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• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• 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:
op afspraak.

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

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

^•TIJDELIJKE
VERKEERD

MAATREGELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van 'De Wietsse' op /ondag 28
en maandag 29 ju l i 1991, hebben bur-
gemeester en wethouders besloten om
op die dagen de volgende tijdelijke ver-
keersmaatregelen te nemen:

— instellen van een parkeerverbod
vooi beide /ijden van de Branden-
borchweg voor het gedeelte vanaf
de Ruurloseweg tot de spoorbaan;

— a f s lu i t en van de Wierssei allee voor
alle verkeer behalve voetgangers.

ICHTLIJNEN
RECLAME-

AANDUIDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben
de 'Richtlijnen reclame-aanduidingen'
voor de gemeente Vorden vastgesteld.
In de prakti jk bleek dat er een wild-
groei ging ontstaan; niet alleen door
het plaatsen van permanente maar ook
van tijdelijke reclame-aanduidingen.
De richtlijnen /uilen worden gehan-
teerd om te beoordelen of vergunning
kan worden verleend voor het plaatsen
en/of veranderen van permanente re-
clame-aanduidingen. Voor het plaat-
sen van t i j de l i j ke reclame-aanduidin-
gen moet kennisgeving worden gedaan
aan bui gemeestcr en wethouders. Men
mag niet overgaan tot plaatsing van de
reclame-aanduidingen voordat burge-
meester en wethouders vergunning
hebben verleend respectievelijk voor-
dat bericht is ontvangen op welke loka-
ties en vanaf wanneer de tijdelijke re-
c lame-aanduidingen mogen worden
geplaatst.
Van de thans aanwezige permanente
reclame-aanduidingen is een inventa-
risatie gemaakt. De/e l i j s t ligt vanaf 22
jul i tot en met 31 augustus 1991 voor
een ieder ter in/age ter gemeentesec re-
tarie, afdeling Algemene /aken. Be-
drijven, instel l ingen en/of par t icul ie-
ren worden in de gelegenheid gesteld
om, indien niet op de lijst vermeld en
er wel, /onder vergunning van burge-
meester en wethouders, reclame-aan-
duidingen zijn aangebracht, een ver-
zoek in te dienen om alsnog op de l i j s t
te worden geplaatst. Dit geldt u i t s l u i -
tend voor reclame-aanduidingen die
vooi 22 januar i 1991 z i j n aangebracht;
hiervoor geldt, mits de verkeersveilig-
heid niet in het geding is, een generaal
pardon, dat wil zeggen dat daarvoor
geen vergunning meer behoeft te wor-
den aangevraagd. Voor reclame-aan-
duidingen die na'22 januari 1991 zon-
der vergunning zijn geplaatst moet als-
nog vergunning worden aangevraagd.
Deze verzoeken zullen worden beoor-
deeld volgens de nieuwe richtli jnen.

- ENAANLEG-
VERGUNNINGEN

Op 1 6 jul i j . l . hebben burgemeesteren
wethouders:

— bouwvergunning verleend aan:
de heer (i. H. Schouten, /utphense-
weg H I te Vorden, voor het bouwen
van een tuinkas op het perceel /ut-
phenseweg81 te Vorden.

aanlegvei g u n n i n g verleend aan:
de heer K . J . van Tongeren, Bek-
mansdi jk l te Vorden, voor het aan-
leggen van ecu water- en moeras-
p a r t i j op het perceel Bekmansdij k l
te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
minis t ra t ieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

CARAVANS
IN DE BEBOUWDE

KOM
(Geparkeerde caravans e.d. kunnen het
uiterlijk aan/ien van de bebouwde
kommen verstoren. Indien dergelijke
objecten voor woningen van anderen
geparkeerd worden, geeft dit ook over-
last doordat het uit/.icht naar buiten
dan ernstig wordt belemmerd.

Caravans, kampeerwagens of andere
voertuigen die voor de recreatie wor-
den gebruikt, mogen, op grond van de
Algemene plaatseli jke verordening,
niet langer dan op drie achtereenvol-
gende dagen op wegen binnen de be-
bouwde kommen geparkeerd staan. De
bebouwde kommen / i j u de kernen
Vorden, Kranenburg (Mi Wichmond.

ü" OP VAKANTIE?
ZORG DAT HET

LIJKT DAT U THUIS
. BENT!

De Rijkspolitie Vorden heef t een han-
dige folder voor u waarin tal van handi-
ge t ips staan om te 1 voorkomen dat er
lijdeijs uw vakantie wordt ingebroken.
Indien u doorgeeft wanneer u met va-
kant ie bent, probeert de politie uw wo-
ning in het normale sinvcillancepa-
troon op te nemen. Knkele t ips waar u
in ieder geval aan moet denken:

geen briefjes op de deur dat u met
vakant ie bent;

— laat. uw post tijdens de vakantie uit
de brievenbus halen;

- - n i e t dag en nacht de gordijnen
dicht;
laat uw woning en t u i n ver/.orgd
achter;

— laat (ie buren eventuele mierenho-
pen verwijderen.

De Rijkspolitie groep Vorden is gaarne
bereid u hierover advie/en te geven.

GEEF INBREKERS GEEN KANS.

ILIEUIN
GELDERLAND

Het gaat niet goed met het (iclders mi-
lieu. Ondanks vele inspanningen en
milieumaatregelen wordt de- leefomge-
ving in on/e provincie steeds verder
aangetast. Kr /.ijn hier en daar succes-
sen behaald, maai die- wegen n ie t op
tegen de verlie/en. Ken nieuw elan in
het (leiders milieubeleid is dan ook ab-
soluut nood/.akelijk om de milieupro-
blemen te l i j f te kunnen gaan en on-
herstelbare schade in Gelderland te
voorkomen. Daartoe is een ontwerp-
(leiders Mi l ieup lan 1992-1996 opge-
steld.

I Iet ontvveip-( leiders M i l i e u p l a n ligt in
de periode van 15 augustus tot l okto-
ber 1991 vooreen ieder ter in/age ter
gemeenterecretarie, a fde l i ng R u i m t e -
lijke Ordening (koetshuis).

WEMWATER-
KWALITEIT IN

GE^ERLAND
Uit een dooide provincie' ingesteld on-
derzoek is gebleken dat de bacteriolo-
gische k w a l i t e i t van het zwemwater in
(ielderland in de grote recreatiegebie-
den goed jfl^nder/xx'ht / i jn onder an-
dere Buss^^^ij Voorst, de l lambroek-
j ) l a s bij Bon ulo, 't Hilgelo bij Winters-
wi jk , de Slingeplas bij Aalten, Stroom-
broek bij Bergh, de Nevclhorst bij
Didam en Rhederlaagbij Angerlo.
In een folder, die- op het gemeentehuis
verkrijgbaar is, kunt u dit allemaal rus-
tig nale/.en.
Knkele t ips voorveilig zwemmen:
— /wemplaatscn met een open verbin-

ding naar grote rivieren zijn dicht
hij de a a n s l u i t i n g met die rivier vaak
vervuild;
verlaat bij onweer en bliksem zo
snel mogelijk het water en zoek be-
schutting. Niet onder een boom,
maar bijvoorbeeld in c ' c ' i i au to ;

— op een luchtbed kun je snel een
eind afdrijven. B l i j f daarom wakker
en lel goed op;
b l i j f uit de buur t van vaargeulen,
schcepvaartroutes, gemalen en slui-
zen;

LIMIET

BINNEN DE KOM

ROVG/VVN

/wem niet in dr grote rivieren (Rijn,
IJ ssel. Waaien Maas);
/wem niet in de buurt van /and/ui-
gers, waterlozingen en zuiverings-
installaties;
/wem niet in de buur t van plaatsen
waar veel schepen liggen of waai
zich veel watervogels ophouden!
lel op kinderen, laat ze nooit alleen
/wemmen of spelen in het water;

— duik nooit in ondiep of troebel wa-
ter;
vooral zandwinplaatsen en grindga-
ten kunnen erg diep /ijn, daar /.ijn
vaak plaatselijke, koude stromin-
gen;

— raak bij kramp niet in paniek, pro-
beer kalm te blijven en trek /o effec-
t ief mogelijk de aandacht van ande-
re /.wemmers;

— ook geoefende /wemmers kunnen
in noodsituaties komen, ga daarom
nooit alleen /wemmen.

ZWEMMEN IS ALTIJD VOOR EIGEN
RISICO!

Vrijdag midzomer-
nachtzwenimen
Vrijdag 26 juli vindt er 's-avonds voor de
tweede maal dit seizoen in het zwembad
'In de Dennen' het midzomernacht-
zwemmen plaats. De organisatie is in
handen van het bestuur en personeel van
het bad.

Op deze avond is er zowel in als rondom
het bad allerlei vermaak. Het bad wordt
sfeervol verlicht. De zwemj^wns wor-
den voorzien van onderwatewRlichting.
Voorts kan men zwemmen in het diepe
bassin en zal het familiebassin worden
omgetoverd in een waterspeeltuin met
speelmateriaal. Bovendien zal de vrijwil-
lige brandweer van Vordenj^sent zijn
voor vermaak, waarbij het^Jlliek ook
zelf de brandspuit mag hanteren.

Om het verblijf in het water te veraange-
namen zal het water worden verwarmd
tot 25 graden. Rondom het zwembad is
ook van alles te doen. Men kan gaan mid-
getgolfen. De baan is bovendien verlicht.
Daarnaast is er gezelligheid op de sfeer-
vol aangeklede terrassen. Er is een kamp-
vuur, barbecue en voor de jeugd disco-
muziek.

Voor de prijsvraag van de Rabobank ter
gelegenheid van de braderie op 18 juli be-
stond grote belangstelling. Ondanks het
wat minder mooie weer waren er toch
ongeveer 1.100 deelnemers.

Dit jaar draaide in de stand van de Rabo-
bank het Rabo-vignet gevuld met klein-
geld. De opdracht was het raden van de
inhoud. Niemand had het juiste bedrag
van f 1.467,75 ingevuld. Het dichtst in de
buurt kwam een antwoord van f 1.461,37.
De door de bank beschikbaar gestelde
prijzen zijn gewonnen door: 1. B. Har-
bers, Zieuwent; 2. W. Tolkamp, Vorden;
3. E. Gotink, Vorden.

Zomerfietstocht
doorslaggevend succes
VRTC De Achtkastelenrijders kan terug-
zien op een meer dan geslaagde zomer-
fietstocht. Ruim 350 deelnemers kwa-
men hun startkaart afhalen bij de vertrek-
punten van de tocht. In Vorden was dat
café-restaurant De Herberg met 200 deel-
nemers, in Ruurlo bij café Ras met 124
deelnemers en in Hengelo Gld. startte
met voor het eerst bij café Wolbrink met
26 deelnemers.

Het starten bij de diverse punten geeft
juist die extra dimensie aan zo'n gezins-
tocht van 40 km over verharde en onver-
harde paden. Door die spreiding kan men
ongestoord genieten, wat vooral de vele
vakantiegangers deden uit voornamelijk
het westen van ons land.

Na afloop mocht de VRTC dan ook vele
complimenten in ontvangst nemen. Men
was er zichtbaar blij mee bij de VRTC
want de avondftetsvierdaagse ging toch
geheel verloren in de regen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 28 juli 10.00 uur ds. J. Veenendaal.

Kapel De Wildenborch
Zondag 28 juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 28 juli 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur ds. G.L. Goedhart, Eefde-Gorssel.

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 28 juli 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 27 juli 18.30 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 28-29 juli Pastor E.
Lammers, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1275.

Huisarts 27 en 28 juli dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: het Vaarwerk 1.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek 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 27 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 27 en 28 juli W.F. Haccou, Vorden,
tel. 05752-1908.
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
klachtenspreekuur.
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. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 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.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens be-
reikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje juli mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór half 9.

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 De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 juli 10.00 uur ds. C. Bochanen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 27 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 28 juli 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 28-29 juli Pastor
Lammers, tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.
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 iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
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; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Veel Oost-Duitse gasten
Kr /ijn in de/e jul i-maand veel Oost-
Duitse gasten op bezoek bij gemeente-
leden in Vorden. Het is te merken aan
de kerkdiensten.
Afgelopen /ondagmorgen zongOhris-
toph Walt her ( h i j is cantor-organist)
met zijn ge/in enkele liederen in de
Dorpskerk.
Kn uit ( i a r l ipp , de partnergemeente,
waar nog kort geleden een groep Vor-
denaren aan een gemeentefeest deel-

nam, is nu / i j n broer, ds. |cns VV'alther
met / i j n ge/in hier met vakantie.
Ook de IVopst van de Altmark (een
vrijgesteld predikant met een leiding-
gevende f u n k t i e voor een groot ge-
bied), ds. Sc -b l ind t met / i jn vrouw, ko-
men de/.e week op bezoek om kennis t e -
maken met het kerkleven hier.

Aanstaande /.ondagmorgen wil hij in
de Dorpskerk, waar de oud-predikant
ds. Veenendaal de dienst leidt, met en-
kele woorden /eggen, wat het kontakt
met Nederland voor de Kvangelischc
Kerk in Oost-Duitsland betekend
heef t . Uiteraard met een Nederlandse
vertaling.



mode voor
héle gezin
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ÏVINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
)OETINCHEM (in de Torro) - TERBORG - DIDAM

fashion

*ft
ALLES MOET

NU WEG!
De zomeHcleding is nu
rigoureus afgeprijsd.
Op WOENSDAG 20. JULI
starten wij met

10%-80%

LOOP EVEA/ BINNEN.

De mooiste momenten worden
onvergetelijk met Fotohome

Fotohome maakt van ieder' moi en plaatje. Een dagje naar 't strand,

bootjes kijken in de haven, die Fransman bij 't jeu de boules of een cactus in.bloei.

Met Fotohome l est u ooi ai ren en een grote scherpte. Tegen een kleur-

rijk lage prijs. W' mooiste momenten hebt u al vanaf 49 cent per afdruk

( 9 x 1 3 cm). 30% groter? Dat kan voor 59 cent. Of supergroot? Dat kost u slechts

69 cent. N ai in al voor 8' ohoi ontwikkelt alle merken

films. Voor maar f4,50 per rolletje. Wilt LI mooie momenten écht onvergetelijk maken,

lan meteen langs uw Fotohome-dealer.

FOTOHOME

Kwaliteit om in te lijsten

100 ASA 135/246,25 100 ASA 135/36 7,50 200 ASA 135/247,25 200 ASA 135/36 8,50 200 ASA 110/245,75 200 ASA 126/245,75

Uw f on ihoi ealei SIGARENSPECIAALZAAK BRAAM - Burg. Galleestraat IOA- VORDEN
SIGARENMAGAZIJN TANTE PIETJE Dorpsstraat I?A RUURLO
Bel voor overige dealeradressen (OIO) 434 44 22.

arkensvlees
ers

errassend lekker
oordelig

MAANDAG+ DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 kn0 9,90
Hamburgers per stuk 1,-
MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 KHO 7,95
Rundergehakt 1 KÜO 11,50

Slavinken per stuk 1,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi 1 k,io 6,95

Drumsticks
per kilo 9,90

SPECIALITEITEN

Pampaschijven of
Cordon Bleu

4 betalen

Boterhamworst
100 gram 0,98

Zure Zult
100 gram 0,89

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

EXTRA VOORDELIG:

Hamlappeni MC 10,45
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR -52
groenten en fruit
kaas en noten GROEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 25 - 26 - 27 juli

UIT DE NOTENBAR:

O) Vordense Notenmix

250 gram

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

Panklare Rode of Witte Kool 1,25

Elfzadenbrood - één öro/c natuur
Gerst, haver, tarwe, rijst, rogge, gierst, maïs, zonnebloem,

sesam, soja en lijnzaad.
Dat is dé mix voor een lekker en gezond volkoren brood.

Probeer het ook eens!

AANBIEDING

Slagroomsnit van 6,75 voor
Spiraalkoeken 1 pak NU
Appelflappen e haien
Krenten- of Rozijnenbrood NU

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij: TELEFOON 1373

X WARME BAKKER tAT WI

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Warme Bakker Oplaat bakt het voor U.

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204BPZutphen
Telefoon 05750-16977

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Lisanne Gerrie

Wij noemen haar

Lisanne
Berend, Hermien en
Martijn Fokkink

15 ju l i 1991
Wiersserbroekweg 16
7251 LGVorden

17 Juli werd geboren onze
'wolk' van een dochter

Lotte
Wij zijn ontzettend gelukkig
met haar.

Wilma Bongers en
Bartel Broersma

Weerdslag 64
7206 BT Zutphen

Dokter Haas is
AFWEZIG

van 29 j ui i
t/m 18 augustus

Patiënten wier achternaam
begint met de letter A t/m K

kunnen zich wenden tot dokter
Dagevos, het Vaarwerk 1,

tel. 2432.
Patiënten wier achternaam
begint met de lener Lt/mZ

kunnen zich wenden tot dokter
Sterringa, Schoolstraat 9,

tel. 1255.

TUINEN
van

D E W I E R S S E
VORDEN

open op
zondag 28 en maandag 29 juli

van 10.00 tot 18.00 uur
Entree f. 5,00 p.p.
Gratis parkeren.

VAKANTIE
BOEKEN
Evangelische
Boekhandel
'De Vonk'

Warnsveldseweg 98
Zutphen-tel.: 14569

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.

• WEGENS
OVERCOMPLEET
TE KOOP:
schommelstoel (eiken);
fauteuil met leren kussens;
2 klubs.
Wullink, Dorpsstraat 2.

• TE KOOP:
boerenkoolplanten, andijvie
en slaplanten.
A. Schouten, Zutphenseweg
89, Vorden. Tel. 1504.

• TE KOOP:
2-zits bank van Coja, kleur:
oranjerood met zwart hout,
i.g.st. Liefst na 6 uur bellen:
05752-2686.

• TE HUUR:
vanaf 17 augustus vakantie-
woning eiland Tholen,
Zeeland, rust, stilte, dichtbij
zee.
Tel. 05752-2223.

• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding, 3
uur per 14 dagen.
Tel. 2405.

• TE KOOP:
autorad io/cass. recorder/
booster/equilizer (4x20 W)
Philips Sec.Code.
Vraagprijs: f 450,-, 1e
eigenaar. Tel. 2497.

• TE KOOP:
part. Suzuki Alto type GL.
Bouwjaar '88 i.z.g.st. Kleur
rood. Prijs n.o.t.k.
Bellen na 6 uur: 05752-6556.

• TE KOOP GEVRAAGD:
kleine platte wagen met rem
voor haflinger.
Tel. 05437-71837.
Na 18.00 uur.
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Op maandag 5 augustus a.s. hopen wij
met onze kinderen ons 25-jarig huwe-
lijksfeest te vieren.

Gerrit Boers
Annie Boers-Gerritsen

Wie ons hiermee wil feliciteren is van
harte welkom van 14.30 tot 16.00 uur in
zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

7251 CH Vorden
De Hanekamp 13 \'*

Heden nam de Heere na een langdurige ziekte
tot Zich onze geliefde zuster, schoonzuster en
tante

Grada Hendrika Bennink

op de leeftijd van 71 jaar.

Zij is verlost, God heen haar welgedaan.

Zelhem : H.W. Bulten-Bennink

Vorden : B.F. Bennink
E. Bennink-Oltvoort

Neven en nichten

21 juli 1991
7251 KG Vorden
Wildenborchseweg 18

De rouwdienst zal gehouden worden DV op don-
derdag 25 juli om 12.00 uur in de Ned. Hervorm-
de Kerk te Vorden, waarna de begrafenis om
13.00 uur zal plaatsvinden op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
'de Herberg' te Vorden.

Liever geen bloemen.

Een trouw lid is van ons heengegaan

mevrouw G. Bennink
H.V.G.Wildenborch

Vorden, 28 juli 1991

Na een kortstondige ziekte is geheel onver-
wacht van ons heengegaan mijn geliefde man,
onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader

Albert Vreeman

op de leeftijd van 83 jaar.

Lochem : G.J. Vreeman-Zweverink

Oegstgeest: Toos

Vorden : Wim en Riek

Wanneperveen : Ab en Tilly

Klein- en
achterkleinkinderen

23 juli 1991
7241 RP Lochem
Grensweg 1

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 26
juli om 12.00 uur in de kapel te Wildenborch.
Aansluitend zal om 13.00 uur de begrafenis
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in de kapel.

OPRUIMING!
met l O tot 50%

korting
Jachtkleding Schoenen

Truien & Sweaters
Regenkleding enz. enz.

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg, Vorden, tel. 05752-1272

ABTB CBTB GMvL Vorden

organiseren:

AGRARISCHE FIETSTOCHT
op zaterdag 27 juli a.s.

Start : tussen 10.00 en 13.00 uur
op het Marktplein te Vorden.

Open Dag : bezichtiging van
4 agrarische bedrijven.

Fietsroute ca. 25 kilometer; deelname gratis.

Van harte welkom!!
De Vordense landbouworganisaties.

Tijdens de bouwvak zijn wij
open van 22 juli t/m 27 juli.

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do van 9.30 uur tot 16.30 uur

vr van 9.30 uur tot 20.30 uur
za van 9.30 uur tot 16.00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

Tocht voor Ouderen en Bejaarden
op woensdag 28 augustus 1991

Gezellig dagje
Amsterdam

Vertrek 8.30 uur precies vanaf Marktplein
naar Hoevelaken, waar wij circa 10.00 uur
koffie met gebak ontvangen.
Via de nieuwe rondweg om Amsterdam
maken wij een rondvaart door de grachten en
het IJ. Na de boottocht gaan wij aan de
pannekoek voor de lunch. Daarna gaan wij
een rondrit door Amsterdam maken en
brengen vervolgens een bezoek aan het
Paleis op de Dam.
Via de Vinkeveense plassen maken wij de
terugreis, nadat wij eerst in Hoevelaken nog
een pauze hebben.
Circa 18.00 uur arriveren wij in Vorden, een
heerlijk diner wacht op ons.
De kosten voor deze prachtige tocht bedraagt,
alles inbegrepen, f 75- p.p.

Opgave adressen:
Fa. Braam sig.mag.
Fa. Helmink
Fa. Kluvers

Tel. 3260
Tel. 1514
Tel. 1318

Namens het Comité:
W. Polman en G. W. Eijerkamp

N.B.
Natuurlijk geldt dit ook voor Vierakker en Wichmond.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Appel-Spijstaartjes
lekker fris en royaal gevuld

met appels en 100%amandelspijs

GEWOON GEWELDIG LEKKER

DIT WEEKEND:

f5 -
't winkeltje in vers brood en banket

WAT IS HET MOOI
ALLE-
MAAL! KEURS1AGER

HEERLIJK GENIETEN VAN DE ZON EN:

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

magere RUNDERLAPPEN
500 gram 8,98

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Kip-krokant SCHNITZELS
100 gram 1,49

TIP VOOR DE BOTERHAM:

KIPROLLADE ,00 gram 1,98

HAUSMACHER ^„^250 g™ 2,98

MUIDERSLOTJES
100 GRAM

2|95
Biefstuk met verrassende vulling.

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,9o

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

WOENSDAG:

GEHAKT h.o.h.
500 gram 4,98

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-uofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Vanaf a.s. zaterdag 27 juli is onze winkel
wegens verbouwing

G E S L O T E N
Gedurende de maand augustus kunt u
terecht in een achter het pand gelegen
noodwinkel voor schoenreparatie en

wat verder nog voorradig is.

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag:

uitsluitend van 9.00-12.00 uur

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

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

TE KOOP:

AGRARISCH BEDRIJF
met ca. 8,5 ha land en bedrijfsgebouwen.
Gelegen aan de rand van het dorp.
Referentie hoeveelheid
mest ca. 5.000 kg.

Inlichtingen:

makelaars- o.g. en
assurantiekantoor
Zutphenseweg 31 -Vorden
Tel. 05752-1531

HdNVM

V ZtiübUIM



Drie dagen 'Vordense kermis'
De afgelopen drie dagen stond Vorden in het teken van de kennis, braderie en bakfietsenrace. Jammer dat de
weersomstandigheid het op de openingsavond volledig Het afweten waardoor de terrasjes leeg bleven en het
publiek, waaronder vele vakantiegangers, hun heil in de horecabedrijven zochten. De stemming leed er niet
onder want er heerste een gezellige sfeer. De standhouders hadden minder reden tot feestvieren want er werden
geen goede zaken gedaan. Met name sneu voor de diverse verenigingen en charitatieve instellingen die hadden
gehoopt middels de braderie de clubkas wat te kunnen spekken.

Kinderbraderie en openlucht-
en zaalfestijn
De jeugd van Vorden had meer geluk
want vrijdagavond bleef het op de kinder-
braderie droog. Met behulp van de plaat-
selijke VW hielpen ijverige vaders en
moeders de kroost bij het uitstallen van
de 'waar'. De stands stonden opgesteld
op het grasveld nabij de kerk. Veel kijkers
maar ook veel kopend publiek. De jon-
gens en meisjes hadden er zo te zien veel
lol in.

Toen zaterdagavond de bakfietsenrace
ten einde was, trok jong en oud massaal
naar de horecazaken waar tot in de kleine
uurtjes gezellig feest werd gevierd. Bij
het Pantoffeltje met medewerking van
showband Reflex terwijl in De Herberg
het jaarlijke openlucht- en zaalfestijn
plaats vond. Voor in het café met mede-
werking van het Hanska Duo en in de
zaal de Omega Showband.

Klapstuk van de avond vormde ongetwij-
feld het optreden van Gerard Joling. Ge-
durende drie kwartier bracht hij zijn fans
in vervoering met hits als Love is in your
eyes, Bolero etc. Het publiek deinde en
zong volop mee. De komende tijd zal het
Nederlandse publiek Gerard Joling een
poosje moeten missen want Gerard staat
aan de vooravond van een toernee door
de zuidelijke landen van Europa.

Op de foto boven zien wij kopend en kijkend publiek tijdens de kinderbraderie (foto
Braakhekke). De afbeelding onder geeft een weergave van het optreden van Gerard Joling
(foto Dijkman).

Zelhemse Zwoegers
winnen bakfietsenrace
Het team van de Zelhemse Zwoegers
deed zaterdagavond goede zaken door
als eerste te eindigen in de vierde wed-
strijd die werd gehouden om het kam-
pioenschap van de Achterhoek. De plaat-
selijke favorieten van LMB kwamen niet
verder dan een derde plaats.
Het publiek, waaronder zeer veel vakan-
tiegangers, keken zich de ogen uit met
welk een snelheid de heren coureurs over
het parcours stoven. En dan de deelne-
mers in de zgn. 'originele klasse' die zelfs
met veel faveure een rondje 'achteruitrij-
den' demonstreerden.
Aan het kampioenschap van de ABC
(Achterhoekse Bakfietsorganisatie)
wordt in totaal door elf ploegen deelge-
nomen. De gemeente Zelhem is de
grootste 'leverancier' met niet minder
dan zeven teams.
Winnaar werd dus Zelhemse Zwoegers
met 20 punten; 2. Adia Kezer 17 punten;
3. LMB Vorden 15 punten. Door dit re-
sultaat heeft Zelhemse Zwoegers de kop-
positie behoorlijk verstevigd. Het team
heeft tot dusver 77 punten behaald; LMB
Vorden 69 punten. Met nog drie wedstrij-
den te gaan, waarvan 3 augustus in Hen-
gelo, 23 augustus in Steenderen en 31 au-
gustus in Halle, moet het al heel gek lo-
pen wil de Zelhemse Zwoegers niet als
kampioen uit de bus komen.
In de 'originele klasse' kwamen zaterdag-
avond zeven ploegen aan de start. Win-
naar werd het team van Reimers; 2.
Scheffer; 3. houtzagerij Groot Roessink.
De wedstrijd in Vorden werd door de
LMB georganiseerd in het kader van het
zomerprogramma van de VW terwijl
een groot aantal sponsors een financiële
bijdrage leverden.

ZOMER ORKEST NEDERLAND IN VORDEN OP 2 AUGUSTUS

Binnen 9 dagen 16 concerten
Voor de vijfde achtereenvolgende maal maakt het Zomer Orkest Neder-
land (ZON) een negendaags toernee door vakantievierend Nederland.
Ook Vorden wordt hierbü, evenals in 1990, aangedaan. Het ZON is in vele
opzichten een uniek orkest. Zo bestaat het slechts tijdens het tournee en
de daaraan voorafgaande drie repetitieweekends.

Het ZON is een harmonie-orkest en be-
staat uit muzikanten tussen 16 en 23 jaar
oud. Als minimaal niveau wordt het lan-
delijk erkende C-diploma aangehouden.
De deelnemers, amateurs en enkele con-
servatoriumstudenten, zijn afkomstig uit
alle delen van ons land. Uit de regio Ach-
terhoek zijn dit: André Boel uit Almen,
Alette Mengerink, Eddy en Henk Fuk-
kink in Neede, Dick Boerstoel, Chris-
tiaan en Joanne Wichers uit Vorden.
Alle deelnemers offeren graag anderhal-
ve week van hun vakantie op voor hun
hobby: de blaasmuziek. Blaasmuziek
houdt meer in dan menigeen denkt. Het
is leuk om te horen en leuk om te spelen.
Bij de programmering wordt geprobeerd
om een zo veelzijdig mogelijk repertoire

samen te stellen. Deze zomer staan o.a.
op het repertoire: Folkdances van D.
Shostakovich en First Suite van G. Holst
uit het concertrepertoire en uit het lichte-
re genre kunt u o.a. verwachten een selec-
tie uit de bekende musical Les Misera-
bles en Mac Arthur Park.
De concerten worden gehouden op plaat-
sen waar veel mensen komen en er wordt
in principe in de openlucht geconcer-
teerd. In Vorden zal het concert plaats-
vinden op het Marktplein nabij de NH
kerk.
Het Zomer Orkest Nederland is een pro-
ject van de Stichting Melomaan; een
stichting die zich het ontwikkelen en be-
vorderen van de blaasmuziek ten doel
stelt. Middels het ZON biedt de stichting

jonge muzikanten de gelegenheid om ge-
durende korte tijd in een goed orkest in-
tensief met hun hobby bezig te zijn. Te-
vens wordt aan twee studerende dirigen-
ten de mogelijkheid geboden om zeer in-
tensief met een kwalitatief goed en ge-
motiveerd orkest te kunnen werken.

Vorig jaar werd het orkest geleid door Jan
Bosveld en Vordenaar Joop Boerstoel.
ZON 1991 staat onder leiding van Jean
Cosemans uit Urmond en Hans Pastoor
uit Arnhem.
Het ZON wordt helaas niet gesubsi-
dieerd; alles moet worden betaald uit
concertopbrengsten en bijdragen van de
deelnemers. Zoals men merkt: Zomer
Orkest Nederland is een uniek orkest.
Komt men in de buurt, dan is een bezoek
aan een concert zeker de moeite waard.

Het concert te Vorden wordt gegeven in het
kader van de zomeractiviteiten van de
plaatselijke VW en vindt plaats op vrijdag-
avond 2 augustus.

INGEZONDEN
MEDEDELING

(buiten verantwoording van de redactie)

EHBO
Naar aanleiding van een stukje in het
Contact van ll-7-'91 over het Oranje
Kruis (OK), 'EHBO kan niet professio-
neel genoeg zijn' het volgende.
Opleidings- en herhalingslessen zijn aan
strikte regels gebonden en wel de 'Rege-
ling betreffende het eenheidsdiploma

EHBO en de daarop gebaseerde aanteke-
ningen bijvoorbeeld jeugd-EHBO enz.'.
Deze regels zijn vastgesteld door het OK
op 22 mei 1984 en goedgekeurd bij be-
schikking van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 12
september 1984, nr. 75002, Directoraat-
Generaal van de volksgezondheid, hoofd
van de afdeling Medice beroepen en op-
leidingen (staatscourant 25 september
1984 nr. 187) met als aanvulling/wijziging
voor de 22e druk september 1989.
Het stuk wat geschreven is kan ik volledig
onderschrijven, maar onderaan dit stuk:
'Nadere informatie zie advertentie' vond
ik op een andere plaats in het Contact een

advertentie van de afdeling Vorden van
de Koninklijke Nederlandse Vereniging
EHBO. Deze afdeling heeft de laatste
drie winterseizoenen maar voor éénvijf-
de deel voldaan aan de voorschriften als
wat het OK voorschrijft voor herhalings-
lessen.
De afdeling Vorden is aangesloten bij de
Koninklijke Nederlandse Vereniging te
Maarn, deze onderschrijft de regels en
voorschriften van het OK per statuut. De
statuten van de afdelingen mogen niet in
strijd zijn met de statuten van de Konin-
klijke Nederlandse Vereniging te Maarn.
Het EHBO-eenheidsdiploma is hetzelf-
de als een rijbewijs, als men examen

heeft gedaan is er alleen maar de basis-
kennis. De ervaring moet nog komen tij-
dens oefenlessen of praktijk.
Als men de lessen volgt zoals het OK
voorschrijft, dan kan ieder individu op
bijvoorbeeld herhalingslessen de nodige
aandacht krijgen van arts, kaderinstruc-
teur etc. Deze aandacht geldt tevens voor
bestuursleden die eventueel bij de lessen
aanwezig zijn.

Als men de regels en voorschriften van
het OK exact opvolgt dan krijgen we goed
getrainde EHBO-ers ofwel (professione-
le) EHBO-ers (beroeps?)

Kaderinstructeur Oranje Kruis,
G.J. Kamperman,
De Bongerd 9, 7251 CC Vorden

Soos Kranenburg
Dit jaar ging men voor de eindmiddag
naar camping De Goldberg. Tussen een
natje en een droogje door werd er intens
gestreden om nog een prijsje in de wacht
te slepen met diverse spelletjes.
Een fijne middag als afsluiting van het
seizoen.

Peuterspeelzaal
'Ot en Sien'
Ot en Sien kan ondanks het slechte weer
toch terugzien op een geslaagde deelna-
me aan de braderie. De opbrengst wordt
gebruikt voor aanschaf van nieuw speel-
materiaal.

Het aantal stelen van het boeket bloemen
was 308 van 28 soorten bloemen. Me-
vrouw Pelgrum uit Zutphen was met 300
stelen het dichtst bij het juiste aantal.
De naam van de beer luidde: Sproetje,
vanwege zijn sproeten. Helaas heeft nie-
mand dit geraden. Het aantal deelnemers
was wat te laag zodat men dit onderdeel
het volgend jaar weef probeert.

De Wiersse
De tuinen en het park van de Wiersse -
één van Vordens acht kastelen - wor-
den de/e zomer nog tweemaal voor het
publiek opengesteld: op /omlag 2H en
maandag 29 ju l i .

Het is vooral het contrast tussen
bloeiende ro/.en en statige groene va-
rens, tussen intieme hoekjes en weidse
uit/ichten, dat een be/oek aan de
Wiersse tijdens de zomermaanden tot
een bijzondere belevenis maakt.
In het park kan men genieten van de
fraaie zichtlijnen en de geraffineerde
eenvoud in aanleg. In de ro/enparterre
en in de vaste plantenborders nadert
de /.omer haat hoogtepunt. Clematis,
kamperfoelie en klimro/en sieren de
pergola, een deel van de 'lage tuin' , be-
schreven in De Tuinenstichtingsuitga-

ve 1991 'Tuinen in Nederland' als 'een
van de volmaakste tuinruimtes in Ne-
derland, aangelegd in een klassieke stijl
met Italiaanse invloeden'.
In de ouderwetse moestuin y.orgt ecu
mengelingvan groente en snijbloemen
voor een y.omerse sfeer, terwijl de gein
van het hooiland herinneringen aan
vroeger oproept.

Openstelling: De tuinen van de Wiers-
se /ijn open op /ondag 28 en maandag
29 juli

Ligging: De Wiersse ligt aan de Vor-
dense beek, die de grachten voedt. Te
bereiken via rijksweg Vorden-Ruurlo,
6.5 km vanafVorden. Gratis parkeren.

Busverbinding: GSM-dienstlijn 50
Zutphen-Groenlo, halte Brandenburg
(oprijlaan de Wiersse).

g VWAgenda g

Juli
Wo 24
Do 25
Do 25
Vr 26

Vr 26
Za 27
Za 27
Za 277
/ .<> 28
Zo 28
Ma 29
Ma 29
Di 30
Di 30
Wo 31
Wo 31

Augustus
Do 1
Do 1
Do 1
Za 3
Zo 4
Ma 5
Di 6
Di 6
Wo 7
Do 8
Do 8

' Za 10
Za 10

Za 10
Za 107
zo 1 1
Zo 11

Ma 12
Ma 12
Di 13
Di 13 t/m
vr!6
Wo 14
Wo 14
Do 15
Do 15
Za 17
/a 17

Zo 18
Ma 19
Wo 21
Do 22
Za 24

Za24 en
/o 25
Zo 25
Zo 25

Ma 26
Di 27

Wo 28
Wo 28
Do 29
Vr 30

Za 31

Za 31

September
Zo 1
/o 1
Ma 2
Vr67 zo 8
Ma 9
Za 14

Zo 1 f>
Zo 15
Ma 16
Ma 23
Vr 277
za 28
Za 28
Ma 30

Oktober
Za 12
/o 13
Za 19
/o 20

November
/a 9

December
Zo 8
/o 15
Za 28

Marktplein
Kasteel Vorden
Wildenborch
Zwembad

Het Wiemei in k
Marktplein
Lindese molen
D'n Olde Kriet

De Wiersse
De Wiersse
Kasteel Vorden
De Belten
Mennink
Wientjesvoort
Marktplein

Kasteel Vorden
Wildenborch
Marktplein
Lindese molen
Schoenaker
Kasteel Vorden
De Belten
Bouwmeester
Marktplein
Kasteel Vorden
Den Bramel
Graas kamp
Marktplein

Lindese molen
Schoenaker

Vorden e.o.

Marktplein
Kasteel Vorden
De Belten
Dorpscentrum

DeVijfsprong
Marktplein
Den Bramel
Kasteel Vorden
Marktplein
Marktplein

Eykelkamp
Kasteel Vorden
Marktplein
Kasteel Vorden
Feestterrein

Wichmond

Wildenborch
Wichmond

Kasteel Vorden
Wichmond

Wichmond
Marktplein
Kasteel Vorden
Wichmond

Wichmond

Sportpark

Clubhuis Medler
Socii
Kasteel Vorden
Schoenaker
Kasteel Vorden
Vorden

De Herberg
Schoenaker
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Linde

Kasteel Vorden
Kasteel Vorden

Dorpscentrum
Kvkelkamp
Schoenaker
De Wiersse

Dorpsstraat

Sportpark
Schoenaker
Sportpark

VW: Achtkastelenfietstocht
WV: Bezichtiging kasteel
Kapelcommissie: Staringavond
In de Dennen: Midsummernight-
swimrning
Circus Bavaria: Gircusvoorstelling
Landbouworg.: Bedrijvenfietstochl
Linde: Verhalen onderde molen
Wichmond/Vierakker: Koetsenrit

Wiersse: Openstelling tuinen
Wiersse: Openstelling tuinen
WV: Bezichtiging kasteel
VW: Bezichtiging Pinetum
VW: Be/ichting boerderij
WV: Lezing met dia's
VW: Achtkastelenfïetstocht

WV: Bezichtiging kasteel
Kapelcommissie: Staringavond
WV: Viswedstrijd
Linde: Verhalen onder de molen
JongGelre: D'n Oost'n rit
WV: Bezichtiging kasteel
WV: Bezichtiging Pinetum
WV: Bezichtiging boerderij
WV: Achtkastelenfietstocht
VW: Bezichtiging kasteel
WV: Avondwandeling
HAM-parry: Beachparty
VW/Knupduukskes: Folkloristische
fietstocht
Linde: Verhalen onderde molen
VAMC: Tweedaagse toertocht

In de Reep'n: Kastelenrit met
historische rijtuigen
WV: Avondwandeling
WV: Bezichtiging kasteel
WV: Bezichtiging Pinetum
JongGelre: Avondfietsvierdaagse

WV: Bedrijfsbezichtiging
VW: Achtkastelenfietstocht
WV: Avondwandeling
WV: Bezichtiging kasteel
WV: Kunst markt
WV/Knupduukskes: Folkloristische
fietstocht
Medler: Fietspuzzeltocht
WV: Bezichtiging kasteel
VW: Achtkastelenfïetstoc ht
WV: Bezichting kasteel
Wichmond/Vierakker: Begin
feestweek vogelschieten
Wichmond/Vierakker: Openstelling
iuchsiatuin
WNF: Excursie over het landgoed
Wichmond/Vierakker: Oriëntatierit
per fiets
VW: Bezichting kasteel
Wichmond/Vierakker: Stratencross
met motoren
Wichmond/Vierakker: Wielerronde
WV: Achtkastelenfietstocht
WV: Bezichtiging kasteel
Wichmond/Vierakker: Kinderspelen
en kennis
Wichmond/Vierakker:
Praalwagenoptochten kermis
wVorden: Pupillentoernooi

T 1' V: Touwtrekken bekertoernooi
Wichmond/Vierakker: Oranjeloop
WV: Bezichtiging kasteel
VAMC: Tiende 40 treffen
WV: Bezichtiging kasteel
Gemeente/Oud Vorden: Open
monumentendag
VRTC: Herfstlietstocht
VAMC: Herfstrit
VW: Bezichtiging kasteel
WV: Bezichtiging kasteel
Lindese Buurtver.: Lindes Volksfeest

Trimclub: Kastelenloop
VW: Bezichtiging kasteel

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

In de Reep'n: Slipjacht

VRTC:Veldtoertocht
VAMC: Pannekoekrit
VRTC: Oudejaarscrossloop
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'Beach-Party': 'n Vordens strandfeest
Een uitermate swingend programma dit jaar op het by/onder sfeervolle festival de 'Beach-Party. De organisatie,
de Vordense stichting Ham-Party, staat al jaren bekend om hun professionele aanpak van het strandfeest, dus
dat belooft wat! Op zaterdag 10 augustus zal het meer nabij de Ruurloseweg zyn omgetoverd tot een exotisch
strand. Een boeiend en afwisselend feestprogramma, een schitterende aankleding van het terrein, verblindende
lichteffecten en een fantastisch siervuurwerk vormen samen de happening 'Beach-Party'.

De Beach-Party is in Vorden en omge-
ving inmiddels een begrip geworden.

Anders dan anders
spreekt de volksmond in een poging de
niet te doen gebruikelijke aanpak te defi-
niëren. Gevolg van die formule is wel,
dat een breed publiek zich voelt aange-
trokken tot het festijn. Niet alleen de ge-
bruikelijke festivalgangers tref je er aan,
maar evenzo hun ouders.
Het bestuur van de Ham-Party boogt in-
middels op een ruime ervaring die de
voorbereidingen in sterke mate versoe-
pelen. Inmiddels zijn de voorbereidin-
gen voor deze vijfde Beach-Party, waarbij
zo'n honderd vrijwilligers zijn betrok-
ken, al weer ruim een halfjaar aan de
gang. De vrijwilligers zijn opgedeeld in,
werkgroepen die elk hun taak hebben on-
der rechtstreekse verantwoording van
het bestuur.

Aankleding
De aankleding van het terrein moet zo
mogelijk meer imponeren dan vorigjaar.
Imposante terrassen met raffia-parasols,
exotische planten, feërieke sfeerverlich-
ting, veel kraampjes met drankjes en an-

dere lekkernijen vormen slechts een
greep van de totale aankleding. Ook is er
een feesttent aanwezig. Wat betreft de
hygiëne en verkeersveiligheid worden lu-
xe toiletwagens ingezet en is er een goede
parkeergelegenheid niet ver van het festi-
valterrein. Wie niet te ver woont, wordt
overigens aangespoord op de fiets te ko-
men.

Kinder-Beach-Party
Voor de kinderen (waarbij de ouders ook
mee mogen komen) heeft de organisatie
een leuk, volwassen programma samen-
gesteld; kermisattrakties, lucht/spring-
kussen, schminken, diverse spellen, gra-
tis traktatie en een boeiend optreden van
het duo Zwitser & Co. Twee clowns ver-
maken gedurende een uur de jonge toe-
schouwers in een achttal scènes. Zonder
woorden maar veelzeggend worden her-
kenbare situaties uit het dagelijks leven
en scènes die de fantasie van de kinderen
zullen prikkelen, op speelse en humoris-
tische wijze tot leven gebracht middels
mime, dans en acrobatische toeren. De
toeschouwers worden in een aantal scè-
nes aktief betrokken.

Avondprogramma
Spetterende optredens met veel show,
zang en dans op de Beach-Party! Vanwe-
ge de verscheidenheid aan artiesten, zo-
wel in stijl als in aantal, is gezorgd voor
een groot podium met een oppervlakte
van ruim i^fclcrd vierkante meter. En
vanwege de^ranstekelijk swingende op-
tredens is er voor het publiek een enorme
(houten) dansvloer aanwezig.
Op de Beach-Party treden op: De KGB,
Katholieke Gelegenheids Band uit Lich-
tenvoorde;^^ kleurrijke Polynesische
dansgroep ^Bii'ana; bewegingskunste-
naar Pieter Zwitser; de Vordense dans-
groep De Knupduukskes; de Nederland-
se Diana Ross en de West-Afrikaanse
groep Soundiata.
De Beach-Party wordt 's-nachts in stijl af-
gesloten met een fantastisch siervuur-
werk boven het meer.

Voorverkoop
Vanaf heden zijn entreekaarten verkrijg-
baar bij: WV Vorden, Muziek Boetiek
Vorden, Café De Herberg Vorden, Café
De Egelantier Hengelo Gld., Café Hee-
zen Steenderen, Streek-WV Zutphen,
CD-zaak Full House Doetinchem, Pla-

tenzaak Penny Lane Lochem, Café De
Zaak Lichtenvoorde, Discotheek Kaak
Groenlo.

De voorverkoop sluit vrijdag 9 augustus!
Vanwege de te verwachten drukte wor-
den bezoekers aangeraden tijdig de en-
treekaarten te kopen.

Pieter Zwitser
Midden op een van de terrassen, bij de
smaakvolle entree, langs de oever van het
meer of pal op de dansvloer; overal kun je
hem tegenkomen: bewegingskunstenaar
Pieter Zwitser. 'Onopvallend' dwaalt hij
rond tussen het publiek en presenteert
tussendoor diverse acts waarbij mime en
pantomime de boventoon voeren, ge-
richt op de mens, met een knipoog . . .

De Knupduukskes
Deze folkloristische dansgroep uit Vor-
den is al ruim zestig jaar bekend in de
Achterhoek. Hun klederdracht dateert
van ongeveer 1900. Het is de dracht van
na het werk. De naam De Knupduukskes
is afkomstig van het halsdoekje ('knoop-
doekje') dat de dames dragen. De dansers
en danseressen kunnen bij hun optreden
kiezen uit verschillende dansen die uitge-
voerd worden op de manier zoals dat
vroeger in Vorden werd gedaan.

MaVana
De Hawaiiaans/Tahitiaanse dansgroep
Mai'ana is een professionele dansgroep
bestaande uit acht exotische danseressen
met een wervelende, kleurrijke en voor
zeer originele show die het publiek mee-
neemt naar de witte stranden van de
'droomeilanden' van Hawaii en Tahiti.

Mede door haar grote internationale er-
varing en het exclusieve karakter van de
Polynesische dansshow opereert Mai'a-
na met groot succes, 'aloha' o^fcmak op
de Europese markt.

KGB
De Katholieke Gelegenheids Band uit
Lichtenvoorde en omstrekei^ktaat uit
een mengelmoes van talent^w leeftijd.

Als vrolijke gelegenheidsband opgericht
heeft de KGB in korte tijd een indruk-
wekkende reputatie opgebouwd in de he-
le Achterhoek. De muzikanten spelen
een breed repertoire; funk, rock & roll,
motown-soul, nummers van Stones,
Normaal, J. Geils Band etc. Leadzanger
is Joop 'Mick Jagger' Tenten. Hij wordt
bijgestaan door een keur van muzikan-
ten, waaronder een complete blazerssec-
tie, zangeressen en danseressen. De
KGB staat bekend om hun vrolijke uit-
straling die de feestvreugde op de Beach-
Party ongetwijfeld naar grote hoogte zal
stuwen.

Dutch Diana Ross
One-man play back performance waarin
op voortreffelijke wijze de personage van
Diana Ross wordt neergezet in een wer-
velende show vol verrassingen. Dutch
Diana Ross brengt met een vakkundige
timing de beroemde wereldhits van Dia-
na Ross en staat borg voor entertainment
van de bovenste plank!
Dutch Diana Ross is de Nederlandse ac-
teur Marco Knijnenburg uit Den Haag.
Marco is een perfectionist; bijna twee
jaar heeft hij keihard gewerkt aan deze
act. Zijn show is puur gebaseerd op acte-
ren, timing, drama en natuurlijk 'the
Glitz and Glamour' die bij Diana Ross
hoort. Marco's act heeft absoluut niets
met travestie te maken, maar is duidelijk
een studie van Diana Ross die hij uit door
middel van acteren.

Van de internationale 'Diana Ross Fan-
club' heeft hij zeer positieve reacties ont-
vangen; 'hij weet de illusie op te roepen
van Diana's aanwezigheid' en 'vrijwel ie-
dere fan onderging een schok van her-
kenning'. En inderdaad, het optreden
van Dutch Diana Ross bezorgt menigeen
kippevel; de gelijkenis is groot en de ti-
ming en de bewegingen zijn zo perfect
dat velen zullen twijfelen of daar niet de
'echte' Diana Ross op het podium staat.

Soundiata; muziek en dans
uit West-Afrika
Soundiata is een naam die sinds de der-
tiende eeuw aan West-Afrika verbonden
is. Het is de naam van een keizer die in
een gebied van enorme omvang als een
vader des vaderlands werd beschouwd.
Zijn naam staat voor kracht en gezag,
voor recht en rechtvaardigheid; voor ei-
gen Afrikaanse identiteit in tegenstelling
tot de dominante sporen die de koloniale
bemoeienis van de westerse mogendhe-

den daar hebben getrokken. Soundiata's
machtsgebied strekte zich uit tot ver bui-
ten de grenzen van het huidige Guinee.
Het naar hem genoemde ensemble
Soundiata is eveneens afkomstig van
Guinee. Artistiek leider is Mori Keita.
De groep telt zeven musici en vier zange-
ressen/danseressen, allen gerecruteerd
uit professionele muziek- en dansensem-
bles. Er wordt gebruik gemaakt van een
uitgebreid assortiment traditionele in-
strumenten zoals kora, ballafoon, koun-
jan, tam-tam, doundoum en kiring. De
verscheidenheid aan klank en sfeer van
deze oude instrumenten vermengt zich
met dat van gitaar, akoustisch en elek-
trisch, wat tot een bijzonder geheel leidt.
De danseressen (gehuld in mooie kos-
tuums en maskers) tonen, begeleid met
percussie, traditionele dansen die van rit-
misch en rustig tot fel en opzwepend zijn.
Soundiata vormt ongetwijfeld een hoog-
tepunt van de Beach-Party.

Pannegies

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

l'annegies is ei'ti van oorsprong Yeluws stoofgereelit waan>oor turn oorspronke-
lijk, zo neemt tncn aan, lamsvlees gebruikte. Het gerecht wordt tegenwoordig in
veel restaurants opgediend en daarbij kan men kiezen uit lamsvlees, rund- of
varkensvlees,

Reken voor 4 personen op 600 gram huns-, varkens- of runderlappen.
Voorts heelt u nodig: 75 a 100 gram spekblokjes, enkele u ien , eventueel l
teent je knoflook, peterselie, hladselderij, bloem, bouil lon (eventueel van
tablet of poeder) en 150 a 200 gram kleine champignons.

Maal hel vlees dooi een gehaktmolen met een /eer grove plaat. U kunt
ook UW slager vragen het voorn te-doen of u kunt het /elf in kleins s t u k j e s
hakken. Snipper 2 a 3 u i t en , hak het teent je knoflook ragf i jn en hak de
peterselie en bladselderij ragf i jn . Maak de champignons schoon en s n i j d
/e in vieren.
Bak de spekblokjes in een pan met dikke bodem uit , schep /e uit de pan
en houdst /e apart . Frui t in het spekvet de uien tot /e ghi/.ig /ien. Voeg
knoflook en het vlees toe en laat alles onder regelmatig omscheppen!
/ohmg /ac h t jes bakken tot het vlees l i ch tb ru in / iet . Strooi er door een
xeefj e l '/s eetlepel bloem over. Schep alles goed om en schenk er dan,
onder voortdurend roeren, een 'A liter bouillon bi j .
Blijf'/.olang roeren tot een l i c h t gebonden saus ontstaat en roer er daarna
l eetlepel peterselie en de- bladselderij door. Voeg vervolgens /.out, peper
en l mespunt nootmuskaat toe. Leg het deksel op de pan en laat alles,
boven een /.eer laag afgestelde warmtebron, /olang ( l ' A > tot 2'A uur)
heel zachtjes sudderen tot het vlees gaar is.
Voeg dan de champignons er aan toe, schep alles enkele malen goed om
en laat het gerecht nog 8 tot 10 minuten /ac h t j e s pruttelen (/onder
deksel op de pan) . Roer er vlak voor het opdienen nog l eetlepel peterse-
lie door.

TIP: geef er lekker knapperig stokbrood en een gemengde salade bij.

Bereidingstijd: 50 minuten. Knergie per portie: ca. I (">05 k) (385 kc al)

Cursusoverzicht Gelderland,
Overijssel en Utrecht
Het Gelders Oudheidkundig Contact heeft samen met de Cultu-
rele Raad Overijssel en de Stichting Ondersteuning Musea in
Utrecht een cursusboekje voor het seizoen 1991-1992 uitgegeven.

In dil hoekje worden 39 cursussen voor
(amateur-)historici en nuiseuinnieder
werkers in (ieldei h u i d , Overijssel en
Utree ht gepresenteerd.
l)e cursussen gaan over geschiedenis,
over diverse aspecten van museumbe-
lieer, over monumenten en monu-
mentenzorg.
Op museumgebied / i j n cursussen op-
genomen over o.a. registrat ie van mu-
seumvoonverpen, conseivering. mu-
seuminr i i h t ing , museum en pers. mar-
ket ing voor kleine musea en musea en
visueel gehandicapten.
Op het gebied van de geschiedbeoefe-
ning worden o.a. cursussen en s tud ie -

dagen aangeboden over oud schrift,
genealogie, historische geografie, mid-
delnederlands, lokaal are hiefonder-
/oek, computeren geschiedenis, stree-
kromans en historische Films.
Het aanbod op monumentengebied
tenslotte omvat een cursus over ge-
meente l i jke monumenten/org en een
cursus over Overijsselse monumenten.
De eerste cursussen starten in septem-
ber.

Informatie en aanmelding:
(.elders ( ) u d h e i d k u n d i g Contact , l'ost-
bus 35<), 7200 A) Zu tphen . tel.
05750-11826.

rblitievaria GROEP VORDEN

18 juli: Tussen woensdag 17 j u l i 23.59
u u r e n donderdag 18 j u l i 11.00 uur
we.ixl er in een vr i js taande woning aan
de Addinkhof ingebroken. Aan de ach-
ter/.ijde werd een deur opengebroken.
De eigenaar van de woning is op vakan-
t ie . De inbraak werd ontdekt door een
sleutelhouder. Vermoedelijk / i j n er sie-
raden en slereo-apparatuur ont-
vreemd. De eigenaar van het hu is is op
/ i j n vakantie-adres inge l ich t .

20 juli: Zaterdagmorgen omstreeks

van: 16 juli t/m 23 juli

01.45 uur kreeg de politie de melding
dat er op de Zutphenseweg een per-
soon met een mes liep te /waaien. De/e
persoon kon even later op de Boonk
worden aangehouden. Na verhoor
bleek dat de man in een horecagele-
genheid onenigheid had gekregen met
vier andere personen. De ru/ie /.ou op
straat verder worden beslecht.
Daarb i j trok de amokmaker een sla-
gersmes, waarmee hij de vier andere
personen bedreigde. Tijdens de scher-
mutseling werd een jas met het mes be-

schadigd. De onder invloed van drank
verkerende messentrekker werd inge-
sloten en tegen hem wordt proces-ver-
baal opgemaakt.

20 juli: Zaterdagavond omstreeks
20.00 uur melding van een vechtpart i j .
Op de Ovenveg /.ou worden gevoch-
ten. Terplaatse trof de politie 2 groe-
pen, welke- onenigheid met elkaar had-
den. Er was reeds een rake klap uitge-
deeld aan een van de betrokkenen. Te-
vens werd een andere persoon gewond
aan het hoofd, nadat hij door een
'rondvliegende' bierfles werd geraakt.
De werper van de hierfles werd ter-
plaatse aangehouden en ingesloten.
Later werden alle betrokkenen (in to-
taal 8) omtrent de vechtpartij gehoord.
De toedracht van het gebeurde was
i.v.m. de tegenstr i jdige verklaringen
moeil i jk vast te s tel len. M.b. t . de vecht-
p a r t i j wordt proces-verbaal <>pge--
maakl.

20 juli: Zaterdagavond omstreeks
22.00 uur opnieuw een melding van
een bedreiging. De eigenaar van een
horecagelegenheid was door een klant
met een mes bedreigd. De onenigheid
ontstond over de pi ijs van enkele con-
sumpties die- verstrekt waren. De onder
invloed van drank verkerende persoon
vond het bedrag te hoog en begon de
aangever uit te - schelden. Om / i j n
woorden k r a c h t bi j te /et ten trok hi j
een mes en bedreigde de aangever er-
mee. Toen de po l i t i e - werd gebeld
vluchtte de dader. Bij de/e 'messen-
trekker' was nog een persoon die- de
aangever eveneens bedreigde. De ver-
moedelijke daders hebben inmiddels
bekend en het onder/oek m.b . t . de/e
/aak is in volle gang.

20 juli: Vanuit een horecagelegenheid
te Vorden, werd op zaterdagmorgen

een lederen jack ter waarde- van f '250,
ontvreemd. Ken inwoner uit Wich-
mond deed hier aang i f t e - v a n .

' levens werden e-r in de- periode van l 7
jul i tot 21 j u l i in to taa l 5 f ie tsen ont-
vreemd. Ke'-n l i e - t s we-rd inmiddels t e -
ruggevonden e-n geretourne-erd aan de
eigenaar.

Verloren voorwerpen

Damesfiets, (la/clle, grijs, voor/ien van
postcode; bri l , l i c h t montuur ; bruine
( l a / e - l l e - damesfiets, postcode- 7251 NS;
/vvarte ( ia/el le e l ames f i e t s (Opoe-mo-
del); blauwe- nylon portemonnee met
k l i t t e - rband ; paarse portemonnee (klit-
t e rband) ; fototoeste l , merk Olympus,
klein model; portemonnee, dames,
bruin, klein rond; groene herenfiets ;
porte-inonnee, rood met blauwe- s t ive-p ,
k l i t t e - rband ; (ia/.elle damesfiets, b ru in ,
voor/ie-n van postcode; portemonnaie,
rose; 2 sleutels, l Ford-slc-utcl + l
huissleutel; portemonnee-, inhoud o.a.
bankpas eigenaar; p las t ic /.ak, opschrift
Ame-i ie an Stoe k; spijkerjas, blauw.

Gevonden voorwerpen

Damesfiets , me-rk Rivel, type (iolorado,
fr .no. 44538; l ie tss leutel aan /.waru- la-
bel met opschrift; medai l l ion , goud-
kleurig, fo to moeder met baby; brom-
Fie- t s l i e lm, me-t crosskle-p.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad



WIN EEN MILJOEN
DOOR GOED TE DOEN!

Door deel te nemen aan de Sponsor Loterij steunt u op een aantrekkelijke manier
"Het Goede Doel". Aantrekkelijk voor onderstaande organisaties, maar ook voor u.
Want wat te denken van geldprijzen van f 10,- tot f10.000,- en een jaarhoofdprijs
van maar liefst 1 MILJOEN GULDEN... laat zo'n kans niet lopen!

Kijk elke dinsdag en
zaterdag naar LINGO.

VARA Nederland 1
om ± 19.20 uur en win

een snelle beslissersprijs.

f 50,- jaarsponsorlot

U koopt een jaar-sponsorlot voor ƒ 50,—
(dat is f 4,- per maand) zonder geld-
terug mogelijkheid. U speelt dan een
heel jaar iedere maand mee om de
maandprijzen van ƒ 10,— tot ƒ 10.000,—.
TEVENS heeft u in dat jaar één kans op
de jaarhoofdprijs van 1 MILJOEN GUL-
DEN.Dit is absoluut DE GOEDKOOPSTE
KANS VAN JE LEVEN op een ECHT
GROTE PRIJS!

U SPONSORT ONDERSTAANDE ORGANISATIES...

;V l II l K l A \' l> S

S P O R T
i i i i \i • S T I C H T I N G AstmaFonds

JA , ik wil ook wel eens een miljoen winnen. U kunt
éénmalig ƒ 50,— afschrijven van mijn giro/bankrekening

naam:

adres:
postcode:

-m/v

plaats:
388

Ik ontvang van u een Jaarsponsorlot waarmee ik een jaar lang elke maand (12x) kans maak op prijzen
van ƒ 10,— tot ƒ 10.000,— en waarmee ik ook meeding naar de Jaarhoofdprijs van 1 MILJOEN GULDEN,
door mee te doen steun ik een goed doel.

handtekening: Vergeet s.v.p. niet uw
handtekening te plaatsen.

Bon in ongefrankeerde envelop zenden aan: Sponsorloterij, Antwoordnummer 7460, 3OOO VZ Rotterdam.

Geeft u dat briefje
maar aan de politie,

Als u een écht prettige vakantie wilt, tref d oraf uw maatregelen tegen
inbraak. En laat geen briefje achter dat u op vakantie bent. Want inbrekers kunnen

(^^r[k^ óók lezen. Geeft u dat briefje maar aan de politie. Of liever
Jr *%L SezeSd: naa' °P net politiebureau even een 'vakantiekaart',

<^% frrt^^ waar°P u 'nvu't wanneer u precies weg bent. Dan kan de
v^ïZ^y politie tijdens uw vakantie een extra oogje in het zeil houden.
EÖty/nutfx> Dat kost niets en bespaart u misschien een minder prettige

JF thuiskomst.
Voorkoming
misdrijven

'n Zaak van de politie én u

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

toekomst!
Dat kan met het

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

7

Ja, ik wil
;
Naam:

Adres

Plaats

Leeftij

Mijn i

S
W

Antv

d:
nleg

ruur c
gnzel
/oorc

I* inlud* *«ï ̂ ^^B^^^^W^KSiiE îf *^

graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.

Tel:

per maand zou zijn: ..

leze bon in of bel 05430 - 1 8585.
Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN
nummer 301, 7100 WB Winterswijk

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Dammen
Vorden - Kiew 16-14
De uitwisseling tussen Vorden en Kiew
heeft Vorden gewonnen met 16-14. Na de
overwinning in de eerste wedstrijd van 7-
3, lieten de Oekraïners zien dat het
krachtsverschil toch niet zo groot was.

In de tweede wedstrijd werd nipt gewon-
nen met 6-4. Johan Haijtink had weinig
moeite met Roman Klimashew en Henk
Hoekman hield Letsjinski op remise.
Heng Grotenhuis vergrootte de voor-

sprong door een knappe winst op de da-
meskampioen van de Sowjet-Unie Nina
Jankowskaja. Na remise in de tamelijk
vriendschappelijke wedstrijd tussen Ben-
nie Hiddink en Olga Emeljanowa moest
Jan Masselink het onderspit delven tegen
Tatiana Teterina.

De derde wedstrijd werd er uit een ander
vaatje getapt. Na de haast traditionele
verliespartij van Klimashew (beter in het
organiseren en ritselen dan in het dam-
men) volgden twee overwinningen op rij:
Gerrit Wassink tegen Jankovskaja en
Harry Vos tegen Teterina. Ook Saskia
Buist kreeg na een halfopen klassieke

partij een doorbraak om de oren met ui-
teindelijk een nederlaag als resultaat.
Henk Ruesink sleepte echter tegen Lets-
jinski (die deze wedstrijd overigens meer
zag als voorbereiding op het toernooi in
Nijmegen) een puntje uit het vuur, zodat
de totaaluitslag nog net in Vordens voor-
deel werd beslist.
Hoekman-Letsjinski 1-1; Grotenhuis
ten Harkel-Jankovskaja 2-0; Masselink-
Teterina 0-2; Hiddink-Emeljanowa 1-1;
Haijtink-Klimashew 2-0.
Ruesink-Letsjinski 1-1; Wassink-Jan-
kowskaja 0-2; Grotenhuis ten Harkel-
Klimashew 2-0; Vos-Teterina 0-2;
Buist-Emeljanowa 0-2.

Uw briefpapier
komt overal...

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086 CERTIFICAATHOUDER

2 bos BLOEMEN 8,95

3KAAPS
VIOOLTJES 2 BEGONIA'S

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

FNRS

MANEGE

Peppelenbosch

Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

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

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

OCCASION
SHOP

* AUDIO
* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

KBMiBIiliBl
VER VOORUIT

IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

Verwarming defect?
Oldenhave laat u niet in de

kou zitten
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755-Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen-

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

granenbrood dat we kennen uit liet Schwarzwald.

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt

Waldkorn uniek in z'n soort.

Waldkorn wordt gebakken van een

unieke melange van mout, rogge,

gerst, tarwe en haver. Verri jkt met soja

zonnebloem- en l i jnzaad. Het is r i jk

hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

geproefd en u wilt niet anders meer.

Zo lekker is Waldkorn.

Lekkere Waldkorn-tips.

- Waldkani muukl heerlijk in; een

kupje bouillon of heldere soep

- \V,ililkarn mcl iiiiluum<n>crc

boning ii iiifl Ie vtrwiaden.

- \\aldkorn beitel mtl oiulc <>/"

ongekend lekker.

'Idhorn mei dungewede,

Ardennerham ii een ware delicaleac.

- Waldkorn met enkele plakjes

appel of peer ii trn Jriae en

gezonde combinatie.

Waldkorn. Uniek donker meenn*anenbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

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



RUILVERKAVELING HENGELO-ZELHEM
LANDINRICHT INGSWET

Kennisgeving ingevolge artikel 77, tweede lid

BEKENDMAKING VOORONTWERP-LANDINRICHTINGSPLAN

De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem deelt u
mede, dat voor voornoemde ruilverkaveling een voorontwerp-Landinrichtings-
plan met ingang van 1 augustus 1991 voor een ieder kosteloos verkrijgbaar is bij
het Secretariaat van de Landinrichtingscommissie (adres: Deken Hooyman-
singel 16, 7141 EC Groenlo, telefoon 05440-64445).

Inlichtingen over het voorontwerp-Landinrichtingsplan kunnen worden verkre-
gen op bovengenoemd adres. Het voorontwerp-plan is tevens gratis te verkrij-
gen op de volgende adressen:

- gemeentehuis van Zelhem;
- gemeentehuis van Hengelo (Gelderland);
- gemeentehuis van Vorden.

In het ruilverkavelingsgebied wordt binnenkort een aantal voorlichtings- en
inspraakbijeenkomsten gehouden, waar het voorontwerp-plan nader zal wor-
den toegelicht en waar gelegenheid bestaat om met vertegenwoordigers van de
Landinrichtingscommissie van gedachten te wisselen. Het betreft de volgende
bijeenkomsten:

Voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten:

Maandag 5 augustus 1991:20.00 uur - 22.30 uur
Hotel Restaurant Leemreis, Spalstraat 40, Hengelo (Gld).
Telefoon 05753-1274.

Dinsdag 6 augustus 1991:14.00 uur -16.30 uur
Ontmoetingscentrum Dennenlust, Stephanotisweg 4, Zelhem.
Telefoon 08342-1589/2357.

Woensdag 7 augustus 1991:09.30 uur-12.00 uur
Café Susebeek, Ruurloseweg 42, Zelhem.
Telefoon 08342-1340.

Donderdag 8 augustus 1991:14.00 uur -16.30 uur
Dorpshuis Velswijk - Wittebrink, Velswijkweg 50, Velswijk.
Telefoon 08344-1458/1421.

Verder zal voor meer persoonlijke aangelegenheden en nadere informatie over
de inhoud van het voorontwerp er één zitdag worden gehouden in Hotel-Restau-
rant Leemreis te Hengelo op donderdag 12 september 1991 en één in Ontmoe-
tingscentrum Dennenlust te Zelhem op vrijdag 27 september 1991, telkens van
09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Schriftelijke reacties in het kader van de inspraak kunnen tot 1 november 1991
worden ingediend bij het Secretariaat van de Landinrichtingscommissie, Post-
bus 59, 7140 AB Groenlo.

De Landinrichtingscommissie voornoemd,

B.W. Zemmelink (voorzitter)

ir. L.J.S. Reinders (secretaris)

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

DEZE WEEK:

Roombotercake
NU van 6,50 voor

5,95
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Schoolboeken
bestellen?
LOGA
bellen.

tel. 05752-3100

Voor reparaties
van

V f - R VOOIUMl iN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Tot en met vrijdag

de laatste paren
schoenen

SUPER-
GOEDKOOP
Wullink Vorden

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

ANTIEKHANDEL

Boudewijn Smeitink
• GRENEN MEUBELEN •

• DECORATIE-ARTIKELEN •

• GROTE KAARSEN COLLECTIE •

Ruurloseweg 43 - HENGELO (Gld.) - Tel. 05753-1073

De gehele maand JULI
bij elke aankoop vanaf 100-
een houten kapstok KADO!

NU 1O%-3O%
EXTRA KORTING
op alle
reeds
afgeprijsde
dames- en
herenmode

1e STUK

2e STUK

3e STUK

10% extra korting

20% extra korting

30% extra korting

Modecentrum
No. 1 is altijd het hoogst geprijsde artikel.

No. 2 is altijd het 2e hoogst geprijsde artikel.

No. 3 is altijd het 3e hoogst geprijsde artikel.

Bij meer dan 3 artikelen beginnen we weer

opnieuw.

Dorpsstraat 22 Ruurlo Tel. 05735-1438

FINALE ZOMEROPRUIMING !

De laatste artikelen NU voor de laagste prijs!!
o.a.

irtS k/m 6995 /5995 NU

B TOG K katoen 11 9.90/99.90 NU

T-Shirt
Restanten
Spijkerbroeken

Sweatshirts

-25%

NU

NU 39.-
etc. etc. etc.

CORNER
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 2426

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

. Of een
één ding

FIJNE BANK ZOEKT LEUK STEL
?& XSï ,&&

"Zoek bij OTTEN en
u zult vinden!"

U wilt een nieuw bankstel kopen, maar u
kunt nog niet vinden wat u zoekt. Dan
bent u vast nog niet bij OTTEN geweest.
Want het is bijna ondenkbaar dat u bij
OTTEN niet slaagt! In de verkoophal (die
naast de fabriek ligt) staat een uitgebreid
assortiment bankstellen. Te kust en te
keur! U kunt kiezen uit vele modellen en
verschillende soorten bekleding, of u nu
leer wilt of stof. De keus is helemaal aan
u! Trouwens, OTTEN heeft niet alleen
bankstellen. U kunt bij hem ook terecht
voor een prachtige, bij uw nieuwe bankstel passende salontafel. Maar ook voor een losse fauteuil of een televisiestoel
televisiemeubel of een kleine of grote kast. Ook komplete eethoeken vindt u bij OTTEN in veel soorten. Alle meubels hebben
gemeen: ze zijn allemaal heel degelijk en mooi! Kom maar eens kijken en laat u adviseren.

Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw eigen bankstel of fauteuils versleten zijn. Dat is niet alleen erg
praktisch, maar ook economisch! Ook daarbij kunt u zelf de bekleding bepalen. Praat er eens over met OTTEN, hij adviseert u graag
en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Dat is uw eerste winst. Mooi meegenomen!

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

Normaal geopend tijdens de bouwvak!

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

Meubelfabriek Otten b.v.



Stichting
Vrienden van De Wehme

Elke maandagmiddag zijn een aantal bewoners van De Wehme aan het koersbal spelen
op De Wehme met medewerking van enkele vrijwilligers. De Stichting Vrienden van De
Wehme vond het een leuk idee met deze groep bewoners en andere bewoners die graag
eens op een andere plaats sjoelen, naar 't Wapen van 'tMedlertegaan om daar onder het
genot van enkele consumpties en een pannekoek hun krachten te meten.

De afgelopen zonnige maandagmiddag was het zover. Om 3 uur werden diegenen die zich
opgegeven hadden opgehaald. In 't Wapen van 't Medler werd fors gegooid en geschoven
en gesmuld. Om half zes kwamen de auto's weer om de bewoners na een geslaagde mid-
dag terug te brengen.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Het is nauwelijks
voorstelbaar,

dat in Nederland maar
zo weinig herinnert aan
de W2.000 joodse
landgenoten, die in de
Duitse concentratie- en
vernietigingskampen
werden i'er m oord.

Voor do/c 102.000 omgekome-
nen wil een aan ta l overleven-
den op de appèlplaats van het
voormalig kampterrein een
ereveld inrichten. Naamloos
kwamen / i j om.
F.ven/ovcle naamloze stenen
zullen een blijvende herinne-
ring vormen aan elk der
slachtoffers.

U kunt één of mwr stenen a ƒ 25,00 per stuk laten plaatsen ter
nagedachtenis van dierbare of onbekende landgenoten.

Il ontvangt een certificaat met vermelding van het aantal stenen waarvoor u
ƒ 25,00 per stuk heeft voldaan.

Bank: NMB Bank Nijmegen nr. 68.14.74.408, Giro: NMB Bank Nijmegen
nr. 82.63.19. mei vermelding van Westerbork 102.000 Actie Kamp Wersterbork

Voor meer informatie:
Werkgroep Westerbork 102.000. Postbus 131, >t30 AC Cuijk.

Ja ik doe mee,
ik plaats stenen a ƒ 25,00

Naam

Adres

; Postcode

Ik betaal per

Woonplaats

Bank. 'Giro 'Cheque* totaal f .

Handtekening:

'Doorhalen wat niet van toepassing is.
/onder post/.egel in envelop /enden aan: Werkgroep Westerbork 102.000.

i Antwoordnummer 102. >t()0 VR C u i j k .

JULI:
2(> Midsummernightswimming 'In de

Dennen'
2li Open l a t e i SWOV
27 + 28 Springwedstrijden

De Graafschap
30 Open Tafel SWOV

AUGUSTUS:
2 Open Tafel SWOV
4 D' Oost'n rit. Jong Gelre Vorden
( > Open Tafel SWOV
9 Open Tafel SWOV

11 Seniorenwedstrijd 'De Snoekbaars'
l l In de Reep'n Kastelenrit met

I listorische rijtuigen
l 3-10 Fietsvierdaagse Jong Gelre

Vorden
13 Open Tafel SWOV
16 Open Tafel SWOV
20 Open Tafel SWOV
21 Floraliabloemschikcursus
23 Open Tafel SWOV
24 t/m 31 Feestweek Vierakke t -

Wichmond
27 Open Tafel SWOV
28 Herv. Vrouwengroep Wildenborch

Koffieochtend in de kapel
28 Floralia bloemschikcursus
28 Welfare Wehme Handwerken
29 Bej aardenavond Vierakker-

Wichmond
30 Open Tafel SWOV
31 Dropping Kranenburgs Belang
31 Optocht met praalwagens in

Wichmond
31 Kranenburgs Belang Klootschieten

SEPTEMBER:
l 'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd

l Oranjeloop in Wichmond
3 Open Tafel SWOV
4 Floralia Bloemsc hikcursus
5 Herv. Vrouwengroep Wildenborch

Bezichtiging bedrijf
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
6 Open Tafel SWOV
7 Klootschiettoemooi Jong Gelre

Vorden
9 Floralia Bloeinschikcursus

K) Open Tafel SWOV
l l Hen'. Vrouwengroep Wildenborch

Fietstocht
12 Floralia Bloems< hikcursus
13 Open l af el SWOV'
13 + 14 Informatiemarkt SWOV
15 'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd
17 Open I af el SWOV
17 NGVB ds. Klaassens 'New Age'
19 NGVB Fietstocht + be/oek

drukkerij Weevers
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 Open Tafel SWOV
24 Open Tafel SWOV
27 Open Tafel SWOV

Algemene
Plattelandsjongeren
Organisatie
AFDELING WARNSVELD

TV-SPEKTAKEL Deze activiteit zal ge-
houden worden op zaterdag 24 augustus.
Als je de sterkste man/vrouw wil wor-
den, de eerste de beste wilt zijn, je ter
land, ter zee of in de lucht wil bevinden:
dan zo snel mogelijk melden tel. 05754-
1313.

PLAYBACKFESTIVAL Als opening
van het nieuwe seizoen begint de afde-
ling Warnsveld met een groots opgezet

Kalveropfokwedstrij d
tijdens fokveedag te Eefde
Dit jaar kan de organisatie van de kalveropfokclub terugzien op een sei-
zoen met een enthousiaste groep deelnemers. In de loop van dit jaar zyn
alle deelnemers driemaal door verschillende juryleden thuis bezocht
Hierbij werd beoordeeld de omgang met het dier, de huisvesting en het toi-
let; dat wil o.a. zeggen is het kalf goed geborsteld en schoon.

Op 19 juli was het voor de j
nemers de grote dag tijdens de gezamen-
lijke eindkeuring welke tegelijk met de
fokveekeuring Hengelo-Eefde werd ge-
houden. De eindjurering was in goede
handen bij de heren Te Brinkhof en
Dommerholt. Samen met de drie thuis-
bezoeken kwamen de volgende winnaars
uit de bus. Rodie Heuvelink uit Warns-
veld werd met haar kalfje algemeen win-
nares, nummers 2 en 3 werden respectie-
velijk Hendrik Wijnen uit Leuvenheim
en Mark Heuvelink uit Vorden.

De jury beoordeelde de kalveren kritisch.

Op het onderdeel omgang met het kalf
was de beker voor Johan Kets uit Toldijk
en bij het toiletteren ging Mark Heuve-
link uit Vorden met de eer strijken.

De organisatie welke in handen was van
leerkrachten van de scholengemeen-
schap 't Beeckland, kan terugzien op een
zeer geslaagde keuring en hoopt volgend
jaar op een grotere groep deelnemers met
hetzelfde enthousiasme.

'Welkom bij boeren en tuinders.' Dat is het thema van de fietstocht die de
Vordense landbouworganisaties op zaterdag 27 juli organiseren. Een vier-
tal landbouwbedrijven zetten deze dag hun deuren open voor alle belang-
stellenden.

De fietstocht start 's-morgens op het
Marktplein. Deelname is gratis. De route
voert langs mooie stukken natuur en
langs enkele van de acht kastelen die Vor-
den rijk is. Om een indruk te geven hoe
de verschillende bedrijfstakken in de
landbouw functioneren, kunnen vier be-
drijven bezichtigd worden.
Bij een stierenmestbedrijf is te zien hoe
kalveropfok plaats vindt. Dit tot en met
het stadium dat de dieren 600 kg wegen.
Bij een boom- annex potplantenbedrijf
ziet men onder andere hoe coniferen, ka-
merdennen en dergelijke geënt en ver-
speend worden.
Werktuigenvereniging MEDO toont de
modernste machines en werktuigen
waarmee een landbouwbedrijf werk, on-
der andere de zodebemester. Hier is te-

vens gelegenheid een broodje te kopen
en een consumptie te nuttigen.
Melkkoeien en kalveren en de modern-
ste computerapparatuur kan men op de-
ze route zien op een melkveebedrijf. Op
alle bedrijven zullen een aantal deskun-
digen tekst en uitleg geven.
Naast deze fietstocht, die dit j aar voor het
eerst plaats vindt, zijn er nog twee dagen.
Op 30 juli bij de familie Mennink aan de
Gazoorweg en op 6 augustus bij de fami-
lie Bouwmeester aan de Schuttestraat.
Onder meer kan bekeken worden hoe de
koeien worden gemolken.
Voor nadere inlichtingen kan men de
heer G.H. Vrielink bellen, tel. 05752-
3589 of 05752-1888 (zaak). Zie voor ver-
dere mededelingen de advertentie in dit
nummer.

playbackfestival op vrijdag 13 september
in zaal de Boggelaar. Playbacken, gekke
bekken trekken, alles mag, niets is te dol.
Hepie en Hepie, ZZ-top, BZN, André
Hazes welke van deze of andere artiesten
kies jij? Geef je zo snel mogelijk op met
naam en de te playbacken artiest via tel.
05750-23550 of één van de andere be-
stuursleden.

Muziekvereniging
Jubal
Het ophalen van oud papier dat maande-
lijks wordt verzorgt door Jubal, gaat in
verband met de vakantie in juli niet door.
In de maand augustus wordt het opge-
haald op zaterdag 24 augustus en niet de
laatste zaterdag van de maand, dit in ver-
band met de feestweek te Wichmond.

SPORT- nieuws

Diplomazwemmen
4In de Dennen'
Donderdagmorgen 25 juli wordt in het
zwembad 'In de Dennen' de mogelijk-
heid geboden het zwemdiploma A en B
te halen.
Het proefzwemmen vond op woensdag-
morgen 24 juli plaats.

Postduivenvereniging
Vorden
Op 20 juli werd door de leden van de PV
Vorden met 210 oude duiven deelgeno-
men aan de competitievlucht vanuit
Roye. De duiven moesten een afstand
van 365 km overbruggen om terug te ke-
ren op hun hok.
De lossing in Roye vond plaats om 07.50
uur. Om 12.09 uur bereikte een duif met
het ringnummer H88-1221086 van J. Eu-
link als eerste zijn hok met een gemiddel-
de snelheid van 84 km per uur. Binnen 23
minuten arriveerde 20% van de 210 dui-
ven. Bij die 20% was met name een groot
aantal duiven van G. en H. Boesveld. Het
leek of de combinatie de duiven deze
middag aan een touwtje had zitten, ge-
zien de klassering van 7 duiven bij de eer-
ste tien. De eerste tien klasseringen wa-
ren als volgt.
J. Eulink 1; G. en H. Boesveld 2,4,5,7,8,
9 en 10; combinatie Bruggeman 3; A. Lut-
teken 6.
Op diezelfde 20e juli werden de jonge

duiven gelost in Houdeng om 11.15 uur.
De jonge duiven moesten een afstand
van 233 km vliegen om terug te keren op
hun hok. De combinatie G. en H. Boes-
veld kon als eerste roepen: 'kwartet',
want rond 13.51 uur stormden een viertal
jongen het hok aan de Strodijk binnen.
Good-old jonge duivenspecialist Cor
Bruinsma legde beslag op de vijfde
plaats. Om 14.50 uur was 20% van de dui-
ven teruggekeerd op het hok waarmee de
uitslag bepaald was. De eerste tien klas-
seringen waren als volgt.
G. en H. Boesveld l, 2, 3, 4 en 10; C.
Bruinsma 5; A. en A. Winkels 6; A. Lut-
teken 7; D. de Beus en zn. 8; G. Oldenha-
ve9.

LR/PC
De Graafschap
Bij de op 21 juli door de LR Semper Fide-
lis gehouden dressuurwedstrijd in Gors-
sel werd Saskia Vreman met Ricardo
tweede in de klasse M2 met 126 punten.

Go-Ahead speelt
tegen streekelftal
Dinsdagavond 30 juli speelt de Go-Ahead
Eagles een oefenwedstrijd tegen een
streekelftal op het terrein van de w Almen.
In het streekelftal zyn een aantal spelers
van de Vordense selectie opgesteld.
De opbrengst van de wedstrijd gaat naar de
Stichting Vrienden van het P.W. Janssen
Verpleeghuis te Almen.

Cross voor
veteranenmotoren
Zaterdagmiddag organiseerde de VAMC
De Graafschaprijders op het Delden-cir-
cuit de jaarlijkse crosswedstrijd voor ve-
teranenmotoren (motoren tot en met het
bouwjaar 1971).
Er werd gereden in drie klassen te weten
125 cc, klasse 2-takt en de klasse 4-takt.
Na afloop reikte VAMC-voorzitter Wim
Bielderman aan de volgende personen de
prijzen uit:
125 cc 1. Paul Kramer, St. Oedenrode met
Sparta 60 punten; 2. R. Hbgenbenk,
Weesp met Sparta 43 punten; 3. D. Ey-
sink, Soest met Eysink 34 punten.
2-takt 250/500 cc 1. J. Borst, Hattum met
CZ-360 60 punten; 2. T. Verwey, Roer-
mond met CZ-360 51 punten; 3. J. Nij-
huis, Nijverdal met CZ-360 43 punten.
Veteranen 4-takt 1. R. v.d. Straat, Almen
met BSA 57 punten; 2. T. Claassen, St.
Michielsgestel met BSA 54 punten; 3. B.
Langwerden, Hengelo 15 punten.

ie bezorgt Contact:
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

Fain. i', cl. Slaat j, het Hove 60, tel. 2296

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chrisünalaan
Vordensebosweg
Rondweg

fV//i/. Schaafsnta, Het Wiemelink2^ tel. 3352

De Doeschot
Het Stroo
HetEelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
.Schoolstraat
Strodijk l t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Strodijk 2

/. Iurriens, Hoetinkhof 159, tel. 2145

B. Galleestraat
Pr. Bemardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molen weg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulders kamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

f«///. Kar<remau, Horsterkamp 25^ tel. 1258

Horsterkamp
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

/'V///I. C.ttlsU'tn, De Ron»erd 7, tel. 2608

Hetjebbink
Boonk
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mispelkarnpdijk


