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Kermis, braderie en
kinderbraderie met vele
attrakties
Vanaf donderdag 20 juli vinden er in Vorden in het kader van het VVV
zomerprogramma diverse aktiviteiten plaats.

avond volop amusement. Nieuw voor
Vorden is vrijdagavond het fierljeppen
dat aan de Veengoot wordt gehouden.
Hiervoor hebben zich tot dusver 20
springers opgegeven. Vanuit Friesland
komen vier springers naar Vorden om
een demonstratie van deze per traditie
Friese volkssport te geven. De deelne-
mende Vordenaren spelen om het kam-
pioenschap van Vorden. Zaterdagmor-
gen wordt er op de parkeerplaats van
Hotel Bakker een kinderbraderie ge-
houden.
In totaal hebben zich tot dusver 20 kin-
deren aangemeld. Aan de Stationsweg
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Donderdagmiddag begint er in het cen-
trum van het dorp een braderie. Vol-
gens VVV bestuurslid Gerrit van Zee-
burg is de belangstelling van de zijde

der middenstanders en verenigingen
behoorlijk groot. In totaal zullen onge-
veer 60 kramen worden opgesteld. In de
verschillende horecabedrijven is er die
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VERGUNNINGEN
Op 11 juli jl. hebben Burgemeester en
v ethouders bouwvergunning verleend
aan:

— dhr. G.H. Eggink, Rietgerweg 4 te
Vorden voor het vergroten van een
rundveestal;

— het Bestuur van de Geref. Kerk te
Vorden voor het bouwen van een
carport;

- dhr. M. Spiegelenberg, Berend van
Hackfortweg 58 voor het bouwen van
een kas.

Op grond van de Wet Administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen
kan binnen dertig dagen nadat de ver-
gunning is verleend, bij burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift wor-
den ingediend.

ONDENBELAS-
TING1989

Hierbij willen wij u wijzen op enkele
bepalingen van de verordening honden-
belasting, die voor houd(st)ers van hon-
den van belang zijn.
Op grond van de Verordening op de hef-
fing van een belasting op honden in de
gemeente Vorden, zijn de inwoners van
de gemeente Vorden verplicht aangifte
te doen als men houder wordt van een
of meerdere honden.

Aangifte
Iemand die in de loop van het jaar
houd(st)er wordt van een of meerdere
honden is verplicht binnen veertien da-
gen daarvan aangifte te doen. Dit geldt
natuurlijk ook bij uitbreiding van het
aantal honden.

Komt u nu in de gemeente Vorden wo-
nen, dan moet u uw hond ook binnen
veertien dagen aanmelden, heeft u al in
uw vorige gemeente hondenbelasting
voor dat jaar betaald, neem dan contact
op met de afd. Financiën, tst. 16 om te

voorkomen dat u voor hetzelfde jaar
ook een aanslag van de gemeente Vor-
den ontvangt.
Men kan of de volgende manieren aan-
gifte doen:
— door afgedrukt formulier in te vullen

en te sturen naar de gemeente Vor-
den, afd. Financiën, postbus 9001,
7250 A A VORDEN;

— op het gemeentehuis, afd. Financiën,
Horsterkamp 8;

— per telefoon, via nummer 2323 toestel
16 verzoeken om een aangifteformu-
lier, dat na invulling teruggestuurd
moet worden naar bovenstaand
adres;

- u kunt ook een brief zenden naar de
gemeente Vorden, waarin u vermeldt
dat u een of meerdere honden heeft
aangeschaft, hierbij moet ook de da-
tum van aanschaffing worden ver-
meld.

Afmelding
Bij verhuizing naar een andere gemeen-
te, of als het dier overgaat in andere
handen, danwei komt te overlijden,
wordt de houder aangeslagen voor het
aantal maanden dat de hond in zijn be-
zit is geweest. Een gedeelte van een
maand wordt als een volle maand gere-
kend.
Om voor een verminderde aanslag in
aanmerking te komen moet men tijdig
doorgeven dat men geen of minder hon-
den bezit. Dit kan op dezelfde wijze als
de hiervoor gegeven mogelijkheden
voor aangifte.

Tarieven
Voor 1989 gelden de volgende tarieven:
— voor de eerste hond f49,80 per jaar
— voor de tweede hond f73,80 per jaar
— voor elke volgende hond f24,— meer

dan voor de voorafgaande hond ver-
schuldigd is.

Voor honden aanwezig in een kennel
geregistreerd bij de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland be-
draagt de belasting f 24,— per hond per
jaar, met een maximum van f 120,- per
kennel. De belasting is niet verschul-
digd voor honden jonger dan drie maan-
den, die nog bij het moederdier verblij-
ven en blindengeleidehonden.

INLICHTINGEN t.b.v. de Hondenbelasting GEM VORDEN
POSTBUS 9001
7250 AH VORDEN

Ondergetekenden

Straat-

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 19.

hond(en) ouder dan 3 maanden en van

houder/houdster is van

. hond(en) jonger dan 3
maanden.

Indien de honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied, hierna het reg.nr. en de kennelnaam vermelden.

reg.nr.. Kennelnaam:.

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw bezit
zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan 'geen' in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 19
(handtekening)

VERLENEN
^BOUWVERGUN-
NING M ET GE-

BRUIKMAKING VAN
VRIJSTELLINGSMO-

GELIJKHEDEN
Burgemeester en wethouders van Vor-
den maken bekend voornemens te zijn
om met toepassing van de vrijstellings-
mogelijkheid als bedoeld in artikel 18a
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te verlenen aan het vol-
gende bouwplan:
- het vergroten/veranderen van een ga-
rage en het bouwen van een carport op
het perceel H.K. van Gelreweg 34 (ver-
zoek

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen t/m 4 augustus
1989 voor een ieder ter inzage ter ge-
meente-secretarie.
Eventujée bezwaren kunnen tot en met
die da^P schriftelijk aan hun college
worden kenbaar gemaakt.

UDELUKE VER-
KEERSMAATRE-

GELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van Kasteel de Wiersse geldt op
23 en 24 juli a.s. een parkeerverbod voor
beide zijden van de Brandenborchweg
vanaf de Ruurloseweg tot aan de spoor-
baan en is de Wiersserallee afgesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers.
In verband met het te houden vrachtwa-
gentrektoernooi geldt op 22 juli a.s. van
16.00 tot 21.00 uur dat:
— een gedeelte van de Stationsweg van-

af de Dorpsstraat tot aan de Mulders-
kamp

— een gedeelte van de Molenweg vanaf
de Insulindelaan tot aan de Stations-
weg

— een gedeelte van de Wilhelminalaan
vanaf de Julianalaan tot aan de Sta-
tionsweg

zijn afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers.

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

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

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

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

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

begint 's middags het kampioenschap
vrachtwagentrekken van Vorden. Ploe-
gen van vier man zullen dan trachten zo
snel mogelijk een koelwagencombinatie
van 20 ton te verplaatsen. Er zijn twee
categorieën t.w. geoefenden en niet-ge-
oefenden. Gedurende deze dagen is er
in het centrum van het dorp kermis. Za-
terdagavond 22 juli vindt er in 'De Her-
berg' het traditionele openlucht- en
zaalfestijn plaats met medewering van
het showorkest Witners en het Hanska
Duo. Tegen middernacht staat er in 'De
Herberg' een optreden van Big John
Russell op het programma. Een man die
maar liefst 12 instrumenten bespeeld.
De gitaar is zijn hoofdinstrument. In de
tuin van 'De Herberg' viriden deze
avond de Vordense kampioenschappen
op de mechanische stier plaats. In het
Pantoffeltje speelt zaterdagavond het
regionaal bekende Grolsch Combo.

Raad van State
verwerpt beroep

Vergunning
Weevers terecht
afgegeven

ifmm^irm^m. Jlmlw*ïFV

Burgemeester en wethouders hebben in
1986 terecht een bouwvergunning ver-
leend voor drukkerij Weevers. De afde-
ling rechtspraak van de Raad van State
heeft het beroep van twee inwoners tegen
de nieuwe drukkerij verworpen.

Enkele omwonenden en de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten,
die hun bezwaren tegen de expansie van
Weevers bij de raad hadden geuit, trok-
ken vervolgens op hoger niveau aan de
bel. De Raad van State ^^rtte de ver-
leende bouwvergunning^^ en pas een
jaar later — februari 1987 — ging de afde-
ling rechtspraak akkoord met de bouw-
vergunning.

De rechtspraakafdeling yj^lt dat B & W
zorgvuldig te werk zijn^^aan bij het
uitkiezen van een geschikte plek voor de
drukkerij. De locatie aan de Nieuwstad
is stedebouwkundig aanvaardbaar. Wat
de aantasting van het landschap betreft
wijst de afdeling op de houtwal, die ten
westen van het gebouw ligt en op de
mogelijkheid aan de noord- en zuidzijde
afschermende beplanting neer te zetten.

Het nieuwe pand werd op 17 december
1987 officieel in gebruik genomen. Bur-
gemeester Vunderink wees er bij die ge-
legenheid op, dat de economische be-
langen uiteindelijk de doorslag hebben
gegeven.

Braderieprij svraag
bij fa. Sueters
Bij de fa. Sueters aan de Dorpsstraat
pronkt tijdens de braderie een prachtig
werkstuk in de etalage. Door de heer J.
Verstege uit Vierakker is dit werkstuk
gemaakt als eindexamen werkstuk
'86-'87 aan de MTS Doetinchem afd.
Bouwkunde. Ook in Gouden Handen
's-Heerenberg is het in miniatuur nage-
bouwde gebouw al ter bezichtiging ge-
weest. De fa. Sueters heeft voor de bra-
derie hieromtrent een prijsvraag georga-
niseerd, bezoekers kunnen de naam ra-
den van het gebouw. Voor de goede
oplossers hebben zij enkele prijzen be-
schikbaar gesteld. Ook voor de jeugd is
er een prijsvraag. Zie ook de adverten-
tie.

Kerknieuws
Gastvrije kerken
De gezamenlijke Vordense kerken hou-
den ook deze zomer weer open huis en
hebben daarvoor op enkele zondagmid-
dagen een programma vastgesteld. De
data waarop deze middagen worden ge-
houden zijn: 6 en 27 augustus. Onder de
toren wordt koffie, thee of fris geser-
veerd.
De volgende medewerkers zijn bereid
gevonden hun medewerking te verle-
nen: op 6 augustus: a. beeldende kunst,
mevr. Turfboer met aquarellen; b. mu-
ziek, koperensemble van 'Sursum Cor-
da'; c. vesper o.l.v. mevr. R. Aartsen.
Op 27 augustus: a. beeldende kunst, hr.
Wolters uit Aalten met intarsia; b. mu-
ziek, Rudi van Straaten, orgel; c. vesper
o.l.v. hr. W. Vliek.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK Kerk Kranenburg
Zondag 23 juli 9.00 uur Eucharistieviering.

R K kerk Vorden
Zaterdag 22 juli 17.30 uur Eucharistievie-
ring .Zondag 23 juli 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

Hervormde gemeente
Zondag 23 juli 10.00 uur ds. J. Veenendaal.

Kapel de Wildenborch
Zondag 23 juli 10.00 uur Openluchtdienst
m.m.v. H. van Domburg en koperensemble
Sursum Corda.

Geref. kerk Vorden
Zondag 23 juli 10.00 uur ds. Tsj. Zuidema,
.Voorthuizen; 19.00 uur ds. J. Zijp, Apeldoorn.

Huisarts 22 en 23 juli dr. Dagevos. Alleen
voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont niet
aan de praktijk. Belt u dus eerst op als u wilt
komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo veel moge-
lijk tussen 9.30 en 10.00 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 22 juli 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 22 en 23 juli J.J. de Kruif, Vorden,
tel. 05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

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

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

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

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.

Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wij-
zing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van 19.00-
20.00 dagelijks.

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

Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.

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

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

Tafeltje Dekje hele maand juli mevr. v.d.
Berg, tel. 6875. Bellen voor half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat
6, tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmor-
gen vanaf 10 uur of volgens afspraak. Wegens
vakantie gesloten van 17 t/m 28 juli.

VIERAKKER-WICHMOND
R K kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 22 juli 1 7.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 23 juli 10.00 uur Eucharistieviering.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 juli 9.00 uur ds. C. Bochanen.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

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

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

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

Geslaagden KMBO
Midden IJssel
Diploma KMBO — administratie
Diane Boesveld; Yvonne Kerkhof; Wil-
ma Mulder; Miriam Schierboom; Anita
Smallegoor; Nicole Sprukkelhorst;
Bionda Steenbergen; Maarten van der
Tol; Marion Weegman; Janet de Win-
kel; Frank Zondervan; Jan Veninga;
Gerrit Sangers.
Getuigschrift KMBO — administratie
Petra Jonkers; Jolanda Lammers; Lian-
ne Luth; Simone Schmidt; Renate
Smallegoor.
Diploma KMBO - detailhandel
Anita Harmsen; Rob Janssen; Wim
Kemkens; Rutger Klompmaker; Diane
Pijpers; Jolanda Wolters.

Burgerlijke
Stand
Geboren: Josephus Hendrikus Maria
Fransen.
Ondertrouwd: E. Wijngaards en H.D.
Beekman.
Gehuwd: G.W. ten Have en G. Schip-
pers; B. Bosma en P.A. Eijkelkamp; J.G.
Wenneker en G. Bultman; J. Mein-
dertsma en T. Verhulst; H.T.M. Ron-
deel en W.E. van der Kuip.
Overleden: H.F.G. Robbertsen, oud 74
jaar; J. Harmsen-Lievestro, oud 85 jaar;
M.S. de Vrieze, oud 77 jaar; J.H.G. Bus-
schers, oud 90 jaar.



zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anun.eme of dubieuse contact-
je:; worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taliny; als een rekening gezon-
den dient te woiden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te wo. den
Schriftelijke optjuvtMi worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing

• TE KOOP:
crossfiets en bruine Gazelle
jongensfiets 24 inch.
Insulindelaan 14, tel. 3544.

• ATTENTIE:
l.v.m. stand op de braderie
staat de Wereldwinkel niet op
de weekmarkt op vrijdag
21-7-'89.

• Wie wil vanaf september in
Vorden ca. 10 uur p.w. op-
passen in gezin met 3 kinde-
ren (8, 5 en 1 jaar) en huis-
houdelijk werk.
Brieven onder nr. 16-1, Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Ons zoontje Riek, van 2, is
op zoek naar zijn hond, een
boxer teef, gestroomd met
witte borst en gecoupeerde
oren, is ook 2 jaar. Stam-
boomnr. 1.551.709. Roep-
naam: Boy. Vermist sinds
7-7-I989 te Hengelo.
Leo en Marga Wissink, tel.
05753-3472.

• .IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
Zündapp KS 50. Bijzonder
goed onderhouden, bouwjaar
1984, o.a. schijfrem en toe-
renteller. Heijink, Kastanjelaan
6, Hengelo, tel. 05753-2069.

Uzer & Metalen
Bel Japie

en hij komt het halen
tussen

16.00 en 18.00 uur.
Tel. 05752-2916

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

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien
.zutphenseweg 7 - vorden

Wegens vakantie gesloten.
Vanaf 26 juli t/m 14 augustus.

Qafé Zalen Speeltuin

G.H. Susebeek
Ruurloseweg 42
7021 HC Wolfersveen
(Gem. Zelhem)
Telefoon 08342-1340

Najaren goede samenwerking met onze huidige

'Horecamedewerkster'

zoeken wij op korte termijn een aktief en zelf-
standige

(jonge) vrouw
voor bediening

eenvoudige keuken
organisatie

Kortom een veelzijdige baan met veel verant-
woordelijkheid in gemoedelijke werkomgeving.
Dienstrooster nader te regelen.
Overeenkomstig salaris en vertrouwen.
Eventueel een eigen kamer wanneer afstand
een probleem is.

Schriftelijke reaktie met ervaring en referentie
sturen aan bovengenoemd adres.

Schoenaker
Café - restaurant

Direct gelegen aan de weg Vorden - Ruurlo in het
plaatsje Kranenburg (t.o. de kerk) in een bosrijke
omgeving te midden van het 8 kastelen gebied.

Varkenshaas met vruchten
aardappelgarnituur en salade, f 23,-

Grote kaart voor kinderen.
alle gerechten op de kaart serveren wij ook in
kinderporties. Uw kind kan een voorgerecht,
hoofdgerecht en een nagerecht naar keuze nemen
•n betaald maximaal f 15,*

• Koffie + Pillewegge • Sorbets -
Pannekoeken.

Wij bieden:

•Groot buiten terras
+Ruime parkeergelegenheid
GKinderspeelhoek
•D/v. zalen - de Kranenburg (200 pers.)

- Medlerzaal ( ao pers.)
- Jachtkamer ( 30 pers.)

Tel. 05752 - 6614. Ruurloseweg 64
7251 LV Vorden. (Kranenburg)

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie

Schade Taxatie

APK laswerk

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

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 20, 21 en 22 juli

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Grote Franse
Perziken
1 O voor

5,00

MAANDAG
24 juli

500 gram

Spitskool
panklaar 0.95

DINSDAG
25 juli

500 gram

Worteltjes
geschrapt 0.95

WOENSDAG
26 juli

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Eenhuwelijkskado
vanUwdrukker

Dat krijgt U, als U als a.s. bruidspaar bij ons zo'n
mooie trouwkaart uitzoekt uit de

Intercard-kollektie.

NIEUW
Jullie eigen naam en trouwdatum in

goudfolie op luciferdoosjes, menukaarten,
onderzettertjes enz.

Kom eens langs.

•
lüiïiitcrcard
een goede keuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752 1086

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

Een fijne verrassing voor het weekend
zo'n lekker VARKENSHAASJE

NU EXTRA VOORDELIG!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

Runderrolletjes „»
Hamburger

5 haten 4 betalen

Zure Zult
100 gram 0,79

Schouderham
150 gram 1 ,95

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 küo 7,95

grove 1 kio 9,90
Hamburgers

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Barbecue worst
100 gram U,9o

Hamlapjes
1 kilo 1 1 ,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

per stuk

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 k,io 6,25
Boerenpannetje ioogram 1,6<

Rundergehakt 1 küo 11,50
h.o.h. gehakt 1 küo 7,95

Boeren gehakt
V gekr. 1 kilo 8,95

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

/. V.M. DE KERMIS IS DE WEEKMARKT VERPLAA TSTNAAR
DE PARKEERPLAA TS VAN HOTEL BAKKER.

1 BOS
CHRYSANTEN

3,95

fr-v-'3

f 2 BEGONIA's 9 -

Volop boerenkool- en
winterandijvieplanten

DE VALEWEIDE bloemen

GEVRAAGD MET SPOED

ALLROUND
LOODGIETERS
ELECTRICIËNS

Moet zelfstandig kunnen
functioneren.

SOLLICITATIES na 18.00 uur.

„Koop het bij de man
die het maken kan "

ONDERHOUD CV-ketels - gaskacnels
koelkasten — wasmachines — stofzuigers —

strijkijzers — diepvriezers — koffiezetters
radio — TV — video

GRATIS HALEN EN BRENGEN

Warnsvelds Installatie Bureau
ERKEND INSTALLATEUR

Gas, elektra, lood en zink, dakwerk

EIGEN SERVICE-DIENST 24 UUR

GRATIS OFFERTE

„HOOGKAMP"
KREMERSKAMP 2
7231 GTWARNSVELD
TELEFOON 05750-24688

1929-1989 1929-1989

Voetbalvereniging
'Vorden'

Ook in het jubileumjaar
kunt u zich opgeven als

nieuw lid

PUPILLEN vanaf 6 jaar-12 jaar
JUNIOREN vanaf 12 jaar-18 jaar

SENIOREN vanaf 18 jaar
MMHMHMMMRMRHVHHRMMMRHMMHRMMI

OPGAVE:
Elsbeth Stokkink

De Bongerd 17 - 7251 CC Vorden
Tel.:05752-2575

TEVENS GEVRAAGD:
JEUGDLEIDERS voor het begeleiden van
een Jeugdelftal voor de zaterdag morgen/

middag.
Een JEUGDTRAINER voor de C-selektief

spelend in de Hoofdklas.
2 trainingsavonden per week, en

begeleiding op de zaterdag.
Jeugdsekr. Jan Golstein,

Insulindelaan 17 — 7251 EJ Vorden
Tel.:05752-3520

1929-1989 1929-1989



Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van onze dochter en mijn zus-
je

Mar/t

9 juli 1989.

Ivonne, Benny en
Werner Eenink

Karskamp 5
7232BCWarnsveld

Wij rusten van 13.00-15.15 uur.

Blij en dankbaar zijn wij met
de geboorte van onze dochter

Marianne Louise

We noemen haar

Marlous
Ben en Eefke Wagenvoort

7251 JLVorden, 14 juli 1989
'Peppelenbosch'
Larenseweg 3

Eefke en Marlous rusten van
12.00 tot 15.00 uur.

Wij noemen onze dochter

Didi
Zij is maandag 17 juli 1989
geboren.

Haar trotse ouders:

Arie en Annette
Maalderink-Huetink

'de Timmerië'
Lochemseweg 16
7231 PDWarnsveld
Tel. 05751-1336

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

Madeion
Jeannet en Theo Bijen

12 juli 1989
7251 CZVorden,
Het Wiemelink24

Met blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van onze
dochter en zusje

Anne

Dinie, Dicken
Stef Gotink

19 juli 1989.
Insulindelaan 1 5
7251 EJVorden

Dinie en Anne rusten van 13.00 tot
15.00 uur.

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties, kaarten, bloe-
men en kado's, die wij moch-
ten ontvangen bij ons 40-jarig
huwelijk. Het was voor ons
een onvergetelijke dag.

H.Jansen
J.H.Jansen-

Zweverink

Hazenhutweg 1, Hengelo (G.)

Onze hartelijke dank voor de
vele gelukwensen en kado's
op onze trouwdag.

Frans en Gerda
Robbertsen

Vorden,juli 1989

Hierbij willen wij iedereen
heel hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemen
en kado's, die wij mochten
ontvangen bij ons 55-jarig
huwelijksfeest.

G. Dimmendaal
L Dimmendaal-

Hilhorst
juli 1989
Sarinkdijk J
7251 M Worden

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en
cadeaus, die wij bij ons huwe-
lijk hebben ontvangen.
Het was voor ons een onver-
getelijke dag!

John en Carla
Wenneker

Addinkhof 11
7251 VEVorden

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van

Hendrik Frederik Gerrit
Robbertsen

betuigen wij u onze oprechte
dank.

H. Robbertsen-Huurneman
kinderen en kleinkinderen

7251 AJ Vorden, juli 1989
de Delle 14

Op woensdag 26 juli zijn wij 26 jaar getrouwd.

Tonnie Makkink
en

Sophie Makkink-Brinkerhof

Wij hopen dit samen met onze kinderen, fa-
milie, vrienden en kennissen te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30-16.00
uur in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

7251 RL Vorden, juli 1989
Kruisdijk 11

De OPENBARE
BIBLIOTHEEK
is wegens VAKANTIE
gesloten van 31 juli tot
en met 11 augustus.

Vooraf verlenging en
dubbel meenemen
toegestaan.

Schoenaker
Café - restaurant

Direct gelegen aan de weg Vorden - Ruurlo
in het plaatsje Kranenburg (t.o. de kerk) in
een bosrijke omgeving te midden van het 8
kastelen gebied.

voor uw enorme
belangstelling, bloemen en

bij de opening van ons
café-restaurant.

tfarry en ^Marion
Qerretsen

Tel. 05752 - 6614.
Ruurloseweg 64
7251 LV Vorden.
(Kranenburg)

Tijdens de
bouwvakvakantie
blijft onze winkel
geopend.

Uitslag verloting S.V. Ratti
Hoofdprijs op lotnr.
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijsBoerttoefk,.
De prijzen worden thuisgebracht.

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

ie Herberg

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Franse specialiteiten l bij de Keurslager!
Proef de nieuwe A. van deze week!

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

ShaSÜCk per stuk 1,49
VOOR HET WEEKEND RECEPT

Gehakt h.o.h.
TIP VOOR DE BOTERHAM:

Appel-beef 100 gram 1,89

Boterhamworst
100 gram 0,98

maandag:

Speklappen P.kg 6,98

dinsdag

Verse worst 500 g 4,98
Runderworst 500 g 5,98SPECIAL

Brochette-
Bergère

woensdag:

Rundergehakt
500 g 5,98

Gehakt h.o.h.
500 g 4,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321De Keurslager
Verstand van

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, be-
kend dat tot en met 4 augustus a.s. ter gemeente-
secretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a. (Koets-
huis) ter inzage ligt het voorontwerp bestemmings-
plan 'Herziening Addinkhof 1 986, no. 1'.

Dit plan heeft betrekking op het langs de Rondweg
gevestigde tuincentrum.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen even-
tuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar gemaakt wor-
den aan hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven zullen in de
gelegenheid worden gesteld over het plan van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 20 juli 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

tijdens de

braderie
zijn wij present met

ons inmiddels
befaamde

broodje
shoarma

De openbare
bibliotheek
verkoopt nu

afgeschreven
boeken

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

oe> juwelier

<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Wegens vakantie gesloten.
Vanaf 26 juli t/m 14 augustus.

laatste kans!
hebt ü alles al in huis voor uw
klusvakantie?
zeker weten...?
als u toch nog wat mist, bestel
het dan vandaag nog, dan
kunt u het karwei tenminste
afmaken.
Voor al uw verf, glas, behang
Winkel aan de achterzijde met voldoende parkeerruimte

schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 3 5, vorden, tel. 05752-1523U

GESLOTEN VAN31-7 T/M 19-8A.S.
VOOR GLASSCHADE KUNT U ÓÓK IN DE VAKANTIE
BELLEN: 1523

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van woensdag 26 juli 1989, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie ter
inzage liggen de door de gemeenteraad in zijn ver-
gadering van 27 juni 1989 vastgestelde bestem-
mingsplannen
— 'Vorden, Zuivelterrein 1988';
- 'Buitengebied 1989, no. 3'.

Aangezien bij de gemeenteraad geen bezwaren zijn
ingediend en de raad de plannen ongewijzigd heeft
vastgesteld is niemand bevoegd terzake in beroep te
komen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vorden, 20 juli 1989.
De burgemeester voornoemd,

E.J.C. Kamerling.

R U I M I N G

NU NOG STERKER AFGEPRIJSD, WEES ER SNEL BIJ!

mode
BURG. CALLEESTRAAT 3, VORDEN, TEL. 05752 - 1381



DONDERDAG TIJDENS DE BRADERIE

Grote Playmobil Zoekwedstrijd
Er zijn
leuke prijzen
te verdienen!

Wie herkent het gebouw op de maquette
in onze etalage?
Voor de goede inzenders worden 3 prijzen
beschikbaar gesteld.
Formulieren aan onze kraam af te halen.

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 7251 BA VORDEN TEL. 3566

Luxe uitgevoerde matras met schapewol-
len afdekking op de winterzijde
Elektrische geharde
stalen Bonell-veren
zorgen voor een lange
levensduur, de dikte is
ca. 18 cm.
80x190 cm 198.-
90 x 200 cm 249.-
140x200 cm 395,-

Alle andere maten zijn
ook leverbaar.

Polyether,matras SG-40.
Komfortabele matras met
schapewollen afdekking op
de winterzijde.
De dikte is 14 cm.
80x190 cm 185.-
90x200 cm 215.-
140x200 cm 325.-

Alle andere maten zijn
ook leverbaar

Binnenveringsmatras

Schuimrubbermatras
Het soepele schuimrubber geeft veel
slaapkomfort. De versterkte midden-
sektor zorgt voor
goede ondersteuning
én lange levensduur.
De dikte is 15 cm
80 x 190 cm 360.-
90x200 cm 425.-
140x200 cm 695.-

Alle andere maten zijn
ook leverbaar.

BRADERIE-STUNTS

bloeses
korte mouw

25,-
t-shirts

10.-

NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

CORNER

360.-

IELMINK
(meubelen

• 7000 m2 Meubel- en
Tapijt-toonzalen

• Erkende
binnenhuisarchitectuur

• Woningtextiel

VORDEN
Zutphenseweg 24. Tel. 05752-1514

EIBERGEN
J. W. Hagemanstraat 3-7
Tel. 05454-74190

Maandagmorgen gesloten
Vrijdag koopavond

GELUÏDVOORDEJAREÏPSÖ

(WC-3W

5S«s.r-
Watt •

c1

699,-

JVC

JVC TUNER

Zeer gevoelige ontvanger dank zij Quaitz PLL digi-
ue frequentie syntheS1zer - groot bedieningsge-

mak - 40 voorkeuze zenders - direct afstemmen met
cijfer toetsen - automatisch geheugen. O XQ

3-BandPC-X300
CD Portable -I1QQ -
Component System

Fa. Eliesen BEELD - GELUID - HUISH. APPARATEN
INSTALLATIE
Emmerikseweg 46. Baak. tel. 05754-264

Grenen, beuken,
meranti, multiplex.

U zegt 't maar,
Knap 'tOp heeft 't!

Zutphenseweg 15

3 ABSOLUTE
DOLLE DAGEN

alles
halve prijs
20,21 en 22 juli

i.v.m. feestweek Vorden

snijbloemen en
alle kortings-
artikelen
geen kadobonnen

Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden

J.W. ELBRINK
Telefoon 05752-1436

Voor cursus of
demonstratie-
avond

Kreatief
Textiel
verven

Opgave bij:
Gonny Cornegoor,
Hoetinkhof 118, Vorden.
Tel. 05752-3582.

Jansen & gal f
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice -
leenauto gratis - etc.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

BOVAG

6
Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansenee -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

EMSBROEK installatietechniek is een sinds
1830 in Vorden gevestigd bedrijf.
Het bedrijf houdt zich bezig met het
ontwerp en de montage van o.a. centrale
verwarming, sanitair, elektra, enz.
Landelijk worden tank- en leiding-
installaties ontworpen en geleverd aan de
meest uiteenlopende industrietakken.

Er werken ca. 35 medewerkers, waarvan
ca. 25 in de montage. Aan de kwaliteit van
onze installaties worden hoge eisen
gesteld.

AANKOMENDE
MONTEURS

Solliciteren vóór 21 juli!

De service- en onderhoudsorganisatie heeft
meer dan 1.500 technische installaties in
beheer.

Indien u belangstelling heeft voor
onderstaande vakature ontvangen we
graag een sollicitatiebrief gericht aan:

EMSBROEK installatietechniek b.v.
Postbus 2
7250 AA Vorden

Opleiding: LTS (B-nivo)
Metaal of Installatie.
Leeftijd: 18-22 jaar.
Men volgt een dagopleiding voor cv-monteur
en wordt voor wisselende projekten ingezet.

IsMSBROIEK
installatietechniek vorden
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Vorden bood FC Twente voor 1500
toeschouwers goed tegenstand

Jeugd van 'Vorden' samen met FC Twente 'zo trots als een pauw'

'Vorden' toonde zich een prima trainingspartner. We moesten vooral na rust goed by de les bhjven om
tegendoelpunten te voorkomen! Deze woorden sprak Ronald Spelbos na afloop van de jubileumwedstryd
Vorden l-FC Twente welke in de stand 0-10 eindigde. (Spelbos zal het komende seizoen onder supervisie
van hoofdcoach Theo Vonk als veldtrainer by Twente gaan fungeren). Overigens een beter compliment aan
het adres van Vorden l kon de voormalige international niet maken!

Ben Kolenbrander die het komende sei-
zoen als de verantwoordelijke man bij
'Vorden' zal opereren had zich met zijn
selectie terdege op het duel met Twente
voorbereid. In de voorbeschouwing had
hij diverse keren uitgeroepen dat Vor-
den zich beslist niet zou ingraven. Op
voorhand leken deze woorden een spel-
letje blufpoker. In werkelijkheid bleek
dat het vertrouwen van Kolenbrander in
zijn selectie gegrond was. Vorden groef
zich zeer'zeker niet in. Sterker nog, ge-
durende het grootste deel van de twee-
de helft zochten de in de nieuwe spon-
sorkleding van Sorbo gestoken Vorde-
naren, onbevangen de aanval. Respekt
voor de tegenstander was er beslist niet.
Edwin Meyer (hij speelde zeer sterk!),
Mark van de Linden en Ronald de Beus
knokten bij het leven. In die periode
was Vorden een paar keer dichtbij een
doelpunt.
De doorgebroken Edwin Meyer werd
één keer in het strafschopgebied door
Twentedoelman Hans de Koning bij de
benen vastgehouden, hetgeen scheids-
rechter Wim Bekken ontging. Even la-
ter werd Edwin op de rand van het straf-
gebied bij een doorbraak vakkundig
door de veelbelovende André Karne-
beek neergelegd. De door Marce| Boek-
holt genomen vrije schop werd door
Hans de Koning gestopt. Reindjan Wes-
terveld zag een kopbal net over het
Twente-doel verdwijnen. Nee, het zat
Vorden in die fase van de wedstrijd niet
mee.
Ondanks de tien tegentreffers speelde
de thuisclub ook in de achterste lijn niet
onverdienstelijk. Pieter Huistra, onze
international, had zich ongetwijfeld een
gemakkelijker avond voorgesteld. Voor
de rust 'plakte' Rene Besselink als een
terriër aan de frele linkerspits, terwijl na
de rust 'bijtertje' Steven Smit het Hui-
stra ook danig lastig maakte. Harry
Klein Brinke aan de andere kant gaf
John Neyenhuis voor rust weinig kans
om in zijn spel te komen. Voor coach
Theo Vonk een reden om Neyenhuis
zelfs op gegeven moment te wisselen.
En Neyenhuis balen! Doelman Wim
Harms was de enige speler op het veld
die tien jaar geleden in de jubileum wed-
strijd Vorden-FC Twente ook van de
partij was.

Willem keepte als in zijn beste jaren en
liet zich door de Twentse aanvallers
echt niet "het hoofd op hol brengen. Hal-
verwege de tweede helft maakte hij
plaats voor Ronald Hoevers. Overigens
kwamen alle selektiespelers van Vorden
deze avond aan bod. Spelend zoals in
deze wedstrijd kan het bijna niet missen
of'Vorden' speelt volgend seizoen weer
4e klasse KNVB.

FC Twente
De Enschedeërs kwamen deze avond
zonder de geblesseerde Marcel Peeper
en Wilfried Elzinga naar Vorden en wat
wel het meest teleurstellend was, zon-
der de Joegoslaaf Fane Bu?an. Theo
Vonk hierover: 'Bucan komt definitief
niet naar ons toe. Vanmorgen hebben
we net bericht gehad van de Stichting
Arbeidszaken dat wij voor Bu?an geen
werkvergunning kunnen krijgen. Dit in
verband met de EEG bepalingen en
zoals je weet behoort Joegoslavië niet
tot de EEG. Ik kan me daar 20 kwaad
om maken. Ajax krijgt wel toestemming
voor een Hongaar, terwijl er bij Volen-
dam een Amerikaan rondloopt die niet
eens weet dat een bal rond is. Goed het
zij zo, we oriënteren ons nu in Skandi-
navië om te kijken of daar een spits ron-

dloopt die een versterking voor ons kan
zijn, aldus Theo Vonk. Twentes voor-
malige manager Jan Kasper legde de re-
den van de weigering van de werkver-
gunning verder uit. 'Bucan is geen A-in-
ternational (nog niet), speelde wel in
Jong-Joegoslavië en het Olympisch elf-
tal van zijn land. En dat laatste is niet
voldoende', aldus Kasper. Voor Twente
jammer en waarschijnlijk voor het Ne-
derlandse voetbal ook want Bu?an zou
zeer zeker z'n goaltjes in de Eredivisie
hebben meegepikt!

Scoreverloop
Nadat Vorden direkt in het begin van de
wedstrijd op twee hoekschooppen had
weten te forceren, sprong Theo Vonk
van zijn stoel op om zijn ploeg tot meer
inzet te manen. Zijn woorden misten
hun uitwerking niet. Na een klein kwar-
tier spelen kwam de Twentse doelpun-
tenmachine op gang, al hadden de En-
schedeërs daarbij de hulp nodig van in-
dividuele fouten (Boekholt en KI. Nen-
german) in de Vordendefensie. Nadat
eerst Gertjan Duif op de paal had ge-
knald, opende Marco Roelofsen in dé
veertiende minuut met een fraai lob de
score op 0-1. Een minuut later strafte
Gertjan Duif een slordigheid in de Vor-
den-defensie resoluut af 0-2. In de 16e
minuut schot van Pieter Huistra op de
paal. In de 25e minuut werd het 0-3. Een
fraaie pass van Jan Gaasbeek werd
doeltreffend door Frank Tempelman af-

gerond. Een paar minuten later 0-4 door
Jan Gaasbeek zelf. Een solo van Gert-
jan Duif leidde in de 35e minuut tot 0-5.
Twee minuten voor rust maakte Pieter
Huistra uit een strafschop (doelman
Wim Harms pakte Duif binnen het
strafschopgebied bij de benen, waarna
Duif'fladderend' neerviel) het halve do-
zijn vol. Nadat Robin Schmidt drie mi-
nuten na rust voor 0-7 had gezorgd
moest het publiek een half uur lang
wachten op verdere doelpunten. In de
32e minuut 0-8 door John Neyenhuis,
waarna de Finse international Mikka
Lippenen in de slotfase met 2 doelpun-
ten de eindstand op 0-10 bracht. De ju-
bileumc^fcnissie van 'Vorden' die
deze voe^Uwedstrijd organiseerde kan
terugzien op een geslaagde avond en
een prima start van de festiviteiten
rondom het zestig-jarig bestaan dat vol-
gende maand zal plaatsvinden. Twentes
huidige i^jaager Harry Leunk bedankte
te orgarUne voor de leuke ontvangst
op het sportcomplex in Vorden en wen-
ste de voetbalver. 'Vorden' al vast geluk
met het zestig-jarigjubileum.

Geslaagd
Onze plaatsgenote Annie Harmsen
slaagde aan de Rijks Hogeschool 'Yssel-
land' te Zwolle voor het diploma HBOV
(Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkun-
de).

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gevulde bloemkool
Naast de bekende met gehakt gevulde paprika's en koolrolletjes die voor-
zien zijn van een vulling met gehakt kunt u ook heel goed een bloemkool
(aan de onderzijde) vullen met een gehaktmengsel. Om de uitgesproken
smaak van de bloemkool niet (te) veel geweld aan te doen is het verstandig
om er kalfs- of half-om-halfgehakt dan wel een mengsel van beide gehakt-
soorten voor te gebruiken.
Reken voor 4 personen op 400 a 500 gram gehakt, naar keuze, l grote zeer
stevig gesloten bloemkool, l ei, 3 a 4 eetlepels broodkruim, fijne franse
mosterd, boter, 2 a 3 eetlepels geschaafde amandelen.
Maak de bloemkool schoon en leg hem in kokend water waaraan wat zout
is toegevoegd. Kook de bloemkool niet veel langer dan 6 minuten. Dompel
hem direct nadat hij uit het kokende water is genomen onder in een bak
met koud water. Laat de bloemkool wanneer hij volkomen is afgekoeld in
een vergiet uitlekken en opdrogen. Plaats het vergiet daartoe op een tochti-
ge plek wardoor het opdrogen aanmerkelijk versneld wordt. Maak het
gehakt aan met een losgeroerd ei, broodkruim, l theelepel mosterd, wat
zout, peper uit de molen en een snufje nootmuskaat of gemalen foelie. Hol
de bloemkool aan de onderzijde zoveel mogelijk uit doch zorg er wel voor
dat de bloemkoolroosjes aan elkaar vast blijven zitten. Vul de nu verkregen
holte op met het gehaktmengsel. Beboter een dubbelgevouwen vel alumi-
niumfolie en verpak de bloemkool erin. Leg het op het rooster iets onder
het midden van de reeds tot 225 graden C voorverwarmde oven. Temper
direct na het sluiten van de ovendeur de warmtebron tot 200 graden C.
Reken op een oventijd van 20 tot 25 minuten. Rooster intussen in een
droge koekepan de geschaafde amandelen. Spreid de amandelen daarna
uit op een groot koud bord en laat ze volkomen koud worden. Neem de
verpakking van de gevulde bloemkool weg. Leg hem met de roosjes naar
boven gekeerd op een voorverwarmde schaal en strooi de geroosterde
amandelen erover. Dien de gevulde bloemkool onmiddelijk daarna op.
Tip: wanneer u op een kaassausje bij bloemkool bent gesteld dan kunt u
dat over de gevulde bloemkool schenken en dan eventueel alsnog be-
strooien met wat geroosterde amandelen.
Bereidingstijd: ± 20 minuten.
Energie per portie: ± 1595 kJ (380 kcal).

Feestelijke
ouderavond 'School
Het Hoge'
Donderdag 6 juli jl. beleefden de oudste
kinderen van School het Hoge hun Gro-
te Avond. Zij traden op voor ouders en
andere belangstellenden in het Dorps-
centrum onder tropische omstandighe-
den: de buitentemperatuur schommel-
de die dag rond de 30 graden C; de to-
neellampen deden de rest. De avond
werd geopend door de heren Wichers
en Reindsen, resp. voorzitter en direc-
teur. De kinderen van groep 8 begonnen
met het samen zingen van een paar lie-
deren. Vervolgens konden de toeschou-
wers d.m.v. een toneelstuk vernemen
hoe het douaniers vergaat, die zelf op
het smokkelpad gaan: niet best dus. Na-
dien traden er enkele solisten op. Na de
pauze werd de musical 'Inpakken en
wegwezen' opgevoerd.
Twee gezinnen blijken door een com-
puterfout dezelfde sta-caravan op een
camping geboekt te hebben. Bovendien
komt een derde familie opdraven, waar-
van de vader de gehate chef is van een
van de voornoemde gezinshoofden.
Een lollige oom en een kalverliefde
completeren het geheel. Omdat alle be-
trokkenen van goeden wille zijn, heeft
iedereen toch een pracht vakantie. De
avond werd besloten met een door kin-
deren en publiek gezamelijk gezongen
lied. Het geheel was een warm en hart-
verwarmend gebeuren.

Tuinkeuringen
Om zowel Vorden, Wichmond alsmede
de buitenwijken een fraaier aanzien te
geven is er een poos geleden een werk-
groep opgericht welke zich bezighoudt
met het keuren van tuinen. Ongeveer 70
personen hebben zich opgegeven om
voor een tuinkeuring in aanmerking te
willen komen. De keuringen geschie-
den onverwachts, het is dus niet zo dat
de mensen nog even snel voor de komst
van de 'keuringsdienst' huAuin in orde
kunnen maken! De eerste^Rring is in-
middels achter de rug. De tweede keu-
ring vindt plaats voor het einde van deze
maand. De derde en laatste keuring
wordt in het najaar gehouden. Dan zal
de balans worden opgemasALen bekend
worden gemaakt wie met^^ predikaat
'Mooiste tuin van Vorden' mag gaan
strijken.

Soos Kranenburg
Als afsluiting van het seizoen ging men
ditmaal naar de camping 'De Reehorst'.
De middag werd gezellig doorgebracht
met diverse spelen. Tussendoor een
drankje en een hapje. Al met al een leu-
ke middag.

IMO geslaagd
Middenstandsexamen: M. Jorna, Ruur-
lo; B.K. Bekebrede, Warnsveld; A.G.
Huurneman, Warnsveld.

Rattifestival
Bij SV Ratti bruist het van de ideeën om
geld bijeen te krijgen voor de bouw van
de nieuwe kantine. Zo waren de afgelo-
pen weken meestal tien vrijwilligers be-
zig met de voorbereiding van een groots
opgezet tuinfeest. Ook is er veel aan-
dacht aan de publiciteit besteed. Door
vele aanplakbiljetten in de omgeving en
in de plaatselijke en regionale bladen.
De laatste week zag je elke avond bij het
Rattiterrein de roady's van Ratti aan het
werk met het bouwen van een profes-
sioneel podium en alles wat daarbij
hoort. In de 'tuin' van Ratti, met een
goed aangelegde omheining, stond alles
wat erbij hoort op zo'n avond zoals 2
barbeque's, een vierkante buitenbar en
zelfs tafels met sfeerverlichting erom-
heen. Het weer was zaterdag een mee-
valler, want het bleef drogg, alleen de
wind was aanwezig. Aan de organisatie
kon het niet liggen, maar jammer ge-
noeg kwamen er maar zo'n 150 bezoe-
kers. Toch degene die er waren spraken
allen veel waardering uit over de opzet
van het tuinfeest.

De bands die uitgenodigd waren speel-
den met veel enthousiasme. Tune Up
opende de avond, later op de avond
kwam de saxofonist nog terug. De 'Bui-
tenband' speelde vele bekende num-
mers en brachten de stemming er goed
in en als klapper kwam later Rosa King
op de bühne. Een geslaagde, goed geor-
ganiseerde avond, waar men echt waar
voor z'n geld kreeg. Hopelijk vindt er
volgend jaar weer zo'n evenement op de
Kranenburg plaats.

s ow
VORDEN

S T I C H T I N G
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O U D E R E N

Enquête
wonen
voor
ouderen

'Zoals velen van u wellicht reeds gehoord hebben, wordt er in september een
enquête gehouden onder 55-plussers over woonomstandigheden en woonwen-
sen. Eén op de tien ouderen wordt hiervoor benaderd.
Om alle enquêteformulieren af te leveren en weer op te halen, worden vrijwil-
ligers gevraagd. Zonodig helpen deze vrijwilligers met het invullen van de for-
mulieren. Daartoe krijgen deze vrijwilligers op 8 september enige instructie van
de Stichting Gelderland die de enquête namens de gemeente Vorden verzorgt.

Er zijn op die dag 3 mogelijkheden: Vmorgens van 10.00 tot 11.00 uur, 's-mid-
dags van 14.00 tot 15.00 uur of 's-avonds van 19.00 tot 20.00 uur. De instructie
wordt gegeven in het Dorpscentrum.

Er zijn ongeveer 60 personen nodig, iedereen verzorgt dan plm. 6 formulieren.
Het is een enquête onder ouderen en de verwachting is dan ook dat vele ouderen
hieraan willen meewerken. U kunt zich opgeven als vrijwilliger bij uw ouderen-
bond of met een briefje met naam en adres in de brievenbus van de Stichting
Wi'l/ijn Ouderen Vorden hij het Dorpscentrum. Telefonisch kan ook bij me-
vrouw Ridderhof, telefoon 1433 óf bij mevrouw Kriek, telefoon 1071.

Hoe meer vrijwilligers, hoe minder iedereen behoeft te doen, dus geeft u zich
alstublieft op als helper. Natuurlijk zijn ook jongeren van harte welkom als vrij-
williger.

OPGAVEN VÓÓR l AUGUSTUS, MAAR UITERLIJK 11 AUGUSTUS.

Wethouder mevr. Aartsen in commissie Welzijn:

'Vordense Sport Federatie zal
bij privatisering betrokken
worden'
Wethouder mevr. Aartsen-den Harder (CDA) zei woensdagavond in de
commissie Welzyn, naar aanleiding van vragen van haar partijgenoot
A.H. Boers, dat het terdege in de bedoeling van het college ligt dat de
Vordense Sport Federatie (VSF) bij voorstellen over privatisering zal
worden ingeschakeld.

In dit verband merkte de wethouder op
dat wat betreft de privatisering van de
velden van de W 'Vorden' men eerst
binnenkamers de zaken op een rijtje wil
zetten. Daarna zal de amtelijke com-
missie met de VSF gaan praten, waarna
vervolgens een advies aan het college
zal worden uitgebracht. De heer Boers
had vernomen dat er ten aanzien van de
velden op het gemeentelijk sportpark
zorgen bestaan over de kwaliteit. Hij
stelde voor om op de begroting 1990
voor dit doel een bedrag op te voeren
zodat de velden t.z.t. in goeie staat kun-
nen worden overgedragen. De grootte

van het bedrag liet hij aan het college
over.

Wat betreft de kwaliteit van de velden
deelde mevr. Aartsen mede dat de vel-
den op het gemeentelijk sportpark vori-
ge week zijn gecontroleerd. 'Binnenkort
zal de N SF hierover een rapport uit-
brengen!' aldus de wethouder. De heer
E. Brandenbarg (VVD) kreeg desge-
vraagd te horen dat een notitie over het
totale sportgebeuren in Vorden, de zgn.
nota 2000, binnen niet al te lange tijd
aan de commissie Welzijn gepresen-
teerd zal worden.

Afscheid leerkrachten Prinses
Julianaschool 'neerleggen bij
het onvermijdelijke'
'De deur van de Prinses Julianaschool gaat dicht. Het is al wat vaak
kantje-boord geweest, maar steeds kwam er een 'verlenging'. We ko-
men niet voor op de lijst van de kleine kernen. We voldoen niet meer
aan de normen, gewoon te weinig kinderen. Het is allemaal moeilijk
verteerbaar maar we moeten ons bij het onvermijdelijke neerleggen'.

Deze woorden sprak de vice-voorzitter
Frans Staring van de Prinses Juliana-
school vrijdagavond tijdens de af-
scheidsreceptie van de drie leerkrach-
ten, te weten meester H. Kok; mevr.
Ans Brummelman-Heida en mej. Anja
Groot Bramel.

Frans Staring maakte de leerkrachten
een kompliment dat zij ondanks de voor
hen onzekere omstandigheden tot op de
laatste werkdag het belang van de kinde-
ren op de eerste plaats hebben gesteld.
'Wij hebben daar als schoolbestuur heel
veel waardering voor', aldus Staring. Uit
handen van Gerda Mennink en Jan Kor-
negoor kreeg het drietal bloemen en
een enveloppe met inhoud aangeboden.
Overigens kunnen de drie leerkrachten
direkt weer aan de slag. Men zal gebruik
maken van de boventalligheidsregeling
dat wil bijvoorbeeld in het geval van ex-
schoolhoofd Kok zeggen dat hij met in-
gang van het nieuwe schooljaar in
dienst treed bij de basisschool 'De
Kraanvogel' in de Kranenburg.
Met een uiterste termijn van twee jaar
heeft de Kraanvogel dan één leerkracht
extra (het Rijk springt wat de kosten be-
treft bij). Komt er in de komende twee
jaar een vakture op 'De Kraanvogel' dan
is de heer Kok de eerst aangewezen per-
soon om die op te vullen. Dezelfde pro-

cedure wordt gevolgd door mevr. Ans
Brummelman-Heida die naar de basis-
school op het Hoge vertrekt. Mej. Anja
Groot Bramel zal op een school in
Neede gaan werken.

Schoolgebouw
Intussen heeft het schoolbestuur van de
Prinses Julianaschool zich deze week
bezig gehouden met de vraag wat er nu
verder met het schoolgebouw moet ge-
beuren. Vice-voorzitter Frans Staring
hierover: 'We hebben onder meer beke-
ken om van de school een verenigings-
gebouw te maken, zodat dan diverse ak-
tiviteiten die nu in de Kapel worden ge-
houden, voortaan in de voormalige
school kunnen plaatsvinden. Het punt
is echter wie bekostigd dit allemaal.
Omdat de school nog niet is afgeschre-
ven moeten we bij verkoop of verhuur,
zoals het er nu voor staat 60000 tot
70000 gulden aan de gemeente Vorden
terug betalen. We hebben inmiddels al
een eerste kontakt met het gemeentebe-
stuur gehad. Na de vakantie gaan we
opnieuw met de gemeente Vorden om
tafel zitten om te kijken welke (financië-
le) mogelijkheden er zijn. Uiteindelijk is
het niet onze schuld dat de school moet
sluiten', aldus Frans Staring.



Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE

Wegens vakantie

GESLOTEN
VAN 28 JULI t/m 18 AUG.

Raadhuisstr. 18 — Vorden

Fotohome
maakt je
vakantie

onvergetelijk
Voor 49 cent

per foto.

Kleurenfoto's van Fotohome zijn

prima. Dat blijkt wel uit onderzoek

van de Consumentenbond. Ook de

§ 8 Gold Awards van Kodak bewijzen

de perfectie. Fotohome ontwikkelt

alle merken fotorolletjes. En zorgt

voor de mooiste foto's. Tegen de

l scherpste prijs. Klein formaat, (9 x 13

l cm), 49 cent. 30% groter, 59 cent.

[ En supergroot voor slechts 69 cent!

Nabestellen J*f|
mjjjftg^^^^^^^^fff ^^

v.a. 85 cent.

voor uw foto»

KLEURENFILMS SPOTGOEDKOOP. KLEINBEELD 135/24 KLEINBEELD 135/36 <l

JAMES WATTWEG 68. 3I33 KK VLAARDINGEN. (OIO)-4344422.

I3EOI POCKET HO/24 i^Slmfrï-m INSTAMATIC 126/24

U W F O T O H Q M E - D E A L E R : SIGAREN SPECIAALZAAK BRAAM -BURG. GALLEESTRAAT 10A - VORDEN
SIGARENMAGAZIJN TANTE PIETJE - DORPSSTRAAT 17A- RUURLO

Nog steeds verse
aardbeien, nieuwe

aardappelen en
witlof

Graag op bestelling

Tuinderij
B. Bannink
Hulshofweg 4 — Ruurlo

Tel. 05736-1311

Autorijschool Teger
Stationsstraat 18, Ruurlo, Tel. 05735-1426

maakt reeds 25 jaar toekomstige
weggebruikers

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar.

INSTRUCTEUR B. HENDRIKSEN
Slotsteeg 12, Hengelo (G), Tel. 05753-3213

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw

Glaswerk
Wandafwerk ing

Schildersbedrijf

A. PETERS

Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

motorolie — smeervet
voor tractor en werktuig

SCHERPE PRIJZEN!

OORTGIESEN
HANDELSONDERNEMING

Tel. 05736-1577, Buitenvelderweg 1, Ruurlo

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

DE TUINEN VAN DE
WIERSSE, VORDEN

OPEN OP
zo. 23 O-ma. 24 juli

van 10.00 tot 18.00 u.

Entree f 5,— p.p.
GRATIS PARKEREN

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Als bij u de
waterleiding

springt springen
wij meteen in onze

servicewagen
Een gesprongen waterleiding kan \;
hebben. Daarom is het belangrijk om
stellen. Bel ingeval van nood gerust ^„
Wij zorgen ervoor dat de problemen opgelost'

*o 77~
Y° vervelende gevolgen

- i / ?'* de schade snel te her
/^Installatiebedrijf Oldenhave

r/s/s worden. Snel en vakkundig!

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Ook uw Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755. Officieel dealer PHILIPS

adres voor Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383 Telefooninstallaties en
airconditioning Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071 PHILIPS Autotelefoon

Wenzel Spellbrink
assurantiën en

bemiddeling o.g.

Spellbrink
hypotheekinfo:

Wij bieden aan: voordeel van
duizenden guldens, wanneer u
uw huidige hypotheek veran-
dert in een spaarvasthypo-
theek. Wij werken samen met
alle grote hypotheekverstrek-
kers.
Jan Gotink. onze hypotheekad-
viseur, zal u er graag meer over
vertellen.
Belt u ons meteen of kom van-
daag nog aan op ons kantoor.
Wij zijn non-stop geopend van
8.30 tot 19.30 uur, telefoon:
05430-1 85 85.
Spellbrink, uw bouwfondskan-
toor! Voor het veranderen van
uw huidige hypotheek in een
spaarvasthypotheek.

AKTIE:
nieuwbouwhypotheken rente

5,3° o voor geheel 1989.

Markt 25, 7101 DA
Winterswijk, tel.:
05430-1 85 85

Ruurlo tel.: 05735-21 36

k^

KWALITEITS
ONDERGOED
Een eigen merk van TUUNTE
dus gegarandeerd goed!

DAMESSLIPS
van het bekende merk
Boobs en Bloomers

4 halen
3 betalen

0>

VOOR DE VAKANTIE
BIEDEN WIJ DIT PRACHTIGE

ONDERGOED ÉÉNMALIG ZEER GOEDKOOP AAN
v

Hirensportslip La Ligna
in uni of streepdessin.
maten: S. M, L. XL
kwaliteit:
100% katoen/
single jersey

normaal
3 voor f 10-

NUt/m
zitinlag
3 voor

f 7,90

Dttnes
taillnlig
La Ligna.

maten:
M, L, XL
kwaliteit:
elastisch
katoen

normaal f 3,95j
per stuk
NU t/M
zatonfig
3 VMT

f 10.-

La Ligna iroisjesondergoed
in voorgekrompen,
supergekamde
Peru katoen.
Uni en streep-
dessins.
kleuren: wit,
rose, bleu
maten: 104 t/m
176

kMül̂ bl vUftM

normaal
v.a. f 3,95

3 total (
2 betalen \

TIJDENS DE BRADERIE

SPECIALE AANBIEDINGEN
INBABYART. o.a.:

Slaapzakken van 1995
BRADERIEPRIJS l 5/^

Baby-pyjamaatjes 5
BRADERIEPRIJS /,O\J

DdDypdKjeS M£T/?/75van15-

BRADERIEPRIJS l / ,5O

DAMES BADJASSEN]
in vele uni kleuren
zware zachte badstof
Tuunteprijs 98,—
T/M ZATERDAG 69,-



kinder-
broeken

heren-
pantalons

over-
hemden

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

interieuradviseur

m

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

... droogweg de schoonste.

Aanbevolen door vooraan-
staande tapijtfabrikanten.

OPRUIMING
in jacht- en
sportkleding

met kortingen
van

10 tot 5O°/o

Wapen- en spormWdel
Zutphenseweg 9, Vorden

OAD VLIEGREIZEN aanbieding

CAMPINGVLUCHTRHODOS
in augustus
8 dagen 565,- per persoon
15 dagen 595,- per persoon

TELETOURS aanbieding

ARCHANGELOS-RHODOS
15 dagen modern pension,
kamers met douche en toilet
logies/ontbijt 928,- per persoon
periode t/m 30 september

BEL AIR aanbieding

KOS in augustus
diverse appartementen
2-kamerapp. voor 4 personen
675,- per persoon 8 dagen
weekverlenging 100,- per persoon

Reisburo VAN DUIN
Stationsstraat 24
7201 MD Zutphen
Telefoon 05750-17337

Thuis in elk vakantieland!

REIS OP ZEKER

GARANTIEFONDS
REISGELDEN

HETJUISTE ADRES VOOR
AUTO OF MOTOR RIJLES.

Rijschool
W. Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden, tel. 2783

HUIDVERZORGING

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

DEBEIR
STERK IN HET PROFESSIONELE WERK

* BEVESTIGINGSMATERIALEN * HANG- EN SLUIT-
WERK * ELECTRO. HANDGEREEDSCHAP * BETON-

MOLENS * HEATERS * LADDERS EN STEIGERS *
WERKKLEDING + SCHOENEN * KIT/SCHUIM/

LIJM * TUINGEREEDSCHAP * ENZ. ENZ. •

24-UUR
BEREIKBAAR

DE BEER PROFESSIONEEL BV
GROOTHANDEL IN IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN

Industrieterrein "De Mars", Kleine Belt 3, Zutphen.
Telefoon 05750-18411, Fax 05750-11845.

.̂ -̂̂ ^^^^>(«£
Smidsstraat 7-9
Telefoon 08342-3900

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

&

20-40%
KORTING

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool

Horstman
De Eendracht 3

Vorden
tel. 05752-1012

, met
Televisie

reparaties
direct

i;i naar

HOLTSLAG RUURLO
BOUWMATERIALEN B.V.

• • Keukens • • Rolluiken • •

-' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen
Telefoon 3100

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU

TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Keukens
Met zeer
aantrekkelijke

VAKANTIE
aanbiedingen

ROLLUIKEN

- - - ud

Rolluiken
Eén van de vele specialiteiten van
Holtslag, zeer speciale aanbiedingen
in Rolluiken, die u niet mag missen
als u toch al van plan was
ROLLUIKEN aan te schaffen; de prijs
zal u beslist meevallen!

Tijdens de BOUWVAKVAKANTIE
zijn wij GEOPEND
van ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur

HOLTSLAG BOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO
Spoorstraat 28 - Ruurio - Telefoon 05735-2000

Wie zoekt kent Holtslag-Ruurlo niet
Wie Holtslag-Ruurlo kent, zoekt niet

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

Café-Restaurant

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

OPEL SERVICE

W. J. de" KOOI

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurio

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie



Kranenburg twee dagenlang in teken
van de historie
Zaterdag 29 en zondag 30 juli is er een Historisch Oldtimer-festival in de Kranenbarg, gemeente Vorden.
Eigenlijk is er alles wat maar met techniek te maken heeft en te zien. Oude traktoren, stationaire motoren-
stoommachines en nog veel meer. De deelnemers komen letterlijk uit het gehele land.

Het festivalterrein, dat ligt in Neder-
lands mooiste plekje, Kranenburg, zal
zodanig worden ingericht dat het voor
de toeschouwers een uniek gebeuren
zal zijn om naar de pronkstukken te kij-
ken uit grootvaderstijd. Alles wat er
komt aan machinerieën is oud tot zeer
oud. Het gebeuren zal zich hoofdzake-
lijk afspelen in en rond de oude St. An-
thoniuskerk. In de galerie van de school
laten vier hobbyisten zien wat je van
afvalmateriaal kunt maken. Jo Zieve-
rink uit Lochem en B. Geerdes uit Aal-
ten zijn twee perfectionisten die ieder
op hun eigen manier de landbouwhisto-
rie op een schitterende wijze hebben
uitgebeeld. Alles op schaal 1:10 van de
Gelderse koetsenkar tot de Rosmolen
uit het museum van Ervekots uit Lievel-
de, en niet te vergeten het milieuvrien-
delijke toiletkruiwagentje van vroeger.
Wie oog heeft voor het milieu zal des te
meer waardering uitspreken wanneer
men weet, dat bijna alles wat er wordt
tentoongesteld door Jo Zieverink en B.
Geerdes is vervaardigd van afvalmate-
riaal. Op het gebied van stoom en pers-

lucht zullen G. Morsinkhof en A. Kan-
ninga uit het Hengelose Overijssel hun
vakmanschap laten zien. De heer G.
Morsinkhof blijkt een zeer produktief
en veelzijdig stoommodelbouwer te
zijn. Hij bouwde zowel stoommachines
als een stoomplant met ketel en voe-
dingspompen, terwijl hij ook het bouw-
en van een modelstoomlocomotief niet
uit de weg gaat. En als hij een stoomke-
tel aanpakt dan is een van de moeilijkste
ketels om een model van te bouwen
voor hem geen bezwaar. De wonderen
van de Techniek zullen door G. Mors-
sinkhof en A. Kanninga in 'Galerie Pa-
lantir ' hun intrede doen.
Wat er ook nog te zien zal zijn in de
Galerie is een schitterende collectie
foto's, over het boerenleven van vroe-
ger. Het Staringinstituut uit Doetin-
chem heeft deze unieke foto's beschik-
baar gesteld. Naast de foto's is er ge-
reedschap tentoongesteld uit de tijd dat
het een genoegen was te zien hoe de
smid, met baco en tang de oude machi-
nerieën weerop gang bracht. Buiten zal
zaterdag 29 juli de smid onder de oude

franda van de school op het aanbeeld de
theekannen, de koffiesmokken en de
mokken weer laten herleven.

Dit alles gemaakt van koper en met de
smidshand en hamer vervaardigd. De
tijd wordt zaterdag 29 juli en zondag 30
juli eventjes enkele tientallen jaren te-
ruggezet. Voor wie in gedachten even
terug wil naar grootvaderstijd. Voor de
kinderen zal er op het festivalterrein een
rondrit gemaakt kunnen worden met
een miniatuur stoomtreintje. Naast de
vele traktoren, stationaire motoren,
stoommachines, zijn er ook een tiental
motorrijwielen te zien. Onder andere Jo
Sloot uit Keyenborg met zijn FN uit
1927. Het eerste Historische festival in
de Kranenburg zal worden gekenmerkt
door de veelzijdigheid, de ligging van
het unieke festivalterrein en de manier
waarop de machinerieën zullen worden
tentoongesteld. De opbrengst van het
festival zal geheel ten goede komen
voor het onderhoud van de meer dan
honderd jaar oude St. Anthoniusschool.

Uit de Gemeenteraad
Prestige besluit raad Vorden:
eik bij Dr. Lulofsweg blijft
behouden!!
De gemeenteraadsvergadering van Vorden heeft zich dinsdagavond
meer buiten dan in de raadszaal afgespeeld. Tot driemaal toe werd de
vergadering geschorst met de alles overheersende 'hamvraag' of de eik
nabij de Dr. Lulofsweg wel of niet gekapt zou moeten worden.

Na de derde schorsing legde het college
bij monde van wethouder Mr. Slingen-
berg (WD) de raad twee keuzemoge-
lijkheden voor: of de boom wordt ge-
handhaafd of de oversteekplaats en het
zebrapad op het kruispunt Dr. Lulofs-
weg-Zutphenseweg worden geschrapt.
De raad besloot tot het laatste, met in
het achterhoofd (de heren Boers (CDA)
en Brandenbarg (WD)) dat wanneer
het gedeelte van de Zutphenseweg
straks in handen van de gemeente Vor-
den overgaat, men altijd nog zal kunnen
bekijken of het bewuste kruispunt aan-
gepakt moet worden. De kwestie van de
eik was in feite een onderdeel van het
raadsvoorstel om de Zutphenseweg tus-
sen de Rondweg en de Schoolstraat te
rekonstrueren dan met name deel 2, het
gedeelte Addinkhof/De Steege tot de
Schoolstraat. In de visie van het college
was het nodig de genoemde eik te kap-
pen omdat bij rekonsruktie van de weg
(zebrapad en middengeleider) de eik
midden in de rijbaan zou komen te
staan. Wethouder Slingenberg maakte
de raad erop attent dat het collegevoor-
stel de meest optimale verkeersoplos-
sing zou zijn. 'Rijkswaterstaat en de
Rijkspolitie is de baken waarop ik vaar',
zo sprak de heer Slingenberg. De heer
A.H. Boers (CDA) die dinsdagavond bij
al zijn opmerkingen volledig werd on-
dersteund door WD en PvdA (waarbij
wel opgemerkt dat de socialisten in
plaats van met vier deze avond alleen
door de heer P.J.M. Hoogland in de
raad werd vertegenwoordigd de overige
drie fraktieleden waren met vakantie)
kwam deze avond met diverse voorstel-
len op de proppen, allemaal met als uit-
gangspunt de eik te sparen.

Eerst stelde Boers voor één middenge-
leiders van l meter 80, in een later sta-

dium l meter 60, zelfs op gegeven mo-
ment sprak hij over l meter! 'Bij de mid-
dengeleider van l meter 80 blijven nog
altijd twee rijbanen beschikbaar van 3
meter 60. In onze ogen een superveilige
oversteek', aldus Boers. Toen wethou-
der Slingenberg er de raad diverse keren
op had gewezen dat Rijkswaterstaat
slechts rijbanen toestaat van vier meter
breed zei de heer Boers: 'ik spreek er
mijn twijfels over uit dat Rijkswaterstaat
geen toestemming zal geven voor rijba-
nen van 3.60 meter. WD-er H. Tjoonk
liet zich in soortgelijke bewoordingen
uit. Aan het slot van de beraadslaging
kwam Boers op zijn uitspraken terug en
gaf hij toe dat zijn cijfers niet klopten!
De heer Boers lanceerde nog ee^i tus-
senvoorstel dat inhield om het raads-
voorstel te gaan 'knippen' en zo rond 10
september een extra raadsvergadering
te beleggen. Dit voorstel had te maken
met de mededeling van het college dat
indien vanavond geen beslissing zou
vallen (de raad vergadert nl. in augustus
niet) de gemeente Vorden de kans loopt
223.000 gulden mis te lopen, zijnde de
Rijksbijdrage voor de rekonstruktie van
de Zutphenseweg. Uiteindelijk kwam
het niet zover en besloot de raad onder
het motto van t.z.t. 'zien we wel verder'
tot handhaving van de eik en dus geen
middengeleider en geen zebrapad. Wet-
houder Slingenberg tenslotte tot de
raad: 'Het is uw beslissing, maar wan-
neer u er in de toekomst op terugkomt,
kunnen er intussen doden zijn geval-
len'. De toekomst zal leren of het 'pres-
tigebesluit' van de raad de verkeersvei-
ligheid niet in gevaar zal brengen.
Wethouder Slingenberg zei goede hoop
te hebben dat er straks aan de Zutphen-
seweg ten behoeve van de bejaarden,
enkele zitbanken geplaatst zullen wor-
den.

Politievaria

stalling van de NS te Vorden gestalde
fietsen de ventielen er geheel uitge-
draaid. Het betrof totaal 29 fietsen. Ve-
len konden na thuiskomst met de trein
lopend naar huis. Al bij al min!

Ook op vrijdag 14 juli trof de patrouille
na daartoe gekregen melding een man
aan op de bank op het Emmaplein. Na
hem ongeveer 10 minuten toegeroepen/
en wakker geschud te hebben, kwam hij
even 'bij'. Hij verkeerde in zware dron-
kenschap. Hem overgebracht naar bu-
reau Vorden. Na onderzoek van enkele
papieren die hij bij zich had, bleek de
man afkomstig te zijn uit de Residen-
tiestad Den Haag. Hem ter ontnuchte-
ring ingesloten. Op zaterdag 15 juli om-
streeks 12.00 uur hem met een zware
roes en een proces-verbaal rijker heen-
gezonden.

Zondag lójtili omstreeks 16.15 uur vond
op de R^«Dseweg een ongeval plaats,
waarbij 3^rcrsonenauto's betrokken wa-
ren en allen totaal vernield werden. Een
bestuurder wilde vanaf de Ruurloseweg
de Onsteinseweg inrijden en stond daar-
toe voorgesorteerd. Een achter hem na-
derende^fcpmobilist merkte dat te laat
op en bo^ra tegen de stilstaande voor-
ganger op. Door de botsing schoot de
stilstaande auto door en botste toen
frontaal tegen een uit de riching Vorden
komende personenauto. Er vielen geen
gewonden, wel was de materiële schade
aanzienlijk. De auto's dienden te wor-
den afgesleept.

Bij de bushalte aan de Zutphense ver-
dween een gestalde fiets. Bij de politie is
aangifte gedaan.

Op graafwerkzaamheden op maandag 17
juli werd te Vorden een op een handgra-
naat gelijkend voorwerp gevonden. Het
projectiel was dermate ingeroest dat
verder onderzoek gevaarlijk is. De Ex-
plosieven Opruimingsdienst te Culem-
borg is gewaarschuwd. Het 'ding' is vei-
liggesteld.

^mmma^^^^m^a^mm^^m^mm

Agenda
JULI:
20 ANBO Vorden: deelname aan de

'Braderie'
21 SWO Vorden, Open Tafel
23 SWO Vorden, Open Tafel
24 ANBO Vorden: Jeu de boule en

klootschieten, camping 'De
Goldberg'

25 SWO Vorden, Open Tafel
27 VW Vorden, Staringavond, Kapel

Wildenborch

GROEP VORDEN BibHotheeknieuws
Op woensdag 12 juli vond er op de Wil-
denborchseweg een ongeval plaats. Een
autobestuurder, kwam vanaf de Nij-
landweg en verleende geen voorrang
aan de automobilist die over de Wilden-
borchseweg richting Lochem reed. Het
gevolg was enkel enige materiële scha-
de.

Tijdens het transport van enige zware
voorwerpen verloor een vrachtauto in
het dorp Vorden een zwaar stuk onder-
deel van een machine. Het gevolg was
dat enige klinkers van het wegdek bra-
ken. Zaak geregeld. ,

Op donderdag 13 juli vond op de Hor-
sterkamp een ongeval plaats tussen
twee personenauto's. Een bestuurster
uit Steenderen stopte voor de kruising
met de Ruurloseweg. Onmiddellijk
daarop werd zij van achteren aangere-
den. Gevolg enige materiële schade.

In de afgelopen week deden 3 inwoners

van Vorden melding/aangifte van ver-
missing van hun paspoort. Rapporten
zijn inmiddels opgemaakt.

Ook in de afgelopen week opgetreden
tegen auto's die op het trottoir deels of
geheel geparkeerd stonden.

Ook op donderdag 13 juli een sterk opge-
voerde bromfiets uit het verkeer geno-
men. Zowel het motorvermogen als het
geproduceerde geluid lag boven de ge-
stelde normen. Proces-verbaal wordt
opgemaakt.
Op vrijdag 14 juli werd er bij een plaatse-
lijke winkelier een houten bolderkar
ontvreemd. De kart stond voor de plaat-
selijke speelgoedzaak van de fa. Sueters
en vertegenwoordigd een waarde van
f 300,-. Wie heeft wat gezien op vrijdag
14 juli tussen 13.00 en 16.00 uur?

Een ergelijk staaltje van vernieling.
Schrik niet van de flinkheid, maar afge-
lopen vrijdagmiddag zijn van alle in de

Keuze uit de aanwinsten van
de openbare bibliotheek
Ashley, Bernard-Met je rug tegen de
muur; Claus, Hugo-Gilles en de nacht;
Cook, Robin-Doodsangst; Cook Robin-
Koorts; Erdrich, Louise-Sporen; Follett,
Ken-Papiergeld; Gadeke, Wolfgang-
Huwelijk en relatie; Haak, Ruud-Duitse
herders; Innes, Hammond-Nacht en
ontij; Keuper, Rita-Potdeurmekare:
oud-Achterhoekse gerechten; Konsalik,
Heinz, G.-De woestijn is als een vrouw-
Het lied van de zwarte bergen; Kopland,
Rutger-Dankzij de dingen; Laatste-De
melkbus: opkomst, glorie en onder-
gang; Manen-Pieters, Jos van-De verre-
kijker; Norwood, Robin-Als hij maar ge-
lukkig is; Philips, Mark-In de schaduw
van de Medici; Pollack, Rachel-Het Rijk
der doden; Roest, Truus van der-Reine-
ke; Vreede, Mischa-De Kind inkamp;
Wageningen, Gerda van-Waarheen de
weg mij voert; Wonink, Harry-Wande-
len met Harry Wonink.

Snuffelmarkt
Warnsveld
Evenals vorig jaar organiseert Touwtrek
Vereniging 'Treklust' uit Warnsveld
ook dit jaar weer een snuffelmarkt.
Deze markt wordt gehouden op zater-
dag 29 juli a.s. op het terrein nabij Win-
kelcentrum 'De Dreiumme' te Warns-
veld. De entree is vrij. De Touwtrek
Vereniging vraagt spullen voor de ver-
koop. Heeft men artikelen die men niet
meer gebruikt en deze aan de vereni-
ging wil afstaan dan verzoekt men con-
tact op te nemen met de fam. Willem-
sen, Koekoekboomseweg IA te Zut-
phen. (Tel. 21532). Tevens zijn er nog.
kramen te huur of grondplaatsen. Voor
informatie hieromtrent kunt U ook con-
tact opnemen met de fam Willemsen of
de heer H. Nengerman (tel; 055-
336675). De kindermarkt wordt even-
eens weer georganiseerd. Kinderen tot
12 jaar kunnen hieraan deelnemen,
deelname is gratis. De kinderen worden
verzocht zich zaterdag 's-morgens te
melden bij de organisatie en zelf voor
een kleed te zorgen waarop zij hun spul-
letjes willen verkopen. De organisatie
wijst hun een plaats toe.

Op reis met Claudia
en Carla
De Dodekanesos, een eilandengroep
van Griekenland, ligt vlakbij Turkije.
Het klimaat in de maanden april-mei is
ca. 25 graden, In juni-juli en augustus
meestal boven de 30 graden. Rhodos is
het grootste eiland van de Dodekane-
sos. De hotels liggen over het algemeen
verspreid. Aan de westkust bij Ixia en
lalissos liggen de moderne hotelcom-
plexen. Het strand wordt afgewisseld
door zand en kiezels. U kunt er een lig-
stoel huren voor een paar gulden per
dag. De oostkust met de plaatsen Falira-
ki, Afandou, Kalithea heeft een fijn-
zandstrand. Hier bevinden zich ook
zeer mooie hotels, restaurants en gezel-
lige terrasjes.

U kunt een excursie maka^naar Lin-
dos, een dorpje met smali^praatjes en
veel souvenirwinkeltjes, aan de voet van
de Akropolis. Als u tegen de klim opziet
kunt u ook per ezel naar boven. Een
andere excursie mogelijkheid is de vlin-
dervallei waar van juni t^a augustus
honderden vlinders te zier^Bi. Voor de
nog fitte mensen is er het uitgaansleven
in en rond Rhodos-stad Yazoo! (proost)
Per ferry steekt u over naar Kos (ca.
twee en een half uur) het fietseiland.
Wilt u een fiets voor een week, rommel
dan een beetje met de prijs, het lukt
echt. Zet de fiets wel op slot voor het
geval dat iemand het strand te ver lopen
vindt! Bij de haven vindt u alle gezellig-
heid. Excursiemogelijkheden: archeolo-
gisch museum, asclepion (overblijfselen
van tempels). Nog een paar tips: wissel
nederlands geld zoveel mogelijk in
Griekenland zelf, drink geen water uit
de kraan maar koop flessen mineraalwa-
ter.
Tot de volgende keer,
Carla en Claudia

Sportnieuws
De Blauwkras
WedvluchtRuffex d.d. 7juli 1989
Comb. Hilferink 1; H. Modderkolk 2;
G. Arendsen 3,4; H. Nijhuis 5,9; H. ter
Beek 6,8; Comb van Gijssel 7; D.J.
Swarthoff 10.

Bedrijfstoernooi
touwtrekken Vorden
TTV Vorden organiseert op 26 juli a.s.
een toernooi voor bedrijven. De wed-
strijden vinden plaats op het terrein
Medler. Er hebben zich al enkele da-
mesteams ingeschreven. Er kunnen er
nog meer bij, zoveel dames als heren.
De sluitingsdatum inschrijven is 25 juli.
Alle deelnemende ploegen worden ver-
zocht 26 juli op tijd aanwezig te zijn. De
kampioenen van het vorig jaar, 'De
Graafschaprijders', zullen hun best
doen om de titel weer te bemachtigen.
Ze zullen er flink aan moeten trekken
want de Medlies zijn fanatiek aan het
trainen geslagen. Deelneming en toe-
gang gratis. Opgeven bij W. Bijenhof,
Brinkerhof, tel. 3232.

Dammen
WK aspiranten in Parthenay: Mike Vos-
kamp heeft bij het wereldkampioen-
schap voor aspiranten in het Franse
Parthenay een verdienstelijke 8e plaats
bereikt. Hij haalde 8 punten uit de 8
gespeelde ronden. Er had zelfs nog
meer ingezeten: tegen de Rus Georgiev

gaf hij een remisestand uit handen, en
tegen de Italiaan Martorelli verspeelde
hij een gewonnen stand. Winnaar werd
de sterke Rus (overigens ook wereld-
kampioenjunioren!) Igor Koyfman met
13 uit 8, gevolgd door Georgiev (even-
eens 13 punten), de Rus Fourman met
12 punten en Kees Thijssen met 10 pun-
ten. In totaal waren er 16 deelnemers.

Bert Regelink
winnaar
Achtkastelenrit
'Graafschaprijders'
De door de heren L. de Boer en H. Cor-
tumme uitgezette 'Achtkastelenrit',
welke in de omgeving van Vorden werd
gehouden, werd in de A-klasse gewon-
nen door Bert Regelink. De rit was 55
kilometer lang. Er namen 64 equipes
aan deel. De bekers beschikbaar gesteld
door de OK voor de beste prestaties van
VAMC leden werden gewonnen door
B. Regelink, G.J. te Veldhuis en J. Slag-
man. De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-klasse: 1. B. Regelink; 2 W.D.
Wisselink, Ruurlo; 3 H. Spijker, Stads-
kanaal.
Idem B-klasse: l P. Reinders, Zutphen;
2 H. Wiersma, Winschoten; 3 H. Ditzel,
Borculo.
Toerklasse (leden): l J. Slagman; 2 R.
Scheffers, Zweeloo; H. van de Wal, Zut-
phen.
Idem (niet leden): l H. Maalderink,
Toldijk; 2 M. Bijsterveld; 3 G. Dissel-
horst.
Poedelprijzen: F. opden Akker, Groen-
lo (A-klasse); J. Susselbeek, Varsseveld
(B-klasse).

Zomertocht
Achtkastelenrij ders
De VRTC 'De Achtkastelenrijders' or-
ganiseert zondag 30 juli de jaarlijkse zo-
mertocht over een afstand van 40 km.
Deze fietstocht is geheel uitgepijld en
zeer geschikt voor het gehele gezin. De
route voert de deelnemers langs de
mooiste plekjes van Vorden en Ruurlo.
Men kan in Vorden starten bij café-res-
taurant 'De Herberg' en in Ruurlo bij
Café-restaurant Ras aan het Juliana-
plein.

Midsummernight-
swimming
Indien de weersomstandigheden het
toelaten zal er in het Vordense zwem-
bad 'In de Dennen' zaterdagavond 29
juli 'Midsummernightswimming'
plaatsvinden. Bij minder goeie weers-
omstandigheden wordt naar een andere
datum uitgeweken.

LR en PC de
Graafschap
Afgelopen zaterdag zijn Rinie Heuve-
link en Saskia Vreman naar de Gelder-
sche Kampioenschappen in Biddinghui-
zen geweest. Rinie Heuvelink deed met
haar pony Lucky in de rubriek 'best-
gaande rij pony' mee, waarin ze zich re-
delijk goed in de kijker liet rijden. Saskia
deed met haar pony Hamed mee in de
M-dressuur. Zij wisten samen zoveel
punten bij elkaar te rijden dat ze op de
lle plaats eindigden. Zondag zijn de
paarden naar Beek geweest. Alleen He-
leen Klein Breteler wist de eer hoog te
houden voor Vorden door in de dres-
suur 126 punten te halen en 5e te wor-
den en bij het B-springen werd ze nog
10e.

RTV-nieuws
Voordat hij dinsdag 18 juli met de Gel-
derse junioren selectie afreist naar Ca-
nada sloeg hij in het weekend nog even
toe. Manno Lubbers, want over hem
gaat het, won de ronde van Rijssen op
magistrale wijze. Van de 50 te- rijden
ronden reed hij er 48 alleen op kop, met
een voorsprong van 1.10 min. op 7 ach-
tervolgers was hij ongrijpbaar. Zondag
won de RTV-er in het Gelderse Ooster-
hout, daar won hij de sprint van een
groep van 8 renners, die de kopgroep
vormden. Bij de liefhebbers, veteranen
was Rudi Peters 3e in de ronde van Rijs-
sen. Zondag werd hij 13e in Laren. In de
ronde van Vorden woensdagavond is hij
zeker favoriet. De jeugd reed zondag in
Beek Ubbergen. Jos de Loor werd 5e in
Cat 4; Erna de Loor werd 10e in cat 5;
Lars Vos werd 6e in cat. 6 en Edwin
Maalderink werd 6e in cat. 7.

Engelsman Tony
Sullivan wint
40-tactklasse
'De Graafschaprijders' organiseerde za-
terdagmiddag voor het eerst in haar bij-
na 40-jarig bestaan een internationale
veteranen-motorcross welke op het
'Delden-circuit' gehouden werd. Er

werd gereden in de klasse 125 CC, 4-tact
en 2-tact. Het werd een bijzonder ge-
slaagde crossdag. Met name de klasse
125 CC met de beroemde Eysink's en
Sparta-motoren uit de dertiger jaren
kregen veel bekijks. In de klasse 2-tact
liet Vordenaar Jan Oosterink zien dat
hij het rijden allerminst verleerd is. Bij
de start verzoop zijn CZ 360 en ging Jan
als laatste van start. De eerste ronde
kwam hij als vijftiende door. Hij slaagde
erin om op te klimmen tot de derde
plaats.
Helaas voor hem was dit ook het laatste
wapenfeit. Meteen na het afvlaggen
door wedstrijdleider Gerrit Arfman gaf
de versnellingsbak de geest zodat Jan
Oosterink in de tweede manche niet
meer van start kon gaan. Winnaar in
deze klasse werd Johan Roossink uit
Markelo. De klasse 4-tact werd gewon-
nen door de Engelsman Tony Sullivan,
rijdende op een fraaie Matchless Metis-
sen uit 1964. Er namen 4 Engelsen en 2
Belgen deel. Daarnaast vonden er club-
wedstrijden plaats. Zij reden twee
manches meetellend voor het clubkam-
pioenschap. Bij de veteranen ging de
prijs van de origineelste motor en fraai-
ste outfit naar de ruim 70-jarige wegra-
cer van weleer, de heer Visbach uit
Heemstede, rijdende op een Sparta 125
CC. Voorzitter Wim Bielderman reikte
na afloop in het Zwaantje de prijzen uit.
In 1990, zal er ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan eveneens een dergelijke
veteranenwedstrijd plaats vinden, aan-
gevuld met VAMC rijders uit vroeger
dagen.

Uitslagen crosswedstrijden
Veteranen 125 CC: l J. van Wijk, Nieu-
wegein — Sparta; 2 F. Visbach, Heem-
stede — Sparta; 3 C. Tebber, Hilversum
— Sparta.
Veteranen klasse 2-tact: 1. Joh. Roos-
sink, Markelo - CZ 360; 2 W. van Leur,
Beneden Leeuwen — CZ 360; F. van
Leur, Beneden Leeuwen — CZ 360.
Veteranen klasse 4-tact: l Tony Sulli-
van, Engeland — Matchless; 2 Jean Ca-
pel, België — Matchless; 3 Eddy Tromp,
Ermelo-BSA441CC.
Clubcross Graafschaprijders: l Erik Be-
rendsen, Hengelo — Honda; 2 Hans Be-
rendsen, Hengelo — Honda; 3 Marcel
Bulten, Vorden — Cagiva.

Ruim 200 deelnemers
Zwemvierdaagse
Aan de door de zwem- en polovereni-
ging 'Vorden'64' georganiseerde zwem-
vierdaagse, welke in het buitenbad 'In
de Dennen' werd gehouden, hebben to-
taal ruim 200 personen meegedaan.
Men kon kiezen uit 250 meter of 500
meter zwemmen per avond. Om de
zwemvierdaagse wat meer cachet te ge-
ven werden iedere avond tal van neven-
aktiviteiten georganiseerd, zoals bij-
voorbeeld een demonstratie redding
zwemmen. Op de slotavond volop mu-
zikaal vertier met medewerking van de
boerenkapel 'De Achtkastelendarpers'.
De dames mevr. Bosch, mevr. Groot
Jebbink, mevr. Krabbenborg, Marian
Groot Jebbink en Martin Siebelink heb-
ben tot dusver alle vijftien zwemvier-
daagsen meegezwommen. De wedstrijd
langematlopen werd gewonnen door
Peter van Helden. Janine Pelgrim won
de luchtbeddenrace.

Postduiven-
vereniging 'Vorden'
Leden van de postduivenver. 'Vorden'
hebben deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Provins. De prijzen werden
gewonnen door: G. en H. Boesveld
1-3-5-9; H.J. Stokkink 2; F. Hummelink
4; A.A. Jurriens 6; M.J. Bruggeman 7;
A. Lutteken 8. De winnaars bij de wed-
vlucht vanaf Lommei waren: A.A. Jur-'
riens 1-9; A. en A. Winkels 2-5; R. Wie-
kart 3-4-8; H.A. Eykelkamp 6; F. Hum-
melink 7; H.J. Stokkink 10.

Tenniskampioen-
schappen jeugd-
dubbels
Vanaf l juli t/m 10 juli vonden de club-
kampioenschappen plaats op de tennis-
banen. Er werd gespeeld in poules. De
winnaars of de eerste twee van de
poules gingen over naar de finales. Hier
werd gespeeld om twee gewonnen sets.
Uitslagen: MD t/m 13 jaar: l Liesbeth
Bakker/Anwari van de Meer; 2 Bregje
Jansen van den Berg/Sophie Rings.
JD t/m 12 jaar: l Willem Holterman/
Tjarko van Wijk; 2 Martijn Bos/Arne
Koning.
GD t/m 12 jaar: l Liesbeth Bakker/Wil-
lem Holterman; 2 Anwari van de Meer/
Arne Koning.
MD 14 t/m 17 jaar: l Rachel Woltering/
Renske Wempe; 2 Hanke Wempe/Pa-
mela Brandenbarg.
JD 13 t/m 17 jaar: l Michiel van de
Laan/Marco Wijers; 2 Bjorn van Dam-
me/Mark van Damme.
GD 13 t/m 17 jaar: l Miranda Bruins-
ma/Friso Verhc^ve; 2 Renske Wempe/
Marco Wijers.


