeld te krijgen van wat er zich in de komende
maanden zoal afspeelt in de internationale modewereld.

De kleuren zijn enerzijds gestemd, in
verschillende grijstinten, beiges en
zwart, gecombineerd met anderzijds
fris rood en zachte pastels. Veel aan-
dacht is er voor de pullovers.
Zowel voor de vrouw als de man is er
een grote kollektie in prachtige warme
pullovers en vesten, perfect passend op
pantalons en voor de dames natuurlijk
ook de ski-broek, de legging en natuur-
lijk de rokken.

Zoals altijd besteedt Modecentrum
Teunissen veel aandacht aan een kol-
lektie voor speciale gelegenheden. Top-
mode merken zoals Fink, Frankenwal-
der en Sandy staan garant voor prachti-

ge combinaties voor bijvoorbeeld uw
25- of 40-jarig huwelijksfeest of voor
de trouwpartij van uw zoon of doch ie r.
Voor de sportievere dracht heeft M.xie-
centrum Teunissen o.a. voor u in hu i s
de merken Ravens, Taifun en na tuur l i jk
Essentio.
Nieuw in de collectie is het merk Seda,
voor rokken met een perfecte pasvorm
doordat deze rokken zonder band wor-
den gemaakt. En natuurlijk ontbreken
de rokken van Hammer niet.
U kunt gerust komen kijken, want de
collectie mag gezien worden. Daarom
hq,udt Modecentrum Teunissen volgen-
de week zaterdag haar Openhuis met
Modcshows.



Zondag 30 augustus naar de Jaarbeurs in Utrecht

MEUBELS KIJKEN OP
'DAG VAN HET WONEN'
De Internationale Meubel-
beurs in Utrecht, die dit jaar
van zondag 30 augustus tot
en met woensdag 2 septem-
ber wordt gehouden, wordt
de laatste jaren traditioneel
geopend met de 'Dag van het
wonen'. Op die eerste beurs-
zondag staan de deuren ook
open voor de consument,
voor u dus. Lekker een dagje
meubels kijken en informa-
tie opdoen.

Want je inrichten is tegen-
woordig heel wat ingewik-
kelder dan vroeger. Maar
ook veel leuker en spannen-

der. Onze grootouders
kochten een compleet
ameublement voor de eet-
kamer en een van A tot Z
inrichting voor het slaapver-
trek. En een bankstel 'uit
één stuk'. Wij willen wel een
bank, maar dan niet met
fauteuils van 't zelfde erbij.
En het slaapkamerameuble-
ment stellen we ook liever
zelf samen. We kopen een
bed zus en een kast zo.

We richten ons huis steeds
vaker stukje bij beetje in.
Gaan uit van een paar mooie
(familie)stukken en bouwen
zo stap voor stap ons inte-
rieur op. Maar deze wijze
van inrichten vergt veel tijd

en creativiteit. Meubel-
showrooms bekijken, woon-
tijdschriften doorbladeren,
beurzen bezoeken. Op de
'Dag van het wonen' in de
Jaarbeurs in Utrecht kunt u
uw hart ophalen. Niet alleen
aan meubels in alle stijlen,
modellen en uitvoeringen
voor het hele huis, maar er is
dit jaar ook veel te zien op
het gebied van verlichting en
woondecoratie.

Meubelprijzen
En u kunt er de inzendingen
van ontwerpers voor de Ne-
derlandse Meubelprijzen
1992 bekijken. Deze exposi-

tie is opgesteld in de Marij-
kehal. U vindt de weg er
naar toe vrijwel vanzelf. Al-
lerlei gevestigde en aanko-
mende ontwerpers sturen
hiervoor werk in. Naast
meubelen die iedereen zo in
zijn huis zou willen zetten,
zijn er ook altijd allerlei ex-
perimentele stukken en
grappige bedenksels. Heel
leuk om eens te zien welke
ideeën jonge - vaak nog stu-
derende - ontwerpers over
het interieur van vandaag en
morgen hebben. Kortom, te
bekijken valt er genoeg op
de 'Dag van het wonen'.

De Dag van het wonen (van

Een van de genomineerde inzendingen voor de mcuhclprijzen van vorig jaar.

10.00 tot 18.00 uur) wordt ge-
houden op zondag 30 augustus
aanstaande in de Jaarbeurs in

Utrecht. De toegangsprijs be-
draagt ƒ 10.- per persoon. Met
de bon op deze pagina krijgt u

op de entreeprijs een reductie
van ƒ 2.50. Kinderen tot 12 jaar
hebben gratis toegang.

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie '92.

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

DRUKKERIJ
WEEVERS

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

AGENTSCHAP WARNSVELD: AGENTSCHAP HENGELO (G):

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

f»
DREIUMME 45 - WARNSVELD

TELEFOON 23269

AGENTSCHAP RUURLO:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 72»lA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX Ü5752-1086

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Drogisten] - Parfumerie - Schoonheidssalon

marianne
Felix Takkenkamp

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

AGENTSCHAP STEENDEREN:

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT3- 7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398

AGENDA
AUGUSTUS:
25 t/m 29 Volksfeest Wichmond, op-

tocht, kermis, wielerronde
26 Touwtrektoernooi Medler
26 Welfare, handwerken de Wehme
26 Lindese molen, verhalen
27 Bejaardenmiddag Vierakker-

Wichmond, Ludgerusgebouw
27 Bejaardenkring, Dorpscentrum
27 VW, bezichtiging kasteel Vor-

den
28 SWOV, Open Tafel de Wehme
29 W Vorden, voetbaltoernooi
30 Clubhuis Medler, touwtrektoer-

nooi'
30 HSV de Snoekbaars, vïswedstrïj-

den senioren
30 RK Kerk Kranenburg, tentoon-

stelling 125 jaar Kerkelijk Leven
31 VVV, bezichting kasteel Vorden

SEPTEMBER:
3 HVG dorp, Fietstocht, 's middags

vanaf de kerk
5 Jong Gelre, klootschiettoernooi

't Zwaantje
7 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, kegelen
7 VVV, bezichtiging Kasteel Vor-

den
9 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen 'de Grolsche Hofzangers'
9 Welfare, Handwerken, de Wehme

10 Bejaardenkring, Dorpscentrum
12 Open Monumentendag
13 VAMC, Herfstrit, café Eykel-

kamp
13 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd
14 VVV, bezichtiging Kasteel Vor-

den
15 KPO, dhr. J. ter Beek, lezing
15 KPO Vierakker, Keuringsdienst

van Waren

15 NCVB, Fietstocht AVIKO
15 NCVB, ds. H. Westerink
16 HVG dorp, Zuivelavond
17 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, fietstocht
19 Open Dag, Gemeente Vorden
19 WNF, Natuurwandeling 'den Bra-

mel'
20 Fietsoriënteringsrit, Lindens

Volksfeest
21 VW, bezichtiging Kasteel Vor-

den
22 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, agrarische commissie
23 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, koffie-ochtend
23 Welfare, contactmiddag 'de Weh-

me'
24 Bejaardenkring, Dorpscentrum
24/25/26 Lindens feest
25/26 Linde's Feest
26 Trimclub Kastelentrimloop
27 VRTC, Herfsttoertocht, de Her-

berg
28 VW, bezichtiging Kasteel Vor-

den

OKTOBER:
l Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, doemiddag
4 'de Snoekbaars', seniorwedstrijd
7 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, quilten
8 Bejaardenkring, Dorpscentrum

10 Kastelenwandeling DWK, Dorps-
centrum

11 'de Snoekbaars', koppelwedstrijd
13 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, weerstation Tolkamer
14 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, lezing
15 'de Vogelvriend', ledenvergade-

ring
17 'de Snoekbaars', IJsselwedstrijd
20 NCVB, dia's
20 KPO Vierakker
20 KPO Huidverzorging

20 Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen, Aviko

21 HVG dorp, thema-avond
22 Bejaardenkring, reisje
23 GMvL, Jong Gelre, Ned. Bond

van Plattelandsvrouwen, feest-
avond

24NKEnduro
25 Openstelling' de Wiersse'
25 'de Snoekbaars ',snoekwedstr ij d

L.R.enP.C.De
Graafschap
Bij het op zaterdag 21 augustus ge-
houden concours hippique voor paar-
den in Hummelo waren weer een aan-
tal amazones van De Graafschap suc-
cesvol. Miriam Buter behaalde met
haar paard My Blue Heaven in de
B-dressuur een Ie en een 3e prijs met

129, respectievelijk 125 punten. Els-
beth Bannink-Groot Enzerink be-
haalde in de B-dressuur met haar
paard Gea een 2e prijs met 127 pun-
ten.

In de klasse L2-dressuur behaalde
Martine Rutting met Erasmus een 2e
prijs met 128 punten en Susan Groot
Jebbink met Efanie een 5e prijs,
eveneens met 128 punten.

Eventjes je eigen douche aanleggen? Ook dan is:

SCHOON WA1
BROODNODIG

Er zijn ernstiger feiten. Zonder schoon water kan geen mens leven:
• slecht water veroorzaakt 80% van alle ziekten in ontwikkelingslanden;
• jaarlijks sterven 4 miljoen kinderen onder de vijf jaar aan een diarree-

besmetting;
• in India en Afrika dreigen miljoenen mensen door watergebrek te sterven.
Simavi heeft daar direct mee te maken.
Uw hulp en belangstelling is noodzakelijk.

Graag sturen wij u ons Wereld Water-boekje. Over wat water betekent in
ontwikkelingslanden, water in Nederland, de
vele raadsels rondom oerstof water etc. Bel,
zend een kaartje of brief naar ons adres.

VOOR MEDISCHE HULP IN ONTWIKKELINGSLANDENSIMAVI
Telefoon: (023) 31 80 55 - GÜ ) 300100 - Spruitenbosstraat 6, 2012 LK Haarlem

Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

Lezers van dit blad krijgen bij inlevering van deze
ingevulde bon een korting van f 2,50 op de normale
entreeprijs van f 10,- p.p. *•?
Bon geldig voor 2 pers. \J

JAARBEURS
UTRECHT/HOUAND

naam-. _

adres-. -

plaats: —

R E D U K T I E - B O i



/&UADHODM,
waterbedden

Éénmalige aanbieding...
SHOWROOMMODELLEN TEGEN

BODEMPRIJZEN!
Gratis plaatsen, volledige garantie

L U B B E R S WOONWINKEL
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286 Maandagmorgen gesloten, vrijdag koopavond.

ECHNISCH INSTALLAT BEDRIJF

REULING
VORDEN

SLAGMAN
TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?

Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!

Het moet mooi en feestelijk worden?

Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Posters

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250AAVoi(k;n
Telefoon 05752-101 O

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Vereniging
EHBO Vorden

Bij voldoende deelname
starten wij in oktober weer

met een cursus voor het
eenheidsdiploma E.H.B.O.

Inlichtingen en/of opgave:

A. Gotink,
Hoetinkhof 95, Vorden,

Tel. 05752-3564.

DISCO vi ;RVOE

JONG GELRE organiseert haar 7e

KLOOTSCHIET-
TOERNOOI

voor bedrijven, verenigingen, straten, buurtschappen etc.,

uit de gemeente Vorden.

Er kan in 4 klassen worden deelgenomen:

- HEREN

- DAMES

— GEMENGD (max. 2 heren)

— JEUGD (t/m 14 jaar)

Per team max. 1 persoon lid van AKF of NKF.

Voor inlichtingen en inschrijving:

André Knoef

Erna ten Pas

Karin Boers

tel. 05752-6506

tel. 05753-3420

tel. 05752-2857

Opgave gaarne voor 1 september a.s.

Elk team ontvangt nadere gegevens over aanvang en

startplaats.

DE WINTERREISPROGRAMMA'S
ZIJN BINNEN!

BOE;K
WIN' iRVAKAN

RABOBANK

Rabobank tS

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - - Tel. 05752-3228

UITSLAG VERLOTING
V.V. VORDEN

Ie
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
lle
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
pr.i j s
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

Prijzen af te ha

5235
4820
5513
5483
1076
3687
0129
3878
2375
2354
5990
4620
6421
0032
5358
2388
0110
0169
3529
5692
7220
7202

23e
24e
25e
26e
27e
28e
29e
30e
31e
32e
33e
34e
35e
36e
37e
38e
39e
40e
41e
42e
43e
44e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

6991
5449
6000
7567
2670
1949
7506
4505
6928
5446
3526
6285
2359
2244
3698
7949
1700
5826
3643
6356
6815
1278

'enbij de Hanekamp 2 1 of de Hanekamp 3 .

Maar ook vaatwassers, droogtrommels, alles op het gebied
van beeld en geluid en klein huishoudelijke apparatuur tot
en met schotelantennes aan toe. Een kompleet assortiment
van de beste merken. In onze winkels staat service hoog in
het vaandel geschreven. Onze eigen reparatie afdeling
speelt een belangrijke rol om optimale service te verlenen.
Verkoop, plaatsing en reparatie: alles onder één dak.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

De grootste keuze in

KERAMISCHE
WAND- en VLOERTEGELS

vindt U bij:

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9 00 17 30 uur
zal van 9.00-15 00 uur

ri). van 9.00 20 30 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 Vorden tel 05752-3278 (industrieterrein)



De zomervakantie zit er voor de meesten al wel op. Het vereni-
gingsleven gaat weer beginnen, zo ook bij de plattelandsvrou-
wen. En wel op woensdag 9 september.

Men start met een vrolijk programma
verzorgd door 'De Grolsche Hofzan-
gers' uit Groenlo. De aktiviteiten tot
aan de kerst zijn als volgt:
Woensdag 14 okt.: Smitt-Tak met een
lezing en film over Smitt Internatio-
nale Bergers op zee.
Woensdag 11 nov.: de heer Hazewin-
kel uit Eibergen verzorgt een Achter-
hoekse avond.
Woensdag 16 dec.: Kerstfeest ver-
zorgd door eigen leden. Deze avon-
den worden in 'De Herberg' gehou-
den.
Koffie-ochtend en -middag:
Woensdag 23 sept.: Koffie-ochtend
in het Dorpscentrum, 't Stampertje.
De heer Bijlsma uit Apeldoorn wil
ons dia's vertonen over Roemenië.
DinsdagS jan. 1993: Nieuwjaarskof-
fiemiddag in het dorpscentrum, 't
Stampertje.
Vrijdag 23 okt. is de jaarlijkse feesta-
vond van de GmvL, Jong Gelre en de
Plattelandsvrouwen. Er wordt een re-
vue ten tonele gebracht.

Reisjes: agrarische commissie op 22
sept. naar de proefboerderij en prak-
tijkschool 'Hans Riswick' in Kleef.
En een orchideënkwekerij. Vertrek
vanaf de Uitrusting in Eefde. Opgave
bij mevr. Harmsen voor 4 sept., tel.
1343.
17 sept.: Fietstocht naar Ruurlo.
Halve dagtocht op dinsdag 13 okt.
naar het weerstation in Tolkamer.
20 Okt. gaat men weer naar de Aviko
in Steenderen.
Kerstmarkt: Dinsdag l dec. gaat men
naar Vreeman Intratuin in Lochem.

Het kegelen begint weer op l sept. 's
middags bij 'De Boggelaar'. Voor in-
lichtingen en opgave voor het kege-
len en de reisjes/excursies kan men
terecht bij mevr. Koning, tel. 6838.
De volksdansgroepen beginnen weer
op 3 sept. en de leeskring weer op 21
sept.
Cursussen: Engels - mevr. De Ridder
wil bij voldoende deelname een be-
ginnerscursus starten. Datum: 22
sept.
Handwerken o.l.v. Gré Schut. De eer-
ste les is op 28 oktober en niet op 14
okt., zoals in het boekje staat ver-
meld. Handwerken o.l.v. Henny Kap-
per. Ze wil met een kruissteektech-
niek assissi beginnen op 27 okt. bij
mevr. Lenselink aan de Molenweg.
Quilten: o.l.v. mevr. V. Zeyts. 6 Les-
sen, te beginnen op 7 okt. in het
Dorpscentrum.
Doemiddag o.l.v. Stien Sueter. Op l
okt. in het Dorpscentrum: lampekap-
pen maken.
Doemiddag 26 nov. in het Dorpscen-
trum. Kerstkaarten maken. Techniek
'Zandschilderen'. Voor alle cursus-
sen en doemiddagen kunt u zich op-
geven bij mevr. Lenselink, tel. 1019.
De cursus veiligheid en gezondheid
begint de eerste keer op 8 okt. in ge-
bouw 'De Triangel' in Leesten. Op-
gave voor 4 sept. bij mevr. Harmsen,
tel. 1343.
Themadag op 25 nov. in Ruurlo over
het onderwerp Producent/Consu-
ment. In januari start er een cursus
zuivelprodukten maken. Voor deze
beide dagen kan men inlichtingen
krijgen bij mevr. Harmsen, tel. 1343.

Circus Bavaria

Een ders dagen rolt een bonte kara-
vaan uw woonplaats binnen. Het zijn
de wagens van Circus Bavaria dat een
aantal voorstellingen zal geven in de
regio. In de colonne bevinden zich
naast de woon- en pakwagens ook een
mobiel kantoor, een keuken, een was-
salon, een werkplaats en de verblijven
voor de levende have.

Circus Bavaria heeft dit seizoen een
internationale keur aan artiesten we-
ten aan te trekken. O.a. uit België,
Frankrijk, Duitsland, Marokko en
Mexico. Dit kleurrijke gezelschap
bezoekt dit jaar in acht maanden tijd
zo'n 150 steden en dorpen zowel in
België als in Nederland.
In de intieme tent is plaats voor 450
bezoekers die een twee uur durend
programma boordevol afwisseling
zullen gaan zien. Er zijn goede zit-
plaatsen rond de piste zodat iedereen
gezellig van dichtbij het cireusspekta-
kel kan meemaken.
De voorstelling biedt dit jaar een
breed scala aan bijzondere en geva-
rieerde circusacts. Nieuw in het pro-
gramma zijn de Hamido Brothers

met hun spectaculaire evenwichts-
kunsten op de fiets, een nummer
waarbij menigeen de adem zal in-
houden. Naast zinderende spanning
natuurlijk ook dolle pret met de be-
hendige matrozen Chico en Ritchie
die steeds iedereen weer versteld
doen staan met hun elastische licha-
men.
Uit Frankrijk komt mademoiselle
Cecile die de kunst van het jongleren
op zeer charmante wijze vertolkt.
Waarlijk sensationeel is de Noord-
Afrikaanse acrobaat Riffi Lopez Car-
dozo, flic-flacs en salto's in hoog tem-
po en zeer temperamentvol gepre-
senteerd. En dan natuurlijk de
clowns die in geen enkel circuspro-
gramma mogen ontbreken. Dolle
pret dus als we clown Chico zien goo-
chelen. Maar clown Kikki maakt het
dit jaar nog bonter, hij zal een douche
gaan nemen in de circuspiste!
En eveneens nieuw in het program-
ma aan de trapeze, halsbrekende toe-
ren van Johnny the sailor.
Ook de dressuur van verschillende
dieren krijgt in dit veelzijdige pro-
gramma volop de aandacht. Miss

Malikka presenteert haar pony in
vrijheidsdressuur. Los Jalicos bren-
gen een wervelende Mexicaanse
show met gedresseerde honden van
verschillende rassen. Onder vrolijke
Tirolerklanken brengen Heidi &
Mitzi hun enthousiaste dwerggeitjes.
Chico laat tussendoor nog even zien
hoe koppig een ezel kan zijn!
Griezelen kan men de slangen- en
vuurshow van Miss Soraya die haar
boa-constrictors vrij door de piste zal
laten bewegen. Kortom een echt
klassiek circusprogramma vols span-

ning en sensatie, maar ook een voor-
stelling met dolle pret en plezier.
Dus kom dat zien, voor jong en oud,
voor dik en dun, voor groot en klein,
twee uur lang circusvermaak tegen
vriendelijke entreeprijzen. Voorver-
koop aan de circuskassa.
Circus Bavaria komt maandag 31 au-
gustus in Baak aan de Pastoor Teu-
benstraat; dinsdag l september in
Steenderen achter de Sporthal; za-
terdag 5 en zondag 6 september in
Hengelo Gld, op het parkeerterrein
aan de Zuivelweg.

S.O.S.... uw bloed is dringend
nodig!
Op donderdagavond 3 september wordt weer de jaarlijkse
bloedafnameavond van het Rode Kruis georganiseerd. De
bloedafname vindt plaats in de school voor agrarisch- en bio-
logisch onderwys aan de Nieuwstad. In 1990 waren 180 ge-
zonde inwoners zo gul iets van hun bloed af te staan voor de
redding van patiënten.

Moet dat nu, zult u vragen? Ja, het
moet, want in de ziekenhuizen is
steeds meer bloed nodig voor de be-
handeling van patiënten. Bloed... van
gezonde mensen voor zieke mensen.
Menselijk bloed bestaat uit rode en
witte bloedcellen, bloedplaatjes en
plasma, elk met een eigen functie en
van groot belang voor de moderne ge-
neeskunde.
Behalve de transfusies met 'vol'
bloed, is het door de nog steeds toene-
mende kennis over de eigenschappen
van bloed, tegenwoordig mogelijk de
verschillende cellen en eiwitten uit
bloed te isoleren en aan de patiënten
toe te dienen die speciaal hieraan een
tekort hebben.
In veel gevallen kan worden volstaan
met het toedienen van afzonderlijke
bestanddelen van bloed. Het komt
echter ook voor dat toediening van to-
taal bloed noodzakelijk is, zoals bij
grote operaties (maag-, hart-, long- en
vaatoperaties). Zonder bloedtransfu-
sie zouden deze operaties nooit kun-
nen worden verricht.
Als u zelf gezond bent, waarom zoudt
u dan niet een beetje van uw bloed
willen afstaan, als het gaat om het le-
ven vagfen ander ermee te redden?

Waarom donor?

t^^r per jaar meer dan 600.000
donati^Bodig zijn om aan de vraag
te kunnen voldoen.
Omdat... u het voor uw zieke mede-
mens mogelijk maakt en normaal le-
ven te leiden. Denkt u bijv. eens aan
de kinderen die lijden aan een bloed-
ziekte.
Omdat... iedere gezonde volwassene
zonder enig risico minstens twee keer
per jaar een kleine hoeveelheid van
zijn/haar bloed kan afstaan.
Omdat... iedereen zich moet afvra-
gen, waarom hij of zij eigenlijk geen
donor is.

Omdat... u het zelf misschien ook
eens nodig zult hebben.
Daarom... vraagt het Rode Kruis: u
geeft toch ook op donderdag 3 sep-
tember???
Lees eerst onderstaande adviezen:
1. Indien u het afgelopen jaar een ern-

stige ziekte, een operatie of beval-
ling hebt doorgemaakt, moet u zich
deze keer niet voor bloedafname
opgeven. Bij twijfel vrage men de
huisarts.

2. Indien u door een arts voorgeschre-
ven geneesmiddelen gebruikt, vra-
ge men eerst advies van de huisarts
of er bezwaren zijn tegen bloedaf-
gifte. Overigens is er tijdens de
bloedafnameavond een arts aanwe-
zig die men kan raadplegen.

3. Personen beneden de leeftijd van
18 jaar en boven de 69 jaar kunnen
niet als donor worden ingeschre-
ven.

Ter bescherming van de donor zelf en
van de toekomstige ontvanger van de
uit bloed bereide producten worden
voorafgaand aan de bloedafname een
aantal maatregelen genomen:
- Elke donor ontvangt de folder

Bloedtransfusie en /Éfc-
- Elke donor vult een^ragenlijst in

over zijn of haar gezondheidstoe-
stand.
Van elke donor wordt bepaald of
hij/zij voldoende hemoglobine
heeft om bloed te ku^fcn geven en
wordt een bloeddruK^n tempera-
tuurmeting gedaan.

- Het bloed dat bij de donor wordt
afgenomen wordt voor gebruik
onderzocht.

Meldt u aan als donor op donderdaga-
vond 3 september in de school voor
agrarisch- en biologisch onderwijs
aan de Nieuwstad, alwaar de afname
plaatsvindt. Bent u al donor dan ont-
vangt u een dezer dagen een oproep-
kaart.

2e Wim Kuijper D l-Pupillen
toernooi
Bij de v.v. Vorden zal zaterdagmorgen 29 augustus op het
gemeentelijk sport park aan de Oude Zutphenseweg het ver-
trouwde beginsignaal klinken van de scheidsrechters, die de
eerste wedstrijden laten beginnen van het tweede Wim Kuij-
per L) l -Pupillen toernooi. Het is dan ook 5 maanden geleden,
dat er wedstrijden op dit prachtige en in de omgeving beken-
de complex zullen plaatsvinden.

De reden voor deze zeer lange zo-
merstop, lag hem in het feit, dat de
plaatselijke overheid in goed overleg
met de voetbalvereniging Vorden 2
van de 3 velden deze zomer heeft ge-
renoveerd.
Dat er door alle betrokkenen hard is
gewerkt om naast het prachtige club-
gebouw 'De Ark' ook een goede
grasmat neer te leggen is een duidelij-
ke zaak. De zon heeft zijn werk in
deze zomer dan ook goed gedaan, wat
betekende dat er voor kunstmatige re-
gen op de velden gezorgd moest wor-
den.
De stille werkers van gemeente en
voetbalvereniging togen dan ook
meerdere keren per dag naar het voet-
balveld, om de natuur een handje te
helpen.
In het kader van de vernieuwing van
de velden heeft de voetbalvereniging
een verloting op touw gezet, om de
financiële middelen te verkrijgen
voor het plaatsen van een nieuwe en
goede verlichting rondom het trai-
ningsveld, zodat alle teams op een
goed verlicht en bespeelbaar veld d-;
noeste trainingsarbeid kunnen ver-
richten.
De prijzen-'regen' die aan de verlo-
ting verbonden is, is uniek te noemer..
Een van de hoofdprijzen is een bal-

lonvaart voor 2 personen, deze bal-
lonvaart zal ter afsluiting van het 2e
Wim Kuijper toernooi plaatsvinden.
De trekking van de verloting heeft in-
middels op 22 augustus door notaris
jhr. mr. J.J.A. Greven plaatsgevon-
den, de prijswinnaars zijn inmiddels
bekend. Een uniek spektakel zo aan
het eind van het voetbaltoernooi.
Voordat het toernooi van start gaat,
zal eerst de wethouder van sportza-
ken mevr. M. Aartsen-den Harder de
gerenoveerde velden van het sport-
park heropenen en zal zij samen met
de man waarnaar dit pupillentoernooi
is genoemd, onze erevoorzitter dhr.
W. Kuijper, het toernooi van start la-
ten gaan.
De deelnemende ploegen zijn: Spij-
kenisse uit Spijkenisse, Bennekom
uit Bennekom, RKHVV uit Huizen,
SVI uit Ittersum, Sp. Enschede uit
Enschede, A.S. 80 uit Almere, Rohda
uit Raalte, Pax uit Hengelo (G.),
Feyenoord uit Rotterdam, Sel. Zut-
phen/Dieren uit de regio, Go-Ahead
uit Kampen en V. V. Vorden.
Dus zaterdag 29 augustus de herope-
ning van de voetbalvelden, aanslui-
tend voor een ieder een prachtig Dl-
Pupillen toernooi, tot slot een spekta-
kel, een ballonnenvaart voor de win-
naars van onze verloting.

Jong Gelre
organiseert
klootschiettoer-
nooi
Jong Gelre organiseert zaterdag 5
september een klootschiettoernooi
waaraan door bedrijven, verenigin-
gen, straten, buurtschappen etc. kan
worden deelgenomen. Er zijn vier
klassen: heren (4 heren per team); da-
mes (vier); gemengd (4 pers. t/m 14
jaar per team, maximaal 2 heren) en
een jeugdteam (4 personen t/m 14
jaar per team plus een begeleider).
Per team mag maximaal één persoon
lid zijn van de A.K.F, of de N.K.F.
Voor elke klasse worden er prijzen
beschikbaar gesteld, voor elke klasse-
winnaar is er een wisselbeker. Elke
deelnemer onvangt als herinnering
een oorkonde. De start is bij café
Proathoes in het buurtschap Linde.
Opgave is mogelijk onder tel. num-
mers 05752-2857 (Karin Boers, Ha-
nekamp 13) of 05752-6742 (André
Knoef, Onsteinseweg) of 05752-6629
(Herbet Hulstijn, Geurkenweg 1).

Ledenwerfaktie
zwembad 'In de
Dennen'
Onder het motto 'Een zwembad is
meer dan een bak met water' startte
het bestuur van 'In de Dennen' tij-
dens de onlangs gehouden zomer-
feesten een ledenwerfaktie om het
draagvlak van de verenigingsstruk-
tuur te kunnen vergroten.
Tot op heden leverde deze aktie 34
nieuwe leden op. Het totale ledenbe-
stand bedraagt daardoor 75.
Het zwembadbestuur rekent de ko-

mende weken op nog meer leden om
zodoende het bad nog meer levens-
vatbaarheid te geven. Voor de jaar-
lijkse kontributie (tien gulden voor
volwassenen en vijf gulden voor
jeugdleden) hoeft men het volgens
het bestuur niet te laten. Opgave als
lid kan nog steeds aan de kassa van
het zwembad.

SPORT- nieuws
o •••Socn
Programma 2-9
Beker: Sociï - Vorden.

RTV
Het wielerseizoen van de Wichmond-
se B-Amateur Rudi Peters kan al bij-
na niet meer stuk. In Hardenberg en
Borne bleek hij weer de sterkste ren-
ner te zijn. Met deze eindzeges breid-
de hij zijn lijst met overwinningen
van dit seizoen uit tot 17. In Goor ein-
digde Rudi Peters als 4e. De B-ama-
teur John Schoenaker uit Beekbergen
finishte zaterdag in Borne als 14e.

Ook de A-Amateurs van de RTV
Vierakker-Wichmond laten steeds
weer van zich horen. Jan Wullink en
Peter Makkink reden beide in Elburg.
Makkink, de renner uit Vorden,
kwam als 13e over de streep. De Hen-
geloër Jan Wullink finishte als 15e.

Peter Makkink reed met Mano Lub-
bers uit Groenlo de wedstrijd in Ol-
denbroek. Lubbers finishte als 8e,
voor Makkink die hier 17e werd. Pe-
ter Makkink reed verder no£ in We-
sep, Borne en Goor, waar hij respec-
tievelijk 20e, 16e en 17e werd.

W ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact be-
zorgt. Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opne-
men. Uiteraard kan men ons ook Berichten, tel.
05752-1010.

De redactie

Font. Wansiuk, Hoetinkho/35, tel. 2724

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr.
Deldenseweg
Rondweg

35)

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chrisünalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, Elshofl5, tel. 2466

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/rn 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhoi

Fam. Linnenbank, Het Kersbel 21, tel. 2467

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H. K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr, van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam.Jnrriens, Hoetinhhofl59, tel. 2145

B. Gaüéestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35) Dorpsstraat
Kerkstraat Decanijeweg
HetWiemelink Zutphenseweg
Ruurloseweg Groeneweg

Fam. Golstein, De Bongerd 7, tel. 2608

Hetjebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Stee ge
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Miêpelkampdijk


