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Indië-veteraan Wim
schot doet mee aan Voetbalclub Ratti viert gouden jubileum
film'TabeeToean'
Vorige weck donderdag ging de f i lm
'Tabcc Tocan' in première. In deze
documentaire - die onder andere te
zien is in het Arnhemse Filmhuis -
vertellen vijf Indië-vctcrancn over de
Indonesische onafhankelijkheidsoor-
log. Eén van deze veteranen is de Vor-
dcnaar Wim Schot die in de jaren
veertig twee jaar in Nedcrlands-Indïc
verbleef. Weekblad Contact zocht
hem op en blikt samen het hem terug
op een ingrijpende periode uil zijn le-
ven. Zie interview Tweede Blad.

KBO
De KBO Soos Kranenburg keert terug
op het 'oude nest'. De eerste bijeen-
komst van het nieuwe seizoen van de
soosmiddag heeft dinsdag 29 augus-
lus plaats inde JachtkamervanGaslc-
rij Schoenaker.

Avondwandelin
De Vereniging Natuurmonumenten
huudt woensdagavond 30 augustus
een avondwandeling op het landgoed
Hackfbrt . Nu hel zo warm is is de lust
tot wandelen bij velen wel wat afge-
nomen vandaar dat het volgens de or-
ganisatie heerlijk is om in de avond-
koelte eens op pad te gaan. Het ver-
trek voor deze avondwandeling is
vanafde waicrmolcnophct voorplein
van kasice! Hackrbrt aan de Baaksc-
weg 8 te Vorden. De excursie wordt
yclcid door medewerkers van N a l u u r -
nionumenten en duur t ruim twee uur.
De wandeling gaat onder meer langs
de watermolen op het landgoed met
bijbehorende waterkolken en de toe-
voerende beken. Door de grote droog-
te van de afgelopen tijd voeren ze niet
veel water meer aan, maar nog net ge-
noeg voor de vele beek- en waterjuf-
fers. De l ioutwallcn zijn in di t jaarge-
tijde ook ccn lust voor het oog, met
rijpe bessen van onder meer de gcl-
dcrsc roos, sleedoorn, lijstcrbcs en
vlier.

Kas Bendjen trekt
volle feesttent
metcd-presentatie
De feesttent op het terrein van boer
Wcssclink in Kranenburg puilde afge-
lopen zaterdagavond uit tijdens de cd-
prcsentatic van de Vordcnsc dialect-
groep Kas Bcndjcn. Onder het motto
'a'j moar gezellig en op ticd bunt
mcug ie d'r veur niks in' begon de
avond met ccn optreden van de ge-
broeders Nus gevolgd door het Duo
Mix. Terwijl slager Vlogman de eer-
ste stukken van het 'Varken aan 't
spit' afsneed, gingen de mccstcn al
snel met de beentjes van de vloer.
Rond kwart over t ien begon de show
van Kas Bcndjcn waar iedereen voor
was gekomen. En wat voor ccn show.
De bandlcden Robcrt Wagcnvoort,
Hans Krabbcnborg, Rcnc Groot Was-
sink, Ard Schouten en Kaspcr Sassc
wisten de hossende massa op ccn uit-
zinnige manier te vermaken. Op ccn
gegeven moment werd de eerste cd te-
voorschijn getoverd. Deze werd over-
handigd aan André Schreier van de
Ham Party die de jongens de eerste
stap op het podium heeft laten maken.
Immers hij was het die Kas Bendjen
voorde gein vroeg om op te treden tij-
dens de jaarlijkse Ham Party. U i t e i n -
delijk leidde deze 'grap' tot ccn optre-
den tijdens de Bcach Party. En toen
was het hek van de dam en werd Kas
Bcndjcn overal in deze regio ge-
vraagd. De eerste CD - d ie vanaf i K vi '
week bij de firma Sucters te koop is -
is clan ook ccn logisch gevolg van de
succcsstory van Kas Bcndjcn. Want
die is nog lang niet ten einde, gezien
het enthousiaste publiek van afgelo-
pen zaterdagavond.

Ratti viert deze maand haar 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit gouden jubileum komt er volgende week een boekje
uit over 50 jaar voetbal in Kranenburg. In deze uitgave zijn vele foto's opgenomen die in de afgelopen halve eeuw zijn
gemaakt zoals liet bovenstaande kiekje uit 1947 van het 2-jarig bestaan van Raiti. Het eerste exemplaar van het boekje
wordt volgende week zaterdag aangeboden tijdens de rcümedag. De festiviteiten beginnen echter al op vrijdagavond l
september wannnecr het bestuit r van Ratti een receptie geeft voor leden en genodigden. Tijdens de reiiniedag van 2
september staat er een mini- voetbal toernooi op het programma voor oud-spelers van de eerste elftallen van Ratti, Vorden
en Socii. 's Avonds is er een feestavond. Ha jubileum wordt zondagmiddag 3 september afgesloten met een groot khuler-
spektakel voor de jeugd tot ! 3 jaar. Volgende week meer informatie over deze kindermiddag,

Siem van der Meulen wordt
schutterskoning Wichmond
De feestweek in de kerkdorpen
Vierakker en Wichmond werd af-
gelopen zaterdag avond geopend
door voorzitter Rietman van het
Oranjecomité. Aansluitend stond
het traditionele vogelschieten op
het programma. Siem van der Meu-
len wist uitL'indelijk de vogel naar
beneden te schieten en mag zich het
komend jaar schuttcrskoning van
Wichmond en Vierakker noemen.
Ans Arendse won het vogelgooien
bij de dames, terwijl Arent-Jan
Groot Jebbink bij het vogelschieten
voor de jeugd met de eer ging strij-
ken.

Zondag werd de traditionele oricntc-
r ingsr i t gereden door de prachtige
bosrijke omgeving van Vierakker en
Wichmond. In lolaal hadden 349 per-
sonen hun t'iels voor deze tocht van
stal gehaald. De gezelligheid voerde
bij deze tocht de boventoon. Deze
week staan er nog diverse andere acti-
v i te i ten op het programma. Zo heeft
woensdagavond 23 augustus de twin-

tigste Wiclcrrondc van Wichmond
plaats. J^rcerst starten de veteranen
met al^Paatselijke favorieten Rudi
Peters en Jan Pictcrsc. Anderhalf uur
later gaan de B-amatcurs van s t a r t .
Donderdagavond 24 augustus is er
ccn feestavond voor bejaarden in hel
Ludgerusgebouw. Deze avond wordt
gcorgan iscerd door het bestuur van de
bejaardcnsoos en is toegankelijk voor
iedereen die 60 jaar of ouder is. Vrij-
dagmiddag wordt er een ballonnen-
wedstrijd voor de jeugd gehouden ge-
volgd door diverse kinderspelen.
Nieuw in het programma van het
Oranjecomité is het polsstokspringcn
voor ingezetenen van Vierakker en
Wichmond. Dit spektakel heeft plaats
op het feestterrein. De vrijdag wordt
afgesloten met een gezellige dansa-
vond met medewerking van dans- en
showorkest Reflection,
Aan de optocht die zaterdagmiddag
plaats heeft, doen in totaal 15 praal-
wagens mee. Aansluitend wordt die
middag het nieuwe Koningspaar ge-
hu ld igd niet medewerking van mu-

ziekvereniging Jubal en de vcndclicrs
uit Baak.'s Avonds kan er weer ge-
danst worden op de myjkk van Re-

fiection. ^^Op zondagmiddag 27 augustus huudt
S V Socii ccn stratcnloop over 5 en 10
kilometer. Startplaats is het terrein
vanSV Socii. Verder hccfihicr de tra-
ditionele jcugdspcldag^Bauts voor
kinderen in de leeftijd varui tot en met
15 jaar. De opzet van deze spcldag is
vergeleken bij vroeger ietwat gewij-
zigd maar het traditionele pcnalty-
svhietcn op de keepers van Socii en
hei puntcnschietcn voor ccn taart
wordt in ere gehouden.

Hebt U nog
spulletjes voorde

veiling?
Leg ze dan klaar of

belt U even.

Zie telefoonnummers
elders in Contact

Afdelingsteam Gelderland met 4-0 in finale geklopt

Feyenoord wint Wim Kuijper Toernooi
De voetbalvelden van W Vorden
hebben de afgelopen jaren een ware
aantrekkingskracht uitgeoefend op
de jeugd van Feyenoord. Eind mei
werd het internationale Sorbo
jcugdvoetbaltoernooi gespeeld en
werd de C-jeugd van Feyenoord
winnaar. Afgelopen weekend werd
door W Vorden het internationale
voetbaltoernooi voor Dl pupillen
gehouden. Net als tijdens de eerste
editie van het Willem Kuijper Toer-
nooi in 1994 werd Feyenoord ook
dit keer de terechte winnaar. In de
finale werd met 4-0 gewonnen van
liet verrassend sterke team van de
afdeling Gelderland van de KNVB.

Feyenoord was in deze finale duide-
lijk de betere ploeg. In de eerste helft
gaf het KNVB team geduchte tegen-
stand en bleef de schade voor tic Gel -
derse jongens tot 1-0 beperkt. Toen
het KNVB team in de tweede helft
twee dotten van kansen onbenut liet,
was het gedaan met het sclcktictcam
en wist Feyenoord makkelijk te win-
nen. In de strijd om de derde phiais
toonde Ajax zich du ide l i j k de betere

ploeg tegen ccn dapper spelend VVV.
De jeugdige voetballers uit Vcnlo le-
ken op ccn sensatie af te stevenen toen
zij een l-O voorsprong namen. Ajax
zou Ajax niet zijn door juist inspiratie
te pu i t en uit deze achterstand. De
mouwen werden opgestroopt hetgeen
lot ccn 4-1 zege leidde.
Het voortreffelijk door de voetbalver-
eniging Vorden georganiseerde toer-
nooi begon zaterdag niet het spelen
van het Wilhelmus door de muziek-

vereniging Sursum Corda, hetgeen
zondagmiddag na afloop nog eens
dunnetjes werd overgedaan door de
andere plaatselijke muziekvereniging
Concordia. Mevrouw de Jong van de
Ncdac-Sorbo Groep en ercvoorzktcr
Wtm Kuijper van W Vorden ver-
richtten zaterdag de aflrap. Zondag na
afloop van het toernooi ontvingen
beiden uit handen van jcugdvoorzittcr
Jan Borgonjcn van W Vorden ccn
bloemetje.

Uitslagen
In poule A van het Willem Kuijper Toernooi waren de uitslagen: Fcyc-
noord-Vordcn 7-0; MVV-Gcldcrland 0-4; Willem II-MVV 2-1; Vordcn-
Willcm II 0-8; Feycnoord-Gcldcrland 1-2; MVV-Fcycnoord 0-5; Willem
l l - ( ie lder tand I-O; Gelderland-Vorden 7-0; Feyenoord-Willem II 3-0;
Vordcn-MVV 0-3. Eindstand poule A: l Feyenoord; 2 Gelderland; 3 Wil-
lem II; 4 M V V; 5 Vorden. Poule B: Ajax-Amhcm 7-0; PSV-Norwich City
5-0; VVV- Ajax 1-1; Arnhcm-PSV 2-6; VVV-Norwich City 1-4; Ajax-
PSV 6-0; Amhcm-VVV 0-1; Norwich City- Ajax 0-5; VVV-PSV 3-0;
Arnhem-Norwich City 1-3. Eindstand in poule B: I Ajax; 2 VVV; 3 PSV;
4 Norwich City; 5 Selectie Afdeling Arnhem. Kruisfinales Feyenoord-
VVV 4-1; Afdeling Gelderland-Ajax 1-0. Eindstand toernooi: l Feye-
noord; 2 Selectieteam Afdeling Gelderland; 3 Ajax; 4 VVV; 5 PSV; 6 Wil-
lem I I ; 7 Norwich City; 8 MVV; 9 Selectie Arnhem; 10 Vorden.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 27 augustus 10.00 uur ds. J.M.T. Paas
uil Brandwijk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 27augustus 10.00 uur dhr. R. Reinders.
N&ede; 19.00 uur ds. M. Berg. Barchem,

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 26 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volksrang, MIVA.

RK Kerk Vorden
Zondag 27 augustus 10.00 uur Eucharisli a vie-
ring, volkszang, MIVA-zondag.
Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 augustus
Pastoor W. Zandbelt, Keijenborg. lel.
05753-1314.

Huisarts 26-27augustus dr. Dagevos. hetVaar-
werkl. tel. 2432.
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 kunl dan opbellen, (zon-
eter afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niel tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne allijd éèrsl
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 lot 18.00 uur.
Aansluitend aan hel 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 !e bieden. Zaterdag: van
9.45 tol 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde lijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

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

Tandarts 26-27 augustus P. Scheepmaker.
Ruurlo, tel. 05735-2513. 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 openingslijden van hel
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 lot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 lot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 lot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gestolen 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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat

11A. Onderhoudsklachten en technische zaken
1 1 vrij. 8.00 tol 10.00 uur, alleen telefonisch

05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

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

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

Maatschappelijk werk
Zulphenseweg 1c, Vorden, lel. 05752-2129,
spreekuur maandag l/m vrijdag 8.30-9.30 uur,

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en Jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222,

Tafeltje Dekje augustus: mevr. v.d. Berg, tel.
6875, b.g.g. 1940. Graag bellen voor 3.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragler, tel. 05752-1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdlenst 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.zalerdag 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. Tel. 05750-20934.

Infodierenbeschermlng
Tel. 05752-6668.

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

Centrale meldpost vrfjwilllgershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Builen 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 Bornhol
55-56. Zutphen, lel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder lel.
nr: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 augustus 10.00 uur ds. A. Walpol-
Hagoort, H.A.

RK kerk Vierakker-Wlchmond
Zaterdag 26 augustus 17.00 uur Eucharistievie-
ring. Dameskoor.
Zondag 27 augustus 10.00 uur Gebedsviering,
Dames- en Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 augustus
Pastoor W. Zandbell, Keijenborg, lel.
05753-1314.

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 Spiltaal, 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. Hartbawaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamatdeiing 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.

Geen kerkdiensten
in Dorpskerk
vanaf l september

Omdat de restaurat ie van de Dorps-
kerk ook gedeeltelijk hel interieur be-
tref t , zal vanaf september de gehele
kerk van binnen in de steigers gezel
worden. Het is derhalve vanaf de eer-
ste zondag in september niet meer
mogelijk de kerk te gebruiken. Na
overleg met de gereformeerde Kerke-
raad worden in de maanden septem-
ber en oktober op zondagmorgen in
het kerkgebouw van de Gereformeer-
de kerk twee diensten gehouden. De
eerste dienst wordt geleid door de Ge-
reformeerde predikant en de tweede
door de Hervormde predikant.

Expositie
In de galerie van de bibliotheek wordt
van 29 augustus tot en met 23 septem-
ber een Manüala-cxpositic gehouden.
Een manüala is ccn cirkel of veelhoe-
kig f i g u u r mei mystieke betekenis af-
komstig van de monniken uit Tibet.
Er zijn in to taa l 33 kleurrijke manda-
l a ' s te be/.ichtigcn in de galerie. Deze
zijn gemaakt door Annet Baars-
Klootwijk en Jan Kamst. Annct Baars
is in 1948 geboren in Rhcncn en par t -
time werkzaam bij de bibliotheek in
Vorden. Deze expositie is haar debuut
als schilderes. Jan Kamst is van oor-
sprong tekenleraar en momenteel
werkzaam als dirckteur van de acade-
mie Plato in het Overijsselse Henge-
lo. Op woensdagavond 6 september
houdt Jan Kamst een lezing in de bi-
bl iotheek over mandaia 's.



VLEESVEEBEDRIJF

„DE HUIKERT"

RUNDVLEESPAKKET: v a is kg
Mager braadvlces, riblup, sucadelupjcs, schenkel,
runderworsi'-gehaki. soepvlcc's. rolladc, poulct

VOOR f 11,95/kilo

Bel voor folder of informatie Angela Sasse of Angcla
T a l , ' i i ; Tel. 05739-1202- De Huiken 8 - Ruurln

Zonder toegediende lioim'üirii - - r rr'.i,mu-:i i.iti.mJrrv jieci-i-s t.>i j^rooiniiddclwi.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
I-SÏS+I4J

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207BGZUTPHEN
(ind.terrein Revelhorst}
c 05750-22816

BDVAG

de

2 BOS BLOEMEN 8.95

3 EXTRA GROTE
VLIJTIGE LIESJES

EXTRA GROTE

POTCHRYSANT

TE KOOP:

l seizoen gebruikte

HUURFIETSEN
met gratis onderhoudsbeurt

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Specialiteit uit eigen worstkeuken

bakje Zure Zult per stuk ƒ 1 995

SPECIALITEITEN

1 kilo Bami of Nasi

500 gr. Babi Pangang

ƒ10,»

WEEKEND

Spare Ribs
gemarineerd of ongemarineerö

1 kilo ƒ 7595

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst
1 kilo ƒ 7595

Schouderkarbonades
1 kilo ƒ 7,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst

100 gram ƒ 0,98

Gebraden Varkensrollade

100 gram ƒ 1 ,79

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,--

Rundergehakt
1 kiio ƒ 12,50

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor, j^^^

JAN RODENBURG
|̂\̂ ^ Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

•̂«
Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen
Siersmeedwerk, inrijpoorten enz. v.a. f 60,- p.m
Nostalgische tuinverlichting gietijzer v.a.
f 195,-p.st.
Kinderkoppen zwart basalt ca. 17 x 17 f 1,- p.st.
Waalformaatklinker 6 cm dik v.a. f 20,- p.m2

Buitenvelderweg 1 - RUURLO-05736-1577.
Prijzen incl. B.T.W.

GELDIG MAANDAG 21 AUGUSTUS t/m ZATERDAG 26 AUGUSTUS

UIT ONS VERS VLEESASSORTIMENT:

RUNDERBAKLAPPEN 1000 gram van23,90 voor 13,90

SATÉBLOKJES gemarineerd mü gram van 17,90 voor 1 £, 91)

FRIKI KALKOENSCHNITZELS 1000 gram van 19,80 voor 13,98

VOOR UW ONTBIJT:

VOLKOREN TARWE me! sesamm gram gesneden van 1,99 voor 1,49

2,98ROZIJNENBROODges/ieden
800 gram van 3,89 voor

VERGEER KAAS vers van het mes

JONG BELEGEN KAAS
per kilo van 11,98 voor

GRIEKSE TONIJNSALADE
100 gram van 2,49 voor

9,98

1,49
UIT ONZE GROENTE- EN FRUfTAFDEUNG:

SUMMERREDHANDAPPELEN^pawr^iiovoor 2,49

BANANEN per kilo van 2,98 voor 1,98

HOLLANDSE KOMKOMMER per stuk van 0,98 voor 0,49

DE VAKANTIES ZITTEN ER AL WEER BIJNA OP; PAK NU UW VOORDEEL MET ONZE
NIEUWE WAARDEBONNENFOLDER MET EEN WAARDE VAN MAAR LIEFST F 43,-
VOORDEEL:

IGLO SPINAZIE A LA CRÈME P5k450 gram voor 1,79
NU MET BON F 1,-KORTING

FRIESE VLAG HALVAMEL 2 pak voor 3,70
NU MET BON F 1,-KORTING

DREFT AFWAS fles750 mi voor 3,99
NU MET BON F 1,- KORTING

Heelt u geen folder ontvangen, vraag dan gerust bij ome vleeswarenafdeling een folder'

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG:

OMO/OMOCOLORNAVUL 2,5 KNO voor 21,99
NU MET BON F 5,-KORTING

3,57
NU MET BON F 1,-KORTING

2,79
NU MET BON F 1,-KORTING

APPELSIENTJE/GOUDAPPELTJEcarlocarHstuksvoor 3,80
NU MET BON F 2,-KORTING

CROMA 3 pakjes voor

LIGA SWITCH d/V. smaken per pak vanaf

Bij Edah doen we er

alles aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van

overbodige franje

houden, staan we terecht

bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

lt,tlff Edah Servicelijn
''--, ;jn maancag l/m vnjday van

Slt * 10 tol t ï -n van 2 tot f uur
06-OSO& Vunt u qrjüi DtlleT met oni(

CBATW ? s.jrv.cf afatlir-Q Daar kunl u

'./ ril1 ODk 'S'"*1' v°'r h*' Jfltlf5
van dn Ëd-ih bij u m de buurt.

INSCHRIJVEN
NIEUWE DANSCURSUS

vanaf 23 augustus dagelijks
en ook telefonisch 05730 - 51836

PAKEN:

BEGINNERS EN GEVORDERDEN.

Deskund^en gezellig
Tijdens een gezelligTmmdje uit, onder deskun-

dige 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 op.

Live muziek
Ook krijgt u bij ons de gelegenheid het geleerde

in de praktijk te brengen. Wij organiseren
regelmatig dans- en oefenavonden,

met vaak live muziek.

Voor elk wat wils
Dansen is voor iedereen, voor beginners en meer

of minder gevorderden, van welke leeftijd dan
ook. Dansen in het ritme van deze tijd.

Voor iedereen is er een groep waarbij hij of zij
zich thuis voelt.

Samen of apart, alleen of met vrienden.

Inschrijvingen en informatie
Voor inschrijvingen of inlichtingen kunt u vanaf

23 augustus bij ons terecht.
U kunt zich telefonisch opgeven bij:

Danscentrum Voelers,
Tramstraat 37 - 39, 7241 CH Lochem.

Telefoon: 05730 -

DANS

SCHOLIEREN:
BEGINNERS EN GEVORDERDEN

Lochem:
Zondag 3 september van 17.00- 19.00 uur
Vrijdag 8 september van 17.00 - 19.00 uur

N eed e:
Maandag 4 september van l 9.30 - 20.45 uur

in zaal Meyers

Ruurlo:
Dinsdag 5 september l 8.15 - l 9.30 uur

in zaal De Luifel

Geesteren:
Woensdag 6 september 17.00 - l 8.00 uur

in zaal Baan

Borcuto:
Woensdag 6 september 18.15- l 9.30 uur

in zaal Peters

Laren:
Donderdag 7 september l 8.15 - 19.30 uur
in zaal Stegeman. l.v.m. de Larense kermis

is de inschrijving op donderdag maar de lessen
worden gegeven op maandag

Vorden:
Zaterdag 9 september 18.00- l 9.30 uur

in het Dorpscentrum

Inschrijfgeld f l O.- per persoon

CENTRUM

Tramstraat 37 - 39, 7241 CH Lochem
Telefoon 05730-51 836

Edah G. BOTTERMAN B.V,
De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.

Technische Dienstverlening
Smederij

BESSELINK
U belt, wij komen. 24-uurs service

Las-montage en constructiewerk.
Voor al uw machine-onderhoud of
schadcherstel.
Sterk In agrarisch werk.
Tevens voor al uw siersmeedwerk
op uw bedrijf of kom bij ons langs in de
werkplaats.

Koekoekstraat 8-10 - Vierakker - Tel./Fax 05754-1825

- Dansles voor ontspanning.
- Niveau voor bruiloft,
- Voor paren en gehuwden.
- Lesvanex-topdanspaar.

DANSLES OP BASIS VAN
GEZELLIGHEID

in het Nutsgebouw op zondagavond
Lage cursuskosten.

Inschrijving aleen per paar.

Tel. 05750-29238 (na 17.00 uur)
Fax 05750-26851

Care/ Kraaij'enhagen en Ina Klein-Meulenkamp.



Wij zijn blij en dankbaar met
de geboorte van ons zoontje
en broertje

Sander

Geboren op 15 augustus 1995
om 18.50 uur. Gewicht 3300
gram, lengte 49 cm.

Henk en Rienke Steenblik
Ronalden Leonie

De Bongerd 34
7251 CDVorden

Dolblij zijn wij met de geboorte
van onze dochter en
mijn zusje

Linsey
Harmke Rieët

Hans, Jolanda en Lars Pardijs

22 augustus 1995
Mosselseweg 4
7251 KTVorden

Witje beschuit met muisjes
komen eten, iaat het ons dan
even weten.

DANKBETUIGING
Voor de overstelpend vele en
hartverwarmende bewijzen van
medeleven, die wij na het
overlijden en bij de leraarde-
bestelling van

DINYWOLSING
ECHTGENOTE VAN JOHAN REINTJES

mochten ontvangen, zeggen
wij U hartelijk dank.
Het is voor ons een troost te
ondervinden hoeveel medele-
vende vrienden wij hebben.

Johan
Heïdi en Jan
Mayckel en Mirjam

Vorden, augustus 1995

Voor Uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve moe-
der en oma

AALTJEN ALBERS-
WIJERS

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, augustus 1995

Contactjes
• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Bel 05753-2370.

• TE KOOP: 2 Duitse her-
derteefjes, 13 wk., lang stokh.
met stamb., ing. en ontw. Tel.
05753-2424.

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk start rnet de
nieuwe cursussen op maan-
dag 28 augustus 1995. Inlich-
tingen en opgave: Ap Peters,
tel. 08344-1436 of Lucia Mul-
link, tel. 08342-2361.

• Peuterspeelzaal Het Kraan-
kuikentje organiseert: zater-
dag 2 september 1995 een
grandioze fancy fair van 11-
16 uur. Eikenlaan 22, Kranen-
burg.

• TIJDELIJK TE HUUR: ge-
meubileerde woonruimte in
buitengebied Vorden. Tel.
05752-6680.

• GEVRAAGD: hulp In de
huishouding, 2 middagen per
week. Brieven onder nr. 22-1.
Bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP AANGEBODEN:
tafeltennlstafel, 'Sven' sjoel-
bak, 'Homma' oude eiken lin-
nenkast. Wiekart. Tel. 1750.

• Trosanjers van eigen land.
Keuze uit diverse kleuren v,a.
f 3,- per bos bij J. Schoenaker,
Vierakkersestraatweg 22, Vier-
akker.

• TE KOOP: geloogd eiken
tv/audiomeubel en boeken-
kast, i.z.g.st., fabr. Oisterwijk.
Vraagprijs fl. 600,- resp. fl.
400,-. Informatie; tel. 05752-
4394 (na 18.00 uur).

Hebt U nog
spulletjes voorde

veiling?
Leg ze dan klaar of

belt U even.

Zie telefoonnummers
elders in Contact

Om maar gelijk, met de deur
in huis te vallen:

Op 31 augustus 1995 om 13.30 uur
in het gemeentehuis 'Kasteel Vorden'
gaat het gebeuren:

Henk Boode

en

Rita van den Barg

gaan trouwen!

Ons adres blijft:
de Stroet 10 - 7251 CR Vorden

Henk en Fien Jansen

zijn op 28 augustus 1995 al weer 25
jaar getrouwd.

Deze feestelijke gebeurtenis wordt
gevierd op zaterdag 2 september
1995 samen met onze kinderen,
familie en vrienden.

U bent van harte welkom op onze
receptie die van 14.30-16.00 uur
gehouden wordt in Bodega
"t Pantoffeitje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Industrieweg 1 -7251 JT Vorden

Met verslagenheid geven wij u kennis van het
geheel onverwachte overlijden van mijn innig
geliefde man, onze zorgzame vader en opa

JAN HENDRIK OONK

op de leeftijd van bijna 81 jaar.

Vorden : J.H. Oonk-Gosselink

Warnsveld : Hennie Frijters-Oonk
Peter Frijters
Hans en Annemarie
Yvonne en Remco

Vorden : Truus Brandenbarg-Oonk
Bert Brandenbarg
Pamela
Marioes

21 augustus 1995
Prins Clauslaan 1, 7251 AS Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
donderdag 24 augustus van 19.00-19.30 uur in
het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4A te
Vorden,

Een korte afscheidsdienst zal worden gehouden
vrijdag 25 augustus a.s. om 11.15 uur in de
Veluwe-zaal van het crematorium te Dieren,
waarna de crematie zal plaatsvinden.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum Monuta te
Vorden om 10.30 uur.

Na de afscheidsdienst is er eveneens gelegen-
heid tot condoleren in de ontvangkamer van het
crematorium.

Plotseling is overleden onze beste zwager

HENKOONK

op de leeftijd van 80 jaar.

Jet
Mine
Gert en Pien

Vorden, 21 augustus 1995

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons erelid de heer

HENKOONK

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.

Bestuur, leden en
dirigent Vordens Mannenkoor

Vorden, 21 augustus 1995

Straks weer naar school?

' i nu regenklet"

U vanaf 79

OökAGU - tassen, helmen en sportkledlng!

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP • VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

De Stichting Welzijn Ouderen te
Vorden vraagt voor haar kantoor
een:

VORDEN

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

Administratief
Medewerker m/v
voor 8 uur per week

Profielschets:
- opleiding op Meao-niveau
- enige jaren ervaring op administratief gebied
- kennis van WP 5.1
- affiniteit rnet ouderen
- kunnen werken op wisselende werktijden
- woonachtig in Vorden of omgeving
- min. leeftijd 25 jaar

Schriftelijke sollicitaties uiterlijk 14 dagen na advertentie
in dit blad.

Voor inlichtingen kunt U tijdens de ochtenduren beiten
met mevr. L van Uden, funktionaris van de SWOV.
Tel. 05752-3405. Raadhuisstraat 6,

BADKAMER VERBOUWEN l

Niet alleen slaan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
CD mputerprogram ma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
lol het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven, lot
hei geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 ECvorden

nonze'Orange-
rie'en fraaie tuin
gaan sfeer en
romantiek hand
in hand. Een per-
fecte ambiance in
een rustige om-
geving, U kunt uw

tsten laten
nieten van

Kerkstraat 11
Keijenborg

1.05753-1293

t*"" X
6 CEREALES BROODJES

voor 3,10
KERSENVLAAI NU 10,-

MINIVLAAI1,95

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL1384

Aarzel niet, maar
kijk in de kast of op
zolder. Er zijn altijd
spulletjes die voor

eenander
waardevol zijn, dus

goed voor de
veiling!

TE KOOP:

BEREGENINGS-

POMPEN
met bijbehorende slangen

en hulpstukken
volledig advies aanwezig

Ook
HOGEDRUKBUIZEN

voor beregening.

Vraag vrijblijvend
prijsopgaaf.

BIJ

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel, 05753-2139

REPARATIE
was- en af wasau lorna ten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerslraat 34 - Zutphen

Tei.05750-15410

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

L-XlÜSIttK/Ny&^MOTfcra
S^WEHL-VORDEN

l BEATRIXPLEIM 8 DORPSSTRAAT-l
1 7031AJWEHL 7251 BBVORDEN

_ _
') U&AKOAGS DE HELE DAQ GESLOTEN

A.s. zaterdag
worden de
goederen

opgehaald in het
dorp voor de

veiling.

Legt u ook wat klaar?

ZOMERSE AANBIEDINGEN

.ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN,
in we! 30 soorten

DIT WEEKEND:

KERSEN-
KWARKVLAAI

WEER 'NS WAT ANDERS
en goed voor 12 royale punten

voor maar 17,50

KLEINERE
KERSENVLAAI

goed voor 6 punten

DIT WEEKEND voor O,OU

HOLLANDSE
APPELPUNTEN

met royale appelvulling

DIT WEEKEND

5 HALEN 4 betalen

FRANSE SPECIALITEITEN:
o.a. KNOFLOOK-OLIJFBOL

KAAS- en KRUIDENBOTER STOKBROOD

Ook om ze!f af te bakken.

zie ook onze dagaanbiedingen

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

DE SPANNEVOGEL RUURLO
Let op
Verkoop van eenmalige partij

VLOERKLEDEN (Bergoss)
tegen absolute bodemprijzen

NORMALE WINKELPRIJS
798.-/S98.-

Uitverkoopprijs v.a.

VLOER- EN RAAMDECORATIE
Barchemseweg 40 - Tel. 05735-3193

Zutphenseweg 1A-Vorden-Tel. 3773

Iets koeler, het wordt kaasweer voor een
leuk prijsje.

Jong Belegen Kaas
kilo

Huisbrie
100 gram _

9,98
1,49

Buxton Blue Engelse blauwader _
100 gram Z,

Rookkaas
150 gram .

Zomernotenmix
250 gram

Kalfszult
100 gram

1,98
3,49
1,19

Elly Teeuwen.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

TE KOOP:
VOOR UW TUIN

VIJVERFOLIE
VIJVERPOMPEN

TUINVERLICHTING
Vraag vrijblijvend prijsopgaaf.

GOOSSENS
Sleenderenseweg 11 -Hengelo

Tel. 05753-2139

BARCHEMS FEEST
ZATERDAG 26 AUGUSTUS
Zaal open: 20.00 uur

DUTCH BOYS'
Entree: f 7,50

Hotel Café Restaurant
' 'Meilink'' B ar c hè m

BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734-1202



serie fotolijstjes

olieverf schilderij "Water

oude UP's in koffer

gelderland in prentenbo*

vleespakket

staande schemerlamp, ru

schepje met lade (houts

mozaiek: "Maria en kind

drie witte handdoeken r

twee antieke leren zade

twee keukenstoeltjes

wierookvat

eiken salontafeltje

babysit
levensmiddelenpakket

pedicure bon

Kappersbon: Jeunesse

hutkoffer

twee bloempotten aard

melkbus
wandbord: orgineei e

taart

een kuub hout

projectiescherm: staa

wildeplantencertificas

antieke bedkruik

^productie "Kindere

schilderij "Etende Ja<
ee" fles Sangria

f°to: "Oude Kloosterc

Personenweegschaal

borduurwerkstuk (60

kerstgroep

A - P - K. keuring

set trommeltjes

H.Hartbeeld

schilderij-doek: "Horte

plank rnet prachtig HOL

drie gave dekschalen
taart

vaas

(petroleum)
spjege|

antieke thermometer (st(

goed onderhouden dame<

'ektuurbak (smeedijzer)

smeedijzeren kaarsenstan

4-pits gasstel

douche-verwarmingslamp

neten kinderzitje

gezinszorg op zaterdags

stoof
kantknipper Gardena

buitenlantaarn aan de m,

rotanstoeltje

een fles Sangrea

certificaat voor circa 3

staande schemerlamp

twee kaarsen met relig-

haarkrultang

taart

bloemvaas

koperen weegschaal^
bierpul en muziekdoos

vleespakket

eikentafel

melkbus
gevelteken van hout

rode gaskachel

radio Intel Quartett

straalkachel

twee tinnen beeldjes

drie roze handdoekc

serie fotolijstjes

rieten draagmand rr

Veel mensen bellen de geldwervingscommissie Dorpskerk:

„Wat kunnen jullie gebruiken?"
Antwoord commissie: „Niets is te gek, als het maar bruikbaar is
en geen grote spullen, zoals meubels en kasten. Het dient wel
enige waarde te hebben. Hieronder een greep uit wat U zoal
kunt aanbieden."
(Mocht het zaterdag erg hard regenen, dan komt de ophaal-
ploeg een week later.)

ILIN
Geachte lezer Vorden, augustus 1995

U hebt waarschijnlijk al gezien dat er hard wordt gewerkt aan het herstel van het dak van de Dorps-
kerk. Eigenlijk is het geld voor deze ingrijpende renovatie nog niet bij elkaar, maar het was - om
ongelukken te voorkomen - niet langer verantwoord te wachten.
Er is nu circa f 250.000,-binnen of toegezegd van de f500.000,-. Dit laatste is het streefbedrag
van de geldwervingscommissie, de restauratie kost uiteraard veel meer.

Een nieuwe aktie staat voor de deur.
Op 20 en 21 oktober a.s. zal er 's-avonds in
Hotel Bakker een veiling worden gehouden
van ingezamelde artikelen.

Onze vraag is:

Wilt u artikelen beschikbaar stellen voor deze veiling?
Misschien staat bij u op zolder of in een kast nog een artikel uit grootmoeders tijd, of bezit u een
antiek voorwerp dat u voor dit doel wilt afstaan, of hebt u iets anders dat op de veiling een goede
prijs kan opbrengen. OoJt kan gedacht worden aan het aanbieden van dien^an, bijvoorbeeld tuin
spitten, autowassen, b^^sitten, breien enz. enz. wat u maar wilt doen, alfl^nag,

Uw schenking voor de aktie Dorpskerk wordt op zaterdag
26 augustus «gehaald met een wagen die ck>or het dorp
rijdt.
Zo mogelijk worden de artikelen direct meegenomen. Als dit moeilijk kan (bijvoorbeeld als het om
grote stukken of bederfelijke waar gaat) overleggen we wanneer de goederen worden opgehaald. Er
wordt een catalogus gemaakt van alle ingebrachte artikelen.

Op de veilingdagen kunnen 's-middags de artikelen bezichtigd worden. We
verwachten ook u graag op de veilingdagen die stellig ouderwets gezellig
zullen worden en willen u graag danken voor uw medewerking aan deze
aktie.
In de buurtschappen loopt de aktie prima, daar is al veel werk verzet door
diverse commissies. Mocht u toch nog vergeten zijn en u hebt nog artikelen,
dan graag een belletje naar de organisatoren W. Kornegoor tel. 1525 en
LG. Weevers, tel 1010/1404.

WERKGROEP DORP

Indien u artikelen wilt schenken of u hebt vragen omtrent deze aktie, dan kunt u bellen met
onderstaande personen.
Harmsentel. 1486 Polman tel. 1314 Wahl tel. 3081
Vrieiink tel, 3589
Weijers tel. 2187
Bekman tel. 1850

Rodenburg
Elbrink
Super Grotenhuys

tel. 1470
tel. 1436
tel. 2308

Rigterink
Rossel
Voortman

tel.
tel.
tel.

2933
1673
2529

WERKGROEP BUITENGEBIEDEN
J. Kornegoor
E. Gotink
H. van Rhijn
H. Schouten
M. Oudenampsen
J. Kornegoor
H. Rouwenhorst
GJ. Rietman

Wiidenborch
Medler/Wiersse
Kranenburg
Deiden
Hackfort
Linde
Vel s wij k
Wichmond/Vierakker

Telefoon 6644
Telefoon 6897
Telefoon 6807
Telefoon 3180

reserve

reserve
reserve

Telefoon 2948 reserve
Telefoon 6618
Telefoon 1285 reserve
Telefoon 05754-1 302

Om misverstanden te voorkomen zal diegene die bij u artikelen
ren met een kaart.

<omt afhalen,

tei.

tei.
tel.
tei.

tel.

zich

6638

6759
1673
1525

1518

legitime-

ILING
platenspeler met casscüedcck (Philips)
hanglamp model petroleum
overhemd (maat 40)
houten strijkplank
schemerlamp (brons met witte kap)
2 kunststoffen bij/cttaielljcs
gele \vatcrkctel
bruin w;mdka.stje
kindcrstocltje - schooltype

sc^ASTA kwkpanncn (3 pannen en 2 stcelpanncn)

porseleinen vïcesschaal
Compleet lampctstel (incl. «epbaUje)

taartbon
glazen theepot
lep cl vaasje
set waxinelichtjes
tafcltaken met 4 servetten
2-dclig g^cn roomstel
glazen petroleumlamp

rode stalen stoel
wijnpakket

^^^^^^^ l̂̂ ^^^^^H^^^^^H^^^HH^^^^^H^^B^^^^B^^^^^^^^^^»

elektrisch verwarmde autozitt in .bekleding

scotch voor boormachine
portemonnee
sporttas
dorsvlegel
2 oude beeldjes
oude bloemenvaas
geschenkcnbonvanPictdcWit

schemerlamp

^"schilderijtje van een landschap

ovale spiegel

slijpmachine (nieuw)

blok gewichten (nieuw

Porseleinen kop en sc,

smeedijzeren kruis

tegel tableau

ouderwetse kippendrin

gobelin

twee porseleinen kande

eikenset tweedelig

wajangpop Indonesië

wandkoffjemolen D. E.

asbak kristal

spiegel

typemachine merk: Ma,

tuinsetje nieuw

medicijnkast nieuw

home hydroset (planten

bloempot

levensmiddelenpakket

ontbijt op bed zondagmo,

kruisbeeld

handzaag Sandvick nieuw

antieke sigarenplank

hond uitlaten

zaansklokje

beeld Maria met kind en

vaas geslepen glas

klauwhamer (nieuw)

set opgezette vlinders

electr. klok (staand)

antieke porseleinen buit

dubbele fotolijst

melkbus
2 flessen champagne

svorkmate (nieuw)

electr. theelichtje

zesdelig üla servies

wandbord met molen

electr. straalkachel

glazen set (zeer mooi

taart

glazen servies

koperen kanetje

vier koperen bloemp'

theeblad met negen

mariabeeldje

gezinssalade (tegoec

roomstelletje

vleespakket

kruisbeeld

mokkenrek

hallamp

spot/ights

melkkoker

schilderij: "Melkmeisi

oudhollandse eiken
radio

werphengel

in tas

n

str'jkp(ank

^ndkeukenweegschaal
electr. oventje + tvvee h

thermoskan
e'ken ledikant

grasmaaier

v'eespakket

broodrooster
d'^blad met

sr>ij-mixer

tbrons)
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Politie Varia
Vorden

Vordense Indië- veteraan Wim Schot (70) in film 'Tabee Toean':

Een 21-jarige inwoner van het kerk-
dorp Kranenburg is vorige week door
de politie gearresteerd nadat hij bij
een 90-jarigc bewoonster van bejaar-
dentehuis de Wehmc een portefeuille
had weggehaald. De jongcnman was
door het verplegend personeel her-
kend en werd later op de avond thuis
aangehouden. Op het politiebureau in
Zutphen bekende de man 38 soortge-
lijke diefstallen en insluipingen bij di-
verse bejaardencentra en verzor-
gingstehuizen in deze regio. De jon-
geman gebruikte het geld voor zijn
gokverslaving.
De VOV deed vorige weck aangifte
van de diefstal van twee vcrcnigings-
vlaggen die in het dorp hingen. De
eerste vlag werd ontvreemd tijdens de
Vordense kermis en de tweede in het
weckend van 12 en 13 augustus. Er
werd ook een vlaggenmast bescha-
digd. De totale schade bedraagt ruim
driehonderd gulden.

Een grote vallende tak van een bcu-
kcnboom beschadigde vrijdagmiddag
de voorkant van een auto die over de
Baaksewcg reed. De tak was afgebro-
ken vanwege verrotting. De automo-
bi l i s t uitGorssel kwam met de schrik
vrij, terwijl de wagen aanzienlijke
schade op! iep. Verder werden er
zaterdagavond aan de Hackfortse-
straat, Baakswcwcg en Kruisdijk een
groot aantal verkeersborden vernield
en deed een inwoner van de Beeklaan
in Wichmond aangifte van ccn ver-
nielde autospiegel.

Verder werd zondagochtend bij res-
taurant Fan Shcng aan de Dorpsstraat
ingebroken. De dieven kwamen bin-
nen door een keukendeur te forceren.
Er werd echter niets weggehaald om-
dat de dieven er vandoor gingen nadat
het alarm was afgegaan. Ook werd af-
gelopen weckend de kenttekenplaat
(GH-SF-89) gestolen van een auto die
geparkeerd stond aan de Burgemees-
ter Galleestraat. Tot slot wordt zwem-
bad 'In de Dennen' de laatste tijd nog-
al eens geconfronteerd met vermis-
sing van rijwielen. Een vervelende
zaak temeer daar het dikwijls gaat om
veelal dure rijwielen. De politie advi-
seert bezoekers van het bad dan ook
met klem het rijwiel goed en deugde-
lijk af te sluiten. Bovendien vraagt de
politie om bij eventueel 'vreemd' en
'opvallend' gedrag van bezoekers van
het zwembad het badpersoneel aan de
kassa in te seinen. Daar kan men ook
terecht voor de inmiddels talloze ge-
vonden voorwerpen.

Ook op het politiebureau is de afgelo-
pen weken weer diverse malen aan-
gifte gedaan van verloren en gevon-
den voorwerpen. Verloren: goudkleu-
rig hercnhorloge, zwarte portefuille,
twee sleutels aan hanger. Gevonden:
bruine hercnporteuillc. Weggelopen:
tijgerkleurige kat met witte bef.

4Ik dacht ook dat ik geen mensen zou kunnen doden'

Fancy Fair
Peuterspeelzaal Het Kraankuikentje
houdt zaterdag 2 september een fancy
fair in en bij de school De Kraanvogel
aan de Eikenlaan 22 in Kranenburg.
Het doel van de fancy fair is om geld
in te zamelen waarmee de inrichting
van peuterspeelzaal een moderner
aanzien krijgt. Te denken valt aan een
fris kleurtje, een boekenkast in de
kleuren van de school en eventueel
aanpassing van het meubilair. Tijdens
de fancy fair wordt er onder andere
gebruikt speelgoed en kleding ver-
kocht. Voor de kinderen zijn er diver-
se spelletjes. Zo wordt er ccn taarten-
wedstrijd gehouden die door een des-
kundige jury wordt beoordeeld. De
taarten worden op de fancy fair ver-
kocht. Tot 30 augustus kunnen men-
sen die nog goede kleding of speel-
goed hebben voor de fancy fair hun
goederen inleveren bij Trudy Tol-
kamp aan de Eikenlaan 20a. De kle-
ding rnoet wel heel en schoon zijn.
Zie ook advertentie.

Welk gebaar gaat koningin Beatrix
maken tijdens haar staatsbezoek
aan Indonesië? Deze vraag hield
Nederland wekenlang bezig. De
toespraak die de koningin maan-
dagmiddag hield tijdens het galadi-
ner in het staatspaleis Istana Nege-
ra in Jakarta bracht uitkomst. De
koningin koos voor een toon van
spijt over de periode tussen 1945 en
1949 zonder dit beladen begrip ook
daadwerkelijk te gebruiken. 'Ne-
derland was aanvankelijk niet be-
reid het Indonesisch streven naar
volledige en onmiddellijke onaf-
hankelijkheid te accepteren. De
scheiding tussen onze landen is
daardoor een langdurig proces ge-
worden, dat veel pijn en bittere
strijd heeft gekost', aldus koningin
Beatrix. Voor Indië-veteraan Wim
Schot uit Vorden was een dergelijk
gebaar niet eens nodig geweest. De
mensen in Indonesië zitten daar
volgens hem helemaal niet op te
wachten. 'Wij denken dat we er
goed aan doen om onze excuses aan
te bieden, maar dat is helemaal niet
zo. Want dat willen de mensen in
Indonesië helemaal niet'. Wim
Schot is één van de vijf Indiê'-vete-
ranen die in de film Tabee Toean te-
rugkijkt op de guerilla-oorlog in
het voormalige Nederlands-Indië.
Vorige week donderdag ging deze
documentaire - die onder andere te
zien is in het Arnhemse Filmhuis -
in première. In de film vertelt Wim
Schot hoe hij als luitenant - omdat
hij het zelf niet kon opbrengen - een
ondergeschikte opdroeg om een ge-
vangene te doden. Ook bracht hij
bij een andere gelegenheid in een
paniekreactie een boer om met een
klewang. Weekblad Contact zocht
Wim Schot op en keek samen met
hem terug op Indonesische onaf-
hankelijkheidsoorlog die tot 27 de-
cember 1947 duurde.

Wim Schot was aan het eind van Je
Tweede Wereldoorlog 19 jaar oud.
Omdat Schot bang was dat de Duit-
sers hem zouden dwingen om voor
hen te werken, dook hij de laatste pe-
riode van de oorlog onder bij een boer
in Dalfscn. Schot: 'Ik heb dus nooit in
het verzet gezeten en dat is misschien
wel de reden geweest waarom ik mij
in 1945 heb aangemeld om naar Nc-
derlands-Indië te gaan. Dat was nog
voordat de Japanners capituleerden.
Ik had het gevoel dat ik ook wat moest
doen. Ik wüdc de bevolking in het
voormalige Indonesië helpen de Ja-
panners eruit te gooien'. Toen Schot
uiteindelijk in de winter van 1947 als
mil i ta i r naar Nedcrlands-Indiè" ging,
hadden de Japanners zich al overge-
geven en Sukarno de Onafhankelijke
Rcpublik Indonesia uitgeroepen. Dit
laatste kwam na de oorlog als een
complete verrassing voor de Neder-
landse regering. Want Nederland
haalde niet alleen gewin uit zijn kolo-
nie, het bracht ook sociale, medische
en onderwijsvoorzieningen. Zo ont-
stond in ons land de overtuiging dat
het Nederlands Koloniale Bestuur in
Indonesië goed was voor beide partij-
en. 'De roep om onafhankelijkheid is
door de Nederlandse regering com-
pleet onderschat. Maar dat merkten
wij pas toen wc in Nederlands-Indië
aankwamen. Toch blijf ik van mening
dat Nederland er goed aan gedaan
heeft om soldaten te sturen. Met name
in het begin toen de Japanners nog
overal zaten, was dat niet overbodig.
Zelf ging in naar Nederlands-Indië
toe met het idee dat Nederland uitein-
delijk zelfbestuur aan Indonesië zou
geven. Maar eerst moest de rommel
opgeruimd worden. Na de capitulatie
van Japan was er één grote wanorde.
Er was niemand die de verantwoorde-
lijkheid overnam. Sukarno had dan
wel de Onafhankelijke Republik In-
donesia uitgeroepen maar dit bete-
kende nog niet dat er rust heerste. En
wij waren ervan overtuigd dat wij
daarvoor moesten zorgen. Eerst
moest er orde en rust zijn en dan kun

je pas aan een een gekozen regering
de zaak overdragen en terug keren
naar Nederland. Zo werd er gedacht.
De Indonesische Onafhankclijkhcids-

' oorlog was ook niet eens zozeer een
opstand tegen Nederland. Het was
meereen opstand van jong tegen oud.
Een interne revolutie met alle uitspat-
tingen van dien. Daarom waren wij
ook van mening dat we niet zonder
onverrichte zaken terug konden gaan
naar Nederland. Want hoc moest het
dan verder met Indonesië?'.

Wim Schot heeft in totaal twee jaar in
Indonesië gezeten. Tn het eerste jaar
moest je er echt voor zorgen dat de
verveling niet toesloeg. Heel veel mi-
litairen gingen in die periode ook le-
ren voor hun middenstandsexanicn.
Je moest je echt bezig houden. Ook
werd er veel gevoetbald. Zowel on-
derling als met de plaatselijke bevol-
king. Want het contact met de mensen
was heel goed. Alleen gebeurde er on-
dergronds van alles. Zo klaagden de
dorpshoofden regelmatig over het feit
dat ze 's nachts weer waren overval-
len door rampokkers. Oftewel in ben-
de verenigde rovers. Voor ons was dat
een onzichtbare vijand want deze
rampokkers hadden geen uniform
aan. Je kon ze niet onderscheiden \an
de rest van de bevolking. Dat is altijd
het nadeel van een guerilla-oorlog.
Zoiets is zcnuwslopend. In het begin -

toen we de zaak nog volledig in han-,
den - viel dat nog wel mee maar toen
dat op een gegeven moment anders
werd, werd er hier en daar echt serieus
gevochten. Deze zogenaamde ram-
pokkers waren dan wel slecht bewa-
pend maar veel groter in aantal. En ze
konden ook heel snel anoniem in het
terrein verdwijnen. We kregen daar-
om inde loop van de tijd ook wel door-
dat de oorlog niet mi l i ta i r viel op te
lossen. Want anders wordt heleen ge-
vecht tegen de bevolking in plaats van
legende mensen die de bevolking ter-
roriseren. In totaal zijn er van ons ba-
taljon 43 man gesneuveld. Maar die
zijn niet voor niets dood gegaan. Ze
vielen opdat zij in vrijheid konden le-
ven. Daarom heb ik ook niet het ge-
voel - zoals veel veteranen - dat wij
ervoor niets zijn geweest. Ik denk dat
wc er mede voor gezorgd hebben dat
alle verschillende stromingen die er
op dat moment in Ncdcrlands-Indïë
waren, dichter tot elkaar zijn geko-
men.'

In tegenstelling tot vele andere Indië-
vctcrancn heeft Wim Schot!er geen
moeite mee om te praten over de oor-
log in het voormalige Indië. 'Wat je
daar mee hebt gemaakt, blijft n a i L i i n -
lijk altijd wel bij je. Maar daar lic h ik
nooit echt last van gehad. Toch zijn
die twee jaar in Indië heel intensief
geweest. In een gevecht ben ik als l u i -

tenant v i j f man kwijt geraakt. Dat
raakt je natuurl i jk wel. En ik ben twee
maal gewond geraakt. Maar zoiets
heelt en daar heb ik persoonlijk ook
geen trauma's aan overgehouden.
Waar ik wel door achtervolgd wordt,
zijn bepaalde handelingen die ik daar
persoonlijk verricht heb', a ldus
Schot. In de film 'Tabee Toean' - die
vorige weck donderdag in première
ging - vertelt Wim Schot hoe hij als
luitenant ccn ondergeschikte opdroeg
om een gevangene te doden. Ook
bracht hij bij een andere gelegenheid
in ccn paniekreactie een boer om met
een klewang. 'In ccn guerilla-oorlog
gebeuren dat soort zaken in een paar
seconden. Bij die bewuste verkenning
liep ik voorop. Wij bevonden ons in
ccn gevaarlijke omgeving toen ik
plotseling ccn man de weg over zag
rennen. Wc dachten dat we ineen hin-
derlaag zouden lopen. Ik heb dan ook
geen moment getwijfeld. Dus dan
haal je onmiddellijk de trekker over.
Later ga je dan denken. Had die man
er iets mee te maken. In de loop van
de jaren heb ik ook een gevoel ont-
w i k k e l d dat het hier ging om ccn to-
taal onschuldige burger. En dal is in
1994 tijdens de opnames van de f i lm
'TabeeToean' wel gebleken'.

Samen met een filmgroep ging Wim
Schot vorig jaar terug naar Indonesië.
De film 'Tabee Toean'heeft als thema

de verwerking van geweldpleging. In
totaal komen er in de documentaire
vijf Indië-veterancn aan het woord die
vertellen over de oorlog in het voor-
malige Nederlands-Indië. Vijf heel
verschillende verhalen. Wim Schot
bezoekt in de film de oom van de jon-
geman die hij bijna 50 jaar geleden
dood schoot. 'Toen ik werd gevraagd
om mee te doen aan deze film, heb ik
uiteindelijk 'ja' gezegd. Ik vond dat
dit het minste was wat ik kon doen. Ik
was van mening dat ik dit moest goed
maken ten opzichte van God. Maar
het was niet makkelijk. Want toen we
op ccn gegeven moment het bewuste
dorpje gevonden hadden en de film-
crew opzoek ging naar de familie van
die overleden jongen, zat ik met een
kloppend hart te wachten. Uiteinde-
lijk werd ik geconfronteerd met de
oom van de jongeman. En dat terwijl
de camera's liepen. Het was alsof ik
dooreen hel ging. Gelukkig is het al-
lemaal goed afgelopen. Wat dat be-
treft ben ik beter opgevangen door de
familie van de man die ik had doodge-
schoten dan door de regisseur. Op één
of andere manier zijn de mensen in In-
donesië iets realistischer dan Neder-
landers. Want zij oordelen niet. Zij
denken niet in goed en fout. Dat doen
wij wel. Het is eigenlijk onbegrijpe-
lijk hoc zij daar mee omgaan. Zij tob-
ben daar niet meer over. Het is nou
eenmaal gebeurd. De geschiedenis
heeft ons gezamenlijk door deze pe-
riode gevoerd. Zo wordt er gedacht.
Daarom moet de koningin ook abso-
luut geen gebaar maken tijdens haar
l O-daagse bezoek aan Indonesië. Dat
willen de mensen ook absoluut niet.
En het gaat toch niet om ons. Het gaat
om hen. Wij denken dat we er goed
aan doen om onze excuses aan te bie-
den. Maar dat is dus helemaal niet zo.'
Wim Schot be/nekt vrij regelmatig
bijeenkomsten van Indië-veteranen.
'Tijdens veel van die bijecnkomsien
wordt alleen maar geklaagd over onze
positie. Maar dat vind ik achterhaald.
Het zichzelf beklagen komt volgens
mij voort uit het niet verwerkt hebben
van het Nederlandse volk van deze
oorlog. De veteranen zijn bang dat er
met ccn beschuldigende vinger naar
hen wordt gewezen. En dat wordt na-
tuurl i jk ook gedaan. Maar op die ma-
nier kunnen wij natuurlijk nooit de
oorlog in Indië verwerken. Daarom
vond ik ook dat er iets moest gebeuren
en heb ik 'ja' gezegd tegen deze fi lm.
Want er zijn nog steeds 120.000 indië-
vctcrancn in leven. En die hebben het
niet allemaal even makkeli jk. Ik hoop
dat de mensen die de documentaire
Tabee Toean zien,.ccn beter inzicht
krijgen in het feit hoe wij die guerilla-
oorlog beleefd hebben en hoe het is
om in y,u'n si tuatie te zitten. Want wat
zou jij doen als één van jouw makkers
wordt doodgeschoten. Dan beginnen
je haren toch ook te rijzen? Dan heb je
je/.elf n i e t meer in de hand. Zoiets be-
grijp je alleen maar als je een guerilla-
oorlog hebt meegemaakt. Ik heb ook
altijd gedacht dat ik geen mensen zou
kunnen doden. Totdat je een mens
doodschiet. Je denkt dan: Hoe is het
mogelijk? Je kunt je het niet voorstel-
len. Maar je hebt het wel gedaan.
Daarom is het als achterblijver in Ne-
derland heel makkelijk om te denken
dat jezelf zoiets nooit zou doen. Want
dat dacht ik ook. Maar kennen wij
onszelf wel? Nederlanders staan in de
wereld bekend als een natie die altijd
met het vingertje wijst; dit is fouten
dat is goed. Dat is iets wat de Fransen
en de Engelsen bijvoorbeeld niet
doen. Wat dat betreft is het Neder-
landse volk ongelooflijk moralistisch.
En in een moralistische sfeer kan zo'n
periode uit onze geschiedenis nooit
verwerkt worden. De vraag is dus of
wij als natie kunnen accepteren dat
wij nel /oals alle andere mensen in de
wereld zijn. En er dus niet al t i jd zo
goed bovenuit steken als wij dat zelf
wel denken. Daarom zullen we dus
dat moralisme moeten afleren. Want
wc moeten clkaardurven te vergeven.
lin ook jezelf vergeven.'

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



NU BIJ SHELL STATION
GROOT JEBBINK

('tin per klim. lollng de voo™<! tlrrtl

Exclusieve grote modelauto's
Bij aankoop van een fles Shell Helix motorolie kunt u tijdelijk,

voor slechts ƒ 12,95 in het bezit komen van één van de exclusieve

grote schaalmodellen (lengte ± 20 cm) uit de Supercar Collection.

De modellen zijn op schaal l :24 vervaardigde originele replica's.

U KUNT KIEZEN UIT DE MODELLEN:

Ferrari 348 TS, Jaguar XJ 220, Lamborghini Diablo SE

of Porsche 9 1 1 .

Maximale smering
voor extreme

motorprestaties

Graag tot ziens

Shell station Groot Jebbink, Rondweg 2, Vorden

Tel. 05752 2222

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg, Gallèestraat 67.7251 EA Vorden. Teleloon (05752) 2532

VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

CONTACT
een goefren

graag gelezen
blad

VERWARMING DEFECT?
OLDENHAVE LAAT U
NIET IN DE KOU ZITTEN!
Als plotseling de verwarming uitvalt, moet deze
zo snel mogelijk gerepareerd worden. Snel en
vakkundig. Installatiebedrijf Oldenhave laat u
niet in de kou zitten. Dankzij onze unieke dag en
nacht service kunt u ten alle tijde bellen als uw
woning in een ijskast dreigt te veranderen.

Maar natuurlijk installeren we ook com-

plete verwarmingsinstallaties tijdens
nieuwbouw, verbouw of renovatie van
woningen. Snel, veilig en vakkundig!

Voor storingen dag en nacht bereikbaar, tel. 05750-18383

ffij? INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG11 WICHMOND. TEL 05754-1 755

EIBERGEN1ZUTPHENIULFT

l AP IJ l (BergOSS) zwaar gebruik

- in diverse kleuren leverbaar
- ook in 500 breed leverbaar

VOORBEELD
Stel: U heeft een woonkamer van
- 8.00 mtr lang
- 4.00 mtr breed

NORMALE WiNKELPRIJS
2232.-

Gratis gelegd (uitgezonderd trappen).

BOVENDIEN
Bij een (kleiner) 2e vertrek nog eens

EXTRA
KORTING

Wacht niet te lang, want

Voor inlichtingen:
HAVI reizen

Busverhuur
HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voors!
Tel. 05758-1334

TAPTOE BREDA

MeS de bus naar de taptoe in Breda?

31 augustus

Vertrek: 17.30 uur

f 50,-p.p.
(inclusief entreebewijs)
(Bij voldoende deelname)

TALEN CURSUSSEN
IN VORDEN

ENGEL
BEGINNERS

NEDERLANDS
Nederlands als tweede taal voor volwassenen

Allochtonen

Inlichtingen en registratie
Nieuwstad 28-7251 AH Vorden

Telefoon (05752) 1443

Verbouw in.
\ - »

' eveiing van
deze coupon ontvangt u

nog eei

Wij gaan verbouwen
en daarvoor hebben

we ruimte nodig.
Daarom ruimen we op.

Met hoee korti^^jkeek! OP REEDS AFGEPRIJSDE
ARTIKELEN

BANKSTELLEN

EIKEN Laatste
MODERN t MEUBELEN

SENIOREN FAUTEUILS

WANDMEUBELEN

•'fauteuils, enz. met
hoge kortingen!

Zo goedkoop koopt u
nergens.

Kwaliteitsmeubelen
voor weggeefprijzen!

BEDDEN EN MATRASSEN

BEDTEXTIEL

KARPETTEN

KLEINMEUBELEN

Direct leverbaar

Volle garantie

Opslag voor latere levering mogelijk

Zolang de voorraad strekt

LUBBERSWOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1286

INTERIEUR

WAARBORG

PLOEG STOFFEN • BORAS • LUXAFLEX • SUNWAY • PARADE • BERGOSS • LOOK LINE • GEALUX • SITTING VISION • TRECO • AUPING • MOSER • PULLMAN • LATTOFLEX • EASTBORN • HOFSTEDE • 3-B • TEXELER • INTERSTAR • REHKEMPER



4ST
Auping Auronde
in vefe kleuren en houttinten
Auronde 1000 160/200
met 2 handverstelbare Auping
dwars gespannen spiralen
en 2 polyether matrassen (80/200)

nu 1.795,=

Senioren Comfort Slaapkamer
Uitgevoerd in wit laque met beuken.
Deze ledikanten zijn eenvoudig van elkaar te
schuiven. Zowel in 160 als 180 cm. breed
verkrijgbaar. 160/200
van 2650,= nu 2.395,-

•

Wij bieden u een groot assortiment
senioren ledikanten, bijv. dit

Senioren ledikant
Uitvoering mogelijk in wit, blank eiken
en donker eiken struktuur met
lattenbodem, matras en nachtkastje
l-pers. 90/200 compleet

nu 895,-
Geloogd grenen
slaapkamer
Bestaande uit: geloogd grenen ledikant met

2 nachtkastjes. .Jueverbaar in de maten 140,

160 en 180 breed?

140/200 van 1695,=

nu 995,-

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, half hoogslapers,
stapelbedden en noèk-combinaties.

Uitgevoerd in massief grenen en perfekt
afgewerkt. Honderden mogelijkheden.
Bijvoorbeeld deze Hoekcombinatie.

• Bed ook voor andere mogelijkheden

geschikt. A

• Geen gebruik van schadelijke stoffen.

• Massief grenen constructie.

• Geen zichtbare schroeven.

• Inclusief latt^wdem.

Hoekcombinatie
met trap en hek

nu 1199,-
excl. laden

Uitvoering mogelijk in: gelakt •handefd en geloogd grenen.

Ruimtebesparende
bedden

Vouwbed met lattenbodem en interieurmatras
maat 80/190
van 259,= f1U T 79,=

* Prachtig houten vouwbed. _
vouwbed met massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van voetbeugel,
4 zwenkwïelen en automatisch uitklapbare poten.
Inclusief polyether matras. Maat 80/200

nu 599,=
* Onderschuif-combinatie wit, stalen divanbed met
onder-schuifbed en versterkte spiraal.
van 599,- HU 499,=

* Bedbank uitschuifbaar zowel als éénpersoons- als
2 persoonsbed geschikt, inclusief matras en 2
opbergladen, geheel compleet,
van 1.695,= f1U 1.349,=

* Stapelbed uitgevoerd in gelakt grenen hout of in
wit met lattenbodems 90/200
van 699.= DU 499,=

Ledikant Summertime
Uitgevoerd in structuurzwart met beuken poten

Maat 140/200 cm.

nu 599,-
Ook leverbaar in 160/200 cm,

Bijpassend nachttafeltje ƒ 239.- per stuk

SHOWROOMKASTEN
*Vouwdeurkast, front: houtsoort elzen, 120 cm
breed, 200 cm hoog

van 998- OU 795,=

*Schuifdeurkast, eiken structuur met spiegeldeur
1 00 crn breed, 200 cm hoog

van 945- OU 699,=

*Schuifdeurkast in de kleur alpine-wit, 200 cm
breed, 200 cm hoog

van 1395- HU 695,=

*Draaideurkast in geloogd grenen, inclusief lade
1 00 cm breed, 200 cm hoog

van 2295= HU 1595,=

*Schuifdeurkast in blank grenen, 120 cm breed,
200 cm hoog

van 1435= HU 1250,=

SHOttffiOOMSLAAPKAMERS
*"Zwevend" ledikant in de kleur roomwit met
2 nachttafels. Maat 1 80/200 cm

van 1 995,= DU 1295,=

'Slaapkamer in kersenstructuur met achterwand,
verlichting en 2 nachtkastjes

van 1995,= I1U 995,=

'Slaapkamer in de kleur aubergine, met
achterwand en nachtkastje. Maat: 1 60/200 cm

van 1995,- RU 1295,=

'Geloogd grenen slaapkamer met 2 nachtkastjes.
Maat: 180/200 cm

van 3350= HU 1995,=

'BoxspringcombinatievanJan de Bouvrie.
Bestaande uit 2 boxsprings met hoofdbord, voet-
borden en 2 nachtkastjes. Maat: 180/200 cm

van 8550,= OU 4995,=

SUPERVOORDELIGE

MATRASSEN
Celflex Polyether matras
Soortelijk gewicht 40, ± 14 crn dik met
aan één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.

80/190
70/200
80/200
90/190
90/200
90/210
90/220

I20/!90
130/190
140/200
160/200
180/200

van 259,=
van 289,=
van 299,=
van 299,=

van 339,-
van 369,=
van 389.=
van 419.=
van 479,=
van 559,=
van 639,=

voor l 99,=
voor 229,=
voor 239,=
voor 239,=
voor 249,=
voor 269,=
voor 289,=
voor 319,=
voor 349,=
voor 399,=
voor 459,=
voor 539,=

Perfolatex
schuimrubber matras
Een perfekte matras met een soepele stretch tijk die
aan beide zijden met wol is doorgestikt, Dikte ± 14
cm. 5 jaar garantie

van 659,=
van 659,=
van 749.=
van 749,=
van 959,=

80/190
80/200
90/190
90/200

120/190
140/200 van 1129.=

nu
nu
nu
nu
nu
nu

549,=
549,=
599,=
599,=
799,=
929,=

Combimatras
Combimatras bestaande uit een kern van polyether.
Soortelijk gewicht 44 met aan één zijde <
perfolatex schuimrubber toplaag die afgedekt is met
schapewol. Dikte ± 15 cm. 5 jaar garantie

80/190
80/200
90/190
90/200
90/210

120/190
140/200
160/200

• , i 199,=
van 469.=
van 449,=
van 519,=
van 549,=
van 619,=
van 799,=
van 919,=

voor 339,=
voor 399,=
voor 379,=
voor 449,=
voor 479,=
voor 539,=
voor 699,=
voor 799,=

Ons gehele assortiment bestaat
uit wel 30 soorten, waarbij ook
een groot aantal binnenvering-
en pocketveringmatrassen.
Leverbaar in alle maten.

LEDIKANTEN
I-PERSOONS
Ledikant met 2 laden massief blank
gelakt met lattenbodem 90/200,
van 479,= nu 369,=

Ledikant van MDF, met strakke vormgeving
wit gelakt met lattenbodem en
laden, 90/200 van 499,= "U

Stalen ledikant met versterkte spiraal.
In wit en zwart «,, l OO —
90/200 van 349.= '"

2-PERSOONS
Eigentijds blank gelakt ledikant. Incl. irtO
lattenbodem. 140/200 van 549,= HU 399,=

Wit ledikant 140x200 van 599,= nu 399,=

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 05750-12816



Voor het snel en deskundig
verwijderen van

WESPENNESTEN
bel (05752) 3283, b.g.g. 1356

sterilon
ontsmet in elke situatie

Voor
grotere '

huid-
oppervlakken *

Ontsmet
én

verzorgt

Voor
kleine
wondjeS

ij

in* «J

Sterilon erop... klaar!
Sterilon is N-ofdleveranclef van de Koninklijke Neüertandse E.H.B.O. Vereniging.

Nieuw - Nieuw - Nieuw - Nieuw

De CD van:

* '/oot ons moor Jopen'

* Hollenboer -het busje komt

* Julio Iglesias

* Rock Ballads 4
Binnenkort verwacht:
* Op DRIFT

Lektuur:

* Voetbalmanak '95-'96

" Avenue

* Fancy (Voorheen popfotoj

* vele soorten puzzelboeken

zo'

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

J3 J3 J3

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TÏL. 05752-3566

Verkrijgbaar bij:

• • —^ d rog i ste rij-parfumerie

Ten KATE
Zulphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 05752-2219

sterilon

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

zoniet *
restanten

23 / 24 / 25 & 26 augustus
alleen in onze filialen Vorden -

Terborg - Lichtenvoorde - Zevenaar

De laatste restanten gaan nu
'e deur uit voor,,,

SPAAR DE SUPERCAR
COLLECTION

bij Shell station Groot Jebbink

Bij Shell station Groot Jebbink kunt u sparen v

voor de modelsportauto's uit de Shell Supercar Collection.

Het zijn stuk voor stuk op schaal vervaardigde originele replica's.

U ontvangt bij tedere tankbeurt een gratis Shell Supercar-voucher.

Als u twee vouchers heeft verzameld, kunt u deze met bijbetaling

van slechts ƒ2,95 inwisselen voor een model van een luxe sportauto.

DE UNIEKE SERIE EXCLUSIEVE MODELAUTO'S

FERRARI F40 LAMBORGHINI DIABLO

PORSCHE 9 l l BMW 850 CSI

ASTON MARTIN DB7 JAGUAR XJ 220

LOTUS ELAN MERCEDES 500 SL

Graag tot ziens!
Shell station Groot Jebbink, Rondweg 2, Vorden
tel. 05752 2222

De lessen voor het seizoen 1995-1996
beginnen op zaterdag 16 september in het

Dorpscentrum te Vorden.

Opgave van nieuwe leerlingen is vanaf heden
weer mogelijk voor de instrumenten:

BLOKFLUIT leeftijd ca. 7laar

KEYBOARD 8 jaar

Een beperkt aantal keyboards is voor de
leerlingen van groep 1 te huur via de club.
Toewijzing in volgorde van aanmelding.

LESTIJDEN:

Blokfluft:

9.00- 9.45 groep 2

9.45-1 0.30 groep 1

10.45-1 1,30 groep 3

Keyboard:

9.00- 9.45 groep 3

9.45-1 0.30 groep 2

10.45-1 1.30 groep!

De beginnersgroep Blokfluit wordt verwacht om
9.45 uur; de beginnersgroep Keyboard om

10.45 uur.

OPGAVE en/of INLICHTINGEN bij het bestuur:
P.C. Kramer, Het Hoge 56, tel. 3229

G. Nijenhuis, Vordenseweg 27, tel. 1133
M. Ditzel, de Voornekamp 22, tel. 3312

OPENINGSTIJDEN:
ma. l/m do. van 9,00-17.30 uur: vrij. van 9,00-20,30 uui;
zal. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-uorden bu
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

GEVRAAGD:

ZATERDAGHULP
18a19jaar

Liefst iemand die het autovak in wil.

Autobedrijf POLMAN
Vordenseweg21-23-WARNSVELD

Telefoon 05752-3568

•

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 MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schidersbedri

MES
Leo Westerhof:

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

Telefoon 05752-1208
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LiftbijdeDelle
volgens de Wehme Jeugdtrainers V V Vorden in het nieuw
niet gevaarlijk
Direkteur W. van de Vuurst van be-
jaardencentrum de Wchme bestrijdt
dat de l i f t bij de Delle levensgevaar-
lijk is zoals enkele bewoners twee we-
ken geleden beweerden In Weekblad
Contact. Van de Vuurst: 'Het gaat hier
om een lift die is toegestaan als er niet
meer dan acht woningen gebruik van
maken. Aangezien er op deze plek
slechts zeven woningen staan vol-
doen wij aan deze eis.' Verder is de
Wehme in het bezit van ccn certificaat
van het Nederlandse Liftinslituut. 'De
lift is goedgekeurd en wordt elke zes
maanden opnieuw gecontroleerd.
Meer kunnen wc op dit moment niet
doen.' Wel geeft Van de Vuurst toe dat
het hier gaat om ccn noodlift. 'Een
nieuwe lift kost tussen de 75.000 en
IOO.OOO gulden. De huidige lift - die
eerder gebruikt werd aan de Insulin-
delaan - konden wc echter zo overne-
men. En dan is de keuze snel ge-
maakt.' Van de Vuurst benadrukt dat
de situatie met de totstandkoming van
het Woonzorgcomplex achter de
Wchmc - de schetsen daarvan liggen
al klaar - zal verbeteren. 'Dan zullen
er meer mensen van die l if t gebruik
gaan maken en komt er een nieuwe.
En dat is misschien al in 1997. Tot die
tijd moeten de mensen even geduld
hebben. Ik hoop dan ook dat ze begrip
hebben voor de situatie.1

A.s. zaterdag
worden de
goederen

opgehaald in het
dorp voor de

veiling.

Legt u ook wat klaar?

GENDA
AUGUSTUS:
ledere dag S WOV Open Tafel inde
Wchmc.
Jeu de boulcsbaan bij de Wchme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
27 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie senioren
29 Openingsmiddag,KBO
30 ANBOKIootschietcnbij'tOlde

Lettink
30 Welfare handwerken, Wehme
31 HSV deSnoekbaars,onderlinge

kompetitie jeugd

SEPTEMBER:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wchme.
Jeu de boulcsbaan bij de Wchmc
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

6 ANBOKIootschietenbij'tOlde
Lettink

7 HVG dorp, fietstocht
7 Bcjaardcnkring, Dorpscentrum

12 Gewone soos-middag.KBÖ
13 Welfare handwerken, Wehme
13 ANBOKlootschietenbij'tOldc

Lettink
lóSWOVHobbybeurs,

Dorpscentrum
17 Fietstocht Volksfeest Linde
17 HSV deSnoekbaars, onderlinge

kompetitie
19 NCVB ds. L. Schuurman,Geloof

en politiek
20 HVGdorp,Rcisverslagfam.

Rosse l
20 ANBOKIootschietcnbij ' tOlde

Lettink
21 Bejaardenkring, Dorpsccntrum
21 Toneelavond Volksfeest Linde
22 Vogclschietenengooien,

VolksfeestLinde
23 Volksspclcn en slotbal, Volksfeest

Linde
24 Herfsttoertocht, VRTCdc

Achtkastelcnrijdcrs
24 HSV deSnoekbaars,

Leden wedstrijden Hengelo/
Vorden

26 Euro-LuxGezondhcids-cn
Natuurproducten Hengelo O., dhr.
Smidt,KBO

27 ANBOKlootschictcnbij'tOlde
Lettink

27 Welfare najaarscontactmiddag,
Wehme

De jeugdtrainers van W Vorden werden vorige week in het nieuw gestoken door Lammci's Damesmode,

' - ' - - - . ' , ; ; . 1 ;

ULLETIN y ORDEN
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ERUGBUK
ACHTERHOEK

'Terugblik Achterhoek' is de naam
van een videodocumcnt in twee delen
van 40 minuten, waarin de geschiede-
nis van de Achterhoek treffend is
weergegeven. Aan de hand van
authentieke beelden reist de kijker te-
rug in de tijd. PL en Partners, die dn
document maken, kunnen nog beeld-
materiaal gebruiken van:
- oud materiaal over de popgroep

Normaal en van Boh Foï Toch;
Tweede Wereldoorlog, bombarde-
menten, opbouw en bevrijding;

- de Coöperatieve Stoom Zuivel Fa-
briek Hengelo (Gld):

- Ambachten, Radmaken en Snoad-
maken;

- Noaberschappen;
- Hagelkruisprocessic;
- Rijksweg 12 doorgetrokken naar

Obcrhausen;
- Herberg Radstake;
- alle unieke, nog nooit eerder ver-

toonde beelden

Indien u materiaal hebt en dit beschik-
baar wil t stellen voor dit project, kunt
u contact opnemen met PL en Part-
ners in Doorn, tel. 0343-417088. U
kunt vragen naar Petra Wijnsema of
Peter Loevend ie.

r W.A. Houtman, voor liet
van ccn bergruimte op hei

perceel addinkhof I te Vorden;
- de heer A.G. Gotink, voor het slo-

pen van diverse schuren op het
perceel Lankampwcg 2 te Vorden;

- de Vereniging Natuurmonumen-
ten, voor het slopen van divesc
binnenmuren op het perceel Hack-
fortsclaan 4 te Vorden;

- de heer F.A.J. van Hasscl, voor het
slopen van diverse schoorstecnde-
len op het perceel Dorpsstraat 5 te
Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u op de secretarie bij de
scktor Grondgebied vragen.

ERGUNNINGEN
Op 15 augustus jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:
- de heer C.A. Bosch, voor het bou-

wen van een garage/bergruimte op
ht perceel Het Hoge 23 te Vorden;

- de Vereniging Natuurmonumenten
voor het veranderen van een wo-
ning op hel perceel Hackfortsclaan
4 te Vorden;

- de heer J.F. Gcerken, voor het bou-
wen van een carport op het perceel
Wilhelminalaan 26 te Vorden;

- de heer F.H. Peters, voor het bou-
wen van een carport op het perceel
Wilhelminalaan 26 te Vorden;

- de heer H.M. Jansen en O. Saricam
voor het bouwen van ccn carport
op de percelen de Voornekamp 47
en 49 te Vorden;

- de heer B.H.F. Bokkers, voor het
vernieuwen van een garage en het
vergroten van ccn woning op het
perceel Lankampweg 3 te Vorden;

BEDANKT,
VAN UW GROENTE-, FRUIT-
EN TUINAFVAL IS AL VEEL

SCHONE COMPOST GEMAAKT

GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL
APART

EEN BETER MILIEU BEGINT BH JEZELF •£>

2 jaar en rijiti graas'"''' " H '<'fi

Occasion van de weck
Audi 100 Avant
grijs melal., 106.000 km.

bj.1992 44.000,-

• Aflevering* i n speel k • APK; V VN -keuring • Vol i ,

Bovag-pLitiuiirc • Omruilpranlie • N'üi kunde AulO

• Zomer- of winicrconirolebeurt

• VolvoToipring Service
1 Volvo Ach iiniiLpi.1 Oird

VOLVO

Occasions

Bij Sdiolpoort blijft een Volvo een Volvo.

SCHOTPOORT PERSONENAUTO B,V.
DE STOVEN 21. ZUTPHEN. TEL 05750 - 27222.

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
mTelëfax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag lot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van J3.30 tot J 7.00 uur.

Burgemeestertij.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder D. MuUtertfe-Meulen~
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

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

Gondelvaart
De gondelvaart in Bredevoorl heeft
dil jaar plaats op l , 2, 8 en 9 septem-
ber. Als het donker wordt trekken de
gondels langs het publiek dat plaats
heeft genomen op de grote tr ibune of
langs de kant staat. Elke gondel wordt
afzonderlijk gepresenteerd door mid-
del van muziek en tekst. In de pauze is
er ccn wervelende show van de ven-
deliers van de 50-jarigc s c h u t t e r i j
Wilhelmina uit Bredcvoort. Daarna
trekken de gondels terug en wordt de
avond besloten met ccn grandioos
vuurwerk. Na afloop is er gelegen-
heid om het oude stadje in te gaan om
te genieten van de 'aftcr-gondcl-
vaart'. Op de markt is het druk en ge-
zellig rond de kraampjes. De horeca-
gelegenheden zitten stampvol en in
het 17e ecuwsc Bocrdcri'jkc en in de
Olde Smidse kan met pannefcoeken
eten. Bijzonder mooi is ook de l i c h t -
route langs meer dan honderd verlich-
te tuinen. Dit jaar wordt de gondel-
vaart voor de 28e maal gehouden. In
de loop van de jaren hebben honderd-
duizenden mensen het evenement be-
zocht. De bezoekers komen uit de
hele regio.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Zo cns in ut jaor, zo tegen 'n har f s. komp Willcm Groenendijk en zien
vrouw Ali ons opzuukn. Da's vas pandocr. Net zo goed as dat wi'j in ut
veurjaor un paar dage nao cur too gaot. Dan is ut bi'j eur ummc de poste
op zien mooist. Zee wont in un polder, argcns in Holland waorde dieken
en bannen dan volop in bleuj staot.

Ut was op een van onze eerste vekansics in ut buutcnland da'w cur heb
leem kennen. En elk jaor vinne wi'j ut nao die ticd weer aadug ummc 's
effen weer bi'j te praotn en mekare de wcderwaardughedcn van de afge-
loopn ticd te veteln.

Mccspais komp ze in september maor zee woln now metene nao Zut-
phcn. Daor was un tentoonstelling oavcr kunst uut Kazan. En angczien
zccallebcidc nogal van Kunsten met un grote K hold wol n zee dat zeen.

Natuurluk ginge wi ' j meteurluu met. Neet dat wi ' j now zovölle vcstand
van al d ie kunsten hebt. AtzeonsecnPicassokedozoIndocndenk ik dal
e in de schuure of op de zolder zol belanden. Wi'j vindt daor gewoon
niks an urn nao te kickn. Wi'j vindt maor zodat, zo gauw a' d'r un buuks-
kcn bi ' j mothaaln ummed'rachterte kommen watu t veurstelt, ut allene
maor vcur de maker weerde hef. Ons zegt ut dan niks.

Hoewel d'r uut Kazan bastend mooi grei te zeen was wo'k ut daor toch
neet oavcr hemmen. Ut geet meer oaver Zutphen zelf. Zutphen, un stad
met heel volle monumenten waor ze nogal wat doet ummc de mensen de
stad in te kricgcn. Promotion-teams en winkeliersvereniging be-ïevert
zich umme ut hardste um maor zovol meiigcluk luu van buutcn binnen
cur muren te kricgcn.

Maor we'j wat ze ecrs 's mol doen? Zorgen dat de stad schone is en op-
eruumd. Zorgen dat de hondcdrollcn van de trottoirs bunt.
Wi'j hadn zondag 'n auto in de buurte van de Laorstraofe cparkccrd. In
die siraole leien vcur de deurc van un meubelzaak wel vicf van die grote
drollcn waor de luu ok al met de schoen dcurhen hadn eknaaid.

En neet allcnc in de Laorstraotc, ok in andere steegjes, waor de monu-
menten an ligt, ok daor'volle roctpröttcl en hondcdrollcn. A'j dan un vcr-
gcl ieking maakt met ons eigen darp Vodd'n, dan zut ut t ' r hier toch heel
watbe t tc ruut .

De luu van gemeentewerken hier zorgt t'r altied maor weer vcur dat de
boel schone en kas is. Dat mag bes 's un keer ezeg wodn. Daor mag eur
bes " s u n k c c r u n veere vcur op'n hoed estokn wodn! A'k dan de troep in
zo'n stad zie dan bun'k maor wat b l i ' j da'k in zo'n mooi en schoon darp
wonc, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Lcextman

Diplomazwemmen
Zaterdag 2 september is er voor de
laatste keer in dit zomcrseizocn gele-
genheid een zwcmdiploma te beha-
len. Hel procfzwemmen vindt op
woensdag 30 augustus plaats. Men
kan zich vanaf heden aan de kassa van
het zwembad 'In de Dennen' opge-
ven.. De examens vindt plaats onder
auspiciën van de NRZ nationale Raad
Diplomazwemmen. De mogelijkheid
bestaat om zich nu ook al reeds te la-
ten inschrijven voor de opleidingen
1996. Nadere informatie kan men aan
de kassa van het bad verkrijgen.

Bekerwedstrijd
Sncii speelt op woensdagavond 30
augustus een bckcrwcdstrijd tegen Ei-
bcrgcn. De wedstrijd heeft plaats op
het terrein van voetbalclub Eibcrgen.

r,
*̂ ,, >-.:-!* ffi/;'& '̂ .
J ; • • • • —fc.^? -

"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op 10 oktober veranderen meer dan
2 miljoen telefoonnummers.
Wij hebben een unieke serie originele
wijzigingskaarten. Stel uw relaties snel
op de hoogte van uw nieuwe telefoon-,
fax- en modemnummers.

Wij adviseren u ook over uw andere
handelsdrukwerk.

Modieuze kleding
voor vrouwen
voor op de fiets
Het belangrijkste van kleding is dat
het lekker zit en dal het er goed uit-
ziet. Niks nieuws natuurlijk, om om
zulke kleding te vinden, moetje vaak
wel even zoeken. Helemaal als het om
sportkleding voor vrouwen gaat. Pro-
beer maar een modieuze Reiskleding
te vinden. Dit was jarenlang een groot
probleem. Maar gelukkig is er tegen-
woordig een ruime keuze aan mo-
dieuze fictskleding voor vrouwen.
AGU heeft ccn uitgebreid assorti-
ment. Shirts, hcsjcs en topjes voor in
de zomer en jacks en Icggings voor als
het wat kouder wordt. Net als alle an-
dere sportkleding, moet ook fictskle-
ding ademend en vochtregulerend
zijn. Belangrijk voor het comfort t i j -
dens het fietsen. Het houdt je kleding
droog, zodat je geen last hebt van dat
vervelende klamme gevoel. Maar
fietskleding voor vrouwen moet aan
meer eisen voldoen. Denk er bijvoor-
beeld om datje topje of je hesjc goed
sluit. Dat zit prettiger en ziet er ccn
stuk beter uit . Een zeer gevoelig punt
is de kocrsbroek. Vooral hel zeem
zorgt nog al eens voor problemen.
Neem daarom bij voorkeur een broek
met een voorgevormd zeem. En dan
het l iefst ccn zeem zonder naden, om-
dat die vaak voor de nodige irritatie
zorgen. Fictskleding voor dames is
onder andere te vinden bij B l c u r n i n k
Twecwiclcrs. Zie ook advertentie.

Wedvlucht
DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN

PKV
De PKV Vorden houdt op maandaga-
vond 28 augustus een ledenvergade-
ring in de kleine zaal van 'de Her-
berg'. Tijdens deze vergadering ko-
men onder andere de jongdicrcndag
en de jubileumtentoonstelling van de
PKV aan bod.

Leden van de PV Vorden hebben
deelgenomen aan een wedvlucht van-
af Quirain over een afstand van 263
kilometer . De uitslagen zijn als volgt:
A.A. Jurriens 1 ,4 ,5 ,8 ,9 , 10, 16 en
18; G en H. Bocsvcld 2, 3, 6 en 19;
mevr. Oldcnhiivc 7, 12, 14 en 17;
T.Wessclink 1 1 ; W.Oldcnhavc 13 en
20; C. Bruinsma 15. Tevens werd
deelgenomen aan ccn wedvlucht van-
af Lommei over ccn afstand van 120
kilometer. H icr waren de uitslagen: A.
en A. Winkels i; M. Olyslager 2, 8,
10,11,12en 17;T. Wesselink3,15en
20; C. Bruinsma 4,7, 14,16,18 en 19;
H. Stokkink 5; mevr. Oldcnhavc 6; H.
Eykc lkamp9enD.Got ink 13.



Optocht van praalwagens zaterdag 26 augustus om 2 uur
Ter gelegenheid van de jaarlijkse Oranjefeestweek van zaterdag 19

t/m zaterdag 26 augustus 1995 te VIERAKKER-WICHMOND

Donderdag 24 augustus
19.30 uur: Feestavond voor de bejaarden in het Ludgerusgebouw. Deze avond zal voor U optreden

het duo Aalt van de Scharpenbarg en Jaan uut de Moaten, dat zo succesvol is in mooie
voordrachten en zang in de eigen streektaal.
Deze avond wordt georganiseerd door het bestuur van de bejaardensoos en is toeganke-
lijk voor iedereen die 60 jaar of ouder is en een binding hebben met Vierakker-Wich-
mond. Het bestuur wenst U allen een fijn Oranjefeest en een gezellige feestavond.

Bestuur bejaardensoos.

Vrij dag 25 augustus
13,00 uur: Samenkomst op het schoolplein, Dorpsstraat. Graag met alle kinderen met hun ouders.

Vanaf het schoolplein een ballonnenoptochl naar het feestterrein. Direct na aankomst
op het feestterrein worden de ballonnen de lucht ingelaten (ballonnenwedstrijd).
Daarna opening door de voorzitter.

13,30 uur; Verschillende kinderspelen met tractatie, deelname ook opengesteld voor kinderen die
lagere scholen in andere plaatsen bezoeken. Na de kinderspelen van ca. 14.30-17.00
uur, gratis entree draaimolen voor de kinderen beneden de 13 jaar.

13.30 uur: Kegelen voor dames en heren van elke leeftijd, inleg f 2,-. Schieten vrije baan, inleg
f 2,50.

14,30 uur: Ringsteken per dogkar voor de dames vanaf 12 jaar, inleg f 2,-.
14.30 uur: Trekkersleeën voor dames en heren, inleg f 2,-.
15.30 uur: NIEUW in het programma, polsstokspringen voor ingezetenen van Vicrakkcr-Wich-

mond op het feestterrein voor zowel dames als heren. De winnaars zijn een jaar lang
kampioen van Vierakker-Wichmond, inleggeld f 2,50.

16.30 uur: Wedstrijden voor schoolverlaters.
20.00 uur; Ouderwetse gezellige dansavond waar om verzocht is met medewerking van dans- en

showorkesl Reflcction.
Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 26 augustus
14.00 uur. Grote feestelijke optocht m.m.v. DIVERSE MUZIEKKORPSEN. Speciale beoorde-

ling praalwagens door deskundige jury.
15.00uur: Vaandelhulde aan het koningspaar met medewerking van Jubal en de vendeliers uit

Baak op het feestterrein.
17.00 uur: Uitslag en uitreiking van de prijzen voor deelnemers versierde wagens en ̂ fcrsc wed-

strijden.
20.00 uun Dansen in de tent met dans- en showorkest Reflection.

Toegang onder voorbehoud.

Na de optocht vanaf ca. 15.00 tot 17.00 uur: middag-matinee onder leiding van toporkes^Leflection
in de feesttent. De toegang hiervoor is gratis.

Zondag 27 augustus
Jeugdspeldag en Oranjeloop S V Sociï
ORANJELOOP

5 km start om 12.00 uur op het S.V. Sociï-complex.
10 km start om 10.45 uur op het S.V Sociï-complex.
De kosten zijn f 3,50 voor de 5 km en f 4,50 voor de l O km.

JEUGDSPELDAG
De Jeugdspeldag zal dit jaar plaatsvinden in een geheel nieuwe opzet. De spelen beginnen on:
uur. Alle jeugd uit Vierakker-Wichmond e.o. in de leeftijd van ca. 6 t/m 15 jaar wordt vriendelijk
verzocht hieraan deel te nemen.
Ook het traditionele penalty-schieten op de Sociï-keeper s en punlenschieten voor een taart houden wij
in ere, deze beginnen ca. 13.00 uur.
Na afloop is er voor alle kinderen een verrassing.

Jeugdcommissie SV Socii'.

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 verbete-
ren door nog meer aandacht te besteden aan het gemeentelijk groen en de kerken.

Iedereen is nu al in de weer, om u in de feestweek iets moois te laten zien. Dus verwachten we u, in de
feestweek van 19 t/m 27 augustus, om een kijkje te komen nemen in ons prachtig verlichte dorp,
waar sfeervolle verlichte tuinen en gebouwen een sprookjesachtige aanblik bieden.
Tot ziens en een prettig Oranjefeest gewenst!

DeTuinverlichtingscommissie.

ADVE -N KOST GE D
NI ADVE :N

KOS1 ME

Dansen op het Oranjefeest
Wichmond- Vierakker
Vrijdag 2&n zaterdag 26 augustus
in de grote danstcnt (900 vierkante meter oppervlakte)

Vrijdag 25 augustus
om 20.00 uur ouderwetse, gezell ige dansavond m.m.v.
Dans- en Showorkest Rcflcction

Zaterdag 26 augustus

«.s?

dansen met muziek v tui Dans-en
Showorkest Rcflcction

Zaterdagmiddag na de optocht GRATIS
DANSEN tot 17.00 uur.

Zaterdagavond vanaf 20.00 uur.

Toegang voorbehouden.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS

CONTACT
het échte plaatselijke

weekblad
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