
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. — Nieuwstad 12 — Postbus 22 — 7250 AA Vorden — Telefoon 05752-1404
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 17 juli 1986
48e jaargang nr. 16

LidN.N.P.
Losse mm-prijs 35 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden

betaald, worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

Vorden in teken van
braderie en kermis

naren die door weer en wind fietsen
om met de bakfiets oud papier op te
halen.
Na afloop van de race volgt er in "De
Herberg" de prijsuitreiking. In ieder
geval krijgen alle deelnemers een her-
innering aan deze bakfietsenrace aan-
geboden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Bakfietsenrace belooft zaterdag flink spektakelstuk te worden
34 teams aan de start
Vorden staat deze week gedurende drie dagen in het teken van kermis
en braderie. De kermis wordt vanaf donderdag 17 juli tot en met za-
terdag 19 juli op het marktplein gehouden. Donderdag vind er 's mid-
dags en 's avonds een groots opgezette braderie plaats. Een braderie
waar ditmaal de oude ambachten zullen ontbreken. De plaatselijke
VW heeft hier een duidelijke mening over. Gerrit van Zeeburg, één
der organisatoren: 'Momenteel heeft by'na iedere plaats die een bra-
derie organiseert voor het publiek wat oude ambachten te bieden. De
ervaring heeft ons geleerd dat dit geen extra publiek oplevert. De
mensen kennen het al. Bovendien is het voor ons als VW een kostba-
re affaire. Vandaar dat we het dit jaar in andere attrakties gezocht
hebben'.

Zo zullen donderdagavond tegen zes-
sen enkele leden van de Nederlandse
Bergsportvereniging de toren van de
N.H.Kerk gaan beklimmen. Tegen
achten zal dit ongetwijfeld spekta-
culair gebeuren worden herhaald.
Ook bij minder goed weer zal de toren
beklommem worden. Iemand die als
hobby de bergsport beoefend zal zich
ongetwijfeld onder alle weersomstan-
digheden aan het touw thuisvoelen!
's Avonds worden er ter hoogte
van de bekende kastanjebomen in
het dorp wedstrijden gehouden voor
radiogafisch bestuurde autootjes.
Een groep van ca. tien personen
zal dan trachten elkaar de loef
af te steken. Deze middag kan men te-
vens kennis nemen van een 'ultra-
light-vliegtuig', een soort één-per-
soons 'vlieg-monster' die komende
vanaf Teuge een paar maal over zal
vliegen.
Aan de braderie zullen ca. 55 midden-
standers, verenigingen meedoen. Het
VVV-bestuur is zeer verheugd over de
medewerking van de plaatselijke win-
keliers. 'In het verleden is de belang-
stelling weieens minder geweest. Ik
moet zeggen dat men er zich goed van
bewust is dat de vakantieganger wat
geboden moet worden'. De organisa-

tie heeft er bij de inschrijving op toe-
gezien dat er geen 'doublures' op de
braderie zullen zijn.
Tijdens deze braderie zal 's avonds in
de grote zaal van 'De Herberg' de Vo-
lendamse formatie 'Spring en Mari-
belle' een optreden verzorgen. In
hotel Bakker en in 't Pantoffeltje is er
die avond stemmingsmuziek.
Zaterdagmorgen is er achter de Am-
ro-bank een speciale Kinderbraderie.
Bij 'De Herberg' is er die avond een
groot Openlucht- en zaalfestijn. Er
zullen daar rodeo-kampioenschappen
op een mechanische stier worden ge-
houden. Medewerking zal worden
verleend door het orkest 'New Four'.
In 't Pantoffeltje is er zaterdagavond
een dansavond met het orkest
'Wheels'.

Bakfietsenrace
In Vorden kan men zaterdagavond
voor de allereerste keer kennis
maken met een sport die zo lang-
zamerhand de regio aan het vero-
veren is. Namens de VW heeft
Willem Oldenhave zaterdagavond de
organisatie in handen van de derde
competitiewedstrijd van de A.B.O.
(Achterhoekse Bakfiets Organisatie).

Deze A.B.O. organiseert dit seizoen
de nationale kampioenschappen die
uit negen wedstrijden bestaan. Inmid-
dels is er een race geweest in Lobith
waarbij "De Boggelaar" uit Warnsveld
als winnaar uit de bus kwam. In Zel-
hem eindigde de plaatselijke favoriet
de Meene l op de eerste plaats.
In Vorden komen zaterdagavond 34
teams aan de start, te weten 24 wed-
strijdteams en tien plaatselijke teams.
Dit betekent een rekord-inschrijving.
Van de coureurs zal derhalve heel wat
gevergd worden.
Het parcours is rondom het plantsoen
in de kom van het dorp. Via de Roton-
de, de weg over tot aan het Dorpscen-.
trum, rondom de zuil en vervolgens
voor de Ned. Hervormde kerk langs.
Een parcours met een aaneenschake-
ling van bochten. De teams worden
ondergebracht in poules van vijf of-zes
(De jury moet zich hierover nog nader
beraden).
De nummers één en twee plaatsen
zich rMj^streeks voor de kwartfinale.
Voor l^bvergebleven teams bestaat
nog een mogelijkheid om zich via de
herkansing te plaatsen.
Uiteindelijk zullen de acht ploegen
voor de finale over blijven. De wed-
strijdeidfcjren 7 minuten en 2 ronden.
MomSBRel ziet de kop van het klasse-
ment er als volgt uit: 1. de Meene uit
Zelhem; 2. Boggelaar uit Warnsveld;
3. Racekuukens uit Hengelo; 4. Wie-
lerhuis Eskes uit Baak; 5. Scheffer 2
uit Halle.
De puntentelling is gelijk aan die bij
Grand Prix, dat wil zeggen nummer
één 15 punten; nummer twee 12 pun-
ten etc. De ploegen zullen zaterdaga-
vond door twee unieke bakfietsen-
rijders uit Vorden aan het publiek
worden voorgesteld. Wie kent hier
ter plaatse Antoon Steenbreker en
Johan Stapper niet? Twee Vorde-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Tijdelijke verkeersmaatregelen
A. In verband met de openstelling van
de tuinen van het landgoed "De
Wiersse" zal de Wiersserallee op 20 en
21 juli a.s. voor alle verkeer behalve
voetgangers zijn afgesloten. Op ge-
noemde data geldt tevens een par-
keerverbod voor beide zijden van de
Brandenborchweg, enwel voor het ge-
deelte gelegen tussen de Ruurloseweg
en de spoorbaan;
B. In de periode 25 tot en met 27 juli
a.s. zal een gedeelte van de Eikenlaan
in Kranenburg vanaf café Schoenaker
tot aan de Banenkamp worden afge-
sloten voor alle verkeer behalve voor
voetgangers en aanwonenden. Dit ten
behoeve van de (bepakte) motorrij-
ders die deelnemen aan het Achtka-
stelenweekend, georganiseerd door
de VAMC "De Graafschaprijders" en
die op een terreintje, gelegen in de on-
middellijke nabijheid van de Eiken-
laan aldaar kamperen;
C. Op zaterdag 2 augustus a.s. zal tus-
sen OS.OOen 18.00 uur een kunstmarkt
worden gehouden. Derhalve zal een
inrijverbod worden ingesteld voor alle
motorvoertuigen voor de inrijlaan
naar het gemeentehuis, enwel vanaf
de Horsterkamp tot de Schuttestraat.
D. In verband met de te houden ker-
mis zal de weekmarkt op vrijdag 18 juli
a.s. NIET worden gehouden op het
Kerkplein, doch op de parkeerplaats
voor Hotel Bakker.
Derhalve zal het gedeelte van de Insu-

lindelaan vanaf de Dorpsstraat tot aan
Litorama en het gedeelte van de Kerk-
straat vanaf de Dorpsschool tot aan de
Insulindelaan worden afgesloten voor
alle verkeer, behoudens voetgangers.
Deze tijdelijke verkeersmaatregel
geldt van 07.00 tot 13.00 uur.

3. Subsidie woningverbetering
Er is voor dit jaar nog steeds geld be-
schikbaar voor het verbeteren van
door eigenaren bewoonde woningen,
e.e.a. binnen het kader van de subsi-
dieverordening stads- en dorpsver-
nieuwing. Aanvragen om een dergelij-
ke bijdrage moeten echter vóór l sep-
tember a.s. worden ingediend. Het
verdient aanbeveling daar niet te lang
meer mee te wachten.

Nadere informatie over de onderde-
len, welke voor subsidie in aanmer-
king komen, de hoogte van de bijdra-
gen en de wijze van indiening van de
aanvragen kan worden verkregen bij
Bureau Gemeentewerken, tel. 2323,
tst. 37.

2. Glascontainers
Begin vorige maand zijn in het dorp
Vorden op vijf lokaties nieuwe glas-
containers geplaatst, enwel door de
Fa. Grobben uit Almelo. Dit als uit-
vloeisel van een vijfjarige overeen-
komst tusen dat bedrijf en de elf ge-
meenten van het Gewest Midden-IJs-
sel.

Deze containers hebben een inhoud
van elk 3000 liter en zijn voorzien van
een afsluiter van rubber, welke geluid-
dempend werkt, wanneer het glas in
de container uiteenspat. Deze contai-
ners zijn geplaatst bij: café Schoena-
ker, supermarkt Prijsslag, vinotheek
Smit, supermarkt Veenendaal en su-
permarkt Cornelis.
Afgelopen jaar werd er voor een to-
taalhoeveelheid van 115.400 kg gede-
poneerd. Dat was ca. 10.000 kg minder
dan het jaar daarvoor.

Het gemeentebestuur dringt er op aan
om het afvalglas in genoemde contai-
ners te deponeren. Op deze wijze kun-
nen de stortkosten van huisvuil in Lo-
chem worden beperkt en voorts wordt
een bijdrage geleverd aan de schei-
ding van het vuil aan de bron, hetgeen
uit milieuhygiënisch oogpunt een
goede zaak is.
In het kader van het nieuwe vooront-
werp-provinciaal Afvalstoffenplan
van de provincie Gelderland wordt er
op aangedrongen het huisvuil te be-
perken, waarbij wordt gedacht aan
o.m. het gebruik van glascontainers,
het composteren van tuinafval en het
inleveren van chemisch afval, dat in
huishoudens is gebruikt. Voor dat
laatste kunt u terecht op de gemeente-
werkplaats aan de Zutphenseweg 50a
te Vorden, enwel op de eerste en der-
de maandag van de maand tussen
16.00 en 17.00 uur.

Vordens
huisvrouwenorkest
Voor een overvolle zaal gaf het Vor-
dens Huisvrouwenorkest een leuke
avond als afsluiting van het seizoen.

De avond die speciaal gegeven werd
voor ouderen, maar buiten verwach-
ting was de belangstelling van iedere
leeftijd.

De voorzitster opende de avond en
heette ook de heer Tijdink welkom,
die vanwege de vakantie van de accor-
deonisten, de muziekale ondersteu-
ning voor zijn rekening nam. Het ge-
heel stond onder leiding van de heer
Hilferink.

Iedereen kon van harte meezingen
met de bekende melodieën. Tussen-
door maakte tante Zus met haar leu-
ke humor de lachspieren danig los.

De avond werd besloten met het tra-
ditionele Vordens Volkslied, die door
de dames en aanwezigen uit volle
borst werd meegezonagK

Na iedereen bedankt te hebben voor
hun komst, deelde de voorzitster mee
dat 25 oktober een contactavond zal
plaatsvinden in het Dorpscentrum,
met andere huisvrouv^fcprkesten en
Egelander kapel „de AcIRastelendar-
pers".

Het was een succesvolle avond, die
zeker voor herhaling vatbaar is.

Twee jaar bezig
met bouwen van boot
Ruim twee jaar is Berend Bosvelt uit
Warnsveld samen met zijn neefGerrit
Huetink uit Vorden bezig geweest
met het maken van een motorjacht.
Berend Bosvelt had een gedeeltelijk
casco gekocht en bouwde hier een
paar meter bijaan. Dit gebeurde bij de
familie W. Huetink aan de Oude Zut-
phenseweg te Vorden.
Woensdagavond was het zover dat de
boot met een speciale container van
een campinghouder uit Olburgen
werd opehaald om vervolgens in de
IJssel "gedropt" te worden. De totale
lengte van de boot bedraagt 9 meter
en 30 cm.

Vordense natuur
De VW heeft dit jaar voor het eerst
enkele avonden georganiseerd waar-
bij de Vordense natuur en het wild dat
in deze omgeving leeft, zal worden be-
sproken. De heer J. Brinkman die de-
ze avonden in de salon van camping
Wientjesvoort verzorgt kon de eerste
keer circa 80 belangstellenden wel-
kom heten. Op 30 juli zal de volgende
lezing over natuur en wild worden ge-
houden.
De avondwandeling onder leiding van
Gosse Terpstra op het landgoed "Den
Bramel" mocht zich eveneens in een
goede belangstelling verheugen. De-
ze avondwandeling heeft als motto:
"Kent Uw bomen".

A.s. zondag in de Dorpskerk
In de morgendienst van komende
zondag vervolgen we het verhaal van
Simson. Wij hoorden hoe zijn ouders
hem aan God wijdden, om een begin
te maken met de bevrijding van Israël
van de Filistijnen. Hoe dat in z'n
werk gaat kunnen we lezen in Richte-
ren 14, een prachtig volksverhaal,
waarbij je als 'fatsoenlijke' mensen je
ogen uitwrijft. In elk geval komt Sim-
son er veel te laat achter dat het le-
vensgevaarlijk is om met de vijand te
heulen.
Het is zoals hij in z'n eigen raadsel
zegt: Gods Woord is zoeter dan ho-
ning. God blijft op zoek naar mensen
die niet de held uithangen en hun ei-
gen wensen voorop stellen. Het is niet
voldoende om principes te hebben; je
moet ze ook naleven.
Psalm van de zondag is Psalm 48.

Open-lucht dienst
Op zondagavond 20 juli, wordt een
Open-lucht dienst georganiseerd
op het grasveldje achter de Gerefor-
meerde kerk. In deze dienst, die is
voorbereid door leden van de inter-
kerkelijke en hervormde jeugddienst-
commissie, zal voorgaan onze Vor-
dense predikant, ds. K.H .W. Klaas-
sens.
Thomas Rave uit Winterswijk zal mu-
zikale medewerking verlenen. Hij be-
geleidt zichelf met een gitaar. —
Bij de voorbespreking kwam de vraag
naar voren: "Geloven" en "Van het le-
ven genieten" past dat bij elkaar. Vro-
me mensen worden al gauw als duf af-
geschilderd. De bijbel leert ons ech-
ter dat het tegendeel waar is. Een be-
kend voorbeeld is Job die ontzag voor
God had, maar genoot van zijn rijk-
dom, feesten e.d. Toen hij zijn rijkdom
verloor bleef hij op God vertrouwen.
De liederen die we gaan zingen wor-

den begeleid door het koperensemble
van Sursum Corda.

Wilt u s.v.p. een (klap)stoel meene-
men. Bij slecht weer wordt deze dienst
in de Gereformeerde kerk gehouden.
Na afloop van de dienst is er koffie.
Tot zondag 20 juli.

GEBOREN: Michiel van Dorsten.
ONDERTROUWD: G.W.H. Waarle
en H.B. Eggink; A.H. Bargeman en J.
Nijhof; G.W. Esselink en J.H. Twil-
haar.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
/atcrdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 20juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. 19.00 uur Openluchtdienst achter de
Gereformeerde kerk. Ds. Klaassens
m.m.v. Jongeren en Sursum Corda.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 20 juli 10.00 uur drs. J.L. Postu-
mus, Urk. 19.00 uur Openluchtdienst, ds.
Klaassens.

WEEKENDDIENST HUISARTS
19 en 20 jul i dr. Vaneker, tel. 2432.
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.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 19juli 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Warringa. Tel. 1277.
Tevens de gehele week van 19.00 tot 07.00
uur avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
19 en 20 juli W.A. Houtman, Vorden. Tel.
05752-2253. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon Mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mftl. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

BRAND MELDING
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Voor al uw planten, bloemen
UW Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden. Tel. 1508. \>

Ook zijn wij donderdag aanwezig op de
braderie met

UNIEKE AANBIEDINGEN

,

l.v.m. de Kermis
is de markt

verplaatst naar de
parkeerplaats van

Hotel Bakker.

DE VALEWEIDE

Gemengd
vakantieboeket
nu voor

Potchrysant
Volop perkplanten.

4,25

2.95

Komt U op de braderie ons

rozijnen waddenbrood
proeven.

Echte bakker:

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

bméndseti
Zutphenseweg 1 5 - Vorden - Tel. 1261

HET JUISTE ADRES
VOOR AL UW
INMAAKARTIKELEN

WECK l N M AAKGLAZEN
Door de unieke vormgeving van de
pot met verdiepte deksel kunt u de-
ze tot de rand vullen en stapelen.

vanaf

LEIFHEIT
IN M AAKGLAZEN
vanaf:

NAHRAHT INMAAKKETEL
Zwaar geëmailleerde uitvoering met
roestvrijstalen stootrand. Royale in-
houd. Kunststof deksel.

Vakantie? Lekker eten en tóch
makkelijk én voordelig voor moeder.

Eigengemaakt bami en nasi, even
opwarmen en klaar. Met babi-pangang

erbij overheerlijk.
Deze week EXTRA VOORDELIG.

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

BJefstllk ongewoon lekker 250 gr 6,25

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

DO - VRIJ - ZAT.

Bretons gehakt 1 kg 7,95

Karbonades 5 halen 4 betalen

Slavinken

per stuk 1,—

ELKE WEEK VOORDEEL

urr EIGEN
WORSTMAKERU MARKT

Maandag - dinsdag

Fijne verse worst 1 küo 6,95

Grove verse worst 1 k,io 9,90

Runder verse worst 1 küo 11,50
Speklappen

1 kilo

7,25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

AANBIEDING H.o.h. gehakt

6,95
Rundergehakt

1 kiio 9,90

Gekruid gehakt

1 kilo 7,95

100 gram 1,15

HAMLAPPEN

Bami + Nasi 1
Babi pangang 500 gram

Broodje grillworst
Broodje shoarma

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Droogte is voor niemand meer een probleem,
naar de Lindese smid, daar moet U heen

voor:
- pompen van klein tot groot
- Bronnen, vakkundig gepulsd
- Slangen, sproeiers en toebehoren
- Ontijzering en ontharders
Bel 6730 of 6480.

H J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden.

De Zutphense jugrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink. • • ••
oo opticien
Zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

Tijdens de braderie

alle sierraden

halve prijs
BAZAR
SUETERS
Dorpsstraat 15
Vorden
Telefoon 05752-3566

Jan Jans
schoolagenda
van 8,95

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Opde secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf vrij-
dag 18 juli a.s. op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur een aantal verzoeken om een
vergunning ingevolge de Hinderwet ter visie, enwel ge-
durende de periode van één maand.
Genoemde verzoeken kunnen ook worden ingezien bui-
ten de werkuren, enwel uitsluitend in het Dorpscentrum
te Vorden, enwel tussen 18.00 en 21.00 uur. l n verband
met de vakantie is het Dorpscentrum gesloten tot en
met 1 augustus a.s.

Het betreft de navolgende verzoeken om vergunning:
1. dhr. M. Komegoor, Galgengoorweg 17, 7251 KD

Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van de
inrichting met een open stalen mestsilo aldaar, da-
tum verzoek 16 juni 1986;

2. dhr. J.W. Loman, Galgengoorweg 5, 7251 JC Vor-
den een een vergunning tot het uitbreiden van de in-
richting met een open mestsilo aldaar, datum ver-
zoek 20 juni 1986;

3. dhr. E.J. ter Maten, Zutphenseweg 92, 7251 DR
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
de inrichting met een open houten mestsilo aldaar,
datum verzoek 5 juni 1986;

4. dhr.A.F.Meijerink, Spalstraat47,7255AB Hengelo
Gld. om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres in-
richting Hoge Slagdijk 2 te Vorden, datum verzoek
23 mei 1986;

5. dhr. R. Mennink, Galgengoorweg 19, 7251 KD Vor-
den, om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een agrarisch bedrijf inclusief
een open stalen mestsilo aldaar, datum verzoek 26
mei 1986;

6. dhr. W.J. Kornegoor, Hoekendaalseweg 4, 7251
RM Vorden, om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf
aldaar, datum verzoek 23 mei 1986 en

7. dhr. EJ. Hukker, de Horst 2, 7251 PT Vorden, om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf aldaar, datum
verzoek 1 6 mei 1 986.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-vergunning tegelijkertijd
met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

De strekking van de ontwerp-beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de beschikking opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorko-
ming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten
die inrichting.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende één maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 11 augustus 1986. U gelie-
ve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Datum 17 juli 1986.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, P. de Vries, loco.
De burgemeester, J.F. Geerken, loco.



Dankbaar en zeer gelukkig zijn
wij met de geboorte van onze
dochter

FEMKE ELISABEHT MARIA

Wij noemen haar

FEMKE
Zusje van Linda

Ans Huntink-Eggink
Henk Huntink.

12 juli 1986.
7251 WLVorden
Hoetinkhof 31.

Heel hartelijk dank voor alle fe-
licitaties, cadeaus en bloemen
die we bij ons40-jarig huwelijk
mochten ontvangen. Het was
voor ons een fijne dag. Dank u
wel allemaal.

D.BREUKINK

A. BREUKINK-

OORTGIESEN

Margrietlaan 18
7251AVVorden

Hartelijk dank aan allen die, op
welke wijze dart ook, ons 40-
jarig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

J.H. HILFERINK

A.W.HILFERINK-

MENGERS

De Boonk 39
7251 BTVorden

Tijdens de
bouwva k va kant i e is

onze winkel alleen de
eerste week van
12 t/m 19 juli
GESLOTEN

Voor glasschade kunt u
bellen tussen 9 en 10

uur tel. 1567.

Schildersbedrijf/
Verfhandel

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden

De tuinen van de
WIERSSE, VORDEN

opengesteld op
zondag en maandag

20 en 21 JULI
Entree f 4,- p.p.
Gratis parkeren.

Te koop: blank beuken slaap-
kamerameublement +
kaptafel en 2 deurs linnen-
kast en een eiken eethoek-
tafel. Alles 1 jaar oud.
Tel. 2960.

WOONRUIMTE
gezocht voor één persoon (evt.
met warme maaltijd) in Vorden
of omgeving.
Brieven onder nummer 16-1
Bureau Contact, Vorden.

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen

KONSTRUKTIE
BEREKENINGEN

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Wij hebben iedere dag lekke-
re gezonde verse boeren-
karnemelk voor u. Helpt
goed voor de dorst en is niet
duur.
Boter- en kaasboerderij
IBINK, Armanssteeg 1, Ruurlo
Tel. 05735-1796.
Aan de weg Ruurlo-Lichten-
voorde.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

' 24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel..05750-15410

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Op 23 juli hoop ik 80 jaar te worden.
Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 tot
22.00 uur in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34,
Vorden.

A. NIJENHUIS-ZWEVERINK

„ 't H oogevonder"
Wi/denborchseweg 34
7251KJ Vorden.

Met St. Jacob hoop ik 80 jaar te worden.
Gelegenheid tot feliciteren zaterdag 26 juli
vanaf 16.00 uur tot 17.30 uur in zaal
De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

MEJ. M.H. VRIEZEN

Pastorie weg 19, Vorden

Woensdag 10 september is er weer de
jaarlijkse

Dit jaar een wel heel bijzondere omdat het
voor de 25e keer is! Een ieder die ooit
mee is geweest mag deze jubileumtocht
beslist niet missen!

En omdat het feest is (en dat zult u nog
wel merken) is er voor ieders smaak iets.
We gaan nl. met de bus naar Giethoorn en
daarna voor de liefhebbers een rondvaart.

Uiteraard 's morgens gezellig
koffiedrinken met iets lekkers en
's middags een heerlijke koffietafel en
daarna... zo lang verwacht met de bus
verder naar Urk.
's Middags gezellig een borreltje drinken
en als sluitstuk een feestelijk diner in
Vorden.

Deze dag kost alles inclusief 55,- p.p.

Opgave bij:

Fa. Kluvers, tel. 1318
Fa. Helmink, tel. 1514
Fa. Hassink, tel. 1332

Namens de begeleiders:
G. Remmers
G.W. Eijerkamp.

LEKKER
ZOMER!

DUS TUD VOOR

MEPALSERVIES
Voor kampeerders en andere praktisch-
huishouden-mensen. Erg mooi van vorm en
onbreekbaar.

CAMPING GAS
Verstandige kampeerders kopen het nu al bij
Barendsen, zodat ze onderweg en in de
kamping gas genoeg hebben.

Zutphenseweg 1 5 - Vorden - tel. 05752-1261

WEGENS

V A K A N T I E

GESLOTEN
VAN 21 JULI T/M 4 AUGUSTUS

BANKET BAKKERIJ

W I E K A R T
Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 05752-1750

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 28 juli t/m 15 augustus.

Schoen makerij

A.L. VISSER
Raadhuisstraat 18, Vorden. Tel. 1849

Op onze kinderafdeling
Sweatshirts - blouses 4O% korting
Pantalons 50% korting
Jacks 60% korting
(alles vanaf maat 92)

Komt U
maar

Parkeren voor de deur.

mode
burg. galleestraat 3 - vorden - tel. 1381

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-

de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-

en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Zaterdagavond: toporkest

Wheels
Al gereserveerd?

Noteert u even:
Zondag 28 september

unieke grote bruidsbeurs.

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner. J

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordel h

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bi| U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie nieu
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon C57 54-517

VAKANTIE AANBIEDING

VRUCHTEN-
VLAAfTJES
"!' 't winkeltje m vers brood en banket

Braderie-stunt
«

Ook wij staan 1 7 juli op de braderie
in Vorden en naast een
modellenpresentatie van 19.30 tot
20.30 uur zijn er de volgende
voordeeltjes te behalen.

Spijkerborstels 1 , —
Fïxif-schuim
zéér stevig van 8,50 voor 6,75
High-hair lak
500 ml. van 16,75 voor 11,25
300 ml. van 1 1 ,25 voor 8,25
150 ml. van 8, — voor 6,50
High-hair wét-gel
van 8,50 voor 7, --

Salon voor dames en heren
Zutphenseweg 21, Vorden, tel. 05752-1215

Burgemeester Galleestraat 22

Te koop: alle soorten kool
en preiplanten, selderie,
peterselie, bieslook, sla,
andijvie en knolraap plan-
ten en kleurdwerg konijn-
tjes.
D. KLEIN GELTINK
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Te koop: Zundapp. z.g.a.n.
'82 sprinter.
Tel. 05754-21 6, na 18.00 uur.

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Donderdag 17 juli braderie in Vorden
natuurlijk doen wij ook weer mee.
En als extra hebben wij het Keurslager
jubileum worstje, want 1 7 juli is de
dag dat de keurslagers 40 jaar be-
staan. Proef het dus op de braderie,
mocht het u best smaken profiteer dan
van onze aanbieding van de week
5 worstjes halen 4 betalen

Ook willen wij het u dit weekend eens
makkelijk maken met diverse kant-klare gehaktsoortënJ
hebt de keuze uit: civapcici gehakt,
bretons gehakt, boeren gehakt,
kerry gehakt, champignon gehakt
per 500 gram gehakt

D i
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 VORDEN - TEL 1321

advocaat en procureur
Houdt m.i.v. heden kantoor
aan het adres:

Het Jebbink 12
7251 BL Vorden
Postbus 119, 7250 AC Vorden
Telefoon 05752-2101

VAKANTIE
van 19 t/m 26 juli

Voor dringende gevallen kunt u ons

bellen. Uw klachten worden dan

opgenomen en wordt u zo snel

mogelijk geholpen.

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden -Tel. 1656 - Het Hoge 20

Schooltassen

Geheel leer
nu voor 59,-
OP = OP
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - tel. 05752-1342

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vnj, zat, 1 7 , 1 s, 19 juii

Twee kroppen

zware
sla

0,95
DINSDAG

22 juli
geschrapte
worteltjes
500 gram

0,95

WOENSDAG

23 juli
tuinbonen

2 kilo
1,50

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN



Radikale Modecentrum

>

zomeropruimmg
Ruurlo

HERENAFDELING
KoStUUmS nu v a

(Colberts nu
Pantalons nu v.a.
Ruitbroeken nu v a
Overhemden nu

nu v.a.

PullOVerS nu v.a.

249,
69,- - 98,

39,
69,

24,50 - 39,
85,

59,- Polo's 35,
Restanten Emanuëlle
NU RADIKAAL AFGEPRIJSD
Broeken van 129,- nu 45,
BlOUSeS van 89,- nu 29,

Truien van 129,-nu 49,
Witte sweatshirts
mt. 128-176 van 39,- en 45,- nu 15,-

DAMESAFDELING
Japonnen nu v.a.
Rokken nu v.a.
Pantalons nu v.a.
Pullovers nu v.a.
BlOUSeS nu v.a.

Topjes
nu v.a.

nu 5.--10,-

49,-
39,-
25,-
15,-
25,-
49,-

-15,-
voorWashandjes 4

Handdoeken 5,95
Theedoeken 4,95 Badd

10,—

12,50

KINDERAFDELING
Jacks v a
Broeken v a
Sweatshirts v a
Barb.-Farber, Pointer, Locker, Spetter.

49,
19.
15,

LINGERIEAFDELING
Ms. slips, Ms. hemdjes 2 st 5,—
Jongensslips 2 stuks 5,—
Herenslips 3 stuks 17,50
Damesslips 3 stuks 10,—
Beha's v.a. 5,—

Op alle niet afgeprijsd

ondergoed, beha's, corsetterie

en huishoudgoed 10% KORTING
ZIE ONZE OPRUIMINGSETALAGE'S

Wij zijn een regionaal wer-
kende moderne bank met een
sterke positie in de dienstver-
lening aan de partikuliere
sektor.

Het balanstotaal bedraagt
meer dan l miljard gulden, er
zijn ruim 420 medewerk(st)ers in
ons bedrijf werkzaam.

In onze 60 kantoren wordt
een kompleet pakket bank-
diensten aangeboden, aan
zowel partikulieren als be-
drijven.

De Spaarbank met de 5 zoekt

Balie-assistente
Wij komen graag in kontakt met mensen die na een inwerk-

periode als balie-assistente 32 uur per week de bezetting van
ons kantoor te Vorden willen komen versterken.

U zult worden belast met
het adviseren en verkopen van
ons dienstenpakket, uw leef-
tijd schatten wij op 18 of 19 jaar
en u woont in Vorden of
direkte omgeving.
Wij verwachten vdfeten
minste een MAVOmRVO-
niveau en de bereidheid om
vakgerichte opleidingen te
volgen.

Uw met de hand geschre-
ven sollicitatiebrief, voorzien
van een recente pasfoto, dient
ons duidelijk te maken waar-
om u bij ons wilt komen wer-
ken. U kunt uw brief vóór
l augustus 1986 richten aan:
Bondsspaarbank, t.a.v. de heer
AJ.W. Kekers, Postbus 38,
7250 AA VORDEN.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

Honda gazon maaiers
16 types 3 tot 13 pk.
Geruisarm, veilig, elektr. start, cardanaandrijving, half autom. versnellingsbak,
vangzak.

Jowé Keijenborg tel. 05753-2026

Een greep uit onze

OPRUIMING
op slaapzakken en luchtbedden

10 tot 30% KORTING
op zomertruien en spencers

Trainingspakken vanaf

50% KORTING
op camping gaz, lampen en comforen

29,-

WAPEN- en SPORTHANDEL

Marte
ttcedt doeltnffendl

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

met
Televisie

reparaties
— direc»

; i naar

uw vakman
van vertrouwen

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Te koop: aardbeien of zelf
plukken.
H.WEENK,
Schuttestraat 12, Vorden.
Tel. 05752-6659.

Te koop: nieuwe aardappe-
len.
G.WOLSINK,
Tolhutterweg 11, Ruurlo.
Tel. 05735-1411

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVE DE
Weg naar Laren ob,

Zutphen. Tel. 05750 13813

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service

nderdelen direkt leverbaar
E WILD

Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

WARM
25 tot 35 graden C
en binnen toch koel
dank zij
ROLLUIKEN van
Holtslag.

Een investering waar U zomers plezier van heeft en die zich
's winters zelf terug verdient door de isolatie.

Tijdens de bouwvakvakantie zijn wij 's morgens van
9.00-12.00 uur geopend.
Showroom bezoek is mogelijk na afspraak.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V
Spoorstraat 28 - Ruurlo - Telefoon 05735-2000*

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

In onze opruiming
zijn de laatste zomerschoenen nu voor
een prikje te koop.

Veel damesschoenen ai vanaf 29,
Kindersandalen 00kv.a. 29,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 -Telefoon 05752-1342



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 17 juli 1986
48e jaargang n r. 16

Jannus van der Wal en
Wieger Wesselink hielden elkaar
in openlucht in evenwicht!

'Ik moetje van harte feliciteren, mijn vlag is gevallen', zo sprak de oud-wereldkampioen dammen Jannus
van der Wal, zaterdagmiddag tegen Wieger Wesselink, Nederlands juniorenkampioen. De teleurstelling
was op het gezicht van Jannus af te lezen, een nederlaag had hij niet ingekalkuleerd. Hij gaf dan ook rui-
terlijk toe, dat hy het spelen op een dambord van vier by vier meter een beetje onderschat heeft. Om voor-
afgaande aan deze tweekamp tegen Wieger Wesselink, eerst met zijn secondant te gaan oefenen had hij
namelijk afgewezen.

'Niet nodig', zo zei hij. In de slotfase
van de eerste partij had Jannus van der
Wal overigens wel de beste papieren.
Was hij niet in tijdnood geraakt, dan
was Wieger Wesselink ongetwijfeld
geklopt.

Blunders
Het was in de aanvangsfase van deze
wedstrijd duidelijk zichtbaar dat beide
spelers aan het grote bord moesten
wennen. Het vergde veel concentra-
tie. Beide spelers blunderden een
keer. Blunders die ongetwijfeld op het
normale wedstrijdbord niet zouden
zijn voorgevallen. Eerst zag Jannus
een eenvoudig slagzetje van Wieger
over het hoofd, waardoor de Vorde-
naar een schijf winst pakte.
In de slotfase waarbij de spelers de
blik net zo vaak op de klok als op het
dambord gericht hielden offerde Jan-
nus van der Wal op gegeven moment
drie schijven, pakte er vijf terug en
leek zich in winnende positie te ma-
noevreren. Helaas voor Jannus maak-
te de vlag een einde aan zijn overwin-
ningsillusie.

„ Windvoordeel"
In de tweede partij begon Wieger
Wesselink, om in voetbaltermen te
spreken, met windvoordeel. Beide
spelers hadden lering getrokken uit de
eerste partij en begonnen in een hoog
tempo. Toch op gegeven moment op-
nieuw tijdnood voor Jannus van der
Wal. Een verzoek van zijn secondant
om de arbiter te laten beslissen, wees
Jannus van de hand. 'Doorspelen', zo
zei hij resoluut. Jannus offerde gelijk
een schijf en beantwoordde de zetten
van Wieger Wesselink bliksemsnel
zodat je in deze fase met recht van
sneldammen kon spreken.

In het 'razende' tempo van Jannus
raakte Wieger Wesselink het over-
zicht wat kwijt. Jannus kon doorlopen
naar dam. Plotseling liep Wieger op
Jannus toe en wenste hem geluk met
de zege.

De Groninger zette vervolgens de
stand uit de slotfase van de partij
weer op het bord. 'Kijk', zei Jannus tot
de verbouwereerde Wieger, 'je hebt te
vroeg opgegeven. Je had nog een mo-
gelijkheid om een dam te halen en
daarmee remise'. Wieger knikte be-
duust van 'ja'. Hij besefte op dat mo-
ment dat hij zich door de oud-wereld-
kampioen had laten overbluffen.

Jannus van der Wal over deze twee
partijen: 'De eerste partij was zwak.
Wieger Wesselink heeft een uitste-
kende indruk op me gemaakt. Vooral
toen hij in de tweede partij de 'linker-
voorhoedeschijf opspeelde, raakte ik
in een netelige situatie. Voormij ge-
lukkig dat Wieger opgaf. Met de uit-
eindelijke 2-2 uitslag, mag ik achteraf
tevreden zijn, aldus een sportieve Jan-
nus van der Wal.

Buitenlucht
Het was zaterdagmiddag overigens
een goed stukje Vorden-promotie. De
damwedstrijd in de buitenlucht op
een groot dambord van vier bij vier
meter, gespeeld door twee goede spe-
lers, met daaromheen enkele honder-
den toeschouwers is een niet alledaag-
se gebeurtenis. Leo Slütter die dit eve-
nement in het kader van het VVV-zo-
merprogramma op poten heeft gezet,
maakte vrijdagavond in het populaire
radio-programma van Frits Spits de
Nederlanders op dit damgebeuren
attent.

De V o i k s e damclub DVC speelde
de afgelopen tijd uitstekend op het
idee van Leo Slütter in en toog op de
deel van Bertus Wentink aan het werk
om een dambord met dito schijven te
produc^^n. Tijdens de beide partijen
gaven üflp< Ruesink en Theo Slütter,
voorzitter van DVC, commentaar als
geste aan het publiek.

Openingszet
De heer J. F. Geerken, wethouder van
sportzaken, vond het organiseren van
deze dammiddag een goede zaak.
'H ierdoor wordt er nog meer bekend-
heid aan de damsport in Vorden gege-
ven',aldus de heer Geerken die zelf ja-
renlang aktief dammer is geweest. Hij
was tevens een aantal jaren voorzitter
van DVC. De wethouder besloot zijn
toespraak met de slogan: 'Niet alleen
fietsen, maar ook dammen in de Ach-
terhoek'. Vervolgens baande hij zich
een weg door de schijven op het dam-
bord en deed hij de openingszet 33-29.
Voor de kenners geen verrassing.

Simultaan dammen
Na afloop van de tweekamp traden
Jannus van der Wal en Wieger Wesse-
link als duo op. Zij namen het samen
in de simultaan op tegen 60 deelne-
mers die zich achter lange tafels op het
marktplein hadden geschaard. Het
werd Jannus en Wieger niet gemakke-
lijk gemaakt. Toch viel de balans voor
hen positief uit. In totaal 41 overwin-
ningen, 15 remises en 4 nederlagen.

Jürgen Slütter, Martin Boersbroek,
Henk Ruessink en Gerrit Hulshof
mochten het zoet der overwinning
smaken.

Opheffing
halteplaats
Bibliotheek
In overleg met het bestuur van de
Openbare Bibliotheek heeft de afde-
ling Bibliobussen voor de Provinciale
Bibliotheekcentrale Gelderland be-
sloten om de halteplaats Kranenburg
(gem. Vorden), bij gebrek aan belang-
stelling, met ingang van l augustus
a.s. op te heffen.

P.K. V. Nieuws
Afgelopen vrijdag en zaterdag heeft
P.K.V. weer meegedaan aan de brade-
rie te Wichmond, dat wij hier in de
loop der jaren goede bekendheid heb-
ben gekregen, bleek weer uit de grote
belangstelling voor onze stand. Men
kon weer het gewicht van een konijn
raden, hiervan maakten veel bezoe-
kers gebruik, ook was er gelegenheid
om een gokje te wagen bij de verlo-
ting, waar men mooie prijzen kon win-
nen.
Ook de cavia baan liep weer enorm
goed, hier kon men-niet missen, altijd
prijs. Al met al weer een goede rekla-
me voor de P.K.V, die nog steeds

groeit, het aantal leden loopt al tegen
de negentig. Men wil proberen deze
groei vast te houden om op naar de
honderd te gaan.

D 'n Oost'n Rit
Zondag 2 augustus kan men ook in
Vorden starten voor D'n Oost'n Rit.
Een toertocht georganiseert door
Jong Gelre waaraan het gehele gezin
kan meedoen. Er worden allerlei spel-
opdrachten georganiseerd. De rit gaat
door de Achterhoek, Salland en
Twente. Er is een 120 kilometer lange
tocht voor auto's en motoren en een
tocht voor fietsers met een lengte van
50 kilometer.

OF

Operation

Operation
F . d h. Friendship gereed
Fnendship •* C?

voor ontvangst
Amerikanen

Operation Friendship Vorden is gereed om de 18 Amerikaanse Jongeren die naar Vorden en omge-
ving komen te ontvangen. Het bestuur van Operation Friendship is maanden in touw geweest om er-
voor te zorgen dat alle gasten onderdak hebben gedurende hun drieweekse verblijf in Nederland, en
dat er voldoende activiteiten zijn gedurende deze drie weken. O.F. Vorden ontvangt dit jaar voor de
derde keer een groep Amerikaanse jongeren, echter voor de eerste keer een zo grote groep.

Door de angst van vele Amerikanen
voor het terrorisme in Europa door Li-
bië komt naar Vorden één jongere
minder, omdat haar ouders het risico
niet durfden te nemen. De angst heeft
zulke vormen aangenomen dat er
zelfs een comité van verontruste ou-
ders is opgericht. Mocht er voor het
vertrek van de Amerikanen naar Ne-
derland nog een terreurdaad plaats-
vinden dan kan het zijn dat geen van
de Amerkanen naar Europa komt.

Operation Friendship Vorden heeft
ondanks deze wat overtrokken reactie
toch geprobeerd een zo goed mogelijk
programma in elkaar te draaien.
De Amerikaanse gasten verblijven
drie weken bij een gastgezin zodat ze
de kans krijgen om volledig mee te
draaien in een Nederlands gezin. Zo
kunnen ze heel wat opsteken over de
eet- en leefgewoontes van de Neder-
landers.
Volgende week dinsdag worden de
gasten opgehaald van Schiphol, en
worden ze in de loop van de week ont-

vangen op het gemeentehuis kasteel
Vorden.
Er wordt een kamp georganiseerd van
enkele dagen om elkaar wat beter te
leren kennen. Tijdens dit kamp wor-
den er spelletjes, een dropping en een
barbeque gehouden. Op de fiets zal de
groep onder leiding van de heer van
den Broek langs de acht kastelen rij-
den.
Verder zullen tal van dorpen en ste-
den in de omgeving bezocht worden
om te kijken naar specifiek Neder-
landse dingen zoals klompen, kaas en
molens. De Knupduukskes treden
speciaal op voorde Amerikanen zodat
ze terug in Amerika kunnen laten zien
hoe er nog vaak in Nederland wordt
gedanst.
Een speciale dag tijdens het program-
ma is Dutch Day, een dag waarbij alle
groepen die aanwezig zijn in Neder-
land bij elkaar komen. Deze dag vindt
plaats in Zeist, waar een wereldhan-
delsspel gespeeld zal gaan worden. In
totaal zijn er rond de 65 Amerikanen
die naar Nederland komen.

Achtentwintig Amerikanen komen
naar de Achterhoek, want naast Vor-
den ontvangt ook Zutphen een groep
Amerikanen.
Naast de directe omgeving van Vor-
den ligt het in de bedoeling om ook
plaatsen verderop in Nederland te be-
zoeken. Amsterdam vormt daarin het
hoogtepunt omdat dexe.stad inde he-
le wereld bekend is. In Amsterdam zal
een rondvaart gemaakt worden en zal
een bezoek gebracht worden aan het
Anne Frank Huis en het Rijksmu-
seum.

De afscheidsavond wordt een typi-
sche Nederlandse aangelegenheid.
Sinterklaas zal met één van zijn pieter-
bazen naar Vorden naar De Herberg
komen om aldaar kadootjes uit te de-
len. Misschien dat er ook nog met de
roe gewerkt zal worden.
Volgend jaar is het weer de beurt aan
Nederland om te gaan reizen en kun-
nen jongeren tussen de 15 en 21 jaar
een drieweekse trip naar Amerika ma-
ken.

Geslaagden
„De Graafschap"
Geslaagd na herkanafcg afdeling
LMO: Herman Gerrit^B Rob van
Oort.
Geslaagd na herkansing afdeling
LEAO: Claudia Berendsen; Regina
Hendriks; Alex v.d. Heijden; Wanda

Joannes; Clemens Leussink; Erwin
Meijknecht; Ri-jo Nieuwburg; Sylvia
Warmenhoven; Raymond Wolsink.
Voor het eerst hebben diverse leerlin-
gen deelgenomen aan het examen op
D-niveau (staat gelijk aan MAVO D-
niveau). De onderstaande kandidaten
zijn geslaagd met de navolgende vak-
ken op D-niveau:
Nederlands: Dorien Jaspers; Corrie

Schrijver; Marja Taken; Arina Wen-
tink.
Engels: Yvonne Bieckmann; René de
Graaf; Jolanda van Lier; Astrid Maas;
Debbie Thomasse; Ellen Zwiers.
Duits: Yvonne Bieckmann; Gerard
Duistermaat; Jolanda van Lier; Astrid
Maas; Harold van Spankeren; Marja
Taken; Esther Vos; Ellen Zwiers.
Wiskunde: Jo-Jo Hu.

Openstelling tuinen de Wiersse

De bekende tuinen van de Wiersse te Vorden /ijn slechts 5 dagen per jaar geopend en twee hiervan vallen
juist in de zomervakantieperiode, te weten zondag 20 juli en maandag 21 juli. Deze 12 hectare grote tuin is
in historisch opzicht interessant, omdat /y één van de weinige turnen is die nog als familiebezit door de ei-
genaar wordt beheerd.
De tuin vertoont een grote verschei-
denheid, waaronder geknipte hagen
en geometrische binnentuinen (o.a.
rozentuin), terwijl de verzonken tuin
door stapelmuren, borders en pergola
wordt omgeven.
Romantische waterpartijen en bostui-
nen vormen samen de fraaie land-
schapstuin, zoals we die kennen uit de
Engelse tuinarchitectuur, waardoor
mooie vergezichten over het aangren-
zende landschap bestaan.
De plantenkeus, hoe rijk zij ook in
sommige delen van de tuin mag zijn,

blijft steeds ondergeschikt aan de
structuur van het geheel, maar ko-
rïïhgsvarens, vingerhoedskruid, hos-
ta's in de 'wilde tuin' tot rozen 'Doro-
thy Perkins' en 'Sanders White', de
clematis 'Lzustern' en 'Comtesse de
Bouchaud' op de pergola, zullen niet
nalaten de bijzondere aandacht te vra-
gen. Alleen de oude moestuin vormt
een uitzondering - daar is alles gericht
op 'gebruik'.
Langs de met mos bedekte paden, op
schaduwrijke plekjes, staan banken en
stoelen waar de bezoeker zich kan wa-

nen in een andere eeuw om wegdro-
mend het geklater van fonteinen en
het luiden van het torenklokje op het,
met een gracht omringde, 18e eeuwse
huis te horen.

De entreeprijs bedraagt f4,- p.p., kin-
deren tot 6 jaar gratis. Honden wor-
den niet toegelaten, ook niet aan de
lijn.
De Wiersse ligt aan de Vordense
Beek, die de grachten voedt. Te berei-
ken via rijksweg Vorden-Ruurlo, 6,5
km vanaf Vorden. Gratis parkeren.



Tractor Pulling:

Kijken hoe duizenden PK's
tot staan worden gebracht
Op het terrein by de Brinkerinkweg tussen Lochem en Barchem gaat het deze maand allemaal weer ge-
beuren. Voor de 3e keer in successie worden daar wedstrijden tractor pulling - trekker trek - georgani-
seerd. Dat gebeurt zaterdag 26 juli aanstaande, van 's middags tot in de late avonduren.
Ze komen weer, de White Horses,
Doublé Troubles, de Dombo's, Alli-
gators en Grasshoppers. Degenen die
al vaker bij tractor pulling te gast wa-
ren, weten al dat zo'n evenement ge-
lijk staat aan kracht, snelheid en sensa-
tie. Ongehoorde vermogens worden
ter plekke gecombineerd met tech-
niek. Landbouwmachines zijn omge-
toverd tot ware beauties van felbe-
schilderde zelfbouwcreaties. De
zichtbare krachtbronnen maken deze
voertuigen bovendien tot krachtmon-
sters.
Als de schemer 26 juli op het Lochem-
se terrein weer zal zijn gevallen, zullen
de vele toeschouwers zich soms op
Schiphol wanen, als daar deze specia-
le voertuigen, uitgerust met vliegtuig-
motoren, met de vlammen meters
hoog uit de pijpen aan de startlijn
staan. Straalturbines en fel opgejaag-
de benzinemotoren zijn evenmin
zeldzaamheden.
De machines moeten bij deze uit
Amerika overgewaaide sport beschik-
ken over buitengewone vermogens.
Niet zelden worden ze voor deze
sport uitgerust met motoren die veel
meer dan drieduizend PK's kunnen
voortbrengen.
Het gaat er voor de tractoren om een
alsmaar sterker afremmende last zo
ver mogelijk weg te slepen. Die last

wordt gevormd door een sleepwagen,
geconstrueerd in de vorm van een
oplegger, waarvan de voorzijde voor-
zien is van een slede. Vanaf de start
wordt een zware ballastbak naar vor-
en getrokken. Daardoor wordt de sle-
de steeds zwaarder op de speciaal ge-
prepareerde baan gedrukt. De grootst
afgelegde afstand is op de 100 meter
lange baan bepalend voor het eindre-
sultaat.
"Lochem '86" wordt ongetwijfeld
weer genieten geblazen voor al dege-
nen die zich hebben verslingerd aan
het bezien van motorische krachten.
Voor het eerst kan ditmaal met één
tractor in meerdere klassen worden
deelgenomen. In elk geval zal na elke
verreden klasse meteen de prijsuitrei-
king volgen, terwille van het overzicht
voor de toeschouwers.

De vrije klasse herbergt uiteraard
weer de meest markante tractor-voer-
tuigen, zoals de - volgens de Lochem-
se organisatie - meest favoriete com-
binatie Popeye met Jan van Alfen uit
Bladel. Popeye heeft een V12-Allison-
vliegtuigmotor, waarvan wordt ver-
teld dat deze krachtbron nog tijdens
de Tweede Wereldoorlog in de lucht is
geweest. Het "monster" met z'n vier-
duizend PK's, loopt op vele liters alco-
hol...

In de super standaard-klasse volgt
voor de echte liefhebbers de come
back van de overbekende Hurricane
van Gerrit Esselink uit Lochem. Esse-
link deed zijn machine inmiddels over
aan Franse liefhebbers. Menigeen zal
benieuwd zijn tot welke prestaties de-
ze trekker nog altijd in staat is.
Tonnie Venneker uit Ruurlo ver-
schijnt met de mini puller Rabbit In-
jection uit Beltrum, uitgerust met een
V8 motor. Zo komen alle plaatselijke
favorieten aan de start -in Lochem. In
totaal zullen ruim 80 tractoren, ver-
deeld in de klassen standaard, super
standaard, vrije klasse en mini pullers
zaterdagmiddag 26 juli naar de Ach-
terhoek afreizen. Ook kampioenen als
Henk Groot Bronsvoort uit Laren,
Gerrit Mulderie uit Ruurlo en Gerrit
van Heeckeren uit Laren zijn present.
Het tractor pulling terrein in Lochem
zal die avond fel worden beschenen
door middel van schijnwerpers. Bo-
vendien verhoogt een forse feesttent
de feestvreugde. Een tribune van pro-
fessionele aard, gratis, is geschikt voor
veel toeschouwers.

De weg naar dit grootste gebeuren,
het enige evenement van een dergelij-
ke allure in Oost-Nederland, is reeds
van verre bepijld. Eenieder kan dus
gemakkelijk de weg vinden.

Ploeg uit Delden
wint
Touwtrektournooi
Prachtig zomeravondweer, een strak-
ke organisatie en spannende trekpar-
tijen met een gezonde dosis naijver
kenmerkte het vijfde bedrijfstournooi
touwtrekken, hetwelk weer door de
Touwtrekvereninging Vorden was
georganiseerd op haar accomodatie
aan de Ruurloseweg.

Veertien herenploegen en - voor het
eerst - vier damesploegen hadden in-
geschreven voor deze competitie.
Om met de dames te beginnen: Jong
Gelre veroverde met 6 punten de eer-
ste plaats. De Medler-girls - in de
plaats gekomen van de Grondwroe-
ters - werden met 4 punten goede
tweede. De Trekspetters werden der-
de, terwijl de dames van Brinkerhof-
ondanks de inspanningen van coach
Harry Jansen bleven steken op de
laatste plaats.
De dames kregen van het publiek tel-
kenmale een applaus voor hun optre-
den.

Bij de heren werd allereerst gestreden
in twee poules. In poule A plaatste de
Graafschaprijders zich als eerste. De-
butants s.v. Ratti verraste vriend en
vijand en werd met 6 pnt. tweede.
De Vrijwillige Brandweer bleef dit jaar
wat achter. Ondanks de uitgestippelde
tactiek werden ze in de A-poule derde.
In de B-poule was de ploeg uit Delden
oppermachtig. Tweede werd hier de
Lindeboys, terwijl Jong Gelre derde
werd.
Na de pauze kwamen derhalve de
ploegen van Delden, Graafschaprij-
ders, Lindeseboys en de Brandweer in
het veld voor de finalepartijen.
Met veel overmacht was het tenslotte
Delden dat de eerste prijs behaalde en
zich trek-kampioen van de Gemeente
Vorden mag noemen. De Graafschap-
rijders werd eervolle tweede. De Lin-
deseboys eindigden op de derde
plaats. De nieuweling in het gezel-
schap der finalisten, s.v. Ratti eindigde
op de vierde plaats. Jong Gelre en de
Brandweer werden achtereenvolgens
vijfde en zesde.
Voorzitter Gerrit Barink reikte na
afloop de wisselbekers aan de ploegen
van Delden en Jong Gelre uit. Voor al-
le deelnemende ploegen was er een
beker en de nieuwe plaat van het
Medler-Trio. Voorts kregen de deelne-
mers en deelneemsters een persoon-
lijke herinnering.
De heren scheidsrechters Gerrit Bruil
en Fons Slütter waren deze avond
aangezocht voor de arbitrage.
De sportiviteitsbekerging dit jaar naar
Lindense Boys, hoewel metaaldraaie-
rij Koster en Sorbo de boys kort.op de
hielen zaten.

Diploma-uitreiking
van de Openbare S.G.
"De Graafschap"
Diploma-uitreiking van de Openbare
S.G. "De Graafschap" voor L.E.A.O.
en L.M.O. te Zutphen op 3 juli 1986.
De heer B.H. Hoogkamp opende de
avond met een welkomstwoord aan
de Rijksgecommitteerde de heerKuy-
per, de wethouder van onderwijs de
heer Bijl en de voorzitter van de Be-
heercommissie de heer Schultze. Ver-
volgens werden de leden van de kan-
toorcommissie, de winkelcommissie,
de oudervereniging en de medezeg-
genschapsraad welkom geheten.
De heer Hoogkamp complimenteer-
de de geslaagden en stond er even bij
stil dat niet 100% geslaagd was en dat
hiermee de waarde van het diploma is
aangetoond.
Het experiment met examens op D-
niveau is goed geslaagd. Alle cijfers op
één na zijn wat dit niveau betreft vol-
doende.
De geslaagden werden de waarschu-
wing meegegeven dat dit diploma ge-
zien moet worden als 'n basis. Dege-
nen die doorstuderen in 't MBO in de
economisch/administratieve richting
moeten zich realiseren dat er in dit ty-
pe onderwijs onder ex L.B.O.-leerlin-
gen percentages zittenblijvers van
meer dan 50% voorkomen. De werk-
zoekers werd aangeraden cursussen
te volgen die aansluiten bij de ontwik-
kelingen in het werkgevende bedrijf.
Na de heer Beudeker, secretaris exa-
mencommissie L.M.O. en de heer
Auwema, secretaris examencommis-
sie L.E.A.O., bedankt te hebben ging
de heer Hoogkamp over tot een aantal
statistische gegevens.
In het L.E.A.O. waren er het afgelo-
pen jaar 118 kandidaten. Hiervan wer-
den er in de eerste ronde'14 afgewe-
zen, 29 kregen de mogelijkheid te her-
kansen. Van de herkansers zijn er uit-
eindelijk 10 geslaagd. In totaal zijn er
dus 84 kandidaten geslaagd (72%).
Jo-Jo Hu had het hoogste aantal pun-
ten nl. 48, met wiskunde op D-niveau.
In het L.M.O. (29 kandidaten) slaagde
de eerste ronde 22 leerlingen. Van de 7
herkansers zijn er 3 geslaagd. Het per-
centage geslaagden in deze afdeling
bedraagt 86%.
Stefan Beeftink en Johan Menkveld
behaalden de hoogste score nl. 44
punten. Met betrekking tot het per-
centage geslaagden in het L.E.A.O.
plaatste de heer Hoogkamp de op-
merking dat het te laag is, maar dat hij
bij geslaagde percentages van 100 of
daaromtrent altijd wat argwanend
werd ten aanzien van het niveau.
Na de heer Boekbinder (oudervereni-
ging) en de heer Schultze (Beheers-
commissie) achtereenvolgens het
woord verleend te hebben besloot de
heer Hoogkamp het officiële gedeelte
van de avond met de mededeling dat
S.G. "De Graafschap" samen met 4

andere scholen in Nederland is aange-
wezen als experimenteerschool voor
computergestuurde kassa's van hoog-
waardige apparatuur.

• Veebeoordelingswedstrijd
Roodbont
Regio Ï^K>rd-Achtcrhoek

De jaarlijkBrregio-veebeoordelings-
wedstrijd Roodbont van de regio
Noord-Achterhoek, waartoe ook de
Fokstudieclub Vorden behoort, zal dit
jaar in Borcak) worden gehouden.
De organi^B is in handen van het
J.V.C. (Jongeren Veeteelt Commis-
sie), het overkoepelend orgaan van de
fokstudieclubs in Gelderland en de
plaatselijke fokstudieclub Borculo.
De wedstrijd zal plaatsvinden op za-
terdag 26 juli 1986 op het veebedrijf
van de heer M. Ruesink, Boschheurne
D87. Als jury zal fungeren de heer
J.G. Krabben, inspecteur MRIJ-vee
bij het Nederlands rundvee Syndicaat
en de heer F.H. Dijkman, veefokker
uit de Dijkhoek bij Borculo.
Inschrijven 's morgens bij café Kerke-
meyer, Ruurloseweg 51. Nadere infor-
matie en voor-inschrijving tel. 05738-
1901.
Aan deze wedstrijd kan iedereen wel
of geen lid van de fokstudieclub mee
doen. Bel even 05738-1901. In het bij-
zonder worden leden vart de fokstu-
die dag Vorden uitgenodigd om mee
te doen aan de regio-wedstrijd.

Adverteren

Bel voor
informatie
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Jeugdwielrennen
Zondag 6 juli zijn er baanwedstrijden
geweest in Apeldoorn. De jeugd van
R.T.V. Vierakker-Wichmond hebben
daar ook aan deelgenomen. Bij de 12
jaar behaalde Maureen Homrighou-
sen een 3e plaats. Bij de 11 jaar was de
4e plaats voor Edwin Maalderink en
5e werd Michel van de Aar. Karin
Homrighousen werd 5e bij de 10 jaar.

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht Soissons op 5 juli 1986. A.
Sterkeboer l, 7; J.J. van Gijssel 2, 9;
J.W. Bosvelt 3,4; H. Boesveld 5,8,10;
J.A. Eulink 6.

Wedvlucht Ruffec op 12 juli 1986.
H. Boesveld l, 6, 7; H. Nijhuis 2,3,5;
J. Boersbroek 4; J.A. Eulink 8.
Wedvlucht Pont St. Max op 12 juli
1986.
A. Sterkeboer l, 9,10; J.J. van Gijssel
2; D. de Beus 3; J.W. Bosvelt 4; H.
Boesveld 5, 7; J.A. Eulink 6, 8.

Jeugdwielerronde
Warnsveld
Zondag werd voor de vierde keer de
Jeugdwielerronde van Warnsveld ge-
reden. Vorige jaren waren dit districts-
toernooien, maar dit jaar kreeg de
RTV de gelegenheid een landelijk
toernooi te organiseren.
Mevr. A. Goudriaan-de Ru, wethou-
der van sportzaken opende het toer-
nooi waaraan 450 jeugdige renners
deelnamen. Het parcours dat gereden
moest worden was: Abersonplein;
Bergkampweg; Godeboldlaan; Albe-
marleweg; Toerenlaan; Bergkamp-
weg. Vanwege de warmte werd voor
de 14-jarigen de wedstrijd met enkele
rondes ingekort.

De organisatoren kijken terug op een
geslaagde dag en danken de omwo-
nenden voor hun medewerking.
Uitslagen: 8 jaar: l. Björn Vonk, Stads-
kanaal; 2. Arena G imberg -Almelo; 3.
Harold v. Linschoten, Vlijmen.
9 jaar: 1. Timmy Bijnen, de Kempen;
2. Roy Meekhof, Hoogeveen; 3. Ger-
ben Lowik, Almelo.

10 jaar: 1. Jeroen Rodermans, Lely-
stad; 2. Remco Bels, Apeldoorn; 3.
Henk Jan Dozeman, Hoogeveen; 15.
Marjan de G reef, RTV; 20. Karin
Homrighausen, RTV.
11 jaar Ie serie: 1. Willem Jan v.d.
Broek, Geffen; 2. Miriam v. Oorschot,
de Kempen; 3. Janna Koerts, Gronin-
gen; 14. Michiel v.d. Aar, RTV.
11 jaar 2e serie: 1. Tim Noordman,
Wezep; 2. Paul v.d. Akker, Geffen; 3.
Teunis Briggeman, Groningen; 9. Ed-
win Maalderink, RTV.
12 jaar Ie serie: 1. Remco Beekman,
Eindhoven; 2. Raymond v. Riet, de
Kempen; 3. Menno Klunder, Apel-
doorn; 15. Sifra Waarlo, RTV.
12jaar2eserie: l .ErwinKaizer, Alme-
lo; 2. Anno v. Zandbeek, Geffen; 3.
Paul Noordman, IJsselstreek; 20.
Maureen Homrighausen, RTV.
13 jaar Ie serie: 1. Martien Weber,
Best; 2. Miranda Tappel, Emmen; 3.
Jeremy Elander, Apeldoorn; 30 Luco
Zonneveld, RTV.
13 jaar 2e serie: 1. Gerben v.d. Broek,
Geffen; 2. Victor Feitsma, Hooge-
veen; 3. Rik Reinerink, Almelo.
14 jaar Ie serie: 1. Bas v.d. Oetelaar,
Best; 2. Sancho v. Hout, Assen; 3.
Niels v.d. Steen, Amersfoort.
14 jaar 2e serie: 1. Leon v. Bon, Apel-
doorn; 2. Hans v. Dijk, Eindhoven; 3.
Robbie Peters, Assen.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: bril met etui; verzekerings-
plaatje WDS-986; Videoband VHS,
Panasonic (leeg); Zündapp bromfiets-
sleutel; f 399,35; jonge zwart/bonte
hond; Polaroid camera; grijs/bruine
etui en f 0,15; jerrycan met motorolie
met Makrosticker; rose scheon, maat
39 (rechts).
Verloren: giropasje nr. P506584; brui-
ne portemonnee f 50,-; Dwerg Pin-
cher (reu, bruin); geel lederen porte-
monnee f 50,- en 2 sleutels; sierdop
van een personenauto, zilverkl.; zon-
nebril, merk 'Marie Clair'; zak kalver-
poedermelk; kickstartpedaal van mo-
tor; antiek gouden broche met 3 dia-
mantjes en 3 groene smarachden;
gouden ketting.
Voor informatie Politiebureau Vor-
den.

AGENDA

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofleltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

Iedere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

JULI
27 Jong Gelre Prikinshof Duitsland

AUGUSTUS
2 „De Snoekbaars" Seniorwedstrijden
3 Jong Gelre d'n Oostenrit

bij Schoenaker
5, 6, 7 en
8 Jong Gelre Fietsvierdaagse

10 „De SnoekJMars" Seniorwedstrijden
Vorden - Hengelo

13 Kindervakantiespelen
14 Kindervakantiespelen
14 Deldens Buurtfeest
15 Kindervakantiespelen
15 Deldens Buurtfeest
16 Deldens Buurtfeest
23 Jong Gelre Agrarische wedstrijden

in Laren.
31 „De Snoekbaars" Seniorwedstrijden

SEPTEMBER
2 H.V.G. Dorp Fietstocht in de omgeving

13 Jong Gelre Klootschiettoernooi
14 Jong Gelre Wadlopen
17 H.V.G. Dorp maandelijkse avond.

STUNT

Slaapkamertapijt
In beige of grijs 400 breed
nu meeneemprijs

OPRUIMING STUNT

45,-
Parade "Praktica"
400 breed voor o.a. trap
woonkamer O
van 155,-nu 5J

Parade "Colorande"
Zuiver scheerwol 400 breed
groen van 249,-nu

Nu zeer veel tapijtvoordeel OP = OP.

Parade "Princess"
topkwaliteit 400 breed
van 289,- «•
nu en gratis gelegd t*

Zie nu onze etalage
veel tapijt couponnen
voordeel

Parade "Component"
400 breed rood
voor o.a. trap, woonkamer, zolder;
van 139,- meeneemprijs 49,-

HELMINK ZUTPHENSEWEG 24
VORDEN - TELEFOON 05752-1514

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

VAKANTIE OPRUIMING
22 Stofzuigers vanaf 149,00
27 Koffiezetters vanaf 48,95
1 Pelgrim gasfornuis ib 949,00
1 Kalorik gasfornuis ib 599,00
2 Atag fornuizen vanaf 1179,00
5 Diverse pannensets
5 Afzuigkappen vanaf 169,00
8 Diepvriezers vanaf 599,00
1 Diepvrieskast 120 itr ib 539,00
12 Diverse koelkasten
enkele licht beschadigd o.a. 280 Itr 539,00
1 Miele vaatwasser 1699,00
Wasautomaten ib vanaf 829,00
4 Grote droogtrommels vanaf 639,00
Enkele Ib fietsen speciale prijzen
Diverse andere koopjes.

4 ITT kleuren televisie's 51 cm
9 Draagbare ktv
met voorkeurzenders v.a.
19 Diverse ktv speciale prijzen
2 Grootbeeld ktv met teletekst
1 2 VHS video's vanaf
2 Betamax video's vanaf
1 8mm home video
8 m m video camcorder vanaf
1 JVC portabele vhs met timer
1 Blaupunkt vhs nu
1 Luxe Blaupunkt stereo en teletekst
16 Diverse stereo racks
met boxen v.a.
87 Diverse transistor radio's
met of zonder cassette, stereo of mono
van 24,95 tot

899,00

779,00

1699,00
1198,00
999,00
1999,00
2999,00
2999,00
1598,00
2098,00

549,00

849,00

Emmerikseweg 46, Baak
Telefoon 05754-264


