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Gezellige en drukke braderie

Het was donderdagavond gezellig druk op de braderie. Het weer werkte natuurlijk voortreffelijk
mee. In de kom van het dorp waren zo'n vijftig stands. Plaatselijke middenstand, standhouders uit
het Westen, plaatselijke verenigingen. Ieder probeerde op zijn manier een graantje mee te pikken.

Natuurlijk kwam niet iedereen aan zijn trekken. Als je als vereniging t i jde^Éle braderie de clubkas
wilt spekken en je krijgt zo'n beetje aan het eind van de braderie een plaats toegewezen, dan kun je
het natuurlijk wel "schudden". Want ook op een braderie geldt, daar waar veel mensen langs ko-
men, is veel te verdienen!

Maar goed wie maalt daarom. In elk
geval de bezoekers van de braderie
niet. Die wandelen gezellig rond
(donderdagavond enkele duizenden),
pakken een pilsje, eten een hapje, kor-
tom gezellig een avondje uit.
Een avondje uit gold ook min of meer
voor Herman en Karel, twee muzi-
kanten, beiden ver in de tachtig die op
de parkeerplaats bij Hotel Bakker ou-
derwetse deuntjes ten gehore brach-
ten.
Ook veel bekijks voor de luchtballon
die nabij de Horsterkamp het lucht-
ruim koos. Dit als stunt van de Bonds-
spaarbank Vorden.
De plaatselijke horeca zorgde voor
muziek en stemming. Kortom een
lekker sfeertje.

De kinderen uit Vorden en de kinde-
ren van de vakantiegangers hadden 's
middags al een voorproefje.
Zij werden in de grote zaal van "De
Herberg" prima vermaakt door het
bekende duo "Appie en Flappie".

Leo Visser trekpleister
Als topsporter moet je veel afzien.
Keihard trainen om tot een goede
prestatie te komen.
Leo Visser onze schaatscrack weet
daar alles van. Intussen zal Leo ook
wel weten dat eventjes "een braderie
doen" ook heel wat ernergie kost.
Dat ondervond hij in elk geval don-

in Vorden. Hij bemande
daar als vertegenwoordiger van de Ae-
gon verzekeringen mede de stand van
de Amrobank.

Nu is van dat "bemannen" door Leo
niet veel terecht gekomen.

Handtekeningen zetten, tafeltennis-
sen tegen de plaatselijke jeugd en va-
kantiegangers, laten zien hoe hard je
"tekeer" kunt gaan op een hometrai-
ner, allemaal werkzaamheden die Leo
maar eventjes tijdens zijn "uitje" in
Vorden op moest knappen.

Maar het moet gezegd, onze nationa-
le schaatsheld deed het met veel ple-
zier.

Spaanse en Poolse
folklore in Vorden
Liefhebbers van folkloristische dan-
sen kwamen dit weekend in Vorden
volop aan hun trekken. Even 'overge-
wipt' van het festival in Ruurlo bracht
de Poolse dansgroep 'Powislanië' een
bezoek aan 'De Herberg', terwijl de
dansgroep 'Virgen de la Fuensanta'
uit het Spaanse Murcia een optreden
in 't Pantoffeltje verzorgde. Dit laatste
op initiatief van de plaatselijke VVV
terwijl de Poolse groep door 'De Her-
berg' (Corry ten Barge) was geënga-
geerd.

Poolse groep
Voor dit optreden had de familie ten
Barge bejaarden van 'De Wehme',
'Villa Nuova' en Groot Enzerink uit-
genodigd, die volop van de show ge-
noten. Zij werden zelfs getrakteerd op
koffie. De veelal zeer jeugdige jonge
Poolse dansers brachten met veel
vaart en enthousiasme hun dansen
ten tonele. De groep werd begeleid
door een zes man sterke muziek-
groep, akkordeons, viool, fluit, bas en
trommel.

Spaanse groep
Het optreden van de Spaanse groep
was aanvankelijk door de VW in de

openlucht gepland. Het slechte weer
noopte de groep in de zaal van 't Pan-
toffeltje op te treden. Jammer dat de
publieke belangstelling zo slecht was.
De thuisblijvers hebben wel iets ge-
mist. 'Virgen de la Fuensanta' maakte
er een wervelende show van, die met
veel temperament werd gebracht. Net
als bij de Poolse groep viel ook hier de
prachtige kledij op. De groep bestond
uit zes dansparen, ondersteund door
een orkest bestaande uit vier gitaren,
vier banjo's en drie luiten. Beide groe-
pen brachten folklore in optima for-
ma. De Spaanse groep was zeer te-
leurgesteld dat er zo weinig publiek
was in 't Pantoffeltje. Vrijdagavond

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 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.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken: (afspraken kunnen te-
donderdagmorgen
(op afspraak)
Wethouder M r. M A.V.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

lefonisch worden ge-
maakt bij de receptie
van het
gemeentehuis. Tel.
05752-2323).

Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebt^enden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een

overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 21 juli 1987 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan dhr. M. Kornegoor, Galgen-
goorweg 17 te Vorden voor het vergro-
ten van een werktuigenloods aldaar;

2. Aan G.J. Wullink, Berend van
Hackfortweg 41 voor het bouwen van
een garage bij de woning aldaar en;

3. Aan de gemeente Vorden voor het
uitbreiden van de peuterspeelzaal aan
het Jebbink 13 te Vorden.

werd dit bekend gemaakt tijdens 't op-
treden in de grote showtent te Ruurlo,
slechts een handje vol bezoekers wa-
ren aanwezig geweest in Vorden.
Men kreeg hiervoor een speciaal op-
treden in Ruurlo toegewezen. Dit
maakt veel goed. Toch jammer, ver-
moedelijk is 't tijdstip niet gunstig ge-
weest in Vorden of toch een oorzaak
dat er te weinig bekendheid aan gege-
ven is.

Disc-jockey
Erik de Zwart
naar Vorden
De vriendenkring van voetbalvereni-
ging Ratti organiseert a.s. zaterdaga-
vond 8 augustus in samenwerking
met de Herberg een grandioze drive-
in-show. Niet Veronica of Avro's Top-
pop, maar de Caballero Music Box
drive-in komt op deze avond naar de
Herberg. De avond wordt aan elkaar
gepraat door één van Nederlands po-
pulairste disc-jockeys, Erik de Zwart.
Kaarten zijn vanaf heden bij de Her-
berg in voorverkoop verkrijgbaar.

Kasteel Vorden
De belangstelling voor de bezichti-
ging van Kasteel Vorden (gemeente-
huis) neemt wekelijks toe. De vakan-
tiegangers worden op zo'n avond in
een groep van vijftien personen door
de oud-gemeentearchitekt de heer J.
v.d. Broek rondgeleid. Deze week
werden twee groepen rondgeleid. Het
ligt in de bedoeling dat d^feer J. v.d.
Broek de komende wel^n geassis-
teerd zal worden door de heer G.W.
Brinkman oud-schoolhoofd van de
openbare dorpsschool.

Vordense nat&r
De lezing die de heer J. Brinkman
woensdagavond jl. in de salon van
camping "De Wientjesvoort" hield
trok een flinke publieke belangstel-
ling. De heer Brinkman vertelde op
amusante wijze over het reewild en de
herten zoals die hier in de bossen
rondom Vorden leven. Wat ze eten
e.d. Na afloop van zijn lezing onder-
hield de heer Brinkman zich nog ge-
ruime tijd met een aantal vakantie-
gangers, over allerlei andere zaken de
natuur betreffende.

Boerderij in trek
Zo'n 45 vakantiegangers hebben deze
week de boerderij van de familie
Bouwmeester aan de Schuttestraat
bekeken. De heer Bouwmeester ver-
telde de aanwezigen allerlei wetens-
waardigheden over zijn-boerderij, de
veestapel, het voederen van de dieren,
het bewerken van het land e.d. Op 4
augustus staat er wederom een rond-
leiding bij de familie Bouwmeester op
het programma.

Bejaardentocht
Woensdag 16 september a.s. is er weer
de jaarlijkse tocht voor de wat oude-
ren en bejaarden.
Op veler verzoek dit jaar naar een van
de mooiste attrakties van Nederland:
het Noorder Dierenpark in Emmen.
We vertrekken 's morgens vanaf het
marktplein in Vorden. Onze eerste
stop is in Ommen waar we gezellig
koffie drinken met uiteraard iets lek-
kers erbij.
Daarna richting Emmen waar we
eerst het lunchpakket gebruiken met
een paar lekkere kopjes koffie. Vervol-
gens kunnen we rustig alle beziens-
waardigheden van het dierenpark be-
kijken.
Na een mooie tocht komen we 's mid-
dags op de Holterberg aan waar we al-
le tijd nemen om gezellig een borreltje
te drinken. Als slotstuk in Vorden
weer zo'n feestelijk en heerlijk diner
met een paar drankjes erbij. Deze dag
kost inclusief koffie + gebak - con-
sumpties - lunch + koffie - entree die-
renpark - bustocht en diner f60,00 per
persoon.
Opgave bij: Fa. Kluvers, tel. 1318; Fa.
Helmink, tel. 1514; Fa. Hassink, tel.
1332.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Donderdag 30 juli
laatste Staringavond
Donderdagavond 30 juli wordt de
laatste Staringavond in dit seizoen
gehouden. Allereerst wordt onder lei-
ding van de huidige eigenaar van kas-
teel de Wildenborch, de heer Ir. Sta-
ring, een wandeling door de tuinen
van het kasteel gehouden. Tijdens de-
ze wandeling wordt de flora toege-
licht.
Wanneer het gezelschap van de wan-
deling in de Kapel is teruggekeerd
wordt er door de VW koffie met
koek gepresenteerd, waarna de voor-
malige Vordense dichter Jaap Zijlstra
gedichten van A.C.W. Staring zal
voordragen. Ook zal hij vertellen over
de manier van leven en werken van
deze dichter.
De avond wordt besloten met een
dia-presentatie van Johan Dolphijn
over de Vordense natuur.

Dienst met jongeren
Voor de dienst met jongeren op zon-
dag 2 augustus hebben we als pre-
dikante uitgenodigd Ds. Jolien Nak-
Visser (zij brengt haar vakantie in
Vorden door).
Het onderwerp voor deze dienst zal
verband houden met de schriftlezing
uit Exodus 19, waarin drie maanden
na het vertrek van de Israëlieten uit
Egypte Mozes de berg beklimt naar
God. Het thema luidt 'Naderen om te
horen'.
De dienst wordt gehouden in de
Dorpskerk.
Na afloop is er voor iedereen gelegen-
heid een praatje te maken in de Voor-
de onder het genot van een kopje kof-
fie.
Wij heten jong en oud, vakantiegan-
gers en inwoners van harte welkom.

GEBOREN: Tim ter Beest.
ONDERTROUWD: P.J.M. Balvert en
J.G.C. Hishink.
GEHUWD: G.W Jelsmaen K.H. Rus-
kamp.
OVERLEDEN: G.E. Kreulen, oud 79
jaar.

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Euch. Viering.

l
R.K. Kerk Vorden

Zaterdag 17.30 uur Euch. Viering; zondag
10.30 uur Euch. Viering.

Hervormde gemeente
Zondag 2 augustus 10.00 uur, mevr. ds. J.
Nak-Visser uit Haarlem, dienst met jonge-
ren.

Geref. kerk Vorden
Zondag 2 augustus 10.00 uur, ds. Jat. Grif-
fioen v. Herwijnen; 19.00 uur, ds. Timmer
v. Aalten.

Weekenddienst huisarts
l en 2 augustus dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag l augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond-en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Weekenddienst tandarts
l en 2 augustus J.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

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 18.15 uur
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. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafelde Dekje
Mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 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 is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
N r. 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.mid. 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", Wamsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.
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SPECIALIST IN JAPONNEN EN GROTE MATEN
VORDEN, Zutphenseweg 29 - Tel. 05752-1971
WINTERSWIJK, Misterstraat 78 -Tel. 05430-13980
PARKEREN VOOR DE DEUR

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor groter
licht doorlaat en helder gezichtsveld inde
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martei
tlredi dotllrtffenJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

o
o

o

o

U denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud
buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwens van 'n betaalbaar
saladebuffet al 'n rijk en gevarieerd groot feest'.

., 't Pan t off e ltje" ook na de uitbreiding passend in
ons 8 kastelendorpje, nostalgisch en sfeewol.»
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

O CO

«'S
09

J 05752

1404

frtaat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen: geldig 30, 31 juli, 1 aug.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Braziliaanse
pers-

sinaas-
appelen

15 voor 3.95

MAANDAG
3 augustus
500 gram
panklare

Andijvie
95

DINSDAG
4 augustus
500 gram
geschrapte

Worteltjes
95

WOENSDAG
5 augustus
500 gram
panklare

Rode kool
95

Ca 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Vers, gezond en lekker brood
Haalt U toch ook bij de
warme bakker.
Zo uit de oven in de winkel
en dat proeft U. VNINDAIOLENBKKERS
AANBIEDING:

Kersenvlaai 4 95
van 4.75 voor ~«fciW

Slagroomgebak ,. «5
stuk, van 5.75 voor w • fc *J

Krente- of Rozijnenbrood
3 50van 4.10 voor W • »* W

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

P.S. Wij hebben vakantie
van 10 t/m 24 augustus.

BAKT HET VOOR U

ers
oordelig

errassend
arkensvlees

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijn, 1 kilo 6,95

grof, 1 kilo 9,90

runder, 1 kilo 11,50

Schouder-
karbonade

1 kilo 6,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk ongewoon lekker, 250 gram

WEEKENDSPECIALITEIT

Pampaschijven
of Cordon Bleu

5 halen 4 betalen
VCX JELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlappen 1 k,io 9,25
Fricandeau Rollade

1 küo 12,90
UIT EIGEN WORSTMAKERU

100 gram 1,50

Gebraden Gehakt
150 gram 1,25

MARKTAANBIEDING

Karbonades
5 halen 4 betalen

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
1 kilo 6,95

Rundergehakt
1 kilo 9,90

Hamburgers
per stuk l,—

eiii
K
l
l
l
l
N
l
l
l
l
V

Rondneuskruiwagen
Fort Kunststof bak met gelakt
stalen onderstel. Q /} rr\
Inhoud 100 liter. Nu: OZ/OU

Polyspray drukspuit
A.S.L. Voor gebruik in huis, tuin of
kas. Inhoud 1,25 literNU

Welkoop verzorgt elk g
hoekje van uw tuin g

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Grasschaar
Freunde. Met twee bewegende,
hard verchroomde
messen. Nu: 27,50

Zwenksproeier
Meinor. 72-standen sproeier, met
neerslagmeter, sproei-oppervlakte
van max. 11 x 20 meter.
Nu:

Tuinslang
Met textiel versterkt. Op rollen van
15, 20 en 25 meter. f\ Q c
Prijs per meter \J/s3

19,95 Prijzen zijn inclusief BTW en
geldig zolang de voorraad strekt.

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;
Toldijk. Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

WCllt00|ft DeörottGroeneVaKwiHkel



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

TIM

ERIK EN GEJA TER BEEST

23 juli 1987
De Bongerd 24,
7251 CD Vorden

BARON EN BARONES
VAN DORTH TOT MEDLER-

VAN DER LEE
ADRIAAN EN ZENO

Geven met grote vreugde en
dankbaarheid kennis van de
geboorte van hun dochter en
zusje

OLIVIA ANNA

27 juli 1987
"Groot Gotink"
Sarinkdijk 21,
7255 MS Hengelo (Gld.)

Dankbetuiging

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen, kaarten en ka-
do's, die wij bij ons 50-jarig
huwelijk mochten ontvangen.
Het is voor ons een onvergete-
lijke dag geworden.

G. KREUNEN
DJ. KREUNEN-

JANSSEN
Vorden, juli 1987

Voor uw hartelijk medeleven
dat wij hebben ondervonden,
persoonlijk of schriftelijk, na
het overlijden van onze lieve
man, vader en opa

GERRIT JAN REGELINK

onze oprechte dank

M.H. Regelink-Borgman,
kinderen en kleinkinderen.

'Schoolmeester'
7233 PB Vierakker,
Koekoekstraat 7

WEEKENDAANBIEDING

Bolussen
'l winkeltje in vert brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

LOGA
BELLEN

Biljarten is leuk
Doe mee met de Vordense
kampioenschappen.

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Gevraagd: een medewerker
op een varkensfok- en mestbe-
drijf. Tel. 05753-2317.
Bellen tussen 18 en 19 uur.

Oriënteringsavondfiets-
tocht op zaterdag 1 augustus.
Start vanaf 19.00 tot 20.00 uur
bij Café Eykelkamp, Ruurlose-
weg 114, Vorden.

De Oranje com. Medlertol.

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

met
Televisie

reparaties
direc*

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Wen naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden lel. 05752-100',

r§j<>ilj
i

HERMAN VLOGMAN
en
BERTINE ROUWENHORST

gaan trouwen op vrijdag 7 augustus 19 87 om
13. 30 uur in het Gemeentehuis te Vorden. |

§
Ds. Zijlstra zal ons huwelijk kerkelijk bevesti- $
gen om 14.30 uur in de Gereformeerde Kerk
te Vorden. $

j
Gelegenheid tot feliciteren van 15. 45-17.00 $
uur in zaal „De Herberg", te Vorden.

Ons adres:
Brinkerhof 48,
7251 WR Vorden

§ §
§ In plaats van kaarten $

j
H J. SCHOUTEN

i

hoopt op 7 augustus zijn 90e verjaardag te
vieren. |

$
Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot |
22.00 uur in Café-Restaurant „De Bogge- \
laar", Vordenseweg 32, Warnsveld.

| „De Wen me"
| Nieuwstad 32,
§ Vorden

Het is voor ons een droeve plicht U mee te delen, dat na
een korte ziekte, voorzien van de Sakramenten der kerk,
nog vrij onverwacht, rustig en kalm is overleden in het
"Nieuwe Spittaal" onze lieve vader, opa, overgrootva-
der en huisgenoot

Philippus Jacobus Sessink

Hij werd 82 jaar oud.

Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en
huisgenote

7251 LK Vorden, 26 juli 1987
Ruurloseweg 28

Corr. adres:
Ruurloseweg 91, 7251 LC Vorden

Donderdag 30 juli om 19.00 uur zal voor hem een
Avondwake zijn in de Parochiekerk te Kranenburg,
Ruurloseweg 101, waarbij gelegenheid is om afscheid
te nemen.

De plechtige uitvaart zal vrijdag 31 juli plaatsvinden om
10.30 uur in dezelfde kerk, waarna ca. 11.30 uur begra-
fenis op het R.K. Kerkhof aldaar.
Na beide plechtigheden is er gelegenheid tot condole-
ren in zaal Schoenaker te Vorden.

Vader is opgebaard in het "Nieuwe Spittaal" te Wams-
veld.

Heden ging van ons heen mijn lieve man, onze zorgza-
me vader en broer

Jan Willem Wullink
echtgenoot van D. W. Meulenbrugge

op de leeftijd van 61 jaar.

D.W. Wullink-Meulenbrugge
Henk
Arjan
Dinand
H.W. Wullink

7255 KL Hengelo (Gld.), 26 juli 1987
Bronkhorsterstraat 10

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 30
juli a.s. om 11.00 uur in de Remigiuskerk te Hengelo
(Gld.), waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats aldaar.

Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen wor-
den aldaar uitgenodigd.
De overledene is opgebaard in de aula van "Ons Huis",
Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.).

Condoleancebezoek woensdag 29 juli van 19.30-
20.00 uur, ingang Bleekstraat.

Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in "Ons
Huis".

(Rectificatie)

Na een langdurige ziekte overleed in Vorden onze lieve
zorgzame

Zus (Truus) Kreulen

Wij zullen haar erg missen.

Amsterdam: Noor de Jong
Nieuw-Loosdrecht: Linie Lind-Kreulen

Vorden: Wil Bayer-Kreulen
Jac. Bayer

en verdere familie

Wij hebben haar in besloten kring in Amsterdam be-
graven.

1071 BJ Amsterdam, 19 juli 1987
Moreelsestraat 35

Wegens familie omstandigheden
zijn wij vrijdag 31 juli de gehele dag

GESLOTEN

BAZAR SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - VORDEN

Wij zijn met

VAKANTIE
vanaf 30 juli tot 16 augustus

Daarna staan wij weer graag voor u klaar.

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond. Tel. 05754-517

l.v.m. vakantie

van maandag
3 t/m zaterdag 15 augustus

06 juwelier
siemerink

. • •••oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

spreekuur
van de woningadviescommissie Vorden op
maandag 3 augustus a.s. komt te

vervallen
Het volgende spreekuur is op maandag 7
september 1987

OVER ENKELE WEKEN:

15-8-1987

belangrijk concert
in de Remigiuskerk
te Hengelo (Gld.)

Orgelbespeling: Wim van der Panne
m.m.v. Dames- en herenkoor Keijenborg

o.l.v. Jan Kleve
Aanvang: 20.00 uur

Entree: f 5,-
C.J.P.'ers, 65+: f 3,50

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

Special

Pampa-
schijf
100 gram

1,55

Riblappen
8,49500 gram

maandag: SPEKLAPPEN P kg 6,98

dinsdag: VERSE WORST 500 g 4,98

woensdag: GEHAKT (h.o.h.) 500g 4,98

Tip voor de boterham:

Leverkaas
100 gram 0,89

Leverworst
grof, 250 gram 2,35

KEURSLAGER VLOGMAN Zutphenseweg 1 6, Vorden. Tel. 1321

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

WONINGBOUWVERENIGING

'THUIS BEST"
Het bestuur van de woningbouwvereniging
"Thuis Best" brengt onder de aandacht van
belanghebbenden dat het

Zaterdag 8 augustus
van 10 tot 16 uur

op het Marktplein
in Vorden

Grote kunstmarkt
met schilderijen - etsen - weefwerk - keramiek
houtsnijwerk etc.

Wie heeft zaterdagavond jl. de
verkeerde fiets meegeno-
men?
Wilt U dan kontakt opnemen
met Oldenhave, tel. 1428.

Te koop: nieuwe aardappels
F*arel.
H. Rietman, Eldersmaat 1,
Vorden. Tel. 1655.

Te koop: oude piano zwart, 4
d. kan. broedkooi + toebeh.,
Gloster kanaries, kamer-
kooi, tentoonst. kooi,
haardhout, 1 pers. stalen
bed, Comp. MSX Goldstar.
Tel. 05752-3591.

Te .koop: alle soorten kool-
en preiplanten, selderie,
peterselie, rode biet, an-
dijvie, koolrabie, knol-
raap, sla, Chinese kool,
groenlofplanten, jonge
konijntjes, kleurdwerg,
jonge cavia's en bieslook-
pollen.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, tel. 05752-1498.

AUTORIJLESSEN?
B.O.VA.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

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

Te koop: graszaad, hooi en
gerstestro
G.W. Schuerink, tel. 05753-
3447.

Wilt U VORDENS BILJART
KAMPIOEN worden?
Doe dan mee.

Te koop:

nieuwe aardappels
W. A. Eskes
Kapelweg 14
Vierakker
tel.: 05754-434

DE VRIENDENKRING
VAN S.V. RATTI

organiseert i.s.m.

ZAAL

„ie Herberg"
VORDEN

grandioze
disco-avond

m.m.v.

DISC-JOCKEY:
Erik de Zwart

Datum:
zaterdag 8 augustus

Aanvang:
21.00 uur

Entree:
f 7,50 (kaarten in voorverkoop)



DE VALEWEIDE
Nog steeds volop
tuinplanten, boerenkool, prei
en winterandijvie

bos gemengde
Zomerbloemen 4,95

2 Begonia's
vele kleuren 9,75

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
orden. Tel. 1656

MOVIMWII HIT

NU TIJD VOOR:

preiplanten - slaplanten met kluit

koolplanten - andijvieplanten met kluit

Vraagt Uw tuin om vakkundig onderhoud.
Wij staan voor U klaar.

Neem ook eens een kijkje in onze ruim
gesorteerde winkel en plantenkas.

UW BEKEND ADRES:
Bloemist - Hoven iersbedrij f

b.v.
Zutphenseweg 64, telefoon 1508.

De Zutphense begrafenis 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.

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

kortingen

HARMSEN
Burg. Galleestraat 52, Vorden. Tel. 05752-1486

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

WEEKENDAANBIEDING

Suikerbrood
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Vaker gestoten met biljarten?
De Vordense kampioen-
schappen zijn nu je kans.

nu zwanger?
Nou dan bof je, want sinds kort is de grootste babyspeciaalzaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoef je niet verder te zoeken.

SCHUPSTOEL 5, ZUTPHEN TELEFOON 05750 - 14394

CENTER
ZUTPHEN

MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND

KNIPTIP (j

Zoek als u filmt met de
smalfilm- of videocamera
altijd naar beweging en
breng die in beeld. Dan

maakt u
geen foto's
of dia's.

KNIPTIP 4

Verwissel een film vooral
niet in de volle zonne-
schijn. Zoek altijd een
schaduwplek of benut

\ l / de schaduw
J^TO— van uw

lichaam.

KNIPTIP (£

Hobby-i sten en sporters
zijn dankbare fotomodel-
len. Ook omdat ze zelf
erg gesteld zijn op de

foto's die u
van hen
maakt.

HOEKKOMBINATIES IN: STOF, LEDER EN LEDER LOOK
WANDMEUBELEN IN: ALPINE WIT, GRENEN, BLANK

EN DONKER EIKEN

MASSIEF EIKEN BANKSTELLEN, EETHOEKEN ETC.
RUIME KOLLEKTIE SLAAPKAMERS, MATRASSEN
ETC.

KOOP NU KWALITEITSMEUBELEN VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN

ÉÉNMALIGE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN OP = OP

HOEKKOMBINATIE: fors van afmeting
polyesther binnenschalen, koudschuimvulling,
lichtbeige draion velours
van: 4150,- 3+2-zits 2250,-

Alpine witLEDIKANT 140x200,
verstelbare lattenbodems en 2
matrassen SG-40

(ook in 180x200 te leveren)

senioren bedden
senioren fauteuils
linnenkasten 2-deurs
schrijf buro's
stalen ledikanten
salontafels eiken
eiken t.v -kasten

kompleet met
polyether

voor: 87 5, —

vanaf:
vanaf:

.... vanaf:
. vanaf:

vanaf"
vanaf:
vanaf'

375,-
325,-
339,-
179,-
149,-
210,-
239,-
325,-

BANKSTELLEN: massief eiken, diverse
modellen, diverse stoffen

als 3-1-1 vanaf: 1 765,-

ELEMENTENWAND: 2,50 mtr. breed, massief
eiken front met zware panelen
van: 4250,- als toonzaalmodel: 3250,—

EIKEN BUFFETKASTEN vanaf: 1 085, -

MERKTAPIJTEN:
24 rollen uit voorraad,
dus dé laagste prijs en gratis leggen

KWALITEITS MATRASSEN:
polyether
1-persoons vanaf: 1 39,—

2-persoons vanaf: 239,—

HELIVilNK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL 05752-1514

DE MOOISTE MEUBELEN VOOR DIREKT-DE-DEUR-UIT-PRIJZEN. WACHT NIET TE LANG.

-l!?

21/2-ZITS BANK
met keerbare kussens,
leverbaar in diverse stoffen

prijs vanaf:

BROODKAST
prachtige kast
1,35 mtr. breed
met veel bergruimte
alléén in
donker eiken

voor
slechts:
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genoot van Demis Roussos

Het was zaterdagavond in "De Herberg" zo tegen de klok van elf
uur half twaalf duidelijk merkbaar dat er iets bijzonders stond te
gebeuren. Het publiek schoof voetje voor voetje richting podium
om toch maar niets te missen van het optreden van de Griekse
zanger Demis Roussos. Want het komt natuurlijk niet al te vaak
voor dat een wereldster, want zo mag je de in Egypte geboren en
thans in Athene wonende zanger wel noemen, in een plaats als
Vorden zijn opwachting komt maken.

Corry ten Barge is er dan ook maan-
den mee bezig geweest om Demis
Roussos voor een optreden in "De
Herberg" te strikken.
En dat hij een "grote vis" had gekon-
trakteerd werd'al spoedig duidelijk. Bij
binnenkomst in de zaal werd de Griek

enthousiast door het publiek op z'n
Achterhoeks verwelkomd.
De meer dan 1000 bezoekers, waar
van het overgrote deeljeugdig publiek
hief luid en duidelijk de alom bekende
kreet "haoken, haoken" aan, het teken
van enthousiasme!

Keien van songs
Demis Roussos begon zijn repertoir
met het bekende lied "Rain and
Tears". In feite moet je zeggen dat al
zijn liedjes wereldhits zijn. "We shall
dance"; "My Friend the Wind"; "My
reason"; "Summertime in the Eyes",
noem maar op het zijn natuurlijk
"keien" van songs.
Demis Roussos had het tijdens zijn
optreden druk. De microfoon in de
ene hand en de andere hand gebrui-
kend om vele handen van vrouwelijke
fans te schudden of hen over de bol te
strijken. Hij deed het niet met tegen-
zin!
Het meeste succes had hij met de hit
"Goodbye my Love, Goodbye". Na
nog één toegift te hebben gegeven
vertrok Demis Roussos richting bar
om een pilsje te drinken.

Toen bleek ook dat artiesten heel wat
andere noten op hun zang kunnen
hebben. "Te weinig schuim op het
bier", zo zei Demis Roussos. "Geen
punt", zei Corry ten Barge, dan tapje
zelf maar".
Demis Roussos liet zich dat geen twee
keer zeggen. Hij achter de tapkraan
om zijn eigen pilsje te tappen, waarbij
hij de "wachtenden tegenover hem
aan de bar", ook gelijktijdig van een
pilsje voorzag.

Daarna liet hij Vorden voor wat het
was om zich voor te bereiden voor een
toernee door Nederland dat zondag-
avond officieel begon met een optre-
den in A^Mi-Heusden.

Demis Roussos toert door heel Euro-
pa. Onlangs was hij in de Sovjet Unie
waar hij razend populair is. Ook wil hij
weer in fi^ikrijk optreden, het land
waar zijrflPriere begon. Nu toert hij
door Nederland met oude successen
en nieuw materiaal voor onder meer
zijn laatste elpee "The story of Demis
Roussos". Vorden heeft daar zater-
dagavond al een klein voorproefje van
kunnen nemen.

"Never Mind"
Bij al het "gedoe" rondom Demis
Roussos zouden we de showband
"Never Minde" tekort doen wanneer
wij hun aandeel in dit zang en dansfes-
tijn onvermeld zouden laten. De band
bracht op enthousiaste wijze een re-
pertoir dat klonk als een klok. Ook
"Never Mind" zorgde voor een prima
sfeer tijdens een avondje "Herberg".

Fietsvierdaagse
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert vanaf 11 tot en met 14 au-
gustus voor de negende keer een
avondfietsvierdaagse. De deelnemers

kunnen kiezen uit de afstanden 20 of
35 kilometer per avond.
De routes die met pijlen worden aan-
gegeven gaan langs de mooiste plek-
jes van Vorden. Enkele plaatselijke
middenstanders zorgen onderweg
voor een verfrissing en een versnape-
ring.

Om voor een herinnering in aanmer-
king te komen behoeft men maar drie
van de vier avonden mee te fietsen.
De start is elke avond vanaf het
Dorpscentrum.
Voor de grootste groep stelt Admini-
stratiekantoor Vorden B.V. een beker
beschikbaar.

Internationaal motortreffen
"•De Graafschaprijders" een

"ronkend" gebeuren

Het aantal rijders en passagiers dat het afgelopen weekend het internationale motortrefïen
van de VAMC "De Graafschaprijders" kwam bezoeken, was minder dan voorgaande

jaren. De slechte weersomstandigheden zullen daarmede debet aan zijn geweest.
Om precies te zijn kwamen er behalve de 110 passagiers, 152 Nederlanders;
139 Duitsers; 17 Denen; 24 Engelsen; 2 Belgen en één Zweed naar Vorden.

Voor velen een "tussenstation" op weg naar huis terug,
voor anderen het begin van de vakantie.

Vorig jaar trok dit motorsportgebeu-
ren circa 650 deelnemers. Afgelopen
vrijdag kwamen de eerste rijders bin-
nen. Nabij café Schoenak^: was een
weiland als camping ing^pht. Niet
zo'n aangename bezigheid om in de
regen een tentje op te moeten zetten.

"Die vrijdagavond dachten wij inder-
daad, dat wordt dit jaar niets. Achteraf
is ons het aantal deelnemers reusach-
tig meegevallen", aldus Jan Slagman,
de sekretaris van "De Graafschaprij-
ders".
Zaterdagmiddag stond er een 65 kilo-
meter lange toertocht op het program-
ma. Deze tocht die was uitgezet door
Bennie Horsting voerde de deelne-
mers door de omgeving van Vorden.

Verbroederingsfeest
Het slechte weer had dit weekend ook
een positieve kant. Het "verbroede-
ringsfeest" dat 's avonds altijd plaats
vindt had nu een "volle bak" tot ge-
volg.
Andere jaren blijven altijd veel deel-
nemers op de camping om te barbe-
cuen of gewoon om gezellig te klet-
sen. Nu kwam men maar al te graag
naar zaal Schoenaker.
Tijdens dit feest reikte Marcelis van
Dongen op "internationale" wijze de
prijzen uit. Zondagmorgen opnieuw

een "ronkend" gebeuren op de Kra-
nenburg. De één na de andere motor-
rijder verliet onder het toeziend oog
van medewerkers van "De Graaf-
schaprijders" de camping. Met recht
toeziend, want gedurende het gehele
weekend werd de camping dag en
nacht bewaakt. Via een uitgekiend
pasjessysteem om er tevens voor te
zorgen dat niet één of andere deelne-
mer aan dit motortreffen "per onge-
luk" een verkeerd motorvoertuig
meeneemt. En daar waren dure
exemplaren bij!

Hoe het volgende jaar met het inter-
nationale motortreffen zal verlopen is
vooralsnog een open vraag. Jan Slag-
man: We zullen kijken of de formule
zo gehandhaafd blijft. Wel is het zo dat
op het terrein dat wij altijd als camping
mogen inrichten volgend jaar wonin-
gen worden gebouwd.

Uitslagen achtkastelentrefTen
Verst wonende deelnemer buitenland:
Davy Murray, Dornch, Schotland.
Idem /ijspanrijder: P.K.J. Corbett,
Portchester, Engeland.
Jongste deelnemer buitenland: Nico-
letta Beder, Brilon, Duitsland.
Grootste club deelname toertocht:
"Gewernerschaft", Göttingen.
Verst wonende deelnemer binnenland:

T. van Es, Den Helder.
Oudste deelnemer binnenland: W.A.
Meinds, Assen, 65 jaar.
Idem buitenland: J. Springate, Basil-
don, Essex, Engeland, 58 jaar.
Oudste motor: M. Nieboer uit Doetin-
chem op een Harley Davidson uit
1940.
Grootste club binnenland: 1. M.C.
Roadrunner, Den Helder 19 deelne-
mers; 2. M.C. Randstad, Leiden, 9; 3.
M.C. Tuf Tuf, Wezep met 7 deelne-
mers.
Grootste club buitenland: 1. B.M.C.
Brilon, Duitsland met 29 deelnemers;
2. M.T.C. Witten, Duitsland 18; 3.
Highway Drivers uit Wilhelmshafen,
Duitsland met 17 deelnemers.

De heer B.J. Aartsen uit Ugchelen
werd tijdens de prijsuitreiking nog
even apart door Marcelis van Dongen
in het zonnetje gezet. "De Graaf-
schaprijders" organiseerde dit inter-
nationale toertreffen voorde 20e keer
en al die jaren was de heer Aartsen van
de partij.

Op basis van eveneens een langdurige
deelname (hoewel geen 20 keer) wer-
den Knut Knudsen uit Bryrup, Dene-
marken en Peter Meiswinkel uit Mars-
berg, Duitsland eveneens een prijs
overhandigd.

Israëlische jongeren te gast in
Vorden en omgeving
Donderdagmiddag jl. arriveerde een groep van 17 jongelui uit Israël in Vorden. Jongens en meisjes
in de leeftijd van 16-17 jaar die in het kader van de Jeugduitwisseling Nederland/Israël een trip
maken door Duitsland en Nederland. Het bezoek aan Duitsland hebben ze achter de rug. In Vorden
werden ze verwerkomd door de familie Hesselink aan de Gazoorweg.

Nadat er een kop thee was genuttigd vertrokken de jongelui naar de diverse gastgezinnen in Vorden
en naaste omgeving. Het ligt in de bedoeling dat de jongelui de komende weken diverse dingen in
Nederland zullen bekijken. "En dan eigenlijk met name dat soort zaken wat de jeugd ook interes-
seert", zo lichtte mevr. Hesselink toe.

Samen met mevr. Heezen uit Eiber-
gen en de heer de Groot uit Lochem
treedt zij^ls gastvrouw van deze bui-
tenlandse jongeren op.

De afgelopen weken heeft mevr.
Hessselink in het kader van deze uit-
wisseling Nederland/Israël met een
groep nederlandse jongelui een be-

zoek aan Israël gebracht. "We waren
daar te gast van de gemeente Jeruza-
lem.

Van daaruit hebben we diverse uit-
stapjes gemaakt.
Zo zijn we bijvoorbeeld langs de kust
omhoog gegaan tot aan de Jordaanse
grens.

Wij zijn in de woestijn in een tenten-
kamp van de Bedoeïnen op bezoek
geweest. Allemaal erg fijn en mooi.

Een ieder genoot dan ook volop", al-
dus mevr. Hesselink die zei van "scher-
mutselingen" die er zich nog weieens
aan de grensstreek voordoen niets te
hebben gemerkt.



Prijswinnaars Bondsspaarbank

Donderdagavond 23 juli jl. koos de "Bondsspaarbank"-ballon het luchtruim. Tijdens en na het op-
stijgen werden honderden fietssleutjes uitgedeeld. Iedereen was de vrijdag daarop welkom bij de
Bondsspaarbank aan de Decanijeweg om via de sleuteltjes in het bezit te komen van een flets.
In de hal van de bank stonden twee fietsen, waaronder een crossflets- en een damesflets opgesteld.
De hele dag konden de sleutëltjes op de sloten worden gepast, 's Morgens om half 10 klikte het eer-
ste slot open. De familie Bosman uit Oostburg mocht de kinderflets meenemen. Om 11.00 uur
werd Mevr. Hiddink uit Vorden gelukkige eigenaresse van de damesflets. Het slot van de kinder-
crossflets zit nog dicht. Misschien dat zich daar deze week de nieuwe eigenaar voor meldt.

Ronde van Vorden

Frans Havenaar uit Warnsveld

Frans Havenaar uit Warnsveld en Frits de Brouwer uit Apeldoorn hebb^duidelijk hun stempel
gedrukt op de Ronde van Vorden voor liefhebbers en veteranen. Reeds na vier ronden ontsnapte het
tweetal uit het ruim 100 man sterke peloton (In totaal moesten er 34 ronden - 50 kilometer worden
afgelegd). Wat aanvankelijk als een ongevaarlijke ontsnapping leek, werd al vrij spoedig bloedse-
rieus. Het tweetal werkte eendrachtig samen en bouwde ronde na ronde ^voorsprong verder uit
tot maximaal 27 seconden. Vele ronden schommelde de voorsprong zo romWe 25 seconden. Een te-
ken dat beide coureurs zeer konstant fietsten.

Vanzelfsprekend zat het peleton niet
stil. Diverse keren werd er een poging
ondernomen om de vluchters te ach-
terhalen. Gerrit Möhlman uit Apel-
doorn, Rudy Peters uit Wichmoncr,
Louis de Lange uit Arnhem, Jan Pie-
terse uit Wichmond en opnieuw Ger-
rit Möhlman wensten nog niet te kapi-
tuleren. Wat zij ook deden, Frans Ha-
venaar en Frits de Brouwer bleven
buiten de greep van het peloton. Met
nog één ronde te gaan werd bij een
tussensprint al vrij snel duidelijk dat
de zege naar Frans Havenaar zou
gaan.
En inderdaad schreef deze coureur uit
Warnsveld voor het tweede achte-
reenvolgende jaar de Ronde van Vor-
den op zijn naam.
De winnaar roemde na afloop de sa-
menwerking met Frits de Brouwer.
Frits op zijn beurt: "In de laatste ronde
heb ik verschrikkelijk moeten afzien,
Frans ging ook zo hard". Met nog twee
ronden te rijden waren Ge Draaijer,
Twello; Bert Zoetebier, Kampen en
Ben Bleijhuis ernog in geslaagd om uit
het peloton te ontsnappen. De strijd
om de derde plaats ging uiteindelijk
naar good-old Ge Draaijer.

Eddy Reinerink
winnaar bij de

De strijd bij de junioren (60 kilometer)
had een pittig verloop. Met name Wout
Hoekstra deed in de beginfase van zich
spreken. Eerst bouwde hij samen met
Dave Tappel uit Veendam een lichte
voorsprong op. Niet groot genoeg voor
het fel jagende peloton.

Halverwege koers was dit tweetal sa-
men met Werner Nijboer opnieuw bij
een (korte) ontsnapping betrokken.
Met nog twaalf ronden tegaan kwam
Jan Hof uit Heerenveen aan de lei-
ding.
Hij bouwde een voorsprong op van 12
seconden maar slaagde er niet in deze
voorsprong te konsolideren. Sterker
nog, Jan Hof werd in een alles-of-
niets-poging door een vijftal coureurs
achterhaald en zelfs voorbij gefietst.

Even later werd de dappere Hof ook
nog meedogenloos door het peloton
opgeslokt.

Intussen had de kopgroep bestaande
uit Dave Tappel, Veendam; Eddy Rei-
nerink, Harbrinkhoek; Heico Hee-
zen, Dinxperlo; Rob Froeling, Dene-
kamp en Leon Tönis uit Oldenzaal
een dusdanige voorsprong opge-
bouwd, dat ze door het peloton niet
meer ingehaald konden worden. In de
eindsprint toonde Eddy Reinerink
zich de sterkste, met Rob Froeling op
de tweede plaats.

De organisatie van deze. derde brade-
rieronde (in totaal is er reeds negen
keer een Ronde van Vorden gehou-
den) was evenals voorgaande jaren in
handen van de R.T.V. Vierakker-
Wichmond. Naar schatting woonden
zo'n 1500 toeschouwers deze wed-
strijden woensdagavond 22 juli jl. bij.

Uitslagen
Liefhebbers en veteranen (50 km.):
1. Frans Havenaar - Warnsveld, l uur
zes minuten en 11 seconden; 2. Frits
de Brouwer - Apeldoorn; 3. Ge Draaij-
er - Twello; 4. Bert Zoetebier - Kam-
pen; 5. Ben Bleijhuis - Oldenzaal; 6.
Rudy Peeters - Wichmond; 7. Johan
Hup - Kampen; 8. Jaap van Hattem -
Kampen; 9. Jack Biemans - Nijmegen;
10. Bert Schuitemaker - Deventer; 11.
Atty Duim - Warnsveld; 12. Tonnie
van Dam - Elburg; 13. Fred Niemeijer
- Hengelo; 14. Andries Kasper - Arn-
hem (de marathonschaatser); 15. Jo-
han ter Voorde - Borne.

Junioren (60 km.):
1. Eddy Reinerink - Harbrinkhoek, l
uur 38 minuten en 10 seconden; 2.
Rob Froeling - Denekamp; 3. Heico
Heezen - Dinxperlo; 4. Dave Tappel -
Veendam; 5. Leon Tönis - Oldenzaal;
6. Carl Haas - Heerde; 7. Martijn Vos -
Zuidlaren; 8. Gerald Hengstman - Ei-
bergen; 9. Tristan Hoffman - Groenlo;
10. Hans ter Beest - Rijsen.

Recreanten (40 km.):
1. Dirk Visser - Zevenaar, l uur l mi-
nuut en 6 seconden; 2. Henk Rijks -
Dinxperlo; 3. Johan Janssen - Bem-

mel; 4. Rob Vieberink - Dinxperlo; 5.
Ronald Wijnands - Stokkum; 6. Harry
Eggink - Vorden; 7. Piet Wassenaar -
Barneveld; 8. Theo'van Laar - Apel-
doorn; 9. Eddy Neerhof- Aalten; 10.
Jeroen Tijdink - Borculo.

Biljart-
kampioenschappen
Vanaf maandag 17 augustus worden
in café Uenk; café Schoenaker en ca-
fé-restaurant 'De Herberg' de Vor-
dense biljartkampioenschappen ge-
speeld. De organisatie is in handen
van de plaatselijke clubs. Deelname
voor dit kampioenschap is mogelijk
voor inwoners uit Vorden een voor le-
den van de plaatselijke biljartclubs.

Vanaf heden kan men zich bij zojuist
genoemde cafés inschrijven. Momen-
teel hebben zich reeds 50 personen
opgegeven. De inschrijving sluit op
zondag 9 augustus. Direkt daarna zul-
len de speeldata bekend worden ge-
maakt. Het ligt in de bedoeling dat er
in poules van vier zal worden ge-
speeld. Afhankelijk van het deelne-
mersveld zal bekeken worden of al-
leen de poulewinnaars zich voor de
volgende ronde kunnen plaatsen of
dat ook b.v. de 'beste verliezers' nog
een kans maken.

De finale zal in elk geval in café Uenk
gespeeld worden. Richard Hartman
heeft de kans om defini t ief in het be-
zit van de wisselbeker te komen. De
afgelopen twee jaar sleepte hij nl. dit
kleinood in de wacht. Een wisselbeker
die door de drie genoemde cafés als
prijs beschikbaar is gesteld (zie adv.).

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Oriënteringsrit
'De Graafschap-
ryders'
Aan de door de heren J. Luiten en
H.J. Cortumme uitgezette oriënte-
ringsrit van de VAMC 'De Graaf-
schaprijders' namen in totaal 51 equi-
pes deel. Start en finish waren bij café
Schoenaker waar de heer G. Verstee-
ge de volgende prijswinnaars bekend
maakte:
A-klasse: 1. B. Regelink, Vorden, 75
strafpunten; 2. J. Have, Gorredijk, 138
str.pnt.; 3. H. Sypkes, Stadskanaal,
204 str.pnt.
B-klasse: 1. R. Tap, Brummen, 337
str.pnt.; 2. B.E. Slatius, Apeldoorn,
353 str.pnt.; 3. E.A. Versteege, Henge-
lo, 388 str.pnt.
Toerleden: 1. G. van Veldhuizen,
Warnsveld, 100 str.pnt.; 2. A.J. Eskes,
Vorden, 121 str.pnt.; 3. J.H. Ebbers,
Lichtenvoorde, 127 str.pnt.
Toer-niet-leden: 1. H. Lammertink,
Zwolle, 127 str.pnt.; 2. R. Pit, Tiender-
veen, 153 str.pnt.; 3. M. Maalderink,
Toldijk, 155 str.pnt.
Motoren en bromfietsen toerklasse:
1. H.W v.d. Wal, Zutphen, 156 str.pnt.
Aanmoedigingsprijs A- en B-klasse:
1. B.J. Menkhorst, Halle, 507 str.pnt.
Idem toerklasse: 1. R.M. Nales, Haar-
lem, 334 str.pnt.

De bekers die door de O.K. beschik-
baar waren gesteld gingen naar B. Re-
gelink, Vorden; E.A. Versteege, Hen-
gelo en G. van Veldhuizen, Warns-
veld.
'De Graafschaprijders' heeft voor de
rest van het seizoen nog drie oriënte-
ringsritten op het programma staan
t.w. op 11 oktober; 8 november en 13
december.

D'n Oost'n rit
Zondag 2 augustus is er weer de zgn.
D'n Oost'n rit, een toertocht voor au-
to's, motoren, bromfietsen en fietsen.

Deze tocht is uitgezet door de mooi-
ste streken van de Achterhoek en
Overijssel. De afstand voor auto's en
motoren bedraagt 130 kik^eter. Voor
fietsers 50 kilometer. ^F
De deelnemers aan deze rit moeten
bij de verschillende kontroleposten
spelletjes doen of bepaalde opdrach-
ten uitvoeren. ^^

De start in Vorden is bij café Schoen-
aker aan de Ruurloseweg. De auto-
route I gaat via Vorden, Lochem,
Bathmen, Holten, Diepenheim,
Haaksbergen, Eibergen; Autoroute
II: Vorden, Zelhem, Aalten, Ruurlo,
Borculo, Diepenheim, Bathmen, Vor-
den. De fietsroute: Vorden, Laren,
Bathmen, Vorden.

Verloren en gevonden
voorwerpen
Gevonden:
sleutel en f 1,25; rood regenpak in
etui, merk Avento init. M.B.; verzeke-
ringspi, bromf. MXJ-590; rood/bruin
sleuteletui/portemonnee 'Ester Rut-
ten'; geruite boodschappentas; bank-
biljet f 100,-; koperen wieldop (van rij-
tuig); stuk landbouwgereedschap;
gouden ring; fietssleuteltje met rode
hanger 'Slotboom'; fietssleuteltje met
groene hanger; zwart/beige hondje.

Verloren:
groene kinderjas; bruine herenporte-
monnee met inhoud en div. rekenin-
gen; zonnebril in zwart hoesje (bril is
voor bevestiging aan normale bril);
metalen wieldop van caravan; uitlaat
van een Vespa en een uitlaat Sparta;
opvouwbare gele paraplu met zwart
erin; parkerstift (aluminiumkleurig);
meisjesbril (zilverkleurig); dames-
fiets, merk Rental sport; theorieboek
rijexamen; donkerrood regenpak;
sleutels aan leertje 'D'; zwarte knip-
portemonnee f 180,- met bankpasje;
zwart/wit keeshondje; paar wielren-
handschoenen (zonder vingers); Cy-
perse kat, kleur grijs; donkerbruine
portemonnee f 160,- 'Boy'.

Stichting
HAM Party
De Stichting HAM Party wil een ie-
der die op welke wijze dan ook heb-
ben meegewerkt aan het Caraibi-
sche strandfeest heel hartelijk be-
danken. Om alle namen te noemen
wordt te veel en dan lopen wij de
kans dat er iemand vergeten wordt
toch willen wij niet nalaten dhr.
Graaskamp te bedanken voor de ge-
weldige medewerking en het be-
schikbaar stellen van het terrein, de
politie en de gemeente voor hun me-
dewerking.
Speciaal willen wij toch noemen de
E.H.B.O. die vanaf het begin tot het
eind paraat is geweest, geweldig
E.H.B.O. mensen dat was hulp van
de bovenste plank.
Dat ondanks de regen het totale
feest toch geslaagd is, is mede te
danken aan de inzet van alle mede-
werkers, wij hebben in dit festijn
weer een hoop ervaring opgedaan,
van fouten, die er uiteraard ge-
maakt zijn, leert men iedere keer
weer, nog onze excuses hiervoor een
volgende keer proberen wij het nog
beter te doen.

Nogmaals hartelijk dank.
Stichting HAM Party.

Op 26-7-87 werd op de Rondweg in Vorden een 48-jarige automobilist uit
Wichmond gecontroleerd. De man bleek alcohol genuttigd te hebben. Van hem
werd een bloedproef afgenomen.

Vrijdagnacht raakte een 16-jarige bromfietser gewond toen hij met zijn brom-
fiets de parkeerplaats van hotel Bakker wilde oprijden. Hij had niet gezien dat er
een touw om de parkeerplaats gespannen was en kwam ten val toen hij het touw
raakte. De bromfietser is later opgenomen in het Nieuwe Spittaal te Warnsveld.

Zondagavond is op de Ruurloseweg weer een ree doodgereden. De ree stak de
weg over op het moment dat daar een 50-jarige automobiliste uit Zieuwent
reed. Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor.

De brandweer hoefde niet in touw te komen in de nacht van zondag op maan-
dag toen in het herstellingsoord de Decanije het brandalarm afging. De bewo-
ners hadden zelf een prullenbak, waarin een asbak met nog brandende peuken
geleegd was, uit het huis verwijderd. De prullenbak had vlam gevat.

Een 17-jarige bromfietser uit Hengelo (Gld.) kreeg deze week een bekeuring
omdat hij reed op een opgevoerde bromfiets.

In het weekend werd de knipperlichtinstallatie van de spoorwegovergang aan
de Kostedeweg vernield. De daders, die onbekend zijn, hebben waarschijnlijk
niet stil gestaan bij de gevolgen die zo'n vernieling zouden kunnen hebben. Dat
zouden ze toch eens moeten doen, voordat ze wat kapot maken...

Maandagavond werden 4 baldadige personen door de politie meegenomen
naar het bureau. Zij hadden in de Kerkstraat bierflesjes op de weg kapot ge-
gooid. Tegen een 17-jarige inwoner uit Voorst werd proces-verbaal opgemaakt.

Kinderbraderie
Leden van het bestuur van de Vorden-
se VW waren zaterdagmorgen al
vroeg in de weer om voorbereidingen
te treffen voor de kinderbraderie.
Voor dit gebeuren zorgde de VW nl.
voor de plaatsing van de kramen.
Een leuk gezicht, al deze "kleine"
standhouders die rondom het gras-
veld bij de Ned. Hervormde Kerk pro-
beerde hun "waar" aan de man te
brengen. Diverse zelfgemaakte din-
gen, e.d. Voor deze "mini-markt" be-
stond een goede belangstelling.

Tros mu/iekspelshow
Goede belangstelling, dat kan niet ge-
zegd worden van de Tros muziek-
spelshow, die aan het begin van de za-
terdagavond door de WV op het par-
keerterrein bij hotel Bakker werd
georganiseerd.

Deze show viel qua belangstelling
duidelijk tegen (circa honderd toe-
schouwers). Bram van der Weide pre-
senteerde deze show. Medewerking
werd verleend door Willem Duyn en
de zangeres Ingrid Kup.

Na onze informatie bleken velen in de
veronderstelling te zijn, dat de muziek-
spelshow later op de avond zou zijn.

De bezoekers aan deze show konden
tevens prachtige prijzen winnen. Dit
middels een kwis, waarbij Bram van
der Weiden fragmenten liet horen uit
liedjes van vroeger en nu. Zaterdaga-
vond was het tevens de laatste avond
dat men zich op de kermis kon verma-
ken, waarmee dan een eind kwam aan
een week waarbij vakantiegangers en
Vordenaren zich geen moment heb-
ben behoefden te vervelen.


