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Jubileum
Gerrit Dekkers
Maandag 22 augustus wordt een
feestdag voor Gerrit Dekkers, mede-
werker van hoveniersbedrijf Kettele-
rij b.v.
Op deze dag is het nl. 25 jaar geleden
dat hij op 16-jarige leeftijd bij het
toenmalige bloemist-hoveniersbe-
drijf in dienst trad.
Na 21 jaar aan de Zutphenseweg te
hebben gewerkt 'verhuisde' hij in
1990 mee naar de Addinkhof. Inmid-
dels is het hoveniersbedrijf overgeno-
men door Henk Loman en voortgezet
onder de naam Hoveniersbedrijf Ket-
telerij b.v.
Gerrit werkt als rechterhand van
Henk Loman. Deze dag zal voor deze
'gewone' man niet ongemerkt voorbij
gaan en wordt met zijn gezin, colle-
ga's en het bedrijf gevierd.

Fuchsia's
Het is weer zover. Ook dit jaar stelt
men de tuin weer open voor de lief-
hebbers van fuchsia's en andere kuip-
planten. Tijdens de feestweek Open
Fuchsiatuin van zaterdag 20 augustus
t/m maandag 22 augustus bij de fam.
Elsman, Baron v/d Heydenlaan 24,
Wichmond. U bent van harte welkom.

Opnieuw geslaagde
open dag
Vooral ouders met kleine kinderen be-
volkten gistermiddag het erf van de
boerderij Bouwmeester. In groepjes
werden de belangstellenden langs de
kippen, varkens en koeien geleid, ter-
wijl daarbij uitleg gegeven werd.
Wat opviel was de netheid welke het
gehele bedrijf kenmerkt. Dit is ook de
basis van de goede technische resulta-
ten. 'Trouwens in de gehele Achter-
hoek liggen de bedrijven er netjes bij',
aldus een vakantievierende Friezin.
In het tanklokaal kregen alle bezoe-
kers van Gerdien Bouwmeester een
stukje kaas en een bekertje melk uit de
tank.
In de varkensschuur is net een zeug
aan het biggen. Op de heenweg in de
route was er een big ene en kwartiertje
later zes. Dat ontlokte één van de kin-
deren de opmerking: 'Waar komen ze
zo snel vandaan?' Ook het melken
trok veel bekijks. Een aantal mensen
vond het moeilijk te begrijpen dat
8000 kg melk per koe per jaar alle-
maal in zulke kleine straaltjes gepro-
duceerd moet worden.
De open dag was een geslaagd initia-
tief van de Vordense landbouworga-
nisaties.

Lezing Hackfort
Dinsdagavond 23 augustus wordt er
in de Westerholtzaal van Kasteel
Hackfort een programma geboden
waarbij de Baakse Beek in al zijn fa-
cetten wordt belicht.

Drukbezochte
kunstmarkt
Afgelopen zaterdag was er in Vorden
op het marktplein de bijna jaarlijkse
kunstmarkt. Kunstenaars uit het hele
land lieten hier o.a. Space Brush, ke-
ramiek, aquarellen en houtsnijwerk
aan het publiek zien. De kunstenaars
kunnen terugkijken op een goed be-
zochte markt. Ook de verkoop van de
diverse stukken viel niet tegen. Vol-
gens mede-organisator Bert Mens en
de plaatselijke V.V.V. is het goede re-
sultaat van de kunstmarkt te danken
aan de goede kwaliteit die er op de
Vordense markt aanwezig is. Door de
kwaliteit te handhaven is hij ervan
overtuigd dat deze markt in de toe-
komst alleen nog maar meer bezoe-
kers zal trekken. Als het dan ook aan
de heer Mens ligt zal er volgend jaar
zeker weer een Vordense kunstmarkt
zijn.

Grote belangstelling voor koetsentocht

Afgelopen zondag was de Dorps-
straat haast te klein. Vele belang-
stellenden uit het gehele land waren
naar Vorden getogen om daar de
125 aanspanningen te bekijken in
de jaarlijkse koetsentocht georga-
niseerd door 'In de Reep'n'.

De voor het Nederlands Kampioen-
schap meetellende tocht leidde de
deelnemers door de mooie omgeving
in en rond Vorden. Na verzameld te
hebben bij kasteel Vorden trok men
via o.a. Den Bramel en de Wilden-
borch naar de Wiersse voor de tradi-
tionele sherrystop waarna men verder
reed naar kasteel Vorden om aldaar de
lunch te gebruiken.
Bij het gemeentehuis en langs de ge-
hele route waren vele toeschouwers
aanwezig. Doch 's morgens waren er
vele gaten in de stoet, vooral bij de
Schuttestraat. Vele toeschouwers ver-
plaatsten zich hierdoor, zodoende
kreeg men ook vele auto's tussen de
stoet wat jammer was.
De aanspanningen gingen 's middags
richting Wichmond, waar i.v.m. het

1200-jarig bestaan een defilé werd af-
genom^fcoorde stichting Vierakker-
Wichm^H. Geheel in stijl in de vroe-
gere kostuums werden ze door de
Wichmonders gadegeslagen. Ook in
de Dorpsstraat werd er defilé afgeno-
men.

J^rerVoor dMremonstraties op de weide
voor kasteel Vorden had de belang-
stelling iets groter kunnen zijn. De
kuur-op-muziek die de berijdsters van
vier Friese paarden gaven was werke-
lijk uniek. Zij lieten een prachtig
staaltje van dressuur zien. Wie altijd
gedacht heeft dat een Fries alleen
goed is als tuigpaard, is na deze de-
monstratie er wel achter dat dit ras
zich ook prima voor 'onder het zadel'
leent.

Spectaculair was die dag ook de de-
monstratie met een omgebouwde
sjees, verzorgd door stalhouder Mei-
jer, waarvan trouwens ook de Friese-
paarden-kuur afkomstig was. Meijer
had hiervoor een eigen boom ontwik-
keld, die het mogelijk maakt om het

paard zo ongeveer onbeperkte bewe-
gingsvrijheid te geven^^Iet deze
'Drijmeijer' zoals de ^^ebouwde
sjees heet kon het paard een hoek van
180 graden maken.
Verder werden er zowel 'smorgensals
's middags Lipizaner shjM£ gegeven
door het Vordense diel^lrtsenpaar
Noordkamp.
Voorzitter de heer Johan Norde met
zijn team kan gerust terugkijken op
een hele geslaagde dag voor 'In de
Reep'n'. Hier volgen nog de uitslagen
van de verschillende rubrieken.
Rubriek l Stads- en Dienstrijtuigen -
1. nr. 92 Dhr. Alberink met Coupe.
Rubriek 2 Sportrijtuigen - l. nr. 9 dhr.
Wempe met Phaeton. Rubriek 3
Streek- en Jachtrijtuigen - 1. nr. 17
Dhr. v. Groningen met Utrechtse
lenkwagen. Rubriek 4 Park- en Fami-
lierijtuigen - l. nr. 107 dhr. V.d. Voor-
de met Poolse tandemcar. Rubriek 5
Reis- en transportrijtuigen - l. nr. 102
dhr. V.d. Bilt met Coach. Rubriek 6
Bedrijfsvoertuigen - l. nr. 68 combi-
natie Ten Pas/Knook met Damie
Phaeton.

Thuis Best vindt onderhoud erg belangrijk

Kwaliteit en wonen
Benoemd

Thuis Best draagt er voor zorg dat
aan de woonconsument een goed
produkt tegen een goede prijs
wordt aangeboden. Een belangrijk
gegeven daarbij is dat het onder-
houd van dat produkt dan ook opti-
maal is. Daarbij gaat het om zowel
het klachten- alsook het planmatig
onderhoud.

Zo wordt er veel aandacht besteed aan
het klachtenonderhoud en de afhan-
deling daarvan. Ook wordt de tijd die
nodig is om een klacht te verhelpen,
gevolgd. Via het planmatig onder-
houd zorgt Thuis Best ervoor, dat het
woningbezit niet alleen nu maar ook
in de toekomst in goede staat zal zijn.
Daarbij zal conform de meerjarenon-
derhoudsbegroting de kwaliteit van
de woningen van Thuis Best op peil
blijven. In de voorziening onderhoud,
die in de jaarrekening is opgenomen,
is hier al rekening mee gehouden.
In 1993 zijn er 2211 reparatieverzoe-
ken binnengekomen, welke resulteer-
de in 2796 opdrachten. Ten aanzien
van 1992 een afname van 11,3 %. Het
grootste gedeelte wordt door de eigen
onderhoudsdienst van Thuis Best uit-
gevoerd.

Tevens vond er voor 111 woningen
mutatie-onderhoud plaats.
Daarnaast is er ook sprake van plan-
matig onderhoud. Zo worden onder
andere alle woningen iedere zes jaar
geschilderd en ondergaan alle centra-
le verwarmingstoestellen jaarlijks een
onderhoudsbeurt. Woningstichting
Thuis Best wil op deze manier de
kwaliteit van haar woningen hoog
houden c.q. verhogen. Daarnaast
wordt de kwaliteit van het wonen
voor een belangrijk deel bepaald door
de woonomgeving. Hoewel de ge-
meente de eerstverantwoordelijke
voor de woonomgeving is, reserveert
Thuis Best jaarlijks een budget voor
het verharden, herstraten en verlich-
ten van achterpaden.

Zelf uitgevoerde woningaanpassin-
gen kunnen het woongenot vergroten.
Thuis Best staat hier positief tegeno-
ver, voor zover het de constructie,
kwaliteit- en huurprijsbeleid niet aan-
tast. Het is derhalve noodzakelijk dat
iedere ingrijpende aanpassing bij
Thuis Best om toestemming wordt
aangemeld. Daarbij wordt u dan te-
vens gewezen op consequenties bij
vertrek.

Onze oud-plaatsgenoot, de heer W.A.
Berenpas, thans nog woonachtig in
Arnhem, is met ingang van l juli jl.
benoemd tot hoofd Openbare Ge-
meentewerken in Zelhem.

Jubal Wichmond
De muziekvereniging Jubal komt a.s.
zaterdag in Wichmond weer het oude
papier ophalen. Dit is een week eerder
dan anders i.v.m. de feestweek.

KERKNIEUWS

Terugblik
Zondagavond 14 augustus was het zo-
ver, openluchtdienst achter de Gere-
formeerde Kerk. Het was een ge-
slaagde avond, de opkomst was groot.
Meer dan 100 personen waren aanwe-
zig, en konden genieten van een goed
optreden van het jongerenkoor uit
Halle.
Deze dienst had het thema: 'Vrij van
zorgen', en de voorganger was ds.
P.W. Dekker uit Zutphen. Deze dienst
was inspirerend voor zowel de jeugd
als de ouderen.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 21 augustus 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, bediening van de Heilige Doop.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 21 augustus 10.00 uur ds. G.M.A. Hen-
driksen, Zwolle. Viering H.A. 19.00 uur ds. M.J.
Vos, Doetinchem. Viering H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 21 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Nederlandse gezangen.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 20 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.

Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 augustus
Pastoor J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 20-21 augustus dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 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 huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 20-21 augustus J.J. de Kruit, Vorden,
tel. 05752-3372. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-
12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 et/
min).

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje augustus: mevr. Wolters, tel.
1262, b.g.g. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

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

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

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.

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag
9.30-15.00 uur.

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

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 augustus 10.00 uur ds. H.B. de Nee-
ling, Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 augustus 17.00 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 21 augustus 10.30 uur Oogst-dankvie-
ring bij de Veldkapel.

Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 augustus
Pastoor J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud/ haal- en brengservice/ door monteurs uit Vorden.
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^Telefoon gemeente: 0??52-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
MHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
$.00 tot 12.30 uur- op woensdag

op af spraak,

WethóÜderM. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak,

broek: donderdagmorgen 1 0 .00'
tlJQO uur en volgens afspraak.

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

— de heer DJ. Rensink, voor het bou-
wen van een berging op het perceel
Dorpsstraat 17 te Vorden;

— de heer R. W. A. Hartman, voor het
vellen van l berk op het perceel
Wildenborchseweg 4 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift tegen
deze vergunningen in te dienen.

JfeERGUNNINGEN

Op 9 augustus 1994 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
— de heer R. Bargeman, voor het

bouwen van een garage/berging op
het perceel Burgemeester Gallee-
straat 30 te Vorden;

— de heer Th. J. Hamer, voor het ver-
bouwen van een woning op het
perceel 't Heegken 3 te Vorden;

— de heer L.F.M. Besselink, voor het
bouwen van een woning op het
perceel de Voornekamp l te Vor-
den;

— de heer F.P.H. Hilgers, voor het
vergroten van een garage op het
perceel Dorpsstraat 9 te Vorden;

— de heer P. Becker, voor het bouwen
van een wagenloods op het perceel
Helderboomsdijk 2 te Vorden;

— de heer J.F.W. van Bronswijk, voor
het bouwen van een berging op het
perceel de Voornekamp 11 te Vor-
den;

— de heer A.G. Peters, voor het bou-
wen van een berging op het perceel
Hackforterweg 15a te Wichmond;

IJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN

Op 19, 20 en 21 augustus aanstaande
vindt op het terrein bij Kasteel Vorden
de Gelderse Kampioenschappen en
een concours hippique plaats. In ver-
band daarmee gelden de volgende
verkeersmaatregelen:

afsluiting in beide richtingen voor be-
stuurders van:
— de toegangsweg naar Kasteel Vor-

den met uitzondering van bruids-
stoeten en medewerkers van de ge-
meente Vorden;

— de Schuttestraat vanaf de Ruurlo-
seweg tot de Vordensebosweg;

een parkeerverbod voor:

— de Ruurloseweg vanaf de Groene-
weg tot aan de Rotonde;

— de Horsterkamp vanaf de rotonde
tot aan de Vordensebosweg;

— de Vordensebosweg vanaf de
Horsterkamp tot aan de Schutte-
straat.

Op 24 augustus aanstaande vindt de
19e wielerronde van Wichmond
plaats. In verband daarmee gelden de
volgende verkeersmaatregelen:

afsluiten van bestuurders van de

Dorpsstraat, de Hackforterweg vanaf
de Dorpsstraat tot aan het pand Baron
van der Heydenlaan en de Vierakker-
sestraatweg vanaf de Baron van der
Heydenlaan tot aan de Beckenstraat
van 17.30 tot 21.30 uur, of zoveel kor-
ter of langer als nodig is.

Van 20 tot en met 27 augustus aan-
staande houdt de Stichting Oranje Co-
mité Vierakker Wichmond de jaar-
lijkse feestweek. In verband daarmee
gelden de volgende verkeersmaatre-
gelen:

afsluiten voor alle bestuurders en
voetgangers van de Baakseweg vanaf
de Riethuislaan tot de Beeklaan op 20
augustus 1994 van 19.00 tot 24.00
uur; van 20 tot en met 27 augustus een
parkeerverbod voor de Beeklaan en
afsluiting voor bestuurders van de
Dorpsstraat tot aan de Baakseweg en
de Vierakkersestraatweg vanaf de Ba-
ron van der Heydenlaan tot aan de
Boshuisweg en de Beeklaan.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 8 tot en met 12 augus-
tus jongstleden zijn de volgende aan-
vragen om bouwvergunning ingeko-
men:

— Stichting Urtica, voor het bouwen
van een berging op het perceel
Reeoordweg 2;

- Vereniging tot behoud van Natuur-
monumenten, voor het vernieuwen
en veranderen van een boerderij op
het perceel Hackfortselaan 2 te
Vorden en het perceel Baakseweg
3 te Vorden;

— de heer J.J. Woltering, voor het
bouwen van een woning op het
perceel Christinalaan 3c te Vorden.

Leren met plezier
Leren met plezier? Kan dat? Ja! is het
antwoord. Dat kan bij de Volksuniver-
siteit Zutphen. Een ongedwongen
sfeer tijdens de cursussen die voor ie-
dereen toegankelijk zijn, is kenmer-
kend voor de VU Zutphen. Bekwame
en enthousiaste docenten laten u tij-
dens een korte of langere cursus ken-
nismaken met vele onderwerpen.
Door het uitgebreide programma en
die ongedwongen sfeer onderscheidt
de Volksuniversiteit zich van andere
cursusinstituten.
De VU Zutphen biedt u vele moge-
lijkheden: cultuurgeschiedenis, filo-
sofie, psychologie, Nederlandse lite-
ratuur, moderne poëzie, genealogie,
kunstgeschiedenis (moderne schil-

derkunst en algemeen), public rela-
tions, een verdieping van de algeme-
ne ontwikkeling. Natuurlijk horen
daar ook bij de talencursussen, lange-
re maar ook korte voor op reis.
Ook op creatief gebied kunt u aan de
slag met het maken van houten speel-
goed of meubels, deltastuntvliegers
en teddyberen, dessineren op stof
(meerdere technieken), kalligraferen,
quilten en patchwork, kartonnen met
stof beklede doosjes en mappen ma-
ken, boetseren en keramiek. Alleen
bij de VU Zutphen kan men een cur-
sus striptekenen of tekenen en schil-
deren voor jongeren volgen.'

U vindt het in het bekende oranje cur-
susboekje (gratis verkrijgbaar bij bi-
bliotheken en V.V.V.'s) kook- en

Weekendrecept
Vlogman
Speklapjes met mandarijntjes
Bereidingstijd: 25 minuten

Marineertijd: 2 uur

Benodigdheden voor 4 personen: 500 gram Speklapjes zonder zwoerd,
l mespunt gemalen kruidnagel, peper, l deciliter azijn, 4 eetlepels ketjap
manis, 2 eetlepels fijngesnipperde natte gemberbolletjes, 40 gram mar-
garine of boter, l eetlepel fijngesnipperde ui, 3 mandarijntjes, l mespunt
kummelpoeder of gemalen karwijzaad, zout, l eetlepel aardappelmeel,
suiker.

Benodigd keukengerei: vleesplank, keukenschaar of mesje, kom, keu-
kenpapier, grote koekepan of vleespan, groot deksel.

Bereidingswijze:
Snijd of knip de speklapjes even in aan de zijde waar het zwoerd heeft
gezeten. Het vlees blijft dan bij het bakken plat in de pan liggen. Wrijf
het vlees in met kruidnagel en peper. Vermeng de azijn in de kom met de
ketjap en de gember. Voeg l deciliter koud water toe. Laat de speklapjes
daarin afgedekt 2-4 uur marineren. Neem het vlees uit de marinade en
dep de lapjes nagenoeg droog. Laat de margarine goed warm worden en
bak daarin het vlees aan weerszijden mooi van kleur. Voeg op het laatst
de snippers ui toe. Pel de mandarijntjes, ontdoe de partjes van de witte
velletjes en van de pitten. Schenk de marinade over een op de koekepan
gelegd deksel langzaam bij het vlees. Voeg de partjes mandarijn toe en
laat het vlees op de getemperde warmtebron in 10-12 minuten gaar wor-
den. Maak een mengsel van kummel, peper, zout, aardappelmeel en ket-
jap. Roer er met 2-3 eetlepels koud water een papje van. Leg de spe-
klapjes in de voorverwarmde vleesschaal. Bind de jus met het papje.
Laat dat even koken en proefde saus. Voeg naar smaak suiker toe. Giet
de saus over het vlees.

Wijntip: Schenk een jonge fruitige roséwijn of een niet te droge witte
wijn bij deze speklapjes.

Tip van de kok:
Vervang de verse mandarijntjes door partjes of stukjes mandarijn op
lichte siroop uit blik (280 gram of 310 gram). Vervang dan de helft van
de azijn door de siroop met l theelepel citroensap. Geef bijvoorbeeld
drooggekookte rijst en een groentesalade bij dit vlees.

groencurlRsen (tuinontwerp, inrich-
ting, aanleg), binnenhuisarchitectuur,
zelfhypnose, geheugentraining, enz.
Voor talloze onderwerpen kunt u te-
recht bij^fc VU Zutphen. Misschien
heeft u amts in gedachten? De keuze
is aan u! Misschien komt u op een
idee als u de informatiekraan! op de
UITmarkt in Zutphen bezoekt op za-
terdag 27 augustus of op Open Avond
maandag 29 augustus in de IJssel-
school, Isendoornstraat 22 te Zut-
phen. (Zie advertentie.)

Oriëntatie fietstocht
De Oranjecommissie Medler Tol van
het buurtschap Medler kan terugzien
op een geslaagde oriëntatie fietstocht
die zondagmiddag gehouden werd.
Zevenenveertig deelnemers legden
per fiets zo'n 26 km. af in groepjes van
2 of 4 personen. Gestart en gefinished
werd er bij 't Wapen van 't Medler.
Onderweg moesten de deelnemers
een aantal vragen beantwoorden en
opdrachten uitvoeren. Zo moest er
o.a. ring gestoken worden. De tocht
ging richting Ruurlo naar 't Pannekoe -
kenhuis 'De Heikamp' en vandaar
door de Wildenborch weer terug naar
't Medler. De deelnemers kregen al-
daar een drankje van de feestcommis-
sie aangeboden.
De route was dit jaar uitgezet door
Herma Geerligs en Bert Fokkink. De
oriëntatierit vormt een onderdeel van
de activiteiten die het gehele jaar door
worden georganiseerd door de Oran-
jecommissie Medler Tol.
De uitslag van deze tocht was als
volgt: l e prijs - groep Wijs-Weenk; 2e
prijs - R. Groot Nuelend; 3e prijs - A.
Neerlaar; 4e prijs - Wilma en Suzan-
ne; 5e prijs - Reurink.

Sneldamtoernooi
Op de eerste klubavond van DCV is
een sneldamtoernooi gehouden. Win-
naar werd Gerrit Boom met een skore
van 16 uit 9. Hij verloor slechts één
wedstrijd, nl. van Mike Voskamp die
3e werd met 14 punten. Henk Groten-
huis ten Harkel werd 2e met 15 pun-
ten.
l. Gerrit Boom 9-16; 2. Henk Groten-
huis 9-15; 3. Mike Voskamp 9-14; 4.
Gerrit Wassink 9-11; 5. Michiel
Kroesbergen 9-10 (99 weers-
tandspnt); 6. Gerco Brummelman
9-10 (95); 7. Johan Haijtink 9-10
(94); 8. Jan Masselink 9-10 (82); 9.
Harry Graaskamp 9-10 (81).

VERKOOP
STAATSLOTEN

De verkoop begint op
22 augustus t/m 31

augustus
van 8.30 tot 12.30 uur.

's avonds
van 16.30 tot 18.30 uur.

8 oktober is er weer een

EUROLOTERIJ

met een hoofdprijs van
6V2 miljoen gulden!!

Wilt u deze zo spoedig
mogelijk bestellen!!

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4
7251 DK Vorden
Telefoon 2367

TE KOOP:

AARDBEIEN-
PLANTEN
diverse soorten
N.A.K.-gekeurd

Kwekerij
F. van Amerongen
Schuttestraat 12

Vorden
Tel. 05752-6408

Ons rundvlees
een klasse

apart

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KÜO 7,95
Grove verse worst 1 KNO 9,95
Speklapjes 1 k,i0 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakti kilo 12,50
Slavinken per stuk 1,00

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo

5,95
SPECIALITEITEN

Boom-
stammetjes
5 haten 4 betalen

Bakje Zure Zult
per stuk 1,00

Snijworst
100 gram 1,29

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Haas/Ribkarbonades

ikiio 10,45

Lamsshoarma
500 gram 7,25

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE: WIJ ZORGEN ER VOOR

TE KOOP:
1/2 ha nieuw

ingezaaid gras
2e snee voor stalvoedering of 1 ha jong gras

om in te kuilen, gelegen aan de
Almenseweg nabij 'De Bramel' te Vorden.

Inlichtingen: tel. 05752-1776 na 18 uur.

WILINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

• Weinig water, waardoor
bijna elk tapijt binnen
een uur weer droog is

• Volkomen veilig en on-
schadelijk

• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken, zo-
dat uw tapijt zacht, fris en
net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt

• Wij reinigen ook meu-
belstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie!

CHEM-DRY«Tel.0575043377

CONCORDIA
presenteert in samenwerking met:

Eetult • Bn • Rtilaurant • Div. Zal»

. Je herberg
^

bodwgo

1 ïtantoffclt je
Dorpsstraat 34 - Vorden

Tel. 05752-1770

16 september dansavond met:

Hammond Four en de Blue's Brothers!!
in de zaal van "t Panluffcltjc' - aanvang 20.00 uur

Kaarten af W,- zijn daar te koop.

/atcrdag 17 september

BOH f 01 JOCH
in de zaal van 'de Herberg' - zaal open vanaf 20.00 uur

Kaarten af 15,- zijn daar te koop.

W K VAA K

KOE '
recht door zee gaat u met

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 * POSTBUS 22 - 7260 AA VORDEN
TELEFOON 087521010 - TELEFAX 05752-1088

Open Vordense kampioenschappen

POOLBILJARTEN
1994

Café Uenk organiseert dit toernooi.
Aanvang begin september.

Inschrijving bij café 'Uenk', Nieuwstad 13,
Vorden, tel. 05752-1363.

Inschrijfgeld f 5,-.
S.v.p. voorkeurspeelavond doorgeven.

Bij inschrijving l consumptie gratis
van Toon en Yvonne.

L.R.enP.C.De
Graafschap
Uitslagen
Bij het concours hippique voor paar-
den dat op zondag 14 augustus in Bar-
chem werd gehouden behaalden de
amazones van onze vereniging de
volgende resultaten: Suzan Groot
lebbink met Efanie de Ie prijs in de
M2-dressuur met 123 punten; Moni-
que Groot Roessink met Fellow de 4e
prijs in de L l-dressuur met 125 pun-
ten; Annelien van Hooydonk met Fio-
dor de la Grange de 3e prijs in de
B-dressuur met 129 punten; Elsbeth
bannink met Ilika de 6e prijs in de
B-dressuur met 120 punten; José
Brinkerhof behaalde met Mr. Itty de
6e prijs in het B-springen.

Gelderse kampioenschappen
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus
worden op de terreinen rond het kas-
teel Vorden de Gelderse kampioen-
schappen voor paarden gehouden. De
rubrieken individuele dressuur,
groepsdressuur, vier- en achttallen en
springen komen daarbij vanaf vrij-
dagmiddag aan bod. De Landelijke
Rijvereniging De Graafschap heeft in
het kader van haar 60-jarig bestaan de
organisatie op zich genomen en ver-
wacht naast de honderden deelnemers
uit Gelderland ook grote aantallen be-
zoekers.

Eigen concours hippique
Op zondag 21 augustus komen op de-
zelfde terreinen meer dan 550 pony-
en paardencombinaties aan de start
voor het jaarlijkse concours hippique
van de rijvereniging en ponyclub. Dit
aanvankelijk in april geplande evene-
ment moest wegens de slechte weers-
en terreinomstandigheden worden
uitgesteld, maar zal nu aansluitend
aan de Gelderse kampioenschappen
worden georganiseerd.
Na een weekeinde met de traditionele
koetsenrit staat Vorden dit weekeinde
dus weer bol van de paardensportacti-
viteiten. U bent daarbij van harte wel-
kom!

Avanti
life in de Woage
Zaterdag 20 augustus komt Avanti
voor de tweede keer naar Halle. De for-
matie Avanti is opgericht in december
1988 met het idee uit te groeien tot een
professionele groep. Met een bezet-
ting van basgitaar, drums, gitaar, key-
bords en gesteund door een zanger en
zangeres, weten de leden van Avanti
een repertoire te brengen dat klinkt als
een klok. Het is het best te omschrij-
ven als top-40 met een disco-invloed.
Echter ook diverse'gouwe ouwe'beho-
ren tot hun favoriete muziekkeuze.
Mede dankzij het gebruik van een up

to date PA-systeem en een vootreffe-
lijke lichtshow is een optreden van
Avanti een ware happening.

The Tramps in de 'ken ie die zaal'
Zaterdag 20 augustus speelt in de 'ken
ie die zaal' van de Woage te Halle de
formatie The Tramps. Zij komen uit de
omgeving van Gendringen en maken
lekkere dansnummers.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Boegsprietlopen
Jong Gelre organiseert zondag 21
augustus bij het meer van de familie
Graaskamp aan de Ruurloseweg het
open Vordense kampioenschap boeg-
sprietlopen. Hierbij is het de bedoe-
ling om zover mogelijk over een lan-
ge paal (de boegspriet) te lopen. Uite-
raard zonder eraf te vallen! Dat is van-
zelfsprekend makkelijker gezegd dan
gedaan.
Een ding is zeker, voor het publiek is
het maar wat vermakelijk pogingen in
het water te zien eindigen!



We zijn dankbaar en blij met
de geboorte van onze zoon

Steven wmem

Harry & Christine
Klein Brinke-Kappert

10 augustus 1994
Brinkerhof 48
7251 WR Vorden
Tel. 05752-1137

Volg vreugde en dankbaarheid
verwelkomen wij onze dochter

Anne
Hermien -Jojanneke

Jan en José Mokkink-Eulink

14 augustus 1994
Hamelandweg 11
7251 JZ Vorden
Tel. 05752-1070

Kom eens kijken.

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon en broertje

Valentijn

Geboren te Zutphen
op 11 augustus 1994.

Silvia, André en Dimitri
Teerink

Hoetinkhof65
7251 WK Vorden
Tel. 05752-3613

Silvia en Valentijn rusten van
13.00 t/m 15.00 uur.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Rogier

Hij weegt 3100 gram en is 48
cm lang. Hij is geboren op 16
augustus 1994 om 05.59 uur.

Benny, Gabriële en Björn
van Zuilekom

Hoetinkhof 199
7251 WH Vorden

DANKBETUIGING
Voor al de bezoeken, bloe-
men, kaarterr en medeleven
tijdens zijn ziekte en begrafe-
nisvan

HERMAN
HAGGEMAN

Onze hartelijke dank.

Fam. Haggeman

Broekweg 17
7234 SW Wichmond

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van mijn vrouw en onze
moeder

Johanna Antonia
Golstein-Barink

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

Uit aller naam:
W. Golstein

Vorden, augustus 1994

Hierbij willen wij buren, vrien-
den en familie heel hartelijk
bedanken voor een onvergete-
lijk afscheid.
Het was geweldig.

Ab, Els, Moniek,
Rianne en
Eline Steenblik

Vorden, augustus 1994

Contactjes
• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding, 2 ochtenden
per week. Brief onder nr.
V20-1. Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN?

LOGA BELLEN!
Tel. 05752-3100

Fam. Steenblik
Hackfortselaan 4
7251 RK Vorden

verhuisd per 24-8-1994

naar:

3844 N. Hubbardston Rd.
Pewamo, Ml 48873

USA

:
Erik Makkink
en

Karin Boers

gaan trouwen op donderdag 25
augustus om 11.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Wij houden receptie van 14.30 tot
16.00 uur in Bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres blijft:
Kruisdijk 11, 7251 RL Vorden

.

In plaats van kaarten

Op woensdag 24 augustus 1994
hopen wij D.V. ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

J. van den Broek
M. van den Broek-de Zoete

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in
'de Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

7251 EH Vorden
Zuivelhof 5

N̂MMNNW :$**»»»«• * Tel. 05752-1375

:.,

Roger Messing
&

Marianne Schieven

Wij gaan trouwen op vrijdag 26
augustus 1994 om 10.30 uur in het
gemeentehuis van Steenderen.

De kerkelijke inzegening van ons
huwelijk zal plaatsvinden om 11.15
uur in de kapel te Bronkhorst.

U bent van harte welkom op onze
receptie die gehouden wordt van
17.00 tot 18.00 uur in zaal
Broekhuizen, J.F. Oltmansstraat 6 te
Steenderen.

Ons adres blijft:
Lamstraat 10
7227 NB Toldijk

;:

l Beste mensen, eindelijk is het zover!!

Na lang aandringen van iedereen die
vindt dat 'ie er zich mee moet
bemoeien gaan wij,

:

Karin Klein Lebbink
o&

Marcel Voskamp1
,:-

dan tóch trouwen.

Dit gaat gebeuren op vrijdag 26
augustus 1994, 12 jaar nadat het
allemaal is begonnen.

U kunt ons gelukwensen op onze
receptie van 17.30 uur tot 19.30 uur.
De receptie wordt gehouden in 'de
Gouden Karper' te Hummelo. .

i Ons adres:
Burg. Gautiersingel 7, 7741 GA Coevorden

l Telefoon 05240-17131
|

********$*4MHI

Maandag 22 augustus a.s. hopen wij

Johan Lettink
en

Gerda Lettink-Valkeman

samen met onze kinderen en ouders
ons 25-jarig huwelijk te vieren.
Gelegenheid tot felicitatie van 13.45
tot 15.00 uur in café-restaurant 'de
Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

Lieferinkweg 3
7251 NV Vorden

Op vrijdag 26 augustus a.s. hopen
onze ouders

Geirit &
Lucia ten Have-Eykelkamp

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Wilt u ze hiermee feliciteren, dan
bent u van harte welkom op de
receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
"t Wapen van 't Medler',
Ruurloseweg 114 te Vorden.

Karin
Sandra & Frank

augustus 1994
Onsteinseweg 1
7251 ML Vorden

Tonny Jurtiërts
AUTOSCHADE

"HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Wegens vakantie is onze

WINKEL

van zaterdag 20 t/m
zaterdag 27 augustus

schildersbedrijf • verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9. 7291 BA Vorctot. tel.: 06762- 1567

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

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

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

Op maandag 22 augustus a.s. start 'SPARTA' weer
met haar lessen, eventuele veranderingen in de
kindergroepen wordt d.m.v. een briefje bekend
gemaakt.

Hier volgt een overzicht van de aangeboden lessen:
Maandag:
16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur
19.00-20.00 uur
20.30-21.30 uur
21.30-22.30 uur

meisjes/jongens
meisjes
meisjes
meisjes
dames recreatieve gymnastiek
heren recreanten

Woensdag:
13.00-14.00 uur
14.00-15.00 uur
15.00-16.00 uur
16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur
19.30-20.30 uur

meisjes/jongens
meisjes/jongens
aerobic
aerobic
aerobic
aerobic
damesrecreanten

OOK OP WOENSDAG:
18.30-19.30 uur Callanetics
19.30-20.30 uur aerobic
20.30-21.30 uur aerobic

Donderdag:
9.00-10.00 uur

groep 3
groep 1 en 2
6-7 jaar
8-9 jaar
10-12 jaar
12-16 jaar

vanaf 16 jaar
vanaf 16 jaar

Vrijdag:
16.00-17.30 uur

aerobic vanaf 16 jaar

training wedstrijd groep

Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met:
Wilma Koers, tel. 2855

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; eikeregel meert 4,-%
Vermelding brieven onder nr. of In*
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ninggebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Nieuw hoedenatelier: hoe-
den op maat, ook voor bruilof-
ten. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warns-
veld. Tel. 05750-22275/05750-
42844.

• Bloemschikken? Kom
naar Floralia. Wij starten op 18
augustus. Inl. tel. 2996; en
2945.

• Energieke, goedwillende
huish. hulp gevraagd bij
echtp. z. kind., in rustige wijk in
Vorden, voor 1 ochtend per
week. Uw reactie graag onder
nr. V21-1. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• TE HUUR IN VORDEN: tij-
delijk; gemeubileerde woon-
ruimte vanaf 1 oktober tot ca.
1 april 1995. Tel. 05752-6680.

• TE KOOP: wegens over-
compl. Puch maxi met kick-
starter en sterwielen en met
verzekering. Tel. 05752-2347.

• TE KOOP: maiskuil, oogst
1993, 39.4% ds, 910 vem, 45
dve. Tevens mais op stam.
Hissink, Hengelo (Gld.), tel.
05753-1439.

• Wie heeft mijn buggy ge-
zien? Ik heb hem vrijdag 12
augustus op de parkeerplaats
van Super/Vezo laten staan.
Tel. 05752-1528.

• Wie heeft onze grijze valk-
parkiet (Pebbles) gezien?
Weggevlogen in vakantie. A.
Dijkman, Hoetinkhof 39. Tel.
05752-1441.

• De Vordense volksdans-
groep 'De Wikke' heeft plaats
voor nog enkele nieuwe le-
den. Inlichtingen bij Anneke
Nauta, tel. 05752-1003 en bij
Tine Wagenvoort, tel. 05752-
1907.

• Verse trosanjers van eigen
land te koop per bos v.a. f 3,-
en tevens kant-en-klaar bloem-
stukjes. Schoenaker, Vierak-
kersestraatweg 22, Vierakker.

• Wereldwinkel zoekt op-
slagruimte, ca. 20 m2, in of bij
Vorden, vorstvrij, huur in nader
overleg. Tel. 3679 (na 18.00
uur).

• Bloemschikken? Kom
naar Floralia. Wij starten op 18
augustus. Inl. tel. 2996; en
2945.

^aa'j0^ ..£fe

Zutphenseweg 1 A - Vorden -

Jonge Kaas
1 kiln

Gouwenaar Light
minder zout en vet
.Sm grnm

Le Rouge Formidable 50+
gewassen korstkaas
1 m grnm

Gemberkaas
inngrnm

Zomernotenmix
9Ff\ grnm

Meloen-yoghurt Salade
inngrnm

&•*«,
\-

Tel. 3773

8.98

6.95

2.39
2.79
3.75
1.65

Vakantie voorbij?
Bij ons vele verschillende buitenlandse soorten
kaas. Tot ziens bij,

Elly Teeuwen.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

AANBIEDINGEN:

HEERLIJKE FRISSE

KERSENROOMFLAPPEN
met 'n royale vulling

of naar keuze

ROOMBOTER APPELFLAPPEN
DIT WEEKEND:

4 halen en de 5e gratis
Nieuw!

APPEL-ROOMVLAAI
met een vleugje kaneel (voor ca. 4 pers.)

TER KENNISMAKING:

van 6,50 voor maar 4,95
AMERIKAANSE

CHOCOLADEKOEKEN
DIT WEEKEND: per stuk 0,75

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

***
Nu de meesten zijn uitgerust!!!

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Aanbiedingen die u zeker lust.
AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 18, 19 en 20 augustus

Alleen tijdens het tournoolweekend:

Willem Kuiper Voetballetjes
1,25per stuk

KEURKOOPJE voor donderdag 18 augustus:

SPEKLAPPEN
3,49500 gram

SPECIAL: VLEESWAREN

rxaienvarKens-
haasjes
100 gram

2,59

Gekruide
Rollade
100 gram

1,79

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

PANKLARE
SNIJBONEN

500 gram

KOOL-
RAUWKOST

250 gram 41,0 U

MAANDAG
22AUG.:

PANKLARE
Andijvie

500 gram 1 \7 0

DINSDAG
23AUG.:

PANKLARE
Bamiegroente

500 gram fcOU

WOENSDAG
24 AUG.:

PANKLARE
Prei

500 gram 1 */0

de
edtfe.

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

ROOMBOTER
CROISSANTS
nu l j UU per stuk

KANEEL-
KRAKELINGEN

OBERLANDER

2,95

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



organiseert de V. V. VORDEN
i.s.m. het Ronald McDonald Kinderfonds het

4e WIM KUIJPER
-PUPILLENTOERNOOI

AJAX
SEL DEVENTER
PSV
SEL KNVB AFD. ARNHEM

met deelname van

SEL ZUTPHEN/DIEREN
WILLEMII
SEL. APELDOORN
VVV

FEIJENOORD
SPIJKENISSE
MVV
WVORDEN

Aanvang: 20-8-'94 10.00 uur
21-8-'94 9.30 uur

Plaats: Gem. Sportpark Vorden
Entree: f 3,- per dag
Passé partout f 5-
Jeugd t/m 18 jaar gratis A. N

STENEN-TEGELS

SPOORBIELZEN

TUINHOUT

TANKSTATION

OLIEHANDEL

G. WEULEN KRANENBARG EN ZN. B.V.

Ruurloseweg 45 Vorden Enkweg 3

Telefoon 05752 - 12 17 of 18 11 Fax 05752 - 16 48

J GOED EN NIET DUUR .'

Banssefcool
Bouman

Steenderen
Vanaf dinsdag 13 september a.s.
starten wij weer met onze nieuwe
danscursussen en wel in de volgende plaatsen:

* Dinsdagavond in "t Kompas', Dr. v.d. Hoevenlaan
l te Eefde.

* Woensdagavond in /aal 'Concordia',
Engelenburgerlaan l te Brummen.

* Donderdagavond in zaal 't Proathuus,
Kildersewcg 6 te Dichteren/Doetinchem.

* Vrijdagavond in het 'St. Ludgerusgcbouw',
Vierakkerscstrantweg 37 te Wichmond/Vierakker.
(inschrijving vri jdag 26 augustus en 4 september van 19.00 lot
20.00 uur in het Ludgerusgcbouw)

* Zondagmiddag/avond in zaal 'De Engel', Dr. A.
Ariönsstraat l te Steenderen.
(inschrijving zondag 28 augustus en 4 september van 19.00 tot
20.00 uur in zaal De Engel)

Inschrijfgeld f 10,00 per persoon.
Alle cursussen zijn zowel voor beginners jeugd en
(echt)paren, als voor gevorderden.
Inschrijvingen en informatie ook dagelijks telefonisch
van 18.00 tot 20.00 uur op tel.nr. 05755-2204.
Dcrkje en Herman Bonman

Aangesloten bij N.V.A.D.
(Nederlandse Vereniging voor Amateur Damsport).

DE LAATSTE KOOPJES
HEREN: pullovers

overhemden

colberts

kostuums

jacks

nachthemden & pyama's

40,-

50,
25,
75,

75,-

DAMES: pullovers

pakjes

japonnen

blouses

rokken

modecentrum pantalons

50,
75,
50,
50,
25,
25,

ruurlo
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

Schoonmaak- en
Schoorsteen veegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
,GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden

Tel. 05752-2414 of 05759-2118

THEO TERWEL l
m AUTOSCHADESPECIALIST •

Burg. Galléestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Zomer 1 9 9 4

Op tal van plaatsen,
binnen en buiten

-
BijdeVVV-kantoren
ligt een gratis gids

vooruklaar!

JONG GELRE organiseert:
op zondag 21 augustus '94

ÏOIWOMIP

BOEGSPRIETLQPEN

Aanvang: 44.00 uur
Plaats*' : Terrein Fam. Üraaskamp

Ruurloseweg
(tegenover afslag Lqchcm)

Inschrijving ter plaatse.
Deelname op eigen risiko.

SPARTA SPARTA
Donderdagavond wordt

woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur

CALLANETICS
19.30-20.30 en
2030-21.30 uur

AEROBIC

Evt informatie:
Wilma Koers,

tel. 05752-2855.

-£) voetverzorging
(gediplomeerd)

U wilt toch het beste
voor

Uw voeten?
Wij bezoeken u maandag

t/m vrijdag aan huis.
Op afspraak.

Ingrid Bongers

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Olie bestellen?
Weulen Kranenbarg

bellen!
Tel. 05752-1811/1217
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Diplomazwemmen
'In de Dennen'
Zaterdag deden er enkele tientallen
zwemmers met succes examen voor
de volgende zwemdiploma's. Hier
volgt een overzicht van de geslaag-
den.
Zwemvaardigheidsdiploma l: Arno
Helmink, Ingrid Loman. Zwemvaar-
digheidsdiploma l plus zwemmend
redden en balvaardigheid: Mark Bar-
geman, Bert-Jan Kolkman, Anne-
miek v. Vleuten, Marian v. Vleuten,
Marye Gudde, Marielle Peters, Ro-
wena Peters.
Zwemvaardigheidsdiploma 2: Anja
Besselink, Ellen Besselink, Liesbeth
Koren, Irma Leyenaar, Sandra Leye-
naar, Marye Pellenberg, Dianne te
Vrugt, Annemie Nijhof.
Zwemvaardigheidsdiploma 3: Marye
Gudde, Nienke te Vaarwerk, David
Laughton.

Diploma A: Roy Arends, Bram Be-
rentsen, Torn Garritsen, Robbin de
Gier, Bjorn Hekkelman, Inge Klein
Haneveld, Erik Korenblik, Eddy
Menkveld, Daphne Ribbink, Niels
Ruiterkamp, Henry Vreeman, Jip
Voortman, Ellen Waenink, Joost
Bloemendal, Pauline Teunissen, Ilona
Schmidt, Else Berentsen, Torn Dene-
kamp.
Diploma B: Anouk Bijsterbosch, Torn
Krajenbrink, Karin Loman, Arnold
Loman, Nicky v.d. Wal, Floris Harm-
sen.

Basiszwemdiploma: Hetty v.d. Berg,
Jantine v.d. Berg, Ilona Besseling,
Sanne Mullink, Lotte Ruiterkamp,
Stephanie te Vaarwerk en Marjon
Arfman. Allen veel zwemplezier ge-
wenst met het behaalde diploma.

Contactdag in de Achterhoek

P.V.Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben af-
gelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf St. Quentin over
een afstand van 329 km. De uitslagen
waren als volgt: H.A. Eykelkamp en
zoon (1,4,5,10,15,18,19); C. Bruins-
ma (3,21,25); M. Olijslager (6); A. en
A. Winkels (7,8,22); W. Oldenhave
(2,9,14,20,24); C. Goedhart (11);
A.A. Jurriëns (12,13,16); T. Wesse-
link(17);E.Bruinsma(23).

Voor besturen en medewerkers van mu-
sea, historische verenigingen en monu-
mentenorganisaties in Gelderland orga-
niseert Gelders Oudheidkundig Contact
op 2 september een 'Contactdag in de
Achterhoek'. Het thema van de dag: de
Berkel cultuur-toeristisch beschouwd,
wordt ingevuld met een busreis en een
bijeenkomst in de Grote Kerk te Lo-
chem. Als sprekers treden op mevr. dr.
M.A. McDonald en de heer E.V. Gatacre.

Wat maakt het verschijnsel cultuurtoe-
risme zo bijzonder dat erfgoedmin-
nend Gelderland er een dag voor (en
op) uittrekt? Vanuit het Gelders Oud-
heidkundig Contact wordt de relatie
cultureel erfgoed en toerisme duid-
elijk gelegd. Het programma staat er
bol van met het riviertje de Berkel als
rode draad in het verhaal.

Samenwerking
De betekenis van samenwerking in de
promotie is in de Achterhoek behoor-
lijk opgepakt door de Berkelgemeen-
ten, het Waterschap van de Berkel en
nog vijf koepelorganisaties.
De ANWB/NBT Toerisme Trofee
1993 is aan het toeristisch Berkelval-
leiproject toegekend. "Dat beoogt een
mix van mogelijkheden te ontwikke-
len en te promoten op het terrein van
cultuur en natuur en bovendien van
avontuur", zegt de projectleider mevr.
McDonald, lid van de stuurgroep
Berkelvalleiproject namens de ge-
meente Lochem. Vandaar de keuze
van het GOC om samen met de Histo-
rische Vereniging Lochem-Laren en
de Stichting Stad en Heerlijkheid Bor-
culo deze 38ste 'Contactdag' in het
stroomgebied van de Berkel vorm en
inhoud te geven.

Economische betekenis
Toerisme is - historisch gezien - van
een elitair tijdverdrijf voor welgestel-
den na anderhalve eeuw gedemocrati-
seerd tot een massale happening. Dat
mag je nu wel vaststellen, terwijl Ne-
derland vakantie houdt: wie nog niet
weg is, is weg geweest of heeft 'het' nog
tegoed. De explosieve groei van het
toerisme zorgt gelijktijdig voor een
evenredige toename van het econo-
misch belang. Waar de economie in

het slop is geraakt, komt de toeristi-
sche potentie van een gebied meer en
meer in beeld. Omdat het toerisme
een arbeidsintensieve sector is en
werkgelegenheid de motor van de wel-
vaart, wordt de interesse in de voe-
dingsbodem van dit verschijnsel
steeds sterker. Overheid, bedrijfsleven
en het particulier initiatief zouden het
toeristisch imago van hun gebied wat
graag willen versterken. Maar waar-
mee en wat is de prijs die je daarvoor
betaalt?
De heer E.V. Gatacre, bestuurslid van
de Stichting Victor de Stuers en be-
heerder van de tuinen van 'De Wiersse'
te Vorden, zegt daar het volgende over:
"Als de specifieke kenmerken van een
gebied rust en ruimte zijn, moetje dan
toeristische trekpleisters naar zo'n re-
gio lokken? Wat blijft er dan aan rust
en ruimte over? Een betere basis
vormt hetgeen aanwezig is. De be-
staande mogelijkheden ontwikkelen is
dan een voor de hand liggend uitgangs-
punt, al strookt dat vaak niet met de
ambities van de plannenmakers. De
Achterhoek afficheert zich als 'het on-
verwachte Nederland'. Met een over-
dosis informatie is snel een eind ge-
maakt aan dat 'onverwachte'. Het ver-
rassingselement, het plezier van het
zelf ontdekken, kan door panklare ant-
woorden op tekstborden etc. gemakke-
lijk worden bedorven. Voorspelbaar-
heid is dodelijk voor wie het avontuur
zoekt. Kansen op ontdekking kun je
creëren, dat is beter dan ze domweg ca-
deau te geven".

Onderzoek
Met het verschijnsel toerisme, wereld-
wijd erkend als economische groeifac-
tor, zijn ook wetenschappers aan de
slag gegaan. Sociologen, psychologen,
econom^fcn bestuurskundigen zijn
ermee b«ng. Aan universiteiten en
aan instituten die al dan niet in hun
kielzog opereren, worden allerlei on-
derzoeksopdrachten verstrerkt. Met
haalbaarheidsonderzoeken, mede ge-
financier^Mt economische stimule-
ringskredWen van de overheid,spelen
onderzoeksbureaus in op de behoefte
aan zekerheid bij de beleidsmakers. Er
is veel onderzoek gedaan. Er is zelfs
een permanente graadmeter - lan-
delijk - om tot een steeds actueel over-

zicht van de ontwikkeling van het toe-
risme te komen.
Bij een cultureel evenement kort gele-
den in de gemeente Neede betoogde
de voorzitter van de Stichting Vrien-
den van Huize De Kamp, dr. Erwin
Seydel, die als psycholoog verbonden
is aan de Universiteit Twenthe, het vol-
gende: "Tot de jongste inzichten be-
hoort dat niet de massa een duurzaam
succes van het toeristisch product ver-
zekert, maar een kleine 'kopgroep'van
fijnproevers, de connaicceurs, dat af-
komt op de kwaliteit van het aanbod.
Onder die kwaliteit verstaat men naast
rust en ruimte in de eerste plaats het
cultureel erfgoed. Dit kunnen monu-
mentale kastelen en landhuizen zijn in
een authentiek landschap, omringd
door levendige, historische stadjes en
het aanbod aan evenementen op cultu-
reel gebied: muziek en andere po-
diumkunsten. In de spin-off volgt een
grotere groep die niet zozeer op het
cultureel erfgoed zelf afkomt, maar op
de randverschijnselen."
Je ziet de Achterhoek voor je! Het be-
treft meest zaken die alleen op een an-
dere wijze dan via de buis te consume-
ren zijn, die dus ter plekke beleefd en
genoten kunnen worden.

Een tipje van de sluier
Gelders Oudheidkundig Contact gaat
een tipje van de sluier oplichten die
over de culturele rijkdommen van de
Achterhoek ligt. Vrijdag 2 september
kunnen de trendsetters op het gebied
van cultuurbehoud in Gelderland hun
hart ophalen aan de kastelen en land-
huizen tussen Zutphen en Borculo,de
musea in Borculo bezoeken en voor
de ene na de andere verrassing komen
te staan. 'Gelders Erfgoed', het twee-
maandelijks cultuurhistorisch tijd-
schrift van het GOC dat j^augustus
verschijnt, accentueert he^^ma van
de Berkel met een reeks artikelen. Be-
halve over de genoemde onderwerpen
staan er bijdragen in over de Berkel als
bron van inspiratie voor^Kiters, de
bevaarbaarheid van de iSUel in de
loop der eeuwen, de flora van bron tot
monding etc.
Voor nadere informatie: Gelders Oud-
heidkundig Contact, postbus 4040,
7200 BA Zutphen, fax 05750-43223, te-
lefoon 05750-11826.

Sotheby's experts taxeren
kunst en antiek

Radiokijken bij
Omroep Gelderland

Sotheby's, het grootste en oudste
kunstveilinghuis ter wereld, orga-
niseert op 31 augustus a.s. een taxa-
tiedag in Hotel Bakker te Vorden.

De experts zijn aanwezig om schilde-
rijen, grafiek, Chinees-Japans en Eu-
ropees keramiek, klokken, meubelen,
kristal, Art Déco, kunstvoorwerpen,
zilver en juwelen voor veiling te taxe-
ren. Deze mondelinge taxaties zijn
kosteloos. Grote of kwetsbare voor-
werpen kunnen aan de hand van dui-
delijke foto's worden beoordeeld.
Tevens kunnen de mogelijkheden tot
veiling met de expert besproken wor-
den. Voorwerpen die op deze dag ter
veiling worden aangeboden (mits van
redelijke afmetingen), zullen door
Sotheby's kosteloos naar Amsterdam
worden vervoerd.

Bijdrage voor Poster Parents
Plan

Sotheby's Amsterdam organiseert al
jaren regelmatig 'open dagen' door

het gehele land. De taxatiedagen in
1994 worden georganiseerd in sa-
menwerking met Poster Parents Plan.
Hoewel Sotheby's - zoals gewoonlijk
- haar diensten kosteloos aanbiedt, zal
een bedrag van f 2,50 gevraagd wor-
den voor de taxatie van de eerste twee
objecten samen en voor ieder volgend
object f l,—. Deze bedragen komen
geheel ten goede aan Poster Parents
Plan.
Sotheby's organiseert jaarlijks een
groot aantal gespecialiseerde veilin-
gen in Amsterdam, die bijgewoond
worden door kopers uit de gehele we-
reld. Op de veilingen van 19de eeuw-
se Europese Schilderijen, bij Sothe-
by's Amsterdam, worden gewoonlijk
goede prijzen betaald. In de veiling
van 19 april van dit jaar werd er een
goede prijs betaald voor een 19de
eeuws schilderij van Arnold Mare
Gorter (1866-1933). Het werk
'Koeien bij de beek van Vorden', die
getaxeerd was op f 8.000,— tot
f 12.000,—, bracht uiteindelijk
f 14.375,—op.

Een van de meest populaire pro-
gramma's van de regionale radio-
zender Omroep Gelderland is on-
getwijfeld 'Dubbeluur'. Honderd-
duizenden luisteraars stemmen er
iedere ochtend tussen tien en twaalf
op af.

Dubbeluur gaat deze zomer op toer-
nee. Op vrijdag 26 augustus komt het
programma, gepresenteerd door Peter
van den Hout, rechtstreeks vanaf het
voorterrein van het kasteel in Vorden.
Er wordt in Vorden door Omroep Gel-
derland goed uitgepakt: op het po-
dium komen niet alleen de Arnhemse
Hot Club-formatie Capelino en het
Lochemse duo Jan Ottink en Dianne
Marsman, ook het Nederlandse vrien-
denstel Amici komt zijn opwachting
maken. Bovendien kan het publiek
meedoen aan een aantal spellen,
waarmee prachtige prijzen te winnen
zijn, zoals een volledig verzorgd
weekendarrangement.

Artiesten
Dubbeluur wordt uitgezonden vanaf
een speciaal podium, dat vrijdagoch-
tend al vroeg zal worden geplaatst. Er
komt een uitgebreide technische
ploeg mee, die er ondermeer voor zal
zorgen dat iedereen optimaal kan zien
en vooral horen wat zich op en om dat
podium allemaal afspeelt. En die er
garant voor staat dat alles ook goed op
de radio te horen is.
Huisorkest tijdens de Dubbeluur-
toernee is de Arnhemse formatie Ca-
pelino. Vijf heren en een dame, die in
tien jaar al het nodige hebben gedaan.
Met hun vrij geïnterpreteerde Hot
Clubjazz toerden ze al door Rusland,
Japan en Denemarken. Ook stonden
ze in de studio met de legendarische
jazzviolist Stephane Grapelli. Hun

werk is inmiddels vastgelegd op drie
CD's.
Het duo Jan Ottink en Dianne Mars-
man, ook wel bekend onder de naam
'Hadiejan' is voortgekomen uit de
dialektformatie rondom de Lochemse
zanger Jan Ottink. Met de akoustische
gitaar als enige begeleiding brengen
zij een gevarieerd repertoire van luis-
terliedjes, intieme of vrolijke melo-
dieën en poëtische teksten.
'Vrienden' - zo noemen zij zichzelf:
Hans Donker en Sonja Bloemhard
ontmoetten elkaar na vele muzikale
omzwervingen, in Europa zowel als
Amerika, in een Hollandse studio.
Daar klikte het zo, dat 'Amici' gebo-
ren was, een duo dat ondanks hun
Hollandse afkomst puur Italiaanse
muziek maakt.

Meespelen
Tussen alle optredens door kan het
publiek, naast de luisteraars, meedoen
aan een paar populaire radiospelletjes
van Omroep Gelderland. Zoals Ver-
blijfplaats Onbekend, waarbij aan de
hand van cryptische aanwijzingen
moet worden geraden waar zwerven-
de verslaggever Willem te Molder
zich bevindt. En natuurlijk wordt de
Geluidsbarrière gespeeld, waarbij het
zaak is om een bepaald geluid te her-
kennen.
'Peter, ik vertrouw je voor geen me-
ter' is een spel, dat als een rode draad
door het programma loopt en waar-
mee een mooie reis kan worden ge-
wonnen. In samenwerking met ener-
giebedrijf NUON wordt bovendien
aandacht besteed aan het energiever-
bruik. Ook dit gaat op een speelse ma-
nier, waarbij het publiek kans maakt
op een leuke prijs. Verder is NUON
aanwezig om vragen over energie en
energieverbruik te beantwoorden.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Lammert kek nog maor 's weer op 'thallozie, half twee, now vedan kon e
wel gaon. Hee wol ok neet graag te late wean. Klungelug dat e too den
aovund ok neet metene weer met Gretc had af-esprokn. Maor jao, too
was 'tumallemoale 'nbetjenoaverdonderd.

Hee was jao neet gewend umme met vrouwluu umme te gaon. Oh jao, in
'tcafe, nao 'nstuk of wat pilsjes, dan praotn e of e d'ral zo ene had. Maor
at t'ropan kwam ston e met de mond vol tande. Dan wis e zich gin hol-
ding te geven. Hee was gewoon te bleu zeien zien kammeraö wel 's. Zee
hadn meschien ok wel geliek want hee was onderhand al 'nendjen in de
dattug en nog altied zonder vrouw.

Tot dat fees in mei. Too hee daor nao afloop de fietse kreeg, ston iets
wieterop un deerne met 't fietsenslot te moggelen. Lammert had eur
eholpen en zo pardoes evraogd of e eur nao huus mog brengen. Zee had
daor drek jao op ezeg en now kon e nog altied met genoegen an den ao-
vund trugge denken. In zien klungelugheid had e neet weer met eur af-
esprokken, waor zee wonnen .wis e ok nauweluks meer, aans in Varssel,
maor waor precies?

Maor onvewachs was t'rvanwekke 'n brief van Grete ekommen. Zee wol
naoder kennis maakn en nog wel gcerne gauw ok. Hee zol zondagmed-
dag maor daor en daor wean tegen zo late. Lammert was bes in zien
schik, allene kon e zich neet meer veursteln hoe zee d'r uutzaog, hee had
eur jao allene nog maor in 'tduuster ezeen.
Zo vetrok Lammert van huus en fietsen nao de veurgestelde plaatse, 't
Had eerluk ezeg neet slechter uut können kommen, net now dat peerdes-
pöl an de gange was kwam Grete. Heupe volk fietsen hier en daor mos
hee maor zien dat e d'r Grete tussen uuthaaln. Maor daor kwam d'r ene
an, den was allene, den kon 't wel 's wean. 'sJonge, wat zaog den d'rmooi
uut. Sjiek ekleed en mooi op-emaakt. 'Mooi da'j d'rbunt', zei Lammert
onderwiel e eur iets integen leep. Maor de sjieke dame joog um zowat
van de sokken en kek gaar neet opzied. Dat was ze dus neet.
'tDuurn neet lange of d'r kwam d'r weer eene allene an. Den zaog t'rwat
gewoner uut: sportief met 'n aadug snuutjen. 'Hallo Grete'. 'Och, i'j ol-
den gek, hold ow praötjes veur ow'. Weer mis.
Zol e tied en plaatse wel goed hemmen. Hee kreeg de brief nog 's weer
uut de tesse en leazen um nog 's nao. Jao, 't ston d'r heel duudeluk: zon-
dagmeddag tegen twee uur an de Schuttestraote bi'j 't kasteel.

Daor kwammen d'r weer 'n trop an waor zee ok wel neet bi'j zol wean.
Too z'um veurbi'j waarn, draajen 'n achtersten weerumme. 'He'j Lam-
mert, stao i'j daor', reep t'rene met 'nopgeruumde stemme. Un deerne in
'n spiekerbokse, rood truitjen en sprieterug haor kwam op um af en veur
at Lammert deur had wat t'r gebeurn kussen ze um zo dat e d'r warm en
kold van wier.

Too Lammert eur iets later wat bettcr bekek, veel 't um neet tegen. Zee
had un paar trouwe ogen en dat ze wieters mooders mooiste neet was, dat
kon ok zo zien veurdeel hemmen, dan ging d'row neet zo gauw 'n ander
met loopn.

En hoo 't um wieter geet dat heur i'j later wel. Dan hè'w dan ok nog 's
weer wat te schrieven oaver wat t'r zoal gebeurt bi'j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman

R.T.V. Nieuws
De ronde van Dinxperlo werd een
overwinning voor Herman Reesink.
Wim Bosman werd zesde en Peter
Makkink achtste. Rudie Peters reed
hier bij de Amateurs B naar een
tweede plaats, een dag eerder werd hij
derde in Varik. Lars Vos reed zich in
Nieuwendijk naar een tiende plaats
bij de junioren. In Afferden werd Ed-
win Maalderink vijfde.
Jan Weevers is in goede vorm. Dat be-
wees hij in Spaarnwoude door een
mooie voorsprong te nemen op al zijn
concurrenten, alleen door domme
pech (materiaal) werd hij teruggewor-
pen naar een 22e plaats. Van hieruit
wist hij zich toch nog weer terug te
knokken naar een negende stek.
Voor de 19e Oranje Ronde van Wich-
mond is uit heel het land veel belang-
stelling. Veteranen Nederlands kam-
pioen Jac van Kessel komt graag naar
Wichmond. In deze klasse zal Jan Pie-
terse als enige de kleuren van de
R.T.V. verdedigen.
Bij de Amateurs B verschillende
R.T.V.'ers aan de start waar men Ed-
win Maalderink en Rudie Peters tot de
grote favorieten mag rekenen.
Dit alles vindt plaats op woensdag-
avond 24 augustus midden in de feest-
week. Start aan de Dorpsstraat.

Badminton
Nu de vakanties weer voorbij zijn
starten met ingang van 31 augustus
ook de badmintontrainingen/-lessen
bij de Badminton Club Veldhoek
weer.
Iedereen die zin heeft om één a twee
maal per week gezellig te badminton-
nen is van harte welkom op de woens-
dagavond in Sportcomplex de Veld-
hoek. Heeft u al wat ervaring dan is
het mogelijk om, met name voor da-
mes, het komend seizoen mee te
draaien in de competitie.
De B.C.V. onderscheidt zich van an-
dere badmintonverenigingen door het
feit dat zij een echte recreantenvereni-
ging is. Zij zet zich vooral in voor de

badmintonsport op recreantengebied
en organiseert diverse malen toer-
nooien waaraan ook niet verenigings-
gebonden badmintonners kunnen
deelnemen. Is men hierin geïnteres-
seerd dan wordt men verzocht te let-
ten op de publicaties hieromtrent. Na-
tuurlijk kan men hiervoor en andere
informatie ook kontakt opnemen met
Diny Hebbink; tel. 05753-7216, Jan
Teunissen, tel. 05753-1202 of Ab te
Velthuis, tel. 05736-1317.

Het 'huismerk' van
de Derde Wereld
S.O.S. Wereldhandel is een inkoopor-
ganisatie. Maar niet zomaar één. Ze
waren de eerste, die in Nederland be-
gon met de import van produkten uit
de Derde Wereld met als doel de si-
tuatie van de mensen daar te verbete-
ren. Hun filosofie was en is simpel en
doeltreffend: koop produkten van
mensen uit de Derde Wereld tegen
een faire prijs en je verschaft ze daar-
mee middelen van bestaan.
De Wereldwinkels hebben de produk-
ten van S.O.S. Wereldhandel vanaf
het begin verkocht. Ook Wereldwin-
kel Vorden.
Er is steeds een stijging geweest in de
verkoop van eerlijke produkten. Maar
het marktaandeel is procentueel nog
klein. Daarom wil S.O.S. Wereldhan-
del een breder publiek proberen te in-
teresseren voor hun produkten. Alle
aktiviteiten, produkten en program-
ma's gaan voortaan dezelfde naam
dragen: FairTrade.
Tevens zal er meer naar buiten wor-
den getreden met de Fair Trade orga-
nisatie en de produkten. Diverse ver-
pakkingen zullen de nieuwe merk-
naam uitdragen. Ook in de markt-
kraam kunt u de produkten van Fair
Trade kopen. De naam Fair Trade
staat garant voor een eerlijk produkt!
Hiermee wil men een basis leggen
voor een nieuwe fase in de groei van
de eerlijke handel. Dat is nodig, want
er zijn nog genoeg mensen in de Der-
de Wereld die onze steun kunnen ge-
bruiken!



INSCHRIJVEN NIEUWE DANSCURSUS
VANAF 17 AUGUSTUS DAGELIJKS OOK TELEFONISCH 05730-51836

DANSSCHOOL VEELERS HEEFT CLUBS VOOR:
paren:
BEGINNERS EN GEVORDERDEN

Tijdens een gezellig avondje uit, onder
deskundige leiding en in een grote zaal
met een dansvloer van 170 m2 leren wij u
de beginselen van het dansen; of frissen
wij uw geheugen weer op.

Bovendien krijgt u bij ons de gelegenheid
het geleerde in praktijk te brengen. Wij
organiseren regelmatig dans- en
oefenavonden, vaak met live-muziek.

Dansen is voor iedereen, voor jong en op
leeftijd, beginners en meer of minder
gevorderden. Dansen in het ritme van
deze tijd. En voor iedereen is er een
groep waarin hij en zij zich thuis voelen.
Samen of apart, alleen of met kennissen.

Voor inschrijvingen of inlichtingen kunt u
vanaf 17 augustus bij ons terecht.

scholieren:
BEGINNERS EN GEVORDERDEN

Opgave voor de scholieren:
In LOCHEM op:
Zondag 28 augustus van 17.00-19.00
uur. Vrijdag 2 sept. van 17.00-19.00 uur
In LAREN op maandag 29 augustus van
18.00-19.15 uur in zaal STEGEMAN.
In RUURLO op dinsdag 30 augustus van
18.15-19.30 uur in DE LUIFEL.
In GEESTEREN op woensdag 31
augustus van 17.00-18.00 uur in zaal
BAAN.
In BORCULO op woensdag 31 augustus
van 18.15-19.30 uur in zaal PETERS.
In VORDEN op zaterdag 3 sept. van
18.00-19.30 uur in het
DORPSCENTRUM.
In NEEDE op maandag 5 sept. van
19.30-20.45 uur in zaal MEYERS.

Inschrijfgeld f 10,-per persoon.

UITSTAPJE VOOR OUDEREN
EN BEJAARDEN

op woensdag 31 augustus 1994
vertrek 9.00 uur precies

vanaf het Marktplein

Deze keer gaan we onder het genot van koffie
met gebak, een fijne lunch, een natje en .een
droogje met gezellige muziek, de omgeving van
de Ooypolder, Berg en Dal en het Reichswald
verkennen.
Aan het eind van de reis wacht ons een over-
heerlijk diner in "t Pantoffeltje'. Einde diner is ca.
20.30 uur.
Voor dit gezellige uitstapje, waarvan de kosten
f 80,- per persoon bedragen, kunt U zich
opgeven bij:

Fa. Braam Sigarenmagazijn
Fa. Helmink
Fa. Kluvers
Fa. Polman

tel. 3260
tel. 1514
tel. 1318
tel. 1314

Voor de clubs voor volwassenen kunt u zich telefonisch opgeven.
Dansschool Veelers - Tramstraat 37-39 - 7241 CH Lochem

Tel. 05730-51836.

ZOMER-

OPRUIMING
slechts ó dagen

18-19-20 augustus

nu ALLE zomerkollekties
(dames-, heren- en kindermode)

halen l betalen*
* U betaalt het duurste artikel.

DE VAKMAN

DE WONERIJ

qteciofot ut : TAPIJT

GORDIJNEN

ZONWERING
(binnen en buiten)

MEUBELEN
Kom gerust even langs.
U bent van harte welkom!

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694

Woningonderhoud:
* vervanging ramen, deuren en dorpels
* alle verf- en schildersbenodigdheden
* alle soorten timmerhout en plaatmateriaal
* installatiemateriaal
* ijzerwaren en gereedschappen
* tuinhout en tuinartikelen
* binnen- en buitenzonwering (gratis opmeten)

Bezorging GRATIS in omliggende plaatsen

* voor service en advies dus naar:

BOUW-EN HOUTBEDRIJF

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10 - ZUTPHEN - Tel. 05750-21796

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

L.

Urtica
Reeoordweg 2
7251 J J Vorden
Tel. 05752-3459

NATUURVOEDINGSWINKEL
in biologisch en biologisch-dynamische producten

AANBIEDING:

JONGE KAAS

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

van 13,-voor. 10-

Zomer 1 9 9 4

Op tal van plaatsen,
binnen en buiten

Bij de W-kantoren
ligt een gratis gids

CüOUüfllAlO voor u klaar!

****

Htc«w vrijdag 19 augustus

2O AUG

KEN IE DIE ZAAL

THE TRAMPS

GOTO THE MAX& LOST FERROS
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

BUS 4
21.00 u. ACHTER DREMPT - Café De Saks
21.05 u. DRE MPT-Kerk
21.10 u. HOOG KEPPEL - Zaal Jansen
21.15 u. LAAG KEPPEL - Gouden Leeuw
21.20 u. HUMMELO - Halte dorp
21.25 u. HUMMELO - Café Tolhutte
21.35 u. KEYENBORG - Zaal Winkelman
21.37 u. KEYENBORG • Café Evers
21.40 u. VELSWIJK - Postkantoor
21.50 u. Halle - De Woage

BUS TERUG OM 2.20 UUR
Let op: De lijndiensten blijven ongewijzigd!

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - W'centrum Scheperskamp
21.30 u. VORDEN - N.H,-kerk
21.40 u. RUURLO - N.S.-station
21.50 u. VELDHOEK - Wentink
22.00 u. HALLE - De Woage

BUS TERUG OM 2.25 UUR
Let op: De lijndiensten blijven ongewijzigd!

De

EHBO vereniging
BAAK/VIERAKKER
start bij voldoende deelname nieuwe opleiding
voor het

eenheidsdiploma
Opgave voor 22-08-94 schriftelijk bij het
secretariaat p.a. H. Groot Roesink. Herenstraat
24, 6981 GX Doesburg of bij één der
bestuursleden.

HONDENSCHOOL
"KLEIN WEETINK" Velswijk
Onze nieuwe

GEHOORZAAMHEIDSCURSUS
voor HUISHONDEN begint op zaterdag 20 augustus 1994
om 13.00 uur.

Inschrijving open voor:
puppy's-- beginners - gevorderden

NIEUW! op veler verzoek:

FLY-BALCURSUS
Inlichtingen en opgave:
Ap Peters 08344 - 1436 Lucia Mullink 08342-2361

LR en PC de Graafschap

Concours
hippique te

Vorden
19-20 augustus

Gelderse kampioenschappen
paarden

21 augustus
Groot Paarden en pony concours

terrein KASTEEL VORDEN

aanvang: 8.30 uur vrij parkeren

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland In alle merken en moten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

DKft
Leo Westerhof:

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

Telefoon 05752-1208

mode
Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden - Tel. 05752-1381

VAKANTIE
GESLOTEN

van 29 aug. t/m 5 sept.

KAPSALON

BEERNING
Raadhuisstraat 11 - Vorden - Tel. 1462

Bent u in
verwachting?

Noem dan contact op met NTN Thuiszorg.
Wij bieden u: • Kraamzorg op innnt

• Garantie van zorg
• Keuze uit diverse aantrekkelijke

urenpakketten
• Ervaren kraamzorgverlencrs
• Nauwe samenwerking met

zorgverzekeraars
• 24 uur per dag bereikbaarheid,

7 dagen per week
Kraamzorg van NTN, het beste voor ouders en kind.

0 5 7 5 0 - 1 6 4 6 3
NTN Thuiszorg

Regiobureau Midden-IJssel
Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde

Dubbel Tuinfeest
Flophouse

ZATERDAG 20 AUGUSTUS

Doubfe X
A/fez Mama

Aanvang 2 1.00 uur

ZONDAGMIDDAG 2 1 AUGUSTUS

Acfiferfiooksp/af:
* Kas Bend/en

* Jovink duo

* Haverkamp-band

* Op Driff

* Jan Ottink

Aanvang 1 4.00 uur

Tuinfeest gedeeltelijk overdekt

met barbecue en kampvuur.



Ter gelegenheid van de jaarlijkse Oranjefeestweek van zaterdag 20

t/m zaterdag 27 augustus 1994 te VIERAKKER-WICHMOND

BIJLAGE CONTACT
Druk:
Drukker, '2-1010

Voorwoord 1919 - 75 jaar jubileum -1994
Het Oranjecomité Vierakker-Wichmond bestaat dit jaar 75 jaar, in 1919 direkt na de eerste wereld-
oorlog is het Oranjecomité opgericht voortvloeiend uit de Vierakkerse kermis die in 1913 voor het
laatst georganiseerd was.
Het Oranjefeest had als eerste lokatie een weiland van de fam. Loman in Vierakker, vandaar is men
verhuisd richting dorp Wichmond met vele lokaties in het verleden.
Maar nu met een vaste plaats op de lokatie "Spel en evenementen brink" tussen de Baakseweg en
de Lindese Laak in Wichmond. Het 75-jarig jubileum van het Oranjecomité valt samen met het
1200-jarig bestaan van Wichmond vandaar dat het Oranjecomité en de Stichting Wichmond 1200
de aktiviteiten hebben gebundeld, een groots vuurwerk op de openingsavond dat u gratis wordt
aangeboden.
En als hoogtepunt van de feestweek een historische optocht in het teken van het 1200-jarig bestaan
van Wichmond met 19 historische praalwagens, een historische kinderoptocht verschillende
muziekkorpsen uit de regio, dit alles het verleden van Vierakker-Wichmond uitbeeldend. De

gemeenschap Vierakker-Wichmond is al maanden druk in de weer om dit alles voor eind augustus
klaar te krijgen, maar u weet het, dat lukt!
Het Oranjecomité bestaat uit de gemeenschap en is er voor de gemeenschap, vandaar dat wij
gedacht hebben wij willen in het kader van ons 75-jarig jubileum de gemeenschap een feestel i jke
avond aanbieden, dat dit in goede aarde is gevallen b l i j k t , want nu reeds is de dinsdagavond com-
pleet volgeboekt. De jeugd t/m 12 jaar krijgt een feestelijke woensdagmiddag aangeboden namens
het Oranjecomité in het St. Ludgerusgebouw.
Wichmond is tijdens de feestweek prachtig versierd en 's avonds sfeervol verlicht (straatverlichting
gedoofd). Zoals andere jaren mogen we weer rekenen op de mu/ikale medewerking van on/e plaat-
selijke harmonievereniging Jubal.
Zoals u in het programma kunt zien is er voor elk wel wat wils! In de hoop u met mooi weer en in
grote getale in Wichmond te mogen begroeten, wens ik u uit naam van bestuur en commissie een
plezierigejubileumfeestweek toe. flank Rictman,

Zaterdag 20 augustus
19.45 uur: Samenkomst op het feestterrein. De voorzitter zal het Oranjefeest openen, waarna

muzikale hulde door muziekvereniging 'Jubal' aan het oude Koningspaar.
20.()0uur: Vogclschieten voor dames en heren hij kunst l icht , inleg f 5,-. Vogelgooien voor dames,

inleg t 3,-. Schieten vrije baan, inleg f 2,50. Kegelen, inleg f 2,-. Vogelschieten voorde
jeugd van 12 t/m 15 jaar. Inleg f l,-.

20.00 uur: Keizerschietenen keizeringooien.
Aan het Keizcrschicten en -vogclgooien wordt deelgenomen door de oud-Koningen en Koninginnen.
Koningen en Koninginnen van vogelschictcn en gooien van voor 1969 zijn niet meer bekend bij het
bestuur. Zij kunnen zich uiteraard wel opgeven bij de secretaris. Tel. 05754-1477.
Vanaf 21.00 uur dansen met orkest (Jolden Silence.

VUURWERK ca. 22.15 uur VUURWERK
U aangeboden namens de Stichting Wichmond l 2(X) i.s.m. het Oranjecomité gesponsord door:

ABN AMRO»
Dringend verzoek om tijdig aanwezig te zijn voor het programma i.v.m. het vuurwerk.

Zondag 21 augustus
13.00 uur: Oricnteringsrit voor fietsen, ca. 30 km, met halverwege een rustpunt. Deze tocht gaat

door de prachtige en bosrijke omgeving. Aan deze tocht kan door het gehele gezin wor-
den deelgenomen. Inleggeld f l ,50.

Dinsdag 23 augustus
20.(X) uur: Muzikale feestavond voor de gemeenschap, u aangeboden in verband met het 75-jarig

jubi leum door het Oranjecomité. Voor u treden op voor de pauze de 'lesclkapel' met
Egcrlander muziek. Kn na de pauze tic al om bekende Achterhockse formatie 'Boh Foi
Toch'. Deze avond is volledig volgeboekt.

Woensdag 24 augustus
Aanvang 14.(K) uur. Kinderfeestmiddag in het St. Ludgerusgebouw. Kinderen t/m 12 jaar worden het
programma aangeboden 'Op 't puntje van je stoel' tot ca. I6 . (K)uur .

Ronde van Wichmond
Dit jaar organiseren we de Oranjcrondc van Wichmond alweer voor de l (^e keer.
De ronde vindt dit jaar zoals gewoonlijk midden in de feestweek plaats en wel op woensdag 24 augus-
tus. Het programma is om 18.00 uur de veteranen met de RTV-er Jan Pietersc aan de start.
Om 19.30 uur star ten de amateurs B met verschillende RTV-ers onder hen bevindt zich o.a. Rudi
Peters.
Het parcours is hetzelfde als andere jaren. Het zal alleen nog sneller zijn i.v.m. het nieuwe stuk weg-
dek, de Hackforteru
Wij, als organisatoren, rekenen op uw komst. De toegang is gratis en wensen de Oranjcvereniging een
hele prettige feestweek toe namens de RTV Vierakker-Wichmond.

De organisatoren Lowi Taken, Rudi en Ben Peters.

Donderdag 25 augustus
19.30uur: Feestavond voor tic bejaardensoos in het Ludgerusgebouw. Deze avond zal eer

v p van de Oranjevereniging Leesten W'aiken een toneelstuk opvoeren: Hoogspan-
ning - l evensgevaa r l i jk . Deze avond wordt ;• .-rd door het Bestuur van de
bejaardensoos, en is toegankelijk voor iedereen die 60 jaar of ouder en afkomst
Vierakker en Wichmond is. en zij die kerkelijk aangesloten zijn uit andere gemeenten.
Kom kijken, want het wordt weer een fijne gezellige avond. Het bestuur van de lx
densoos wenst allen een fijn Oranjefeest en een gezellige feestavond toe.

Vrijdag 26 augustus
13.30 uur: Samenkomst op het schoolplcin. Dorpsstraat. Graag met al le ouders en kinderen. Bal-

lonnen^tocht vanaf Schoolplcin, Dorpsstraat naar het feestterrein, direkt na aankomst
ieestt^^n worden de ballonnen de lucht ingelaten (bal lonncnwcdst r i jd) . Daarn.i
ning door de voorzitter.

14.00uur: Kegelen voor dames en heren van elke l ee f t i j d , inleg f 2.~. Schi . mlee
f 2,50.

14.00 uur: Verschillende kinderspelen met t rakta t ie . Deelname ook . > r kinderen die
lagcrc^fcholen in andere
14.30^^00 uur gratis entree draaimolen voor de kinderen beneden de 13 jaar.

15.00 uur: Ringsteken per dogcar voor de dames vanaf 12 jaar, inleg f 2. . op l i e t feest terrein.
15.00 uur: Trekkersleeën voor dames en heren, inleg f 2,-.
16.30 uur: Wedstrijden voor schoolverlaters.
20.00 uur: Dansen in de tent met dans- en showorkest Omega Showband.

Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 27 augustus
14.00 uur:

15.00 uur:

17.00 uur:

20.00 uur:

In het kader van het 1200-jang bestaan van Wichmond organiseert het Oranjecomité in
samenwerking met de Stichting Wichmond 12(K) een grote historische optocht met
uitbeeldingen vanaf 794. De deelname bestaat uit 19 h i s to i ;
Vaandelhulde aan het koningspaar met medewerking van Juhal en de vendeliers uit
Baak op het feestterrein.
Uitslag en u i t r e i k i n g van de prijzen voor deelnemers versierde
strijden.
Dansen in de tent met dans- en showorkest Omega Showband.
Toegang onder voorbehoud.

Na de optocht van ca. 15.00 tot 17.00 uur: middag-matinee onder le iding van topoi kest Omega Show-
band in de feesttent. De toegang hiervoor is grat is .

Zondag 28 augustus
Sportdag en Oranjeloop SV Sociï
Net zoals voorgaande jaren organiseert de haar jaarl i jkse sportdag en oranjeloop. Deze
wordt gehouden op zondag 28 augustus op het Sociï-terrcin.
Programma: 10.45 uur start l O km

12.00 uur start 5 km
13.30 uur sportdag voor de jeugd

Op de jcugdsportdag is iedereen van harte welkom in de leeft i jd v a n 6 L m 12 jaar. Ook ti jdens de
sportdag is er weer het jaar l i jkse penal ty-schieten op gerenommeerde Sociï-keepers met als n
penalty-bokaal.

dcommisi

Optocht van praalwagens zaterdag 27 augustus om 2 uur
TWnverlichting

Vorig jaar is gebleken dat het verlichten van het dorp Wichmond een succes is geweest.
Het gehele dorp was feestelijk verlicht en bood een feeërieke aanblik. Dit jaar willen
we dat nog weer verbeteren door nog meer aandacht te besteden aan het gemeentelijk
groen en de kerken.

DeTuinverlichtingscommissie.

Iedereen is nu al in de weer, om u in de feestweek iets moois te laten /ien. Du
wachten we u, in de feestweek van 20 t/m 28 augustus, om een kijkje te komen nemen
in ons prachtig verlichte dotp, waar sfeervolle verlichte tuinen en gebouwci
sprookjesachtige aanblik bieden.
Tot ziens en een prettig Oranjefeest gewenst!



Dansen op het Oranjefeest
Wichmond-Vierakker
Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus
in de grote clanstcnt (900 vierkante nieter oppervlakte)

Vrijdag 26 augustus
om 20.00 uur dansen niet mu / i ek van
Dans- en Showorkest Omega Shpwband

Zaterdag 28 augustus
dansen met muziek van Dans- en
Showorkest Omega Showband

Zaterdagmiddag na de optocht GRATIS
DANSEN tot l TIK) uur.

Zaterdagavond vanaf 20.00 uur.

intf voorbehouden.

Wilfried Besselink

tevens brood en banket
uit eigen bakkerij

Dorpsstraat 10, 7234 SN Wichmond

Winkel: 05754-1239 privé: 05754-1837

De bakker
die zelf
elke dag
zijn vers
BROOD

bakt

UITSTAPJE NAAR H ALLE!
"Juist in de bouwvak!"
Uitrusten en vooral gemakkelijk zitten, dat is toch
wel heel belangrijk, vooral als je vakantie hebt.
Overdag gezellig uit, tochtjes maken, met
de familie naar strand of plas, jezelf uitsloven.
Bekaf van de tochtjes door streek of land
weer terug naar het vertrouwde huis.
Hondsmoe van het gesleep met koelbox,
picknickmand en surfplank. Alleen nog
denkend aan een fijne, makkelijke stoel
en een heerlijk, gekoeld drankje, alleen
nog denkend aan welverdiende rust.
Iedereen verdient rust op z'n tijd, ook u!
Niet alleen in de vakantie, maar ook de
andere dagen van het gehele jaar!
Zorg dan in ieder geval voor een goed
bankstel of goede fauteuils, om heerlijk
in weg te zakken, fijn te ontspannen!
Maak daarom vooral nu een uitstapje
naar OTTEN in Halle, want daar kunt u.
bijna zeker, de meubels vinden die u
al een tijdje zoekt, te kust en te keur.
Ook nu, tijdens de bouwvakvakantie!

Meubelfabriek OTTEN is gedurende de gehele
bouwvakvakantie geopend, kom dus kijken!

Openingstijden: iedere dag, behalve zondags, vrijdags tot 21.00, zaterdags tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD. - TEL. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

DE REGT, BLOEMENDAAL &WIEGERINCK
accountants & belastingadviseurs

VOOR FINANCIËLE & FISCALE ZAKEN:
"Alles in Huis"

Ruurloseweg 21 7251 LA VORDEN Tel. 05752-1485 Telefax 05752-1689

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Kom eens kijken in onze winkel naar de geshowde fietsen
en snorfietsen met meer dan 100 stuks van

UNION - SPARTA (MET)
BATAVUS - GAZELLE - M.B.K.

Z we verin k
Uw fietsspecialist

lekink 8, Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-2888

Ook voor reparatie (24-uur service) en verhuur.

CAFÉ-RESTAURANT

DEN BREMER"

Het adres voor al uw
bruiloften en partijen
Tel. 05755-1205

IflNSEN
HANDEL IN VEEVOEDERS /
KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN /
KRUIDE NIERSWARE N

Fa. H. Jansen - Uselweg 13 - 7233 SJ Vierakker
Tel. 05750-20774

Specialiteit in: Beter brood

en gebak

Uw kruidenier

Voor verzorgde voeding,
handel in granen en veevoeders

Rabobank
Aangenaam

VESTIGINGEN TE:

Vorden,

Wichmond,

Baak,

en Drempt

tel.: 05752-1888.

Tl o u h * HOLARAS
* VICON
* MENGELE
* ROTINA
* NIEMEYER
* SCHRIJVER

voerwagons
kunstmeststrooh
oprna p wagens
kunstmes tstrooi<
hooibou wwerktu i
bt'ivgeningshiisp
U-snijdr
kuiluithanldoseerbakken

ELEKTRISCHE AFRASTERINGEN

— werkkleding — elektrisch gereedschap
— H D-rei n ir — com [
— tuingereedschap — en/, en/..

UW BETROUWBARE PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE
B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. ARENDS
DORPSSTRAAT 5 - WICHMOND - TEL. 05754 -1688

Naast het bekende werk vestigen wij uw aandacht ook op:

YAMAHA
GAZONMAAIER

YLM(E) 242/342/446/453

Gazonmaaien ziet men door-
gaans als een noodzakelijk

kwaad. Met een gazon-
x*tf^ maaier van Yamaha
% '̂  gaat u de zaken
-•\f anders zien.

Deze vergt minder
onderhoud, is makkelijker

bedienbaar en gaat langer mee. Bovendien krijgt u met
de 242/342 lijn (in de walsmaaier-versie) een opmerkelijk
'Wembley'-resultaat.

Alle modellen zowel leverbaar als duw- of zelfrijdende
maaier.

V. l : MOM l I

BOSMAAIERS EN KETTINGZAGEN

En natuurlijk ook
voor uw auto, bromfiets of fiets

H. ARENDS
Dorpsstraat 20 - WICHMOND
Tel. 05754-2042

Erkend A PK-station



Woensdag 24 augustus
19e Ronde van Wichmond
Het is alweer de 19e keer dat we de Ronde van Wichmond orga-
niseren en wel op woensdag 24 augustus midden in de feestweek
dus. Dat er grote belangstelling is moge blijken uit de vele in-
schrijvingen uit alle delen van het land.

Om 18.00 uur valt het startschot voor de veteranen met als RTV-er Jan Pieterse als plaatselijk
favoriet.
Het startschot zal om 19.30 uur klinken voorde Amateurs-B voor hun 41 rondjes (50 km) met
vele RTV-ers aan het vertrek.
Als plaatselijke favorieten de gebroeders Peters met Ruud als grote kanshebber.

Hopende op mooi weer en vele toeschouwers wensen wij - organisatoren van deze ronde
namens de RTV Vierakker-Wichmond - een ieder een hele prettige feestweek toe.

De organisatoren:
Lowi Taken, Rudi en Ben Peters.

IN HET

CENTRUM

VAN VORDEN

RUIME SORTERING

NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN
KEUZE UIT MEER DAN 500 STUKS

Uw Gazelle - Sparta - Union -Giant - Batavus-dealer

IETS VAN
NEDERLANDS FABRIKAAT

De nieuwe Locomotief Spirit

(in dames- en herenuitvoering) is een
uitstekend Nederlands produkt.
Geschikt voor intensief gebruik bij
woon-werk-, schoolverkeer en vakanties

Uitgevoerd in een modieuze blauwe
kleurcombinatie. Met solide terugtraprem

Ook verkrijgbaar als afgebeeld, met
Irommelremmen en 3 versnellingen : 699,-

NU BIJ UW GAZELLE-DEALER

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

ALS DE WATERLEIDING
SPRINGT, SPRINGEN WE
METEEN IN ONZE
SERVICEWAGEN!
Een gesprongen waterleiding kan vervelende
gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk
om de schade snel te herstellen. Bel in geval
van nood gerust Installatiebedrijf Oldenhave.
Wij zorgen ervoor dat de problemen opgelost
worden. Snel en vakkundig, dag en nacht.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL 05754-1755

• EIBERGEN • ZUTPHEN • ULFT

(De Boggelaar3

CAFÉ-RESTAURANT - KEGEL- EN ZALENCENTRUM
Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld. Tel. 05752-1426

Het juiste adres voor uw bruiloft of familiefeest.

* pas vernieuwde sfeervolle zalen
* uitstekende keuken
* vriendelijke bediening
* 4 automatische kegelbanen
* ruim parkeerterrein
* bekend om zijn heerlijke koud en warme buffetten

> De bewoners van de

,cAlv1P?NG
KLEINESTEEGE
Hackforterweg 33 - 7234 SH WICHMOND

Telefoon 05754-1992

Fam. Bloemendaal, Hackforterweg 33,
Wichmond

Fam. Krijt, tel. 05754-1992

wensen iedereen een
gezellig Oranjefeest.

Varkenshandel

Hans Fransen
Voor een goede afzet van slachtvarkens en zeugen

Wenst U een plezierig
en gezellig Oranjefeest.

Ook tijdens het Oranjefeest voor noodslachting
dag en nacht bereikbaar.

Tel. 05754-1922 - Fax: 05754-1758

Wij wensen u allen
'n prettig Oranjefeest!

Voor complete woninginrichting naar

interieuradviseur

Warnsveld - Rijksstraatweg 39 - Tel. 05750-26132

Makelaarskantoor o.g.
PELGRUM b.v.

VORDEN - TEL. 05752-1313

aan- en verkoop
alle onroerend goed

melk- en mestquota

taxaties en beheer

advies, onteigening

Wij maken massief eiken
meubelen naar uw eigen
keuze en ontwerp

Diverse bankstellen, kasten, wandmeubels, klapt a -
fels,, eethoeken, knopstoelen, ronde, rechthoekige
en ovale tafels (bladdikte 5 cm.), buroos, boeken-
kasten, dekenkisten, hoek- en ladekasten, ledikan-
ten, kaarsen- en asbakstandaards, lampenstan-
daards (gedraaid) diverse maten.

J.W. Klein Kranenbarg & Zn
Hackforterweg 31, Wichmond, telefoon 05754-1269
Kerkstraat 9, Vorden, telefoon 05752-2425

Timmerfabriek

jb BESSELING BV

* kozijnen * ramen * deuren
"trappen "interieurbouw * winkelbetimmeringen

* draaivalramen "schuifpuien
* alle voorkomende timmerwerkzaamheden

Koekoekstraat 5
7233 PB Vierakker

Tel. 05750 - 20881
Telefax 05750 - 26662

Onze tankauto brengt u
PETROLEUM
voor uw haard.

Fa. H. v.d. MOND
Ruurloseweg 52 - Hengelo (Gld.)
Tel.05753- 1392

Goede en snelle service.

Ook voor: Zelhem - Velswijk - Halle - Baak - Steenderen - Toldijk
Olburgen - Hummelo.
Thans ook voor: Wichmond - Vierakker - Leesten.

Tevens automatische bevoorrading mogelijk.



Schoonmaak- en
schoorsteen veegbed rijf

GLIMMO

Tevens glazenwassen en
dakgoot reinigen

Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden
Telefoon 05752-2414 of 05759-2118

AANNEMERSBEDRIJF

Steenderen - Wichmond
Telefoon 05754-1450

Het
bedrijf
voor:

* nieuwbouw
* stallenbouw

sleufsilo's - mestkelders

* onderhoud - verbouw
* houtprodukten
* machinaal timmerwerk

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. MAANDAG

Voor al uw nieuwbouw
en onderhoudswerken

Wichmond - Telefoon 05754-1309

Kwaliteit
vlees en vleeswaren

KEURSLAGERIJ

D.VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16-VORDEN

KEURSLAGER TEL. 05752-1321

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met des-
kundig advies.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, VORDEN. Tel. 05752-1531.

Lid NVM/MCC

KWALITEIT
DOOR ERVARING

EN VAKMANSCHAP

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Te l. 05 754-1361

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN

TELEFOON 05752-3163

Uw leverancier van o.a.

Case-International traktoren

Deutz-Fahr

PZ Zweegers

Strautmann

Veenhuis

:- K.E.W. hogedrukreinigers

:- Galagherschrikdraadapparatuur

lational traktoren

-1, ^-Machines

U doet toch ook
mee met de
prestatie-
trimloop?

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in yu^behang etc.

In on/e spuitinrwBrng kunnen wij al
UW SPUITWERK VKRZORGKN

van al le meubels, /.oals stoelen/salontafels, wanclmeuhels,
7owel hlank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerk/aamheden. bijv. stellingen, radiatoren,
aanrechJÉBrtje

Als wij klaar zijn met V w schilderwerk,
dan is het ook af!

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg35
7251 LA Vorden
Gc\'cstif>iiin het pand van
v/h schildersbedrijf Uiterweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Autobedrijf Polman
Vordenseweg 2 1 -23
Warnsveld - tel. 05752-3568

• Voor nieuwe en gebruikte auto's
• 3mnd. Bovag-garantie.
• Financiering ter plaatse binnen 2 uur.
• Voor al uw reparaties en onderhoud

kunt u bij ons terecht.
• Bespreek vroegtijdig uw

APK-keuring.

Ons bedrijf is gelegen aan de weg
Warnsveld-Vorden.

Bovag lid -^K keuringsbedrijf.

Voor uw W
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 E N Vorden
Telefoon 05752-1012

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie

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

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

ff
DREIUMME 45 WARNSVELD

TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisten) - Parfumene - Schoonheidssalon

marknne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.} - tel 2062

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG17 -RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

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

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 - 7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398

Autobedrijf

Dik Langwerden
Lankhorsterstraat 28 - Wichmond - Tel. 05754-1621

Verkoop van nieuw en
gebruikte auto's.
Inruil mogelijk.
Voor al uw onderhoud, reparaties
en ruitgraveren.
Ook voor banden en uitlijnen.
Incl. montage en balanceren.

erkend
A.P.K. keuringsbedrijf

Voor al uw

TIMMERWERKEN
naar

TIMMERBEDRIJF

Fa. HAGGEMAN
Broekweg 17 - Wichmond - Tel. 05754-1351

Voor de afzet van al uw

Vee en varkens

Vee- en varkenshandel

HISSINK
Wichmond - Tel. 05754-1229

LOONBEDRIJF

KORENBLEK
Tel. 05750-20853

MESTHANDEL

J. KORENBLEK
Tel. 05754-1509

en medewerkers

wensen u 'n prettige
feestweek

J.W. v.d. BRINK
Lankhorsterstraat 13 MENGVOEDERS - GRANEN
7234 ST Wichmond KUNSTMEST - BRANDSTOFFEN
Tel. 05754-1257 en 1891 RUWVOEDERS

Wij wensen
U allen

'n gezellig
Oranjefeest!

Wij verzorgen al uw

metsel- en
timmerwerken

Zoals:
nieuwbouw, verbouwen
onderhoudswerkzaamheden

Fa. J.J. Hartemink & Zn.
Usselweg 6 - Vierakker - Tel. 05750-21852 en 21543
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