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Jos Wolbrink schutterskoning van
Vierakker-Wichmond
Het traditionele Oranjefeest in Vierakker-Wichmond werd voor de 70ste keer gevierd en werd geopend
door de voorzitter Dhr. Garritsen die alle aanwezigen een welkom heette, in het bijzonder de burgemeester
Kamerling, en wenste allen een gezellig feest te mogen vieren. Burgemeester Kamerling vond het prettig te
vinden om in het nieuwe gebied de feestelijkheden te mogen openen.

Onder de muzikale tonen van de mu-
ziekvereniging Jubal werd afscheid ge-
nomen van de oude koning Marcel Gar-
ritsen. Hierna werden de eerste schoten
gelost op de vogel door burgemeester
Kamerling en de oude koning Marcel
Garritsen waarna de ruim honderd
schutters hun best deden om de vogel
van zijn plaats te schieten. In de tweede
ronde lukte het door Jos Wolbrink om
de vogel met een gericht schot naar be-
neden te halen. Onder luid gejuich van
de aanwezigen werd Jos met zijn echt-
genote Joke in de feesttent door de vice-
voorzitter ontvangen en met de bijbe-
horende versierselen van het konings-

paar bekleed. Verder werd de avond be-
sloten met het dansorkest Jan en
Zwaan.
Zondagmiddag werd de traditionele
oriënteringsrit voor de veertigste keer
gereden. Er verschenen 270 deelnemers
aan de start. Dankzij het prachtige weer
zijn de festiviteiten van beide dagen
weer een succes geworden.

Uitslagen
Vogelschieten: Koning - Jos Wolbrink;
Kop - H. Nengerman; Staart - D. Bruil
(loting); L. vleugel - G. v. Til; R. vleu-
gel — L. Rouwenhorst

Vogelgooien: Koningin - Moniek Jan-
sen; Kop - Maria Wenneker; Staart -
Natasja Ganzner (loting); L. vleugel -
Ria Peters (loting); R. vleugel - Trees
Wolbrink (loting)

Kegelen Dames: Ie prijs 50 ptn. — Her-
mien Kornegoor; 2e prijs 47 ptn. — Hei-
di Derksen; 3e prijs 44 ptn. — Ellie Riet-
man
Kegelen Heren: Ie prijs 45 ptn. — Her-
man Eggink; 2e prijs 44 ptn. - Gijs Rooz-
endaal; 3e prijs 43 ptn. — Harrie Loman
Schieten vrye baan: Ie prijs 35 ptn. — H.
Gr. Roessink; 2e prijs 34 ptn. — G. Maal-
derink; 3e prijs 33 ptn. — Jan Rietman

Goed nieuws over kanker

Landelijke collecte
Nederlandse
Kanke rb e s t rij ding
Ook dit jaar zetten 90.000 collectanten zich in voor de kankerbestrij-
ding in Nederland. Tussen 28 augustus en 10 september kunt u een
collectant(e) van de Nederlandse Kankcrhcstrijding/Koniiigin Wilhel-
mina Fonds verwachten. De collectant(e) is in het bezit van een legiti-
matiebewijs. Tevens is iedere collectant(e) in het bezit van een machti-
gingskaart. U kunt hier naar vragen alvorens u uw bijdrage aan de
collectant(e) meegeeft.

Dit jaar bestaat de Nederlandse Kanker-
bestrijding 40 jaar. In 40 jaar zijn opval-
lende resultaten bereikt bij het opspo-
ren en de behandeling van kanker. Te-
genwoordig geneest gemiddeld 50% van
alle kankerpatiënten. Van kinderen met
kanker geneest circa 70%. Onder meer
door nieuwe medicijnen en verbeterde
bestralingsapparatuur is de kans op ge-
nezing toegenomen. Mede door uw gul-
le bijdrage en de enorme inzet van de

collectanten, die uw bijdrage komen ha-
len, zijn de vooruitzichten van de kan-
kerpatiënt verbeterd.
Om nog betere resultaten te bereiken in
het bestrijden van kanker zou de Neder-
landse Kankerbestrijding graag nog
meer onderzoek willen steunen. Helaas
moeten veel kwalitatief goede subsidie-
aanvragen worden afgewezen, omdat er
meer aanvragen zijn dan beschikbare
gelden.

Naast wetenschappelijk onderzoek is
ook het geven van voorlichting een be-
langrijk onderdeel van de kankerbestrij-
ding. Denkt u maar aan informatie over
het voorkomen en de vroege ontdek-
king van kanker. Ook voor onderwijs en
opleiding en voor de steun aan vereni-
gingen van kankerpatiënten is geld no-
dig. Ook uw gift blijft dus hard nodig!

Wilt u meer weten over het werk van de
Nederlandse Kankerbestrijding lees dan
de brochure die u een dezer dagen in de
bus krijgt en kijk op maandag 28 augus-
tus om 1̂ 0 uur en/of op dinsdag 5
septemb^Bbm 20.20 uur naar de uitzen-
ding van^TOCUTERA op Nederland 3.
Voor meer informatie kunt u ook con-
tact opnemen met het Voorlichtings-
centrum Nederlandse Kankerbestrij-
ding, Sonhialaan 8, 1075 BR Amster-
dam. Te^Monnummer 020 — 66 44 044.
Collectairon voor al dit goede werk blij-
ven nodig!
Bij het comité van de Nederlandse Kan-
kerbestrijding / Koningin Wilhelmina
Fonds in Vorden zijn nieuwe collectan-
ten altijd van harte welkom. Wilt u ook
als collectant meewerken aan de kan-
kerbestrijding, dan kunt u zich aanmel-
den bij: A. de Vries-Sijtsema, Hoetink-
hof 51, Vorden, Tel. 1941

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E. J. C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

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

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

- Kasteel Vorden;
-N.H. Kerk te Vorden;
- R.K. Kerk te Vierakker;
— Kasteel Hackfort;
- Hackfortermolen aan het Hoge;
— boerderij aan de Strodijk 10.

Er is bewust gekozen voor een aantal
monumenten in het westen van de ge-
meente, teneinde het mogelijk te ma-
ken die monumenten te bezichtigen.

ERSTRATEN
GROENEWEG

In verband met herstraatwerkzaamhe-
den aan de Groeneweg is deze weg afge-
sloten voor alle verkeer behalve voet-
gangers van 21 augustus tot en met 8
september 1989 of zoveel korter of lan-
ger als noodzakelijk is voor de uitvoe-
ring van deze werkzaamheden.

PREEKUUR
WETHOUDER

AARTSEN
Op 24 augustus aanstaande heeft wet-
houder mevrouw Aartsen geen spreek-
uur.

IJKSMONUMEN-
TEN OPENEN HUN

POORTEN OP
9 SEPTEMBER

AANSTAANDE
Voor de eerste maal zal de gemeente
Vorden deelnemen aan de Landelijke
Open Monumentendag op zaterdag 9
september aanstaande.
In nauwe samenwerking met de Vereni-
ging Oud Vorden is een fietstocht en
een wandelroute uitgezet langs de vol-
gende rijksmonumenten die op deze
dag hun poorten voor het publiek zullen
openen:

UDELUKE
VERKEERSMAAT-

REGELEN
In verband met de kindervakantiespelen
op 30 en 31 augustus en l september
aanstaande, hebben burgemeester en
wethouders besloten om het gedeelte
van het Wiemelink vanaf de Mispel-
kampdijk tot aan de Boonk, af te sluiten
voor alle verkeer behalve voetgangers
op bovengenoemde dagen van 09.00 tot
18.00 uur, of zoveel korter of langer als
noodzakelijk is.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.
Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Kerknieuws
A.s. zondag 27 augustus is alweer het
laatste Open Huis van dit seizoen. De
gezamelijke Vordense kerken willen u
dan graag ontvangen en bieden u een
kopje thee of koffie of voorde kinderen
iets fris. Verder wordt er een expositie
gehouden van tekenwerk van Marieke
Vaags en intarsiawerk van de heer Wou-
ters uit Aalten. Het beloofd iets heel
speciaals te worden. Als muziekonder-
deel laat de heer Rudi v. Straaten (kan-
tor-organist v.d. Ned. Herv. Kerk) ver-
schillende werken horen. Het geheel
wordt afgesloten met een korte vesper-
dienst.

OK Super Plus
benzine loodvrij
Vanaf 21 augustus 1989 verkoopt het
OK-zelftankstation aan de Stationsweg
16 in Vorden, de nieuwe benzine 'OK
Super Plus'.
OK Super Plus is een loodvrije, milieu-
vriendelijke en voordelige superbenzine
met een octaangetal van 98 RON en de-
zelfde 'super-eigenschappen' als de hui-
dige superbenzine.
OK Super Plus Loodvrij stelt vrijwel alle
automobilisten, die nu nog superbenzi-
ne rijden, in staat hierop over te stappen
en daarmee het milieu te dienen en de
eigen portemonnee te sparen. Voor in-
formatie en het juiste brandstofadvies
per automerk en type kunnen automo-
bilisten terecht bij het betreffende OK-
station.

Op reis met
en Carla
Indonesië, 'De gordel van smaragd' een
land waar velen van dromen het ooit
eens te bezoeken. Java, Bali, Sumatra
en Lombok zijn slechts een paar van de
meer dan 13500 tellende eilanden waar-
uit Indonesië bestaat. Zeker is het één
van de mooiste bestemmingen die U
zou kunnen kiezen voor een vakantie.
Wat zeker niet mag ontbreken is een
bezoek aan het belangrijkste eiland van
deze archipel namelijk Java. In de oud-
heid werd het Jawadwipa of rijsteiland
genoemd en nog steeds domineren de
rijstvelden het landschap.
Natuurlijk hoort een bezoek aan dit
eiland, Jakarta stad met een lange en
boeiende geschiedenis, het spreekt van-
zelf dat hier dus veel te zien is. Denk er
echter wel aan dat het klimaat warm en
vochtig is. Lekker koel en fris is het in
Bogor, het vroegere Buitenzorg wat op
30 minuten afstand van Jakarta ligt.
Hier behoort een bezoek aan de Kebon
Raya, de plantentuin naar idee van gou-
verneur-generaal Raffles tot de moge-
lijkheden. Vanuit Bogor is er een prach-
tige tocht te maken naar de op 1200 m
hoogte gelegen Puncakpas, een van
oudsher geliefd vakantieoord.
Op Midden Java vinden we de stad Yo-
gyakarta een typische Javaanse stad. De
kraton -het paleis van de sultan- wat
hier bezocht kan worden werd in 1756
gesticht om in de jaren daarna nog dik-
wijls verbouwd te worden. Tijdens een
verplichte rondleiding laat men u onder
andere de gouden troonzaal en een por-
trettengalerij met schilderijen van vroe-
gere sultans zien. Antieke schatten uit
verschillende delen van Java en Bali zijn
te bezichtigen in het Museum Sanabu-
daya.
Eén van de meest bekende beziens-
waardigheden van Java is wel de Boro-
budur, een boeddhistisch heiligdom bij
uitstek gesticht in de 9e eeuw. Natuur-
lijk kunt u ook gewoon van de natuur
genieten, ongerept natuurschoon te-
midden van vulkaantoppen, kraterme-
ren en natuurreservaten vindt U op
Oost Java evenals typisch Javaanse stad-
jes in de laagvlakte omringd door sui-
kerrietvelden en tabaksondernemingen.

Eén van de andere meest geliefde eilan-
den is Bali, ook hier zijn weer enorm
veel bezienswaardigheden, "zoals de
tempels, de dansen en de beeldhouw-
kunst. Niet in het minst is Bali bekend
om zijn prachtige stranden, natuurlijk is
het heerlijk na een vermoeiende rond-
reis over Java een paar dagen uit te rus-
ten in de zon.
Tot de volgende keer.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 27 augustus 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, H. Doop.

Kapel de Wildenborch
Zondag 27 augustus 10.00 uur ds. A. Ribbink,
Zelhem.

Geref. kerk Vorden
Zondag 27 augustus 10.00 uur evang. N.
Esmeijer, Hoenderloo; 19.00 uur dhr. W. Dek-
ker, Noordwijk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 26 augustus 1 9.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 27 augustus 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zondag 27 augustus 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

Huisarts 26 en 27 augustus dr. Sterringa, tel.
1255. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 26 augustus
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Noordkamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 26 en 27 augustus 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. 2222

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

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

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

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

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16:00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

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

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

Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.

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

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink
15, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van
13.00-14.00 uur in het wijkgebouw. A/ond-
en weekenddiensten tel. 05750-29666. De
hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereik-
baar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
A/ond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje 15 augustus tot 1 oktober
mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen vóór 9 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

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

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

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

VIERAKKER-WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 augustus 10.00 uur ds. A. Mol,
em. pred. te Lochem.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 26 augustus 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 27 augustus 10.00 uur Woord en
Communiedienst.

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

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

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

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

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

Burgerlijke
Stand
Gehuwd: J.W. Peters, en: C.M. War-
naar;
J.A. Poelder, en: E.A.H, van Lingen;
J. Verschuur, en: E.S.G.M. Mutsaerts;

Overleden: H. Bargeman, oud 93 jaar.

Natuurlezing
Onder wat tegenvallende belangstelling,
heeft de heer J. Brinkman een lezing
gehouden over de Vordense natuur. De
lezing, die plaatsvond in de salon van
camping de Wientjesvoort, werd verge-
zeld van een serie dia's. Aan de hand
van deze dia's vertelde de heer Brink-
man over de Vordense natuur en zijn
wild. Na de pauze was er gelegenheid
tot het stellen van vragen, die er veel-
vuldig waren, zodat het een lange inte-
ressante avond werd voor de aanwezi-
gen.



Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Schnitzels met groenten

Met een, eventueel kant-en-klaar gekochte gepaneerde varkensschnitzel stelt u
samen met gebakken groenten, waarin knappende spek/es zijn verwerkt, snel
een complete maaltijd samen.
Reken voor 4 personen op 4 schnitzels, elk ca. 100 gram, 100 gram bacon of
ontbijtspek (2 dikke plakken), 500 gram boontjes, l grote of 2 kleinere worte-
len, l grote ui en f/4 kg aardappelen.

Kook de aardappelen net niet helemaal gaar. Laat ze uitlekken en afkoelen
en snijd ze vervolgens in blokjes. Snijd ook de wortel(en) in blokjes en
kook ze 6 tot 7 minuten. Laat ze hierna uitlekken en afkoelen. Kook de
boontjes ok net niet helemaal gaar en laat ze eveneens uitlekken en afkoe-
len. Snipper de ui. Snijd bacon of ontbijtspek in kleine blokjes.
Verhit 40 gram boter en bak de spekjes erin tot ze bruin en knapperig zijn.
Schep ze uit de pan en houd ze apart. Bak in het achtergebleven vet, onder
voortdurend omschudden, de aardappelen tot ze beginnen te kleuren.
Strooi de ui erover en voeg l tot 2 minuten daarna boontjes en wortel(en)
toe. Strooi er wat zout en peper over en bak alles, onder voortdurend
omscheppen, tot ook de ui wat kleur heeft gekregen en alles door en door
warm is geworden.
Bak intussen, in een andere koekepan, ook de schnitzels aan weerszijden
in 8 tot 10 minuten goudbruin en gaar. Strooi vlak voor het opdienen de
achtergehouden spekjes over het groentegerecht.

TIP: Het bovenstaande recept leent zich voor veel variaties. Zo kunt u er
nog enkele eetlepels gekookte doperwtjes bijdoen of de aardappelen ver-
vangen door de inhoud van 2 blikken gekookte maïskorrels. Daarmee zijn
alle mogelijkheden nog niet uitgeput, want de wortel(en) kunt u eventueel
vervangen door in reepjes gesneden rode en/of groene paprika.

Bereidingstijd: ca. 25 minuten. Energie per portie: ca. 2815 kJ (670 kcal)

Gondelvaart 1989

O,"OK IN 1989 worden in Bredevoort weer de jaarlijkse gondelvaarten
gehouden. Dit festijn mag zich verheugen in een zeer grote naamsbekend-
heid. Bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord. Maar het gezien heeft
nog lang niet iedereen. En dat is toch jammer want de gondelvaarten
hebben een unieke sfeer: 's avonds zo tegen de schemering trekken op de
eeuwenoude gracht de gondels aan U voorbij. Gondels zijn drijvende
bouwwerken die een voorstelling uitbeelden met behulp van duizenden
fietslampjes (achterlichtjes), soms wel 10.000 lampjes per gondel! De
gondelbouwers kunnen allerlei overgangen, en zelfs bewegingen
uitbeelden.

D'EZE VERLICHTE voorstellingen en de weerschijn van al deze
lichtjes op het „zwarte" water geven een warme en intieme sfeer. Het
romantische schouwspel wordt nog versterkt door het hoge donkere
geboomte aan de overzijde van de gracht en het levende licht van de
brandende drijvende fakkels.

DIT JAAR zal er voor het eerst ook een prachtige bloemengondel te
zien zijn. Deze bloemengondel wordt gemaakt door de fuchsiagroep
Winterswijk. Aan de presentatie van dit alles wordt grote zorg besteed:
elke gondel wordt apart aan U voorgesteld middels een toelichting, goed
gekozen achtergrondmuziek of misschien wel een verhaal die bij deze
gondel hoort. Aan het eind van de avond wordt altijd een schitterend
vuurwerk afgestoken. De gondelvaart wordt altijd „een spel van licht en
donker op het water" genoemd. U begrijpt nu waarom.

D,'E GONDEL VAARTEN zijn dit jaar op vrijdag l en zaterdag 2
september en op vrijdag 8 en zaterdag 9 september aanstaande. De
aanvang is elke avond om 8 uur. U vindt de weg naar Bredevoort door de
A18 te nemen en aan het einde daarvan bij Varsseveld volgt U de weg naar
Winterswijk. Vanuit Twente neemt U de NI8 tot de afslag Aalten. Bij de
verkeerslichten in Aalten slaat U linksaf. De entree is ƒ 9,-- voor
volwassenen en ƒ 3,— voor kinderen. Voor een tribuneplaats betaalt U
slecht ƒ 3,~ extra. Parkeren is gratis. Hiervoor krijgt U een programma
dat uniek is voor Nederland en dat U niet snel zult vergeten! Na afloop is
er nog van alles te doen in het stadje Bredevoort. Wandel eens rustig rond
en geniet onder andere van de prachtige tuinverlichting. Vele inwoners
hebben hun tuinen in de schijnwerpers gezet, een schitterend gezicht!
U bent dus van harte welkom in dit gezellige stadje, tot ziens in
Bredevoort!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 24, 25 en 26 aug.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Nieuw-
Zeelandse

Kiwi's
1 O voor

4,95

MAANDAG
28 aug. .

500 gram

Spitskool
panklaar 0.95

DINSDAG
29 aug.

500 gram

Worteltjes
geschrapt 0.95

WOENSDAG
30 aug.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 1 O soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood daar zit wat in!
Maar dan natuurlijk brood
van de man die zelf bakt.
Zo uit de oven in de winkel
en dat proeft u!

AANBIEDING:

Kandijkoek NU 3,—
Weekend taarten van 7,25 voor 6,75
Krente of Rozijnen wegge PerPak 3,—

NNIND/MOLENMKKERS

2 P voordeprijsvan 2 OHS

De bakker
die zelf

elke dag
vers bakt

WARME BAKKER

iPLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

Salade van de week:

Vruchten 1009™ 1,30

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gebraden Gehakt

100 gram 0,98

Boerenleven/vorst
250 gram 2,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

Cordon Bleu

Slavinken

4 betalen

MAANDAG + DINSDAG

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Vordense varkensrug
1 kilo 1 6,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VERSE WORST

grove 1 küo 9,90
O pe K IdpjeS zonder zwoerd

1 kilo 8,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

M AR KTAAN BIEDING

12,45
Bami of Nasi 1 ̂  6,25

Gelderse schijf perstuk 1,-

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

Kerrie gehakt
^ 1 kilo 8,95

Avondfiets-
vierdaagse Jong
Gelre
Evenals voorgaande jaren organiseert
Jong Gelre, afdeling Vorden, ook nu
weer een fietsvierdaagse.
Deze fietsvierdaagse is van maandag 28
augustus tot en met donderdag 31
augustus. Dit jaar zullen de routes niet
door de 'woestenij' gaan, maar wel weer
langs de mooiste plekjes van Vorden en
omgeving.
Zoals gebruikelijk zal ook dit jaar een
beker beschikbaar gesteld worden door
De Regt, Bloemendaal en Wiegerink
voor de grootste deelnemende groep
fietsers. De routes, die verreden kunnen
worden, zijn 20 of 35 kilometer lang en
onderweg wordt de deelnemer voorzien
van een drankje en een hapje. De start is
bij het Dorpscentrum.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

HEERLIJKE

BOSVRUCHTEN-VLAAI
PROEF DE SMAAK VAN PUUR NA TUUR

DIT WEEKEND van 7,50 voor 6,50

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

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

Adverteren
kost

geld...
Niet

adverteren
kost meer!

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

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

ZE
ZIJN

WESPEN-
VANGERS

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat! Vorden Telefoon 05752-1 742

S ,0
W
VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z IJ N
O U D E R E N

Alle aktiviteiten ten aanzien
van MBvO beginnen de
eerste volle week van

september.

Zij die zich nog niet eerder
hebben opgegeven, kunnen

zich aanmelden onder opgave
van naam en telefoonnr. bij

S WO V-kantoor
Tel. 05752-3405

En voor zwemmen bij
mevr. Drijfhout

Tel. 05752-1889



Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van onze zoon

Sven

Hij is geboren op 16 augustus
1989 om 17.55 uur.

Marjo en Leo Toebes

De Bongerd 25
7251 CCVorden

In blijdschap verwacht
In dankbaarheid ontvangen

Een kindje lief en klein
Waar we heel gelukkig mee

zijn

Libart

Harmien ten Pas
Mare

Pascal

22 augustus 1989.
Hoetinkhof 77

7251 WKVorden

Voor de vele blijken van me-
deleven bij het overlijden van
onze broer, zwager en oom

Johan Wissink

betuigen we u onze oprechte
dank, in het bijzonder de
buurt.

Uit aller naam,
fam. Wissink

Wildenborchseweg 14
Vorden

Aan allen die op welke wijze
dan ook met ons meeleefden
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze zeer ge-
liefde moeder en oma

Maria Aleida
Weulen

Kranenbarg-
Pasman

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Kinderen en kleinkinderen
Weulen Kranenbarg

Vorden, augustus 1 989.

• GEZOCHT: Woonruimte.
We zoeken voor ons gezin
met 2 kinderen (6 en 10 jr.)
tijdelijk woonruimte vanaf
midden oktober tot voorjaar/
zomer 1990 in het dorp Vor-
den of direkte omgeving.
Fam. Hummelink, Brinkerhof
72, tel. 05752-2438.

• TE KOOP:
Boerenkool, spruitkool, prei,
andijvie, groenlof, sla, ijs-
bergsla, rode biet, selderie
en peterselie planten. Bies
look pollen, slabonen. Jonge
konijntjes Kleurdwerg en
Cavia's. D. Klein Geltink,
Schuttestraat 1, Vorden, tel.
1498.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
kleine Aanhanger. Bloemen-
daal, Wichmond, tel.
05754-230.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keuken-
kachel. Tel. 05450-93934.

• TE KOOP:
elektrisch orgel LIRA 65 R, 2
kl. en nieuwe kruk.
Tel. 05750-24413
(17.00-1 9.00 uur).

• TE KOOP:
beste zwartbles dekrammen
en mooie fokooien.
S. v.d. Meulen, Kapelweg 12,
Vierakker. Tel. 05754-717.

• TE KOOP:
goed onderhouden S.P.D. 1-
studieboeken, cursusjaar
'85/'86. Totale vraagprijs:
f 300,-.
F.H. Hendriks, Poelsweg 37,
Keyenborg, tel. 05753-2670.

• GEZOCHT:
opfokruimte voor gelten tot
dekrijpe leeftijd. Maximale ka-
paciteit 100 stuks.
Henk Berkelaar, Hengelo
(Gld.).tek 05753-2687.

CONCORDIA
1 2 0 J A A R
Koop Passepartout-kaarten
bij:
VVV-kantoor Vorden,
Decanijeweg 3, Vorden
Restaurant De Herberg,
Dorpsstraat 10, Vorden
Kluvers Sport-Totaal,
Zutphenseweg 41, Vorden

Hemmie Hartman
e/?

Corrie Krabben

hebben 1 jaar Wettelijk samengewoond
en dit wordt dan nu ook Kerkelijk bekroond.

Op dinsdag 29 augustus om 11.00 uur zal het wezen
dat wij in de RKKerk te Ruurlo elkaar het ja-woord

zullen geven.

U bent van harte welkom op onze Receptie
van 14.30 tot 16.00 uur
in zaal 'De Keizerskroon', Dorpsstraat 1 5
te Ruurlo.

In plaats van kaarten

Op zaterdag 2 september a.s.
hopen wij met onze kinderen alsnog
ons 25-jarig huwelijksfeest
te vieren.

Arie en Jo
Wullink-Nijenhuis

Ter gelegenheid hiervan
houden wij receptie van 1 5.30 tot 1 7.00 uur
in Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Augustus 1989.
Berend van Hackfortweg 39
7251 XB Vorden

Dankbaar voor haar unieke persoonlijkheid, haar lief-
de en zorgzaamheid, en vooral wat zij voor ons en
velen heeft betekend, delen wij u met droefheid
mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken
in vol geloof is overleden onze lieve moeder en oma

Sophia Roeloffina
Oudsen-Janssen

WEDUWE VAN JOHANNES OUDSEN

op de leeftijd van 81 jaar.

Wij zullen haar erg missen, maar geloven
dat zij nu de rust gevonden heeft

die zij verdient.

Eist: Riet

Doetinchem: KoosenRiky
Lisette en Paul
Sylvia en Erik
Coby

Zutphen: HemmyenJoke
Raphaël
Gabriëlle

Vorden: Joop

Vorden, 19 augustus 1989
Stationsweg 8

Correspondentie-adres:
J.M. Oudsen, Het Wiemelink 4, 7251 CZ Vorden.

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsge-
vonden.

Na vele jaren van telkens weer hoop is thans van ons
heengegaan mijn innig geliefde vrouw en onze moe-
der

Christina Johanna Bruil
ECHTGENOTE VAN DERK JAN ROUWENHORST

op de leeftijd van bijna 65 jaar.

DJ. Rouwenhorst
Marieke en Walter

7255 CK Hengelo (Gld),
22 augustus 1989,
DeHeurne21.

De crematie zal plaats hebben op vrijdag 25 augus-
tus om 15.00 uur in Aula l van het crematorium te
Dieren.

Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen
worden hierbij uitgenodigd.

Dorpscentrum Vorden
ÉÉN-JARIGE

MIDDENSTAIMDSOPLEIDING
Eerste lesavond:

dinsdag 5 september 1 9.30 uur

Informatie:
Cursus/e/der:

05750-2351 5 (na 25 augustus)
Dorpscentrum 05752-2722

Voor naailes
R. ABBINK-ZEMMELINK
Heideweversweg 6, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1410

Middag- en avondlessen
Lid Modevakschoolvereniging 'Danckaerts'.

Gevraagd:

winkelmeisje
voor hele dagen, leeftijd vanaf 15 jaar

Schriftelijke sollicitatie te richten aan:

LOGA b.v.
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Nu verkrijgbaar
bij het

OK-Zelftankstation
Stationsweg 16
Vorden

EHBO cursus
De EHBO geeft weer een cursus voor de
opleiding tot het EHBO-DIPLOMA.

De cursus wordt gehouden op
maandagavonden
in 'de Olde Smidse'.

Aanvang eerste cursus:
16 oktober.

U kunt zich opgeven bij:
J. Lubbers, 't Wiemelink 1 5, tel. 2092
A. Gotink, Hoetinkhof 95, tel. 3564
E. Lakenveld-van de Giessen, De Bongerd, tel. 21 70.

Volwassenen
Onderwijs
Zutphen

MAVO
HAVO

VWO
rijksgesubisieerd...
en bij u in de buurt!

Inlichtingen en
Inschrijvingen:

Mavo:
maandag t/m donderdag
8.30-12.00, 18.30-21.30 uur

Havo/VWO
woensdagochtenden
van 10.30 tot 12.00 uur

Schooladres:
Leeuweriklaan 17a
(Deventerwegkwartier)

Zutphen
Tel. 05750-1 7736 (Mavo);
Tel. 05750-1 8862 (Havo/VWO).

Keurslager
^Kwaliteit

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

GYROS- OF SHO ARM AVLEES 1 oo gram 1,69

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

gep. SCHNITZEL
1 RQ100 gram l fWÜ

SPECIAT

KATEN-
VARKENSHAASJE

100 gram 2,55

TIP VOOR DE BOTERHAM:

GEBRADEN
CASELLERRIB
100 gram l ,9O

OIMTBIJTSPEK
100 gram 1,39

MAANDAG

SPEKLAPPEN
PER KG

DINSDAG

VERSEWORST
500 GRAM

RUNDERWORST
500 GRAM

WOENSDAG

GEHAKTHOH
500 GRAM

RUNDERGEHAKT
500 GRAM

698

498
598

498
598

KEURSLAGER VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Voor al uw loon werk
moet u bij Jan Gotink zijn
Wij verzorgen alle voorkomende werkzaamheden o.a.:

- ploegen, frezen, zaaien, maaien enz.;
— hakselen met of zonder toevoeging;
- kalk strooien (niet-stuivende kalk),

Magkal of Vitakal.

Ook kunnen wij sloten maaien met klepel of korfmaaier.

Tevens houden wij op zaterdag 2 september

OPEN HUIS
U bent van harte welkom op ons loonbedrijf van 15.00 tot
22.00 uur.

Vriendelijke groeten,
Jan en Hennie Gotink
Lansinkweg 7, Leesten, 7207 DG Zutphen
Tel. 05750-21480

Deskundig Wood boy-vakman tot Uw dienst voor
SCHUREN - HERSTELLEN - LEGGEN - LAKKEN EN BOENEN

van parket- en plankenvloeren
met Wood boy-waarborg lRUURLO BV

Tel. 05735-1661 UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

Uitslag VERLOTING
t.b.v. Landdag Tweespan van Jong Gelre Vorden-Lochem

Prijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers:

5625,
0396,
0578,
1052,
4100,
1730,
3513,
0463,
1225,
2336,

• 5015,
3261,
5873,

1330,
5009,
0531,
1317,
0927,
0743,
3002,
3253,
1202,
1905,
5023,
3485,
4309,

3554,
4645,
4720,
0284,
3502,
0861,
5754,
0580,
3018,
2863,
2901,
4163,
3624,

0554,
2734,
4243,
1400,
4861,
3272,
1951,
3352,
2788,
1528,
5975,
2993,
1628,

De winnaars zullen binnenkort de

2356,
3310,
3687,
4262,
0987,
5145,
0610,
0943,
2013,
0738,
5917,
4015,
1138.

5521,
2691,
3150,
3459,
2405,
2578,
4164,
4453,
1602,
4326,
5954,
1286,

gewonnen prijzen

0052,
3123,
5564,
2661,
4681,
2486,
0880,
0442,
2709,
2943,
4676,
5362,

thuis-
bezorgd krijgen.



CONCORDIA
1 2 0 J A A R

15 september a.s., 19.30 uur

ACHTERHOEKSE
AVOND

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Wilt u leren KNIPPEN en
N AAIEN of wilt u de

kneepjes van het vak leren
zoals bv. kragen en zakken?

Bel dan voor inlichtingen
en opgaven naar
J. Kroese-Olthof

Het Kerspel 28 - Vorden
Telefoon 05752-1053

DEZE WEEK:

Limburgse vlaaien
in diverse smaken

NU van 10,95 voor 9,50

©J

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden. tel. 1384

CONCORDIA
1 2 0 J A A R

16 september a.s., 19.30 uur

DINKELLANDER
AVOND

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

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

Televisie
reparaties

direct
i l naar

uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI IELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Schoolboeken

bestellen

Loga bellen

Telefoon 3100

CONCORDIA
1 2 0 J A A R

16 september a.s., 13.00 uur

GROOTS
CONCOURS

Cursussen Engels
in Vorden
In september beginnen in
Vorden Engelse lessen voor
beginners en gevorderden.
Dag- en avondcursussen. Klei-
ne groepen van 3 a 4 perso-
nen alsmede privé-lessen.
Inlichtingen en opgave bij J.A.
Kooy, Nieuwstad 18a, 7251
AH Vorden.
Tel. 05752-1443.

DÉUNK- H6NDRIK56N DOET VÉÉL
VAN DÉ PRIJS AF MAAR NI6T5

VAN Z'N PRINCIP65.

Een betrouwbare occasion

koopt u bij Automobielbedrij t

Deunk-Hendriksen. Vanzelf-

sprekend hanteren wij de Volvo

norm . . en daardoor bent u

verzekerd van:

Volvo 340 DL
Volvo 340 DL
Volvo 340 DL
Volvo 340 DL
Volvo 340 DL
Volvo 340 GL

lange levens-

1984 f 12.500,
1985 f 14.000,
1986 f 17.500,
1987 f 19.750,
1988 f 23.500,
1988 f 23.000.

Volvo 244 GL 1 982 f 10.000,
Volvo 240 GL 1986 f 28.000,
Volvo 240 DL 1 986 f 27.500,

Volvo 740 GL 1 987 f 35.000,
Volvo 740 GL 1987 f 39.750,
Volvo 740 GL 1 988 f 46.000,

duur, veiligheid, maar ook van

uitstekende service en garan-

tiebepalingen. Dus als u zeker

wilt zijn van uw aanschaf, koop

dan één van onze onderstaande

occasions. "VOtVO
3-drs.
4-drs. LPG
4-drs.
5-drs. AUTOMAAT
5-drs. AUTOMAAT
5-drs. 1.700

4-drs. AUTOMAAT
4-drs. LPG
5-drs. Stationcar

4-drs. DIESEL
4-drs. LPG
5-drs. ESTATE

VOLVO 240 VAN BENZINE UITVOERING - DEMO AUTO!!!
Niet gekentekend. Kat. prijs f 35.000,-incl. BTW.

Nu éénmalig f 29.500,- i n cl. BTW

Volvo 740 GL Estate Automaat, grijs metallic. Demo auto.
Nieuw. Niet gekentekend. Kat. prijs incl. metallic f 63.667,—.
Éénmalig f 59.500,- incl. BTW.
Tevens enkele jonge demo auto's Volvo 440 G L/G L ED/GL T/GLE
uiterst scherp geprijsd.

BETROUWBAAR. DAT KUNT U VAN VOLVO VGUG AANNGM6N.

AUTOMOBIIII.BCDRIJF DEUNK-HENDRIKSEN,
GROUNLl )SEWE(. l 3A, RUURLO, TEL: 05735-2743.

SV SOCIÏ AFD. VOLLEYBAL VRAAGT EEN

RECREANTEN-
TRAINER

VOOR DE WOENSDAGAN^ND.

Inl.: H. KI. Haneveld, tel. O575O-22792.

PS: nieuwe leden zijn van harte welkom!

BODEMPRIJZEN
Nu inhaken is

PHI IPS

Philips VR6180:
Luxe uitgevoerde VHS Irontloader videorecorder. Uitgerust met vele handige
mogelijkheden en extra's. Wat denk u van 48 voorkeuzezenders, programmeren
van 4 programma's tol 31 dagen vooruit, electronische kalender, back-up accu,
goto zero enz, enz... Stilstaand-, achteruit- of versneld beeld; alles kan!
Wordt geleverd inclusief een luxe afstandsbediening voor alle functies.

Philipsprijs1280.- onze prijs 1099.- NU:

Philips VR6185:
Als de VR6180 echter met een nog
luxere afstandsbediening; uitgerust
met een LCD display waarop vele
functies zijn af te lezen.

Philipsprijs 1330.-
Onze prijs:

Philips VR6285:
Superiuxe model als de VR6185 maar
dan met nog meer mogelijkheden o.a.
3 video-koppen voor een perfect
stilstaand beeld, slowmotion enz...

Philipsprijs 1475.-
Onze prijs:

Amstrad SRX200:
Complete ontvangst installatie voor de
ASTRA satelliet; 16 kanalen en compleet
met afstandsbediening.

ONZE
PRIJS:1099

TOPKWALITEIT!
Akkermanstraat 9
Velswijk

Tel.: 08344-301

Smidsstraat 7-9
Telefoon 08342-3900

Openingstijden: 9.00-18.00 uur
Maandag gesloten.
Vrijdag koopavond.

LAATSTE
2 WEKEN

voor onze verhuizing
naar BEEK

Meubels gaan weg
\ tegen elk aannemelijk bod

U kunt nu nog profiteren tot de 26e augustus,
de laatste opruimingsdag.

Ons nieuwe adres is:dr
9 St. Jansgildestraat 37 - Beek. Tel. 08363-1927.

3000 m2 eiken meubelen.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Gehandicapt
werken?
Dat kan vaker dan u denkt.
Vraag informatie.

I N T E G R A T I E
GEHANDIKAPTEN

Tel. (033) 75 33 44
Postbus 850,
3800 AW Amersfoort

RESTANTENMARKT

UW ALLERLAATSTE KANS
OM TE PROFITEREN TIJDENS ONZE

24 augustus
25 augustus
26 augustus

U BENT WELKOM BIJ

Uissel
^^^^ mode

Parkeren voor de deur.
Dames-, heren- en kindermode

BURG. GALLEESTRAAT 9, VORDEN, 05752-1381



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 24 augustus 1989
51e jaargang nr. 21

Grandioze Beach-party
Meer dan 3000 bezoekers Goede organisatie

Vorden mag trots zijn dat men jongelui in het dorp heeft, die weten wat organiseren is zodat er in Vorden
geregeld wat te doen is.Afgelopen zaterdag was het de Beach-party die perfect was georganiseerd. Zo'n
honderd jongeren en niet te vergeten de E.H.B.O. en de brandweer, hebben ervoor gezorgd dat ondanks de
enorme drukte alles goed is verlopen.

Feest van de jeugd
Zaterdagmiddag begon het feest met de
kamelenrace. De deelnemers legden
een parcours af van zo'n 120 meter. Ka-
rin Kappert was de snelste en werd
nummer I. 2e Was Pieter Signer uit Al-

mere; 3e Margo Postma; 4e Cor Koer-
selman.
De jeugd genoot van het poppentheater
en het gitaarduo 'Los Mayas'. De kinde-
ren mochten een rondje in de speed-
boot varen op het meer of zich laten

schminken.
Tot slot van het middagprogramma was er
nog een ballonwedstrijd. De kaarten hier-
voor kunnen opgestuurd worden tot
l-10-'89 aan: Stichting Beach-party,
Postbus 12J,7250 AC Vorden.

Gezellig avondfeest
De Beach-party is een echt gezellig feest
geworden, vooral de jongeren die in
grote getale van heinde en verre waren
gekomen genoten van het feest. De gas-
ten werden bij binnenkomst verwel-
komt met een drankje om de sfeer al-
vast te proeven. Het waterorgel pastte
ook aardig in het geheel, zoals alles was
aangepast aan het Caraibische gebeu-
ren, o.a. de verlichting rondom het
meer, kraampjes met hapjes en drank-
jes. Vooral de bijzondere cocktails lie-
ten de gasten zich goed smaken.

Kosten nog moeite gespaard
De Steel & Showband 'High Chaparal'
wist met presentator en zanger George

Rekreathlon in en
rondom het Zwem-
en Rekreatiebad 4In
de Dennen'
Op zondag 3 september a.s. zal in Vor-
den een rekreathlon worden georgani-
seerd voor zowel rekreanten als fanatici
onderverdeeld in twee klassen.
Naast het zwemgebeuren dat in het
zwembad plaats zal vinden, is in de
prachtige omgeving van dit zwembad
een loop- en fietsparcours uitgezet voor
de deelnemers met de volgende afstan-
den: Rekreanten 300 m zwemmen, 20
km fietsen en tenslotte 4 km lopen, ter-
wijl voor de fanatici de dubbele afstand
zal gelden.
Deze afstanden geven aan dat het voor
een ieder mogelijk moet zijn om hier-
aan te kunnen deelnemen, terwijl bo-
vendien dit gebeuren een gezellig alter-
natief sportgebeuren moet worden zon-
der al te veel strakke regelgeving zoals
die bij een triathlon gelden, kortom dit
evenement heeft een duidelijk recrea-
tief karakter, vandaar ook de naam Re-
kreathlon. Men kan zich vanaf heden
voor deze rekreathlon laten inschrijven
bij zaal De Herberg en bij het zwembad
tot uiterlijk donderdag 31 augustus. Bo-
vendien kunnen vrijwilligers, die mee
willen helpen om deze dag te organise-
ren, zich daar ook aanmelden.

Openbare
Bibliotheek Vorden
Keuze uit de aanwinsten van
de openbare bibliotheek
Bie, Wim de. — Meneer Poppe en het
gedoe / Campert, Remco. — Zachtjes
neerkomen / Cookson, Catherine. — Op
het pad der liefde / Dahl, Tessa. - Strijd
voor liefde / Goorhuis-Brouwer, S.M. —
Gezegd en gezwegen / Jonge, Freek de.
- Het damestasje / Leven zonder gif;
consumentenbond / Mahfoez, Nagieb.
— De dief en de honden / Mulisch, Har-
ry. — Het beeld en de klok / Orbach,
Suzie. — Zwijgend protest / Rondkomen
volgens plan; Nibud / Roth, Henry. -
Noem het slaap / Smart, Paul. — De
wereld van de vlinders / Vachs, Adrew.
- Blue Belle / Wallace, Irving. - Het
zevende mysterie / Weil, Grete. - De
bruidsprijs / Wit, Augusta de. — De go-
din die wacht / Wolf, Christa. - Zomers-
pel

Floralia
tentoonstelling 1989
Hoewel de zomer gelukkig nog niet
voorbij is, wil het bestuur van Floralia
alvast de najaarstentoonstelling onder
uw aandacht brengen. De voorbereidin-
gen zijn al in volle gang en ook dit jaar
belooft het weer een bijzondere ten-
toonstelling te worden. Zoals velen van
u wellicht weten is het dit jaar 'Vlinder-
jaar'. Floralia heeft gemeend hierop te
moeten inspelen en daarom dit jaar als
thema 'Vlinders' gekozen.
Met de speciale medewerking van de
Vlinderstichting em het I.V.N. zal er ex-
tra aandacht aan dit onderwerp worden
geschonken. Natuurlijk verwachten we
weer vele inzendingen van bloemen- en
plantenliefhebbers.

De bloemschikcursus voorafgaand aan
de tentoonstelling, begint dit jaar op 6
september (zie Contact 30 augustus a.s.)

De tentoonstellingsdata zijn vrijdag 29
september en zaterdag 30 september en
zondag l oktober.

E.H.B.O. cursus
Bij voldoende deelname hoopt de
E.H.B.O afdeling Vorden dit wintersei-
zoen weer een cursus voor de opleiding tot
het E.H.B.O. eenheidsdiploma te houden.
Deze opleiding omvat 16 cursusavonden
en wordt op maandagavond gehouden.
Aanvang cursus 16 oktober a.s. in d' Olde
Smidse, Dorpsstraat 8.

Oriënteringsrit
De Oranjecommissie Medlertol organi-
seerde zondagmiddag 20 augustus een
oriënteringsrit per fiets. Start en finish
waren bij Café Eijkelkamp. Onder zon-
nige omstandigheden werd er gefietst
door de mooie omgeving van de Brand-
enborch, 't Zelle en 't Sikkelder.

De vele deelnemers werd onderweg een
drankje aangeboden, ook moest er door
hen een spelletje worden gedaan en en-
kele vragen beantwoord.

De prijzen konden na afloop worden
uitgereikt aan:

Ie prijs Groep Knoef en Oortgiesen; 2e
prijs Groep Pennings; 3e prijs Groep
Hendriksen en Brummelman; 4e prijs
Groep Tolkamp; 5e prijs Groep Nijen-
huis; Poedelprijs Groep Platerink.

P.H.D.C. Vorden
De politiehonden dressuurclub Vorden
organiseert op zondag 27 augustus a.s.
een wedstrijd voor het kampioenschap
van de kring Oost, Hieraan nemen 8
honden deel die zijn geselecteerd uit
twee voorwedstrijden en hier de hoog-
ste punten behaalden. Van onze vereni-
ging zijn drie leden aangewezen die
hieraan mogen deelnemen. Deze wed-
strijden worden gehouden op ons oe-
fenterrein aan de Hamelandseweg met
o.a. springen over schutting en kuil, re-
vieren op een voorwerp verstopt in het
bos, voedsel weigeren, voorwerp bewa-
ken etc.
Het middagprogramma met het specta-
culaire stelwerk, zoals het achtervolgen
van de man te voet en op de fiets.
De toegang is geheel gratis.

R.T.V. nieuws
Jan Wullink is ook een van de kansheb-
bers voor de ronde van Wichmond van
a.s. woensdag, dat bewees hij het afgelo-
pen weekeinde in Borne waar hij 7e
werd en zondag reed hij in het Westbra-
bantse Zevenbergen een wielerhoek bij
uitstek naar een keurige 3e plaats in een
sterk bezette liefhebbers-veteranen
koers. Ook junior Manno Lubbers deed
weer een greep naar de goed gevulde
prijzen pot bij een junior wedstrijd in
Eerbeek, nadat hij lang deeluitmaakte
van een kopgroep van vijf renners die
het peloton op een ronde zette gingen
twee man door: Marcel Kuipers uit
Maartensdijk en de RTV-er Lubbers.
Lubbers wilde een sportieve revance op
de 4e plaats die hij een week geleden
kreeg toebedeeld in Loenen. Hij gooide
al zijn gramschap in de eindsprint en
won afgetekend de ronde van Eerbeek.
Zondag reed hij in de kleuren van de
districtsploeg van Gelderland in het
Belgische Viemm in de provincie Wal-
lonië een 100 km in heuvelachtig ter-
rein. Hier liet hij zich wel verassen door
een slimme Belgische wielrenner. Lub-
bers werd keurig 2e.

Postduiven-
vereniging Vorden
Het afgelopen weekend zijn de duiven
van de plaatselijke postduivenvereni-
ging gelost in Lommei. De wedvlucht
kende de volgende resultaten:
1. A. en A. Winkels; 2. H. en G. Boes-
veld; 3. J. Eulink; 4. M.J. Bruggeman; 5.
A. en A. Winkels.

LR en PC De
Graafschap
In het afgelopen weekend waren er voor
diverse amazones weer successen te no-
teren.

Lilian Cuppers deed met haar paard Va-
lentina afgelopen zaterdag mee met de
Gelderse kampioenschappen te Laren.
Zij behaalde een 7e prijs in de klasse
Z-dressuur. Op zondag deed zij in Laren
wederom mee en behaalde toen in de
klasse Z-dressuur een 2e prijs met 173
punten. Suzan Groot Jebbink behaalde
die dag een 2e prijs in de klasse B-dres-
suur met haar paard Damphir met 130
punten.

De ponies reden afgelopen zaterdag in
Hengelo. Elke Oldenhave behaalde met
haar pony Smokey een 5e prijs in de
B-dressuur en Susanne Hartman met
haar pony Alferdy een 3se prijs in de
L-dressuur. Beiden hadden 126 punten.
Bij het springen behaalde Jorien Heuve-
link de 4e prijs in het B-springen met
haar pony Sarah. Haar zus Rinie behaal-
de de 2e prijs in het L-springen voor de
categorieën A-B-C met haar pony Luc-
ky.

Graafschaprij ders
De Automobiel en Motor Club De
Graafschaprijders heeft een onderlinge
clubwedstrijd motorcross gehouden. De
wedstrijd vond plaats op het circuit van
de vereniging in Delden en resulteerde
in de volgende uitslagen:
1. Hans Berendsen, Honda 40pnt; 2.
Frank Arendsen, Honda 26 pnt; 3. Mar-
cel Bulten, Cagiva 26 pnt; 4. Stephan
Braakhekke, Cagiva 24 pnt; 5. Erik Be-
rendsen, Honda 22 pnt; 6. Marcel Vrug-
gink, Honda 20 pnt; 7. Waker Arend-
sen, Caviga 17 pnt; 8. Gerben Vruggink,
Honda 16 pnt.

V.V. Vorden
In voorbereiding op het nieuwe seizoen
heeft het eerste elftal van Vorden zon-
dagmorgen een oefen wedstrijd gespeeld
tegen de tweedeklasser van de onderaf-
deling van Bredevoort.
Nadat Vorden afgelopen donderdag van
Pax I uit Hengelo met 7-4 had verloren
ging het elftal zondagmorgen goed van
start. Na een kwartier was het L. Stok-
kers die de score opende. Enkele minu-
ten later bracht hij met een omhaal de
stand op 2-0. De stand kwam op 4-0

Benson vooraf de jongeren te boeien.
De buikdanseres Corina kreeg het pu-
bliek geheel op haar hand vooral toen
de slangen eraan te pas kwamen. Zelfs
enkelen uit het publiek waren er slan-
genbezweerders die onder hilariteit hun
kunsten vertoonden. Vuurvreter Isam
El Hamid spuwde het vuur hoog tussen
de podiumlampen. De Brasil-dansgroep
Samba Manguera bracht het publiek in
de juiste sfeer.
Het feest werd besloten met een kleur-
rijk vuurwerk dat een mooie afsluiting
was van de stijlvolle avond.

Goed gedrag
Ook dit jaar waren er gelukkig geen on-
nodige vernielingen of iets dergelijks.
De jeugd ziet blijkbaar toch in dat het

ook anders kan en dat dit zo veel gezelli-
ger is. Een echte pluim voor de jeugd,
dat mag dan ook wel eens gezegd wor-
den. De politie toonde zich uiterst te-
vreden over het gedrag van de feestgan-
gers. Kleine foutjes blijven niet uit wat
betreft de organisatie, doch 'wie werkt
maakt fouten' en laten we dan blij zijn
dat deze organisatie nog werken wil.

Wij hebben vernomen dat ook voor de
ouderen nog plannen /ijn om iets te orga-
niseren, maar om dit op zondag te doen
zal nog eens goed bekeken moeten wor-
den, misschien kan het avondprogram ma
iets aangepast worden. Toch is en bli jf t
het een feest voor de jeugd en waarom ook
niet, het was grandioos.

door achtereenvolgens M. van der Lin-
den en P. Hoevers aan wie goed te zien
is dat hij bij de Graafschap heeft ge-
speeld.

Na de rust bracht trainer Colenbrander
enkele wissels aan, wat resulteerde in
nog eens vijf doelpunten. Deze kwamen
op de voet van P. Hoevers (5-0), M. van
der Linden (6-0), E. Meijer (7 en 8-0) en
M. Colenbrander (9-0). Bredevoort rest-
te alleen nog de eer te redden door er
9-1 van te maken. Trainer Colenbrander
zal het nog moeilijk krijgen een eerste
elftal te formeren, gezien het grote aan-
bod van selectiespelers. Het tweede elf-
tal speelde eveneens tegen Bredevoort
en won deze wedstrijd met 6-1.

De volgende oefenwedstrijden staan
nog op het programma van Vorden,
voordat de competitie gaat beginnen:
donderdag 24 agustus wordt gespeeld
tegen de Dierense Boys en zondag 27
augustus treedt het eerste elftal aan Rig-
tersbleek.

Jubileumweekend
Aanstaande weekend viert Voetbal Ver-
eniging Vorden haar zestigjarig bestaan
met een reeks van activiteiten voor de

gehele vereniging. Vrijdagavond 25
augustus is er een receptie in Hotel Bak-
ker voor leden en genodigden.

Zatedagochtend vindt er een herden-
king plaats op de Algemene Begraaf-
plaats van Vorden bij het graf van ere-
voorzitter de heer J. Lammers, waar-
mee alle leden die de vereniging zijn
ontvallen worden herdacht.

's Middags wordt er een reunie georga-
niseerd voor de oud-leden in het club-
gebouw van de vereniging, waar het ge-
hele weekend ook een fototentoonstel-
l ing te bezichtigen valt.

De zaterdag wordt besloten met een
grote feestavond in het Pantoffeltje met
muzikale medewerking van de Tramps.

Voor de jeugd (pupillen en junioren)
wordt op zaterdag 2 september het een
en ander georganiseerd. Voor de pupil-
len zal Pedro, de jongste goochelaar van
Nederland een optreden verzorgen in
het clubgebouw.

De junioren krijgen een training van de
welbekende ex-keeper van AJAX en het
Nederlands elftal Piet Schrijvers, 's A-
vonds is er voor de junioren een discoa-
vond in het clubgebouw.

Nieuwe cursusjaar
Volwassenenonderwijs
Zutphen e.o.
In de augustusmaand merkt iedereen dat de 'gewone' scholen bin-
nenkort aan hun nieuwe schooljaar gaan beginnen. De mensen
keren terug van vakantie en in de winkels is veel plaats ingeruimd
voor schriften, pennen en schoolboeken. Veel minder bekend is
het gegeven, dat ook de onderwijsinstellingen voor volwassenen
zich voorbereiden op een nieuw cursusjaar. Toch is de onderwijs-
markt voor de volwassenen een groeiende markt.

Nu inschrijven

Voor de regio Zutphen is er, zoals bekend, een rijksgesubsidieerd
scholingsinstituut voor volwassenen. Vanaf 28 augustus voor de
Mavo en 23 augustus Voor de Havo/VWO, staat de deur aan de
Leeuweriklaan 17a te Zutphen weer open voor een informatief
gesprek en voor inschrijving.



GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
25-8-1989 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur, behalve de vrijdagmid-
dag, alsmede op de maandagavonden in het Dorps-
centrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inza-
ge de beschikking op het verzoek van:

1. dhr. G.B. Norde, Wiersserbroekweg 10, 7251 LG
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
het bestaande bedrijf met een ondergrondse af-
gedekte mestkelder voor de opslag van rund-
veemest, adres inrichting Wiersserbroekweg 10
te Vorden.

2. dhr. G. Burkink, Polweg 6, 7234 ST Wichmond
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Polweg 6 te Wichmond;

3. dhr. G.J. Hendriksen, Wiersserbroekweg 3, 7251
LG Vorden om een vergunning tot het uitbreiden
van het bestaande bedrijf met een afgedekt folie-
bassin voor de opslag van rundvee- en varkens-
mest, adres inrichting Wiersserbroekweg 3 te
Vorden;

4. dhr. G.R.A. Krijt, Dorpsstraat 10, 7234 SN Wich-
mond om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een opslag- en verwer-
kingsplaats voor veevoeders ca, adres inrichting
Dorpsstraat 10 te Wichmond.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten toekom-
stige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is de vergun-
ning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden inge-
steld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat

hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder
bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de>
beschikking, enwel bij deze Afdeling, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig arti-
kel 60a van de Wet op de Raad van State een ver-
zoek doen om schorsing van de beschikking dan wel
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit
verzoek moet binnen bovengenoemde periode van
een maand worden gericht aan de voorzitter van ge-
noemde afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is be-
slist.

Datum: 22 augustus 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
P. de Vries, loco. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging ontwerp-beschikking
(art. 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
heden op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur m.u.v] de vrijdagmiddag, alsme-
de op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage het ont-
werp van de beschikking op het verzoek van dhr. H.
Groot Roessink, Hengeloseweg 9, 7251 DA Vorden,
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een houtzagerij, een timmer- en
metselwerkplaats en een houtopslagplaats. Adres
van de inrichting: Hengeloseweg 9, kadastraal ge-
meente Vorden, Sectie N, nrs. 301 en 308 en sectie
G. nr. 1381. Datum verzoek: 28 maart 1989.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
de in het gebied waar de inrichting is gelegen te
verwachten toekomstige ontwikkelingen met betrek-
king tot gevaar, schade of hinder buiten die inrich-
ting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het ver-
zoek om vergunning en hen die daartoe redelijker-
wijze niet (tijdig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 8 september 1989.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuurworden ingediend.

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, te-
lefoonnummer 05752-2323, toestelnummer 42.

Datum: 22 augustus 1989.
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden,
De secretaris,
P. de Vries, loco.

De burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Kerkstraat 5
Hengelo (G)

Een greep uit onze
schoolaanbiedingen
RINGBANDVULLINGEN M, 23 gaats
SCHRIFTEN QO bladzijden, vanaf

GEODRIEHOEKEN extra sterk

TEKENSET driedelig in etui

TABBLADENSET 5-deiig plast.
CORRECTIEVLOEISTOF uitrawit
ACCENTUEERSTIFTEN 5 kleuren
PLAKSTIFTEN met draaimechanisme

VULPOTLODEN 0,5 mm, zeskant

SNELHECHTERMAPPEN 10 kleuren
PAKJE 10ZICHTMAPPEN 23 gaats
ETUI 12 lange kleurpotloden

KAFTPLASTIC zelfklevend, meter

STERKE SCHOOLPASSERS
Balpennen vanaf 0,40 — Agenda's — Linealen
vanaf 0,50 — Stickers — Enzovoort, enzovoort.

l WIJ VEGEN DE VLOER AAN
MET DE TAPIJTPRIJZEN!

iAIOJ ARIANNE><
erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL: 05752-2033 of 3367

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

ESFERA ROCKIJ
slaapkamertapijt
400 br. in grijs of beige/groenTF Q
oplegklare rug J w«™

LEGGEN GRATIS

ESFERA SOFT VELOURS
400 breed naturel
van 119 OP = OP CQ
alleen deze week \J\Jm~

LEGGEN GRAT/S

ESFERA ANDORRA
nylon woonkamertapijt
op juterug, 400 breed

LEGGEN GRATIS
98.-

DESSO LATINA
4-sterren 100% wol
400 breed op jute rug
van 305.-
a l leen deze week 198.-

LEGGEN GRATIS

ESFERA BEST
zwaar 1/2 wol tapijt
400 breed op jute rug
van 1 59.- nu voor 129.-

LEGGEN GRATIS

KEUKEN LOPER
rafelvrij 200 breed
van 59.50 nu voor 45.-
TAPIJT TEGELS
50 x 50
in beige of grijs
van 12.95 9.95 p.st.

HELMINK
meubelen

VORDEN - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
EIBERGEN - J.W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

G

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG, ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit, Radson
en Buderus^rar c.v.-ketels. Vaillant
voor warrrvJ^Pervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw

Glaswerk
Wandafwerking

GEVRAAGD:
zelfstandig werkende

schilder

Schildersbedrijf

A. PETERS

Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

7251 l

fons Jansen -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

l CS t

lllll

luister naar

gloria estefan

en..dub jezelf

naar miami
Maak een originele imitatie van een nummer van het nieuwste
Gloria Estetan album 'Cuts both wavs'.Je bepaalt /elf welk nummer je wilt
imiteren. l;.n ook hoc je dat doet. Alleen ot met vrienden?
Met ut zonder instrumenten? Zingend, neuriënd, fluitend? Je mag zelfs je
eigen tekstversie maken. Alles nut;. Ais het maar lijkt op een nummer van
Gloi u Hstetan.

Als Hoofdprijs: een l ive on tmoe t ing met Gloria Kstef .m en een X-daajjse
v a k a n t i e (2 pers.) in Mianu!.
2e prijs: Slereo Minisct
3e pr i j s : Dist man

Kom nu naar je o the ie le MGXX

mode
burg. galleestraat 9 — vorden — tel. 05752-1381

VERS VAN DE WARME BAKKER

t winkeltje in brood en banket

muller
UW SPECIALIST IN

: Plavuizen
: Natuursteen
: Wandtegels
: Sanitair ~

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

WIJ ZETTEN UW WANDTEGELS NOG IN SPECIE!

U VINDTIN ONZE SHOWROOM OOK
KOMPLEET INGERICHTE BADKAMERS

MEER DAN 200 SOORTEN
EXCLUSIEVE KWALITEITSPLAVUIZEN

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofdcn bv
Kerkhoflaan 11 -Vorden -tel.: 05752-3278

Industrieterrein

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

Autowasserette
AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

RONDWEG 2 - VORDEN -TEL 05752-1 794

VANGINKEL VAKANTIES

INDONESIË
26 dagen Sumatra-Java-
Lombok-Bali-Singapore
f 4890,- p.p.
Toeslag 1 pk f 670,-.

Individueel Arrangement

Centraal-Oost Java-Bali AM\/p
Vanuit Yogyakarta eindigend ^P^SS'̂ F
op Bali. Prijs bij 2-3 personen ^^ W^
f 745,— p.p. inclusief auto met
chauffeur.

Autohuur Indonesië
vanaf f 165,— per dag.

RBSADVESBURO

REIS OP ZEKER

Reisburo VAN DUIN
Stationsstraat 24
7201 MDZutphen
Telefoon 05750-1 7337

THUIS IN ELK VAKANTIELAND! GARANTIEFONDS
REISGELDEN

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Er is nog iets: de Epilepsie Vereni-
ging Nederland (EVN) bestaat 10 jaar. Zij is
een belangenvereniging van en voor mensen
met epilepsie. Dit jaar vinden vele regionale
en lokale info-markten plaats.
Waarschijnlijk ook in uw omge-
ving. Kom langs. Ruim 90.000
mensen hebben epilepsie, zijn
enige nieuwe leden dan teveel
gevraagd?

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

—, ^? ^r^7
Voor alle informatie:
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf: postbus 9587, 3506 GN Utrecht.



Zwem- en rekreatiebad 'In de
Dennen': 50.000ste bezoekster
Afgelopen dinsdag kon in het zwem- en rekreatiebad 'In de Dennen' te Vorden de 50.000ste bezoekster van
dit seizoen worden begroet. Deze eer viel ten deel aan mevr. T.R. Schipper-Mulder uit Vorden, wonende
aan de Prins Bernhardlaan 24.

Volkomen verrast werd /.ij opgewacht
door hadmeester M a r t i n Wes te r ik , die
haar hiervan op de hoogte bracht en in
/.ijn korte toespraak het feit memoreer-
de dat in het jaar 1983 voor het laatst
de/e grens werd overschreden.
Mevr. Schipper, een krasse 65' , m a a k t
deel uit van het vaste k lantenbes tand
van 'In de Dennen' en men kan haar
meestal elke morgen in het bad u u n t r e l -
l'en, alwaar ze haar vaste baan t jes

zwemt. Hadmeester Westerik overhan-
digde mevr. Schipper een bos bloemen
en een abonnemen t voor het komende
seizoen, namens het /wembadbesluur
van 'In de Dennen' .

Badmècster Westerik verheugde zich
over deze 50.000ste bezoeker en hoopt
dat de grens van 55.000 nog zal worden
overschreden, nu de voo ru i t z i ch t en nog
guns t ig l i j ken .

Openstelling a.s.
zaterdag
In verband met jubileumactiviteiten van
de /wem- en Polovereniging 'Vorden
'64', is het bad 'In de Dennen' de/.e dag
opengesteld tot 16.00 uur in plaats van tot
17.00 uur.

Erehaag
Op donderdag 17 augustus traden in het huwelijk Marcel Rouwenhorst en Hcjat Addink. Door de leden
van Jong (ïelre werd een erehaag gevormd voor het kersverse echtpaar. MaRl is sinds januari 1985
voorzitter van Jong Gelre Warnsveld, terwijl Henny zich /eer actief bezighoudt met het aspirantledenwerk
can Jong Gelre.

Landelijke CDA-delegatie
in gesprek met Industriële
Kring Vorden tijdens
werkbezoek aan de nieuwe
bedrijfsgebouwen van
GEMS BV

De landelijke CDA-partijvoorzitter, tevens lid van de Ie Kamer, Wim van Velzen, het
2e Kamerlid Wim Mafeman (voorzitter Kamercommissie Handel) als ook de Vordense
CDA-kandidaat voor de 2e Kamer G. Chris Voerman (lid commissie Economische
Aangelegenheden Provincie Gelderland) bezoeken op maandagmiddag 28 augustus a.s.
om 15.30 uur de nieuwe bedrijfsgebouwen van GEMS Metaalwerken BV (tank- en
apparatenbouw), recent betrokken na een verhuizing van het bedrijf vanuit de kom van
het dorp naar het industrieterrein.

Het gezelschap, waaronder ook Vordens CDA-bestuur en -fractie, zal worden ont-
vangen door en een gesprek voeren met o.a. de directeur van GEMS BV, dhr. G.
Emsbroek en de voorzitter, van de Industriële Kring Vorden, dhr. B.H.J. de Regt,
waarbij de samenwerking van de overheid met het bedrijfsleven aan de orde zal
komen.

Verwacht mag worden dat de recent aangebrachte obstakels in de wegen tevens ter
sprake zullen komen.

Goed
nieuws

over
kanker.

Bijvoorbeeld:
van kinderen
met leukemie

geneest nu
alzo'n70%.

Blijf dus geven.

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING

Moonlightswimming
A.s. vrijdagavond 25 augustus wordt
voor de derde keer in successie dit sei-
zoen een moonlightswimming-avond
georganiseerd. Het voor die gelegen-
heid feestelijk verlichtte bad zal ver-
warmd worden tot een aangename tem-
peratuur van 25 graden.
Naast het zwemmen kunnen de aanwe-
zigen genieten van een barbecue en
kampvuur en de muziek van Ben Schoe-
maker. De normale entree-prijzen gel-
den deze avond en jong en oud is van
harte welkom op het zwembad 'In de
Dennen. '

Diplomazwemmen
Onlangs werd voor de derde en voor-
laatste keer afgezwommen voor het A-
en B-diploma, waaraan 18 kandidaten
deelnamen, die allen slaagden, d.w.z.:
10 voor A en 8 voor B. De examencom-
missie bestond uit chef-badmeester M.
Westerik. die de examens leidde en de
dames M. Westerik en A. de Wette, die
de opleidingen verzorgden.
Op vrijdag l september a.s. zal het aller-
laatste diplomazwemmen plaatsvinden
van dit seizoen en wel voor alle zwemdi-
ploma's. terwlijl het proefzwemmen is
gepland op donderdag 31 augustus.
Nadere in l i ch t ingen hieromtrent vanaf
heden verkrijgbaar op het zwembad.

Kinder-
vakantiespelen
De Stichting Kindervakantiespelen is gereed om te beginnen met de
kindervakantiespelen, die volgende week plaatsvinden van woensdag
30 augustus tot en met vrijdag l september. De Stichting heeft alles
tot in de puntjes geregeld en hoopt evenals voorgaande jaren, dat
weer veel kinderen zullen deelnemen.

Het begint iedere dag om J0.00 uur en voor de kinderen die de grote weg
over moeten steken, staan er tegen 9.30 uur klaarovers klaar bij Klii-
vers.
Als thema dit jaar is het Indianendorp Pueblo gekozen. Het is de
bedoeling dat de kinderen, die onderverdeeld worden in leeftijdsgroe-
pen, aan de slag gaan om een indianendorp te maken. Woensdagmid-
dag is er een vossenjacht en donderdagmorgen zal verder gebouwd
worden aan het indianendorp, 's Middags zal 'Ome Jan' de jeugd
komen vermaken.

Een verrassing staat gepland op vrijdagochtend, want dan wordt pas
bekend wat er gaat gebeuren, 's Middags is er een playback-show in
het Dorpscentrum, waarna de spelen afgesloten worden met het in de
brand steken van het indianendorp; dit echter wel met medewerking
van de Vordense brandweer.

Verdere informatie en inlichtingen kan men eventueel nog verkrijgen
bij de fam. Zieverink (tel. 1932).

Agenda Politievana GROEP VORDEN

25 SWO Vorden, Open Tafel
25 Moonlight Swimming, zwembad'In

de Dennen'
27 Onderlinge competitie'De

Snoekbaars'
27 SWO Vorden, Open Tafel
27 Oranjeloop S.V. Socii te Wichmond
27 Gastvrije kerken. Open Huis
28 t/m 31 Avondfietsvierdaagse Jong

Gelre Vorden
28 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

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

avond bij de Boggelaar
29 Soos Kranenburg

(SEPTEMBER:

3 Oogstdankviering Baa^^.B.T.B. en
K.P.O.

3 Recreatlon in en om het zwembad
'In de Dennen1

4 Kerkegebed Vorden
6 Floralia Vorden, cursus
7 Bejaardenkring Vord

Dorpscentrum
7 Herv. Vrouwengroep Dorp,

fietsmiddag
7 Jong Gelre, Warnsveld. Videofilm

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

wedstrijd
16 Jong Gelre, Warnsveld. Kleiduiven

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

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

Op vrijdaj; 18 augustus is de brandweer
u i t g e r u k t voor het blussen van een
boomstronk, aan het Wiemel ink ie Vor-
den ( n a b i j het spoor). Vermoedelijk is
de brand aangestoken door k inderen die
met v u u r aan het spelen waren. F.en
oplettende voorbi jganger waarschuwde
de po l i t i e .

/.aterdau 19 augustus werd er door een
inwoonster van Vorden aangifte gedaan
van d ie fs ta l van haar l ïets . De Hels
stond niet afgesloten gestald in de fiet-
sensta l l ing van het NS-slation.
Verder vond er zaterdag 19 augustus
een aanr i jding plaats op het Mark tp l e in
te Vorden waarbij de veroor/aker van
de a a n r i j d i n g doorreed. De aanri jding
vond p laa ts t i j d e n s hel wegrijden ui t
parkeerstand. De bestuurder die door-
reed na de a a n r i j d i n g werd achterhaald
en werd proces-verbaal aangezegd.
Op de Oude /utphenseweg Ie Vorden
werden zaterdag 19 augus tus twee meis-
jes last ig gevallen door een 55-jarige
man die zijn geslachtsdelen aan de
meisjes toonde. De man werd door de
poli t ie aangetroffen en meegenomen
naar het bureau. Nadal hem een ver-
hoor was afgenomen en hem proces-
verbaal was aangezegd werd hij wede-
rom op vrije voelen gesteld.

Zondag 20 augustus werd er een grote
hoeveelheid vuurwerk in beslag geno-
men nadat er door buurtbewoners was
geklaagd over hel afsteken hiervan.

In de nacht van zaterdag op /.omlag vond
er op het feestterrein van de, verder ove-
rigens perfect georganiseerde, Beach-
party een mishande l ing plaats. Fen 23-
jarige Vordenaar sloeg na een een korte
woordenwissel ing een 31-jarige Vorde-
naar op zijn gezicht. Het slachtoffer

hie ld aan de k l ap een gebroken oogkas
en jukbeen over. Tegen de 23-jarige
Vordenaar zal proces-verbaal worden
opgemaakt.

\inir aanleiding van </r door de politie
geconstateerde overlast van baldadige
jeugd in de nabijheid van de sporthal zal
er in de avoiuliiren een intensievere sur-
veillance plaatsvinden in deze omgeving.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: /wart jongenshorloge Tro-
tection Sporl'; zwarte portemonnee met
drukknopen ± f 123,75, treinkaarlje;
Sierdop Ford; bruine halsband (grote
hond) met Rabies inentingsplaatje;
au tos l eu te l s Mercedes; ± 100 sleutels
met labels en div . opschriften; langhari-
ge teckel (reu); fielszilje voor achterop;
kunsts toffen wieldop; tasje met 2 ka-
bouters
Verloren: sematone; gestreepte poes
met kale b u i k ; joggingjack, rose ge-
voerd; groene papagaai mei gele kop en
blauw voorhoofd; zonnebril in donker-
rood e tu i ; donkerbl. portemonnee met
bank en bibliolheekpas l.n.v. Van Zee-
burg; blauw kinderfietsje; wille dames-
porlcmonnec f 60,- en bankpas l.n.v.
Berenpas; wit konijntje (dwerg model);
fototoestel, k le in model, merk onbe-
kend; zwarle hond; donker bruine shag-
zak ± f 300,-;2 wille jongenssandaalljes
maal 27/28; portemonnee, zwart f350,-;
kortharig b ru in hondje (teel); dames-
horloge met zwarl lederen band (rond
klokje); Rabo bankpas nr. 36.64.36.600;
folotoeslel merk Kodak Pop blauw in
grijs elui; zwarte hond, kortharig met
kale plek onder hals; Cocker Spaniel,
bruin kaslanjeachlig, 'Sasja'

Een kwart eeuw zwem- en
polovereniging Vorden '64
In het weekend van 26 augustus zal de zwem- en polovereniging Vorden
'64 het feit herdenken dat /ij 25 jaar geleden is opgericht. Dit jubileum-
weekend zal geheel in het teken staan van de watersport. De zwemafdeling
bijt de spits af met recreatieve /wemwedstrijden waarbij gezwommen zal
worden tegen verenigingen uit de omgeving. In het winterseizoen wordt dit
ook gedaan en Vorden '64 kan hierin uitstekend meedraaien. Aansluitend
zullen een aantal polowedstrijden gespeeld worden waarbij alle belang-
stellenden van harte welkom /ijn om eens kennis te maken met waterpolo.

Giro: 26.000.
Bank: 70.70.70.007

Vorden '64 hoopt de sport te kunnen pro-
moten zodat mensen enthousiast raken
en zich bij de vereniging zullen aanslui-
ten. De laatste jaren is er nl. een terug-
gang in het aantal leden te betreuren wat
zijn oorzaak vindt in het feit dat de jeugd
vandaag de dag zeer veel sporten kan be-
drijven en het helaas zo is dat Vorden niet
beschikt over een binnenbad. In de win-
ter moet de vereniging altijd uitwijken
naar Eefde, wat aanzienlijke kosten met
zich meebrengt en daarnaast een organi-
satie om een schema op te stellen om ou-
ders om beurten te vragen om te rijden.
Vorden '64 weet de contributie echter op
een laag peil te houden door zelfwerk-
zaamheid van de leden. Het hele jaar zijn
mensen actief om spullen op te halen
voor de jaarlijkse en inmiddels in de om-
trek zeer bekende Pretty Markt. Op de
markt zelf zijn leden, oud-leden en ou-
ders in de weer om zo veel mogelijk geld
bijeen te krijgen. Deze dag vormt de le-
vensader van Vorden '64 want met de op-
brengst van deze dag kan zij voor een
groot gedeelte de badhuur en Eefde beta-
len. De vereniging hoopt dat er in de toe-

komst nog eens een overdekt zwembad
in Vorden zal komen.
Van een overdekt zwembad was bij de op-
richting van de vereniging indertijd nog
geen sprake. De toenmalige badmeester
Jan Verstoep was verknocht aan het bui-
tenbad In de Dennen, het thuishonk van
de vereniging. Onder zijn bezielende lei-
ding is de vereniging van de grond geko-
men en wel op l december 1964. De klei-
ne vereniging was bijna altijd op het
zwembad te vinden om een balletje te
gooien. Vooral de uren van de zonda-
gochtend was het een drukte van belang
als de aanhang van de leden present was.
Het was indertijd een echte vriendenclub
die zich langzamerhand uitbreidde met
een tweede herenteam en zelfs met drie
damesteams en een aantal adspiranten-
teams in de competitie kon uit uitkomen.
Met het wegvallen van de heer Verstoep
ging de vereniging een moeilijke tijd te-
gemoet omdat het moeilijk was een ver-
vanger voor hem te vinden. Met zijn
overlijden ging ook een stukje van de ve-
reniging ter ziele. Met moeite hield de
vereniging het hoofd boven water. Een

nieuwe afdeling werd opgericht, te weten
de zwemafdeling, die actief ging deelne-
men aan de competitie. De vereniging
kreeg er daardoor een aantal leden bij.

Zoals reeds genoemd is er de laatste jaren
een teruggang in het aantal leden, maar
Vorden '64 probeert het toch op peil te
houden. Vorigjaar zijn er onderhandelin-
gen geweest met de Hanzekikkers uit
Zutphen om te kijken of er misschien een
samenwerking en eventueel later een fu-
sie tot stand zou kunnen komen. Dit is
echter op niets uitgelopen. Ook een sa-
menwerking met gymnastiekvereniging
Sparta uit Vorden, die het voornemen
had een gezamenlijke vereniging op te
richten waarbij van eikaars faciliteiten
gebruik gemaakt zou kunnen worden,
heeft geen vaste vormen kunnen krijgen!

Ondertussen gaan de activiteiten van
Vorden '64 onverminderd voort. Het hui-
dige bestuur met als voorzitter Arjan
Mengerink, blijft zich enthousiast en op-
timistisch voor de vereniging inzetten.
Zo zal het jubileum ook zeker niet onop-
gemerkt voorbij gaan. Het hele jaar zijn
er activiteiten voor de leden in het kader
van het 25-jarig bestaan. Een bowlinga-
vond en een speurtocht zijn er georgani-
seerd en het ligt in de bedoeling om het
jubileum op zaterdag 26 augustus op het
zwembad In de Dennen te vieren.
Het wordt die datum gevierd en niet op
de oprichtingsdatum l december omdat
de vereniging graag haar activiteiten wil
organiseren in het buitenbad.



Voor goede
AUTO-
rijlessen naar

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38 — Vorden
Tel.:05752-1098-1619
BMW en Mazda automaat

CONCORDIA
1 2 0 J A A R
17 september a.s.,12.00 uur

GEZELLIG
SAMENZIJN
m.m.v. FreeTimeMusic

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Uzer &• Metalen
Bel Japie

en hij komt het halen
tussen

16.00 en 18.00 uur.
Tel. 05752-2916

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Uniek in deze omgeving

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU

TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigd heden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

PEILEBOERS

06-9I09I09I
Noteert U even?

Gratis
naar de Meubelbeurs

eenZondag 3 september a.s. is er
Meubelbeurs te Utrecht

voor particulieren.
Hebt u meubelen nodig of wilt u zich oriënteren, dan is dit een
prachtige gelegenheid om alles op meubelgebied te zien en uw

keuze te maken.

Heijink betaalt voor u de reiskosten en entree!

Vraag inlichtingen bij:
De Spannevogel

de zaak met 40 jaar ervaring
en bekend om zijn service

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS.

hengelo(gld) ru

Wij steken
al onze energie
m een energie-

zuinige
installatie
Energie wordt steeds schaî r. Daarom is het
belangrijk om er zuinig mee om te springen.
Een goede, energiezuinige installatie is een kwestie
van passen en meten. Energiezuinig betekent ook
dat er geen energie verloren mag gaan.

Vandaar dat we proberen om uw installatie zo rendabel mogelijk te maken.
Bel gerust eens voor een vrijblijvend advies.

INSTALLATIEBEDRIJF

Q.J.OLDEMHAVE

8e Old-timers/Classic-cars Veiling
te Haarlem, Kennemer Sporthal

(gelegen aan de W. Randweg)

KIJKDAGEN: 26,27 en 28 aug. a.s. van 10.00-18.00 uur
VEILING: maandag 28 aug. a.s. - Aanvang 20.00 uur

Geveild worden ca. 70 automobielen o.a. Rolls Royces, Buicks, Studebakers.
Veiling geschiedt t.o.v. gerechtsdeurwaarder R.F. Mellema.

Veilinghuys De Castanghe
Lochem, tel. 05730-51895 - Tel. tijdens de kijk/veilingdagen 023-264424

L.Th.H.W. Fris, erkend veilingmeester

z»&&~ - +ste

Pa
K1>rs
*̂-*6 a '~"

NU OF NOpIT
zomerkleding

thans uitzoeken voor
5.- 10f- 15f- 20,- 25.- 35f-

Kom beslist nog even kijken, het loont de moeite!

De verkoop begint 's morgens om 9.30 uur.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schibersbednjf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van het bepaalde in arti-
kel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor
een periode van één jaar, vrijstelling te verlenen van
de bepalingen van het bestemmingsplan 'Buitenge-
bied 1982' ten behoeve van een door W.G. Poorter-
man te plaatsen stacaravan op het perceel Hilverink-
weg 4 alhier, kadastraal bekend gemeente Vorden
sectie N, nr. 360.

De op het bouwplan betrekking hebbende stukken
liggen vanaf vrijdag 25 augustus a.s., gedurende 14
dagen ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling
Ruimtelijke Ordening (koetshuis).

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bezwaren indienen tegen dit voornemen
bij het college van burgemeester en wethouders.

Vorden, 24 augustus 1989.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden -Tel. 05752-2532

OPEL SERVICE

W. J. 21? KOOI

l Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Schoon tapijt
zonder nattigheid
met Sebo
Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw? Huur Sebo bij

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517
Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

...droogweg de schoonste.
Aanbevolen door vooraan-
staande tapijtfabrikanten.


