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Met een vertraging van ruim zeven uur, is de groep Amerikanen, die
Vorden een bezoek brengt, op Schiphol gearriveerd. Niet alleen ko-
men er 18 jongelui naar Vorden, ook in Zutphen en enkele andere
Nederlandse gemeenten komen in het kader van "Operation
Friendship", een aantal Amerikanen gedurende drie weken "loge-
ren". Zy zyn by gastgezinnen ondergebracht.

De groep in Vorden werd woensdag-
middag op het kasteel (gemeente-
huis) ontvangen. Wegens vakantie (?)
kon het college niet ter begroeting
aanwezig zijn. Nu werden de hon-
neurs waargenomen door de heer H.
van Woui^berg. Hij leidde de bui-

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

1. Gemeente biedt eigenaren van
groenelementen in het buitengebied
gratis hulp by beheer en onderhoud

In 1986 en 1987 krijgt de gemeente
Vorden een eenmalige subsidie in de
vorm van een terugploegproject om
landschapselementen als houtwallen,
singels en boomgroepen in stand te
houden. Het project betreft een ge-
bied ten zuiden van de kern Vorden,
tussen de landgoederen Hackfort en
de Kieftskamp. De onderhoudswerk-
zaamheden worden uitgevoerd met
behulp van jeugdige werklozen.
De werkzaamheden hebben betrek-
king op onder andere:
- Alle vormen van achterstallig on-
derhoud.
- De reparatie of vervanging van

afrasteringen.
Aan de onderhoudswerkzaamheden
zijn voor de eigenaren/gebruikers
geen kosten verbonden. Wel wordt er-
van uitgegaan, dat zij zorgdragen voor
een onbelemmerde uitvoering van de
werkzaamheden en bovendien dat zij
activiteiten achterwege laten, die be-
dreigend zijn voor de instandhouding
van het te beheren landschapsele-
ment.
Deze regeling staat op zichzelf en
heeft geen relatie met andere vormen
van landschapsonderhoud. In princi-
pe zijn er vier partijen bij betrokken:
de gemeente als initiatiefnemer en
coördinator, Ingenieursburo Nieuw-
land als subsidie-aanvrager, begelei-
der, planopsteller en afsluiter van on-
derhoudsovereenkomsten, de Gront-
mij als directievoerder en de eigenaar/
gebruiker.
Kenmerken van het project zijn:
- het geheel geschiedt op basis van
vrijwilligheid.
- individuele benadering; eigenaren
zijn niet verplicht zich te groeperen
tot bijvoorbeeld bosgroepen, zoals in
de bosbijdrageregeling als voorwaar-
de wordt gesteld;
— objecten mogen niet groter zijn dan
5 ha. willen ze in aanmerking komen
voor beheer en onderhoud; objecten
kleiner dan l ha. vallen ook onder de
regeling;

- bij de uitwerking van het onder-
houdsplan worden de specifieke wen-
sen van de eigenaar/gebruiker meege-
nomen, bijvoorbeeld het aanbrengen
van nieuwe afrasteringen. Ook is het
mogelijk dat zij een eigen inbreng
hebben tijdens de uitvoering van de
onderhoudsmaatregelen;
- na de uitvoering van de onder-

houdswerkzaamheden heeft de eige-
naar/gebruikergeen enkele financiële
verplichting ten aanzien van toekom-
stig onderhoud.
Inmiddels zijn door Ingenieursburo
Nieuwland de landschappelijke ele-
menten geïnventariseerd. Daarbij is
in samenwerking met de gemeente
aangegeven welke eigenaren/gebrui-
kers welke percelen beheren en in
welke staat van onderhoud de perce-
len verkeren. Op grond daarvan is een
objectenlijst samengesteld, die aan-
geeft welke werkzaamheden, wan-
neer ter hand moeten worden geno-
men.

De gemeente zal op 14 augustus om
20.00 uur in het Dorpscentrum aan de
Raadhuisstraat een hoorzitting orga-
niseren, waarop de inhoud van de re-
geling nader wordt toegelicht. De ei-
genaren/gebruikers van landschapse-
lementen in het buitengebied zijn van
harte welkom. Dit geldt ook voor die
eigenaren/gebruikers die tevens per
brief op de hoogte konden worden ge-
steld omdat hun adressen direct be-
schikbaar waren.
Na de hoorzitting wordt een begin ge-
maakt met de persoonlijke benade-
ring van hen die in aanmerking ko-
men voor de regeling.

Zij die op grond van dit bericht den-
ken in aanmerking te komen voor de-
ze subsidie en alvast nadere informa-
tie willen ontvangen over de op han-
den zijnde subsidieregeling, kunnen
contact opnemen met de heer Punt
van Ingenieursburo Nieuwland. De
heer Punt is bereikbaar onder tele-
foonnummer 08370-14947 op dinsda-
gen, woensdagen en donderdagen 's
avonds tussen 6 uur en half negen.

2. Militaire oefeningen
Van 5 tot en met 8 augustus aanstaan-
de zal er onder meer in deze gemeen-
te een militaire oefening gehouden
worden. Toestemming tot het verle-
nen van particulier terrein is verleend.
Er zal geen gebruik worden gemaakt
van losse munitie.

3. Ter inzagelegging streekplan
Oost-Gelderland

Door Gedeputeerde Staten van Gel-
derland wordt het Streekplan Oost
Gelderland vanaf l augustus ter inza-
ge gelegd en op o.a. de volgende plaat-
sen:
a. de bibliotheek van het Huis der pro-
vincie, Markt 11 te Arnhem en in de
bibliotheek van het provinciale kan-
toor Waalstate, Barbarossastraat 35 te
Nijmegen;
b. de secretarie van de gemeente Vor-
den, afd. Algemene Zaken;
c. de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.
Daarnaast kunt u het plan nog inzien
in het Dorpscentrum te Vorden, café
Schoenaker te Kranenburg en café
Eijkelkamp te Medler.
Het plan ligt vanaf bovengenoemde
datum gedurende twee maanden ter
visie. Gedurende deze termijn kan
eenieder schriftelijk bezwaren indie-
nen tegen het ontwerp. Deze bezwa-
ren worden gericht aan Provinciale
Staten van Gelderland, postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Om administratie-
ve redenen kan de ontvangst van een
bezwaarschrift niet voor 8 oktober
worden bevestigd.

4. Openbare vergaderingen commissie
bezwaar- en beroepschriften

Op donderdag 7 augustus aanstaande
vergadert de commissie voor be-
zwaarschriften en beroepschriften ge-
meenteraad Vorden. Aan de orde is de
2e hoorzitting naar aanleiding van de
door diverse personen/instanties in-
gediende beroepschriften tegen de
beslissing van het college van burge-
meester en wethouders tot plaatsing
van panden op de gemeentelijke mo-
numentenlijst. Aanvang 19.30 uur.

tenlandse gasten en de Nederlandse
jongelui waar gelogeerd wordt, door
het kasteel. Vanzelfsprekend een
goeie gelegenheid om plaatjes voor
thuis te schieten.
Woensdagavond werd er in zaal "De
Herberg" een welkomstparty gehou-
den. Een groot aantal personen, gas-
ten, gastgezinnen en andere belang-
stellenden was hierbij aanwezig. Op
een gezellige wijze kon men hier ken-
nis met elkaar maken. Voor de Ameri-
kanen zelf een goeie gelegenheid om
ook met hun eigen landgenoten ken-
nis te maken. In tegenstelling tot de
Nederlandse groepen die om de twee
jaar Amerika bezoeken en altijd vrij-
wel allemaal uit dezelfde plaats of om-
geving komen, zijn de Amerikaanse
gasten in feite "vreemden" voor el-
kaar.

De Vordense afdeling van Operation
Friendship heeft voor de komende
weken een indrukwekkend program-
ma opgesteld. Dat begon donderdag-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

middag bij het meer van de familie
Graaskamp waar gedurende drie da-
gen gekampeerd werd. Ook hier met
de bedoeling dat Nederlanders en
Amerikanen elkaar beter konden le-
ren kennen.
Een aantal "moeders" uit de gastge-
zinnen gooiden donderdagavond al
hun energie in de strijd bij het bakken
van pannekoeken. Ervaring in het ver-
leden heeft geleerd dat de jongens en
meisjes uit het land van Reagen zich
deze puur Hollandse lekkernij goed
lieten smaken.
Zondagmorgen werd er in Linde een
klootschietwedstrijd gehouden, ter-
wijl maandag een bezoek aan Giet-

' hoorn werd gebracht.

Nog even geduld
Daar er lezers /ijn die altijd vroegtijdig het abonne-
mentsgeld betalen, zelfs vooruit, wat wy zeer waarde-
ren, verzoeken wij toch dit jaar even af te wachten.

T.z.t. z u l l t ü bekend maken in Contact of de uitga-
ve van ons weekblad zo blijft of dat één en ander
NOODGEDWONGEN zal moeten veranderen, dit
in samenhang met de nieuwbouwplannen van onze
drukkerij.

Wy blijven echter nog hopen op een spoedige positie-
ve beslissing, wat betreft onze nieuwbouw.

Indien wij 't abonnementsgeld voor 1987 terug moe-
ten betalen geeft dit veel onnodig werk, daarom nog-
maals verzoeken wij ook U even geduld uit te oefenen.

De redactie.

Rektificatie
In ons verslag van de familie Weusten-
enk, 50 jarig huwelijk, staat vrijdag 31
jul i , dit moet zijn donderdag 31 juli re-
ceptie in zaal de Herberg.
(Onze excuses).

Wadlopen
in regio verband
Bij voldoende deelname gaan alle af-
delingen van Jong G eire uit de regio
op zondag 14 september wadlopen.
Men kan zich bij het plaatselijk be-
stuur opgeven. Na het wadlopen is er
gelegenheid om de zeehondencrèche
in Pieterburen te bezoeken.

aan het kruis, die in zwakheid (men-
taal) ook sterk was.
Na verloop van de dienst is er weer
koffie in de Voorde. De jeugddienst-
commissie heet iedereen hartelijk
welkom.

GEBOREN: Coen Nieuwenhuis.
ONDERTROUWD: R.M. Vos en
J.H.J. Dolman; J.Th. Dolphijn en
D.M.Bremer; A.H. van der Logt en J.
Wullink; C.H. Klein Kranenbarg en
M.A.A.H. Hendriks.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: G.H. Krist, oud 74
jaar.

Dienst met jongeren
Binnenkort is er weer een dienst met
jongeren. En wel op a.s. zondag 3 au-
gustus 1986, in de N.H. Dorpskerk.
Ds. Westerink uit Vorden zal deze
dienst leiden.
Simson uit het Oude Testament is be-
kend om zijn kracht. Hij wordt echter
verraden door zijn vrouw aan wie hij
de oorzaak van zijn kracht vertelt. Zijn
haar wordt geknipt en de Filistijnen
nemen hem gevangen. Zwak en blind
wordt hij op een dag tentoongesteld in
de afgodentempel van de Filistijnen.

Hij ontvangt van God nog een keer de
oude kracht terug, grijpt de middelste
pilaar en laat de tempel instorten. Zo
maakte hij bij zijn dood meer slachtof-
fers dan bij zijn leven (Richteren 16).
Simson is in zwakheid toch sterk. Wij
kunnen daarbij denken aan Christus

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 3 augustus 10.00 uur ds. H. Weste-
rink.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 3 augustus 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
2 en 3 augustus dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
kosulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 2 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
2 en 3 augustus G. Wolsink, Tel. 05738-
2124.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30

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 uuren 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. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00

• uur.

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP'
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.0,0-13.00 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" WARNSVELD

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



Zomerprogramma
De rondleiding in het gemeen-
tehuis „Kasteel Vorden" is ver-
zet van donderdag 31 juli naar
vrijdag 1 augustus.

DONDERDAG 31 JULI
De welbekende Staringavond met een korte wande-
ling naar het Kasteel en door het fraaie park, onder lei-
ding van de eigenaar ir. Staring. Aanvang 19.30 uur in
de kapel van de Wildenborch.
Gedichten van Staring en dia's van de Wildenborch/
Vorden en omgeving.
De avond wordt verzorgd door de Vordense dichter
Jaap Zijlstra. De dia's door de heer J. Dolphijn.
Kosten f 3,- p.p. incl. koffie met koek in de pauze.

ZATERDAG 2 AUGUSTUS •
Amateur Kunstmarkt van 11.00 - 1 7.00 uur op de oprij-
laan en bij Kasteel Vorden.

ZONDAG 3 AUGUSTUS
Jong Gelre. D'n Oost'n Rit. Toertocht voor het hele ge-
zin per auto, motor of fiets met spelopdrachten buiten
de openbare weg. Afstanden voor auto plm. 110 km,
fietsers plm. 50 km. Startplaats café Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Kranenburg-Vorden. Van 9.30 tot
14.00 uur.

MAANDAG 4 AUGUSTUS
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden. Vertrek vanaf Marktplein om 19.30 uur. Kos-
ten f 1,- p.p.

DINSDAG 5 AUGUSTUS
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Mennink, Galgengoorweg 19.
Aanvang 1 6.00 uur precies.

DINSDAG 5 AUGUSTUS
Bezichtiging PINETUM (landgoed 'De Belten').
Particuliere pijnbomenverzameling van 1 500 verschillen-
de soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten f 3,50 p.p. - Geen honden, ook niet aangelijnd.
Opgave bij VVV-kantoor. Aanvang 19.00.

DINSDAG 5 T/M 8 AUGUSTUS
Avondfietsvierdaagse Jong Gelre.
Afstanden 20 en 35 km. Startplaats Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6, Vorden. Vanaf 1 8.30 tot 20.00 uur.

DONDERDAG 7 AUGUSTUS
Avondwandeling onder deskundige leiding op het Land-
goed 'den Bramel' met als motto 'Kent Uw Bomen'.
Aanvang 19.30 uur, verzamelen bij slagboom oprijlaan
Kasteel 'Den Bramel'.
Kosten deelname f 2,- p.p.

Ons rundvlees
een

klasse apart
DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

Biefstuk ongewoon lekker 250 gr 6,25

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

Bretons gehakt per kiio 7,25
Hamburgers 5 halen 4 betalen
Riblappen
1 kiio 13,95

ALLES MOET NU
DE DEUR UIT!

TOTALE LEEGVERKOOP VAN
ALLE RESTANTEN ZOMERGOED!

NU MINIMAAL

3 KNOTSGEKKE
DAGEN!

OP 31 JULI, 1 EN 2 AUGUSTUS

KOM KIJKEN EN VERDIEN VEEL GELD
OP=OP

KINDER PANTALONS VANAF 7,50 - KINDER JACKS NU 19,95
KINDER BLOUSES VANAF 7,50 - T.SHIRTS VANAF 2,95

ROKKEN VANAF 9,95 - SWEATERS VANAF 9,95
DAMEOTRUIEN VANAF 19,95 - JEANS PAN~nLONS NU 19,95

ELKE WEEK VOORDEEL

UIT EIGEN
WORSTMAKERU

Boterham-
worst
150 gram 1,15

Gebraden
rollade
runder
100 gram 2,25

MARKT
AANBIEDING

BAMI + NASI

Maandag - dinsdag

Fijne verse worst 1 küo 6,95

Grove verse worst 1 kiio 9,90

Runder verse worst 1 k,io 11,50
Speklappen

1 kilo

7.25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

1kilo
5.95

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

Rundergehakt
1 kiio 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,95

SPECIALITEIT EXTRA AANBIEDING MA, 01. WO.

Cordon bleu
5 halen 4 betalen

Borstlapjes
1 kilo 10,90

§3
slagerij jan rodenburg

RPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70Dl

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

PtllUl

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

met
Televisie

reparaties
— - direc»

U naar

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

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(artikel 31. lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 1
augustus 1986 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage de beschikking op het verzoek van:

1. dhr. H.J. Klein Geltink, Wiersserbroekweg 18, 7251
LG Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
de inrichting met een open mestsilo, datum verzoek
28 mei 1986, adres inrichting Wiersserbroekweg 18
te Vorden;

2. dhr. J. Gotink, Brandenborchweg 1, 7251 MA Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de in-
richting met een open mestsilo, datum verzoek 13
mei 1986, adres inrichting Bradenborchweg 1 te
Vorden.

3. dhr. J. Uilenreef, Kostedeweg 9, 7251 MZ Vorden
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een agrarisch bedrijf, datum verzoek 8
maart 1986, adres inrichting Kostedeweg 9 te Vor-
den.

4. dhr. J A. Eulink, Alderkampweg 1, 7251 PV Vorden
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een agrarisch bedrijf, datum verzoek 14
maart 1986, adres inrichting Alderkampweg 1 te
Vorden en

5. dhr. K. Bakker, Dorpsstraat 24-26, 7251 BB Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een Horecabedrijf, datum verzoek
18 maart 1986, adres inrichting Dorpsstraat 24-26
te Vorden.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover thans
rekening valt te houden met de in het gebied waarde in-
richting is gelegen te verwachten toekomstige ontwik-
kelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder
de gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enig andere belanghebbende die aantoont dat hij re-

delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren
in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na de
tervisielegging bij de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kun-
nen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad
van State een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking dan wel tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afde-
ling voorde geschillen van bestuur van de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De be-
schikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek
is beslist.

Datum: 31 juli 1986.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, Mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, J.F. Geerken, loco.

cursus middenstand
Vraagt inlichtingen en ook voor

TEKSTVERW/COMPÜTEROPL/ENGELS enz.

Ij «l
Keppelseweg 14-lo

!è!éJ D'chem 06340-23708

Precies wat u zoekt en goedkoop!
Bureau
van witte kunststof
of in grenen
structuur
met een stevig
stalen frame
bladmaat:
100x48 cm
vanJ109>- voor

69;
Louvredeur

1

[vervaardigd
van wit
gelakt

^renehout
superieure
kwaliteit,
afmeting:
198x38
cm

Hifimeubel
afgewerkt met

witte kunststof
met 4 zwenkwie-
len, waardoor

makkelijk
ver-
plaatsbaar
afmeting:
103x50x
40 cm

Boekenkost Tïenerstoe/
vervaardigd van wit metalenbuisframe

met grijze of zwarte canvas
bekleding, de zitting en

rugleuning zijn verstelbaar
met de armleggers

met
5 handige planken,
om alle boeken overzichtelijk
in te zetten, afgewerkt met witte
kunststof
afmeting:
171x60x24 cm 49.-

Uw dichrstbuzijnde HUBO vestiging staat vermeld m de Coudi-n < ,i>K

«fc
Tractorkruk
vervaardigd van
buisframe met stalen
zadelzit
kleur: wit

vraa '̂t maaraan
HANDIG ZO'N BUURMAN

Aanbiedingen 7.i|n geldig t/m 23 augustus a s. en /.olang de voorraad strekt.
IViizen gelden afgehaald in de winkel



Jong Gelre Vorden organi-
seert de Avondfietsvierdaagse
van 5 t/m 8 augustus. Start
vanaf het Dorpscentrum vanaf
18.30 tot 20.00 uur.

G.H.STERRINGA
HUISARTS

AFWEZIG
van 4 t/m 22 augustus.

De dienst wordt voor spoedge-
vallen waargenomen door Dr.
Vaneker, Zutphenseweg 62,
tel. 2432 voor patiënten wier
achternaam begint met de let-
ter A t/m K.
Dr. Haas, Christinalaan 18, tel.
1678 voor patiënten wier ach-
ternaam begint met de letter L
t/mZ.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding halve dag per week.
Aanmelden A.SJ. Gerritsen,
De Bongerd 19, Vorden
's avonds tussen 6 en 8 uur
tel. 2718.

Te koop gevraagd: ca. 800 a
1000 m2 grond voor het bou-
wen van een woning, aan de
rand van het dorp Vorden.
Brieven onder nummer 18-3
Bureau Contact Vorden.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

De mand met inhoud op de
braderie is gewonnen door
Mevr. Hamond.

Schoonmaakbedrijf
"Glimmo"

Gevraagd: oppas voor onze
zoon (ca. 4 jaar) gedurende 2 a
21/2 dag per week.
Brieven onder nummer 18-1
Bureau Contact Vorden.

Wil degene die mijn blauwe
kiel en zwarte pet van de Boe-
renkapel heeft geleend, hem
weer terug brengen?
Jo Schuppers,
Almenseweg 9, Vorden.

Te koop: aardappels Eigen-
heimer
W. SLIGMAN,
Nijlandweg 6, Vorden.
Tel. 6692.

Te huur gevraagd: woon-
ruimte in Vorden voor 1 per-
soon. (Vrije opgang + eigen
keuken en douche).
Tel. 05730-3881.

CHESS BLUES BAND zoekt
met spoed een OEFENRUIM-
TE, omgeving Vorden.
05752-3474 (Bert)
3219 (André)

Snel uw huis verkopen?
Wij zoeken in Vorden een rui-
me woning met grote tuin, mi-
nimaal 4 slaapkamers.
Prijsindicatie ca. f 150.000,- /
f 170.000,-.
Brieven onder nummer 18-2
Bureau Contact Vorden.

Jong Gelre Vorden organi-
seert de Avondfietsvierdaagse
van 5 t/m 8 augustus. Start
vanaf het Dorpscentrum vanaf
18.30 tot 20.00 uur.

LEGO
BAZAR SUETERS

ALFONS JANSEN
§ en

MARJON HARTMAN

J
~r

wensen hun liefde blijvend te maken door |
elkaar het woord van trouw te geven op
vrijdag 8 augustus om J3.30 uur in het
gemeentehuis „Kasteel Ruurlo " te Ruurlo. \

T
Receptie houden wij van 15.45- 17.00 uur §
in zaal „ 't Pantoffeitje ", Dorpsstraat 34
te Vorden.

Brinkerhof 4, 7251 WR Vorden.

y
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HENK
en
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4 augustus is de dag dat onze ouders

WENNEKER

DIEN WENNEKER-VREEMAN

25 jaar geleden getrouwd zijn.

Wij zijn verheugd dat wij deze dag met onze
ouders mogen vieren.

John - Carla
Gerrit - Renate
Carla.

Vorden, juli 1986
De Steege

<J*^«5^^>

11.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^

Op 24 juli is tijdens zijn ziekbed plotseling overleden
mijn lieve man, vader, opa en schoonzoon

SAMUEL ALBERT HUIZINGA

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden: A.H. Huizinga-Smit

Vorden: Eelke Huizinga
Janny Huizinga-Bieren
Elvi en Elke

Deventer: Henk Huizinga
Dini Huizinga-Opperman
Thomas en Saskia

Goldach (Zw.): Mien Furtner-Huizinga
Ernst Furtner
Petra, Marianne en Roger

Eist (Gld.): Truus van Aalst-Huizinga
Karel van Aalst
Johan, Aliene en Hugo

Hengelo (Gld.): Roei Huizinga
Riet Huizinga-Stapper
Kitty, Samen Linda

Vorden: Henny Mullink-Huizinga
Henk Mullink
Edith en Wouter

Warnsveld: Cor Huizinga
Nel Huizinga-Christ
Margot, Frank en Maarten

Vorden:

Vorden:

Dennis Huizinga

H. Smit-Fruchnich

Vorden, 28 juli 1986
Hoetinkhof 2
7251 XN Vorden.

De crematieplechtigheid heeft in familiekring te Dieren
plaatsgehad.

GELRE
VORDEN

organiseert voor de achtste keer de

avondfietsvierdaagse
van 5 t/m 8 augustus. Afstanden 20 en 35 km.
Inschrijving en start tussen 18.30 en 20.00 uur (bij)
vanaf Het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, Vorden.
Beker beschikbaar gesteld voor de grootste groep
deelnemers.

Om voor een herinnering in aanmerking te komen moet
men 3 avonden meefietsen.
Inschrijfgeld f 6,- p.p. en f 5,- p.p. voor leden en
kinderen beneden 14 jaar.

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.

Adreswijziging
Met ingang van 7-8-'86 verhuist de
praktijk van
Tandarts W JV. Houtman
De Steege 41, 7251 CL te Vorden
Tel. 05752-2253
naar

Addinkhof 1,

7251 DE te Vorden,
Telefoon 05752-2253

De praktijk is gesloten van
1 tot 25 augustus.

Het bestuur van de
Woningbouwvereniging
Thuis Best
deelt mede, dat het

SPREEKUUR
VERVALT

voor woningzoekenden op
maandag 4 augustus 1986.

Het eerstvolgende spreekuur zal zijn
op maandag 1 -9-1986.

CAFÉ-RESTAURANT-BAR

„Ie Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden

"vx-vx-
In de periode van zondag 24 augustus t/m

vrijdag 5 september hebben wij helaas enkele
reserveringen voor de grote zaal moeten afslaan

en zullen in deze periode ook geen partijen
aan kunnen nemen i.v.m. diverse aanpassingen aan

o.a. ventilatie, interieur enz.

k Daarna ontvangen wij u gaarne in een

VERNIEUWDE ZAAL
DE HERBERG

Ons restaurantgedeelte is uiteraard beschikbaar
voor verjaardagen, feestjes etc. tot ca. 50 personen.

Eetcafé

't Zwaantje
Hengeloseweg 14 - Vorden

Wij zijn a.s. donderdag 31 juli
om 10.00 uur weer

L'
open

Tot ziens
Dilly en Henk Harmsen

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 31 juli en 1 en 2 aug.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Franse

perzikken

1 5 voor

5,95
MAANDAG

4 augustus
vers gekookte

bietjes

500 gram
0,95

DINSDAG

5 augustus
vers gesneden

spitskool

0,95

WOENSDAG

6 augustus
vers gesneden

andijvie
0,95

H.H. LANDBOUWERS

voor onderhoud
van sloten

met klepelmaaiers,
maaikorf of
opschonen

Beleefd aanbevolen

LOONBEDRIJF

AJ. Klein Starink
Hoogstraat 32, 7227 NJ Toldijk
Tel. 05755-1527

Gevraagd: oppas voor de za-
terdagmiddag en af en toe voor
doordeweekse dagen voor 2
kinderen.
Tel. 05752-1381
(na 18.00 uur)

Gevraagd met spoed: tijdelijk
kinderoppas.
Tel. 1321

Te koop: manou 2 zitsbank
f 350,-, stereo radiomeubel
f 50,-, petroleumlamp
(hang) elektr. f 50,-.
Tel. 05752-2001.

Te koop: nest jonge Heide-
wachtels ingeënt en ont-
wormd.
GJ. GROOT JEBBINK,
Lindeseweg 21, Vorden.

Te koop: witte baby commo-
de met opbouw.
Gotinkveldweg 4, Ruurlo

agu&sport
regenpakken

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Deze week extra voordelig

Magere runderstooflappen
500 gram 8,98

MAANDAG

Speklapjes 6,98
DINSDAG

Verse worst 5oogram 4,98
WOENSDAG

Gehakt h.o.h. 5oo8ram 4,98

met 9edroogde
Poenen ge

VOOR OE BOTERHAM

Gebraden gehakt

1 00 gram 0,98

Kip/kerry salade

J 00 gram 1 ,98

Deze week hebben wij de magere runderstooflappen
in de aanbieding, maar in de winkel hebben wij

een ruime keuze uit ons rundvlees zoals:
riblap - bieflap - entrecote - biefstuk enz.

D t r^\W
KEURSLAGÉR

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 VORDEN TEL. 1321

É'/ïföHK////»!̂ ;

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
,i„J,

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 3 augustus t/m 18 augustus

19 augustus zijn we geheel weer
tot u dienst.

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

» huur gevraagd: woon-
aapkamer met gebruik van

keuken en douche.
Reacties aan tel: 05752-3583

ONDERHOUDS-
ADVIEZEN

Schoolstr 17

Vorden
tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

VORDENSE
MARKTLOTEN

Voor wederverkopers

verkrijgbaar bij:

H.J. KONING,
Wilhelminalaan 22, Vorden

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Laatste ronde
zomeropruiming

Damesafdeling:
Regen mantels vanaf
Jacks - blazers vanaf
Japonnen - pakjes vanaf
Rokken - blouses vanaf
Pantalons - pullovers vanaf

Herenafdeling:
CoStUUmS vanaf

KolbertS vanaf

Overhemden - pullovers vanaf

Kinderafdeling:
Vele kOOpjeS vanaf

98,-
49,-
49,-
25,-
25,-

125,-
75,-
69,-
25,-
25,-

5,-

tot 75% korting

mode
burg. galleestraat 3 - vorden - tel. 1381

O)•o

l

i
Kom alvast kijken naar de eerste tekenen van onze najaarscollecties



— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemennk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel: 05750-22816

FOTOHOME
KLEURENFOTO'S

Kleurenfoto's van absolute topkwaliteit
voor slechts 49 cent per afdruk . Dat is nu eens
echt goed nieuws voor fotograferend Nederland.

Uw kleurenfoto op de maten:
9x9, 9x11,5 en 9x13 cm afhankelijk van uw film.

Het ontwikkelen kost maar 4,50 en
nabestellingen levert Fotohome voor 85 cent
per afdruk. Profiteer ook van onze ontwikkei-
service en breng uw filmpje snel naar uw
Fotohome-dealer. Die kan u ook alles vertellen
over 30% grotere foto's voor een
dubbeltje meer per foto.

Wij
gebruiken

UW GARANTIE DAT UW -DEN
AFGEDRUKT OP KODA

James Wattweg 68,
Vlaardingen, tel.(010) 434 44 22

UW FOTOHOME DEALER:
Sig. Spec. Braam
Sig. Mag. Tante Pietje

Burg. Galleestraat 10a, Vorden

Dorpsstraat 17a, Ruurlo

Te koop: boerenkool,
spruitkool, bloemkool,
andijvie en preiplanten.
Selderie, peterselie, bies-
look, rode biet, groenlof
en sla planten.
Jonge konijntjes, zilver-
vosjes, siameesjes, jonge
fokshond.
D.KLEINGELTINK
Schuttestraat 1, Vorden
Telefoon 05752-1498

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

X*-1:>
in

tonze
wring**&&

Dat lijkt in deze tijd van prijsverhogingen
een bekend geluid. Maar, onze prijzen
springen er uit omdat ze zo SUPERLAAG
zijn! En dat is natuurlijk wél even wat
anders. Kijkt U maar.

BUFFETKAST

Eiken 1.45 m breed met
zeer veel bergruimte
OPRUIMINGSPRIJS

1095-

Restanten bali-bruine meubelen o.a.
tv kasten, salontafels, 4 eethoeken. Alles moet weg

NU MET HOGE KORTINGEN
Massief eiken bankstellen
in stof vanaf

in rundieder vanaf

Houten klapstoelen
bruin van f 45,- voor

Senioren fauteuils
massief eiken vanaf

Eiken slaapkamers
ledikant + 2 nachtkastjes

1545-
2098,-

29,95

359-

729-
Slaapzakken uitzoeken 55,—

Tafelkleden
handweef nu 49,-

Robuust massief eiken

BANKSTEL
met rundlederen
kuipkussens.
Het toppunt van
meubelkunst
Als 3-1-1 zits
OPRUIMINGSPRIJS

3695-

Salontafel

598,-
Kaaskasten
in 3 maten blank
of donker eiken.
Uit voorraad
leverbaar.

Kaaskast
eiken, 100 breed
ook te gebruiken
als TV-, audio-,
of videomeubel
verstelbare
legplanken

- - • • • • • • ' • " . '

TAPUT

TV/videokast
massief
Europees eiken
front, in blank
of donker eiken

325,-

ges?,

Hoge kwaliteit en lage prijzen. Dat kan.
Wij selekteerden voor u
24 rollen tapijt op
voorraad; j\ O
Prijs p.m. vanaf «w f""

COUPONNEN TAPIJT
MET KORTINGEN TOT 70%

(ZIE ETALAGES)

Overgordijnen
van 28,50, 26,95 nu

p.m.voor

9,95

KWALfTEITS-
MATRASSEN
voor lage prijzen 11Q
1 persoons vanaf llïJ,"

Hoekkombinaties
in draion, velours of
leather-look.
Vele mogelijk-

heden 1/17 R
3+2 zits vanaf l *T f U f ~~

2 persoons vanaf 239,-
Stuntaanbiedingen op de
afdeling slaapkamers.

meubelen
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL 05752-1514- LAAGTE 16 EIBERGEN TEL 05454-74190

* Gratis reservering en
verzekering voor
latere levering

* Ruim 4000 m2 meubel-
en tapijttoonzaal

* Prima service en garantie

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

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

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Noteert U even:
Zondag 28 september

uniek grote bruidsshow.

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



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 31 juli 1986

48e jaargang n r. 18

Motorrijders vermaakten zich
uitstekend tijdens
internationaal toerweekend .

IN VOGELVLUCHT

• lle Veteranen-cross
te Hengelo (Gld.)

Op zaterdag 23 augustus zal er op het
circuit „'t Wossinkbos" in Hengelo
(Gld.) voor de lle maal een vetara-
nencross worden georganiseerd door
de motorclub "HAMOVE".

Het programma bestaat uit veteraan
cross motoren welke gebouwd zijn tot
ca. 1965, in de klassen 125, 250 en
350cc en hoge| Merken zoals B.S.A.
TRIUMPH, A.J.S., EYSINK, GREE-
VES enz. zullen dan weer aan de start
verschijnen.
Daarnaast zijn er speciale wedstrijden
voor mannen welke nooit of in ieder
geval de laatste vijfjaar geen startbe-
wijs meer hebben gehad, alleen een
KNMV trainingspas is verplicht
(eventueel bij de start verkrijgbaar),
op moderne cross en off the road mo-
toren. Hiervoor gelden de klassen,
leeftijd der deelnemers van 30 t/m 35
jaar, van 36 t/m 41 jaar en 42 t/m 75
jaar.
De toegang voor het publiek is gratis
en de route naar het circuit is bepijld
vanaf de kerk midden in het dorp.
Deelnemers kunnen zich vooraf op-
geven onder vermelding van: naam,
adres, leeftijd, merk motor, bouwjaar,
aantal cc, en eventueel startnummer.
Zenden aan: Roei Kreunen, Markt-
straat 6, 7255 CA Hengelo (Gld.).

paardekrachten want "De Graaf-
schaprijders" had speciaal voorde bui-
tenlandse gasten dogkarrijden georga-
niseerd. Met de heren Schouten en
Donken op de bok deden de vele
voornamelijk vrouwelijke deelnemers
hun uiterste best met het ringsteken.
Tine Mogesen uit Denemarken toon-
de zich uiteindelijk de beste ringsteek-
ster.
Tijdens de feestavond, zaterdagavond
in zaal Schoenaker werd zij hiervoor
gehuldigd. Er werden tijdens deze
feestavond, waarbij het geestrijk
vocht en andere "mineralen" rijkelijk
stroomde heel wat prijzen uitgereikt.
Gerhard Wullink zorgde er als tolk
voor dat iedere prijswinnaar te horen
kreeg waarvoor hij of zij een prijs had
gewonnen.
Zondagmorgen konden de zoge-
naamde "dauwtrappers" al vroeg aan
hun trekken komen bij de zes kilome-
ter lange ochtendwandeling onder lei-

ding van JarWË. Peyl. Hierbij werden
de deelnemers enkele fraaie stukjes
natuurschoon voorgeschoteld.

De rust op de Kranenburg is inmiddels weergekeerd. Nabij café Schoenaker was het afgelopen weekend
nl. een komen en gaan van vele motorrijders tijdens het internationale toerweekend dat bij de insiders
bekendstaat als het "Acht Kastelen Weekend". Uit alle landen van Europa waren ze naar Vorden geto-
gen, niet alleen vanwege de Sterrit maar bovenal voor een paar dagen gezellig uit. Een opkomst van niet
minder dan 415 motoren en daarbij nog eens extra zo'n 235 passagiers. Een aantal dat vrijwel gelijk lag
aan voorgaande jaren.
De konkurrentie van de FIM ralley in
Boedapest was dan ook nauwelijks
merkbaar in Vorden. Op de camping
vielen heel wat fraaie motoren te be-
wonderen. Motoren die dag en nacht
door leden van "De Graafschaprij-
ders" werden bewaakt.
In totaal had de plaatselijke motor-
club circa 50 personen opgetrommeld
om alles in goede banen te leiden.
Geen overbodige luxe want ook bij
een dergelijk treffen geldt, zoals de
Duitser dat zo fraai kan zeggen "Ord-
nung muss sein".
Zaterdagmiddag was er een toertocht
georganiseerd. Het echtpaar Horsting
had een 70 kilometer lange route uit-
gezet in de omgeving van Holten, La-
ren, Almen, Harfsen, Barchem etc.
Met Bennie Braakhekke in het zijspan
voorop trok de lange sliert motoren
door de regio. Weer terug bij café
Schoenaker werden andere paarde-
krachten ingeschakeld. Ditmaal echte

De verschillede bekers die voor dit
AchtkasteleH^ekend beschikbaar
waren gesteld werden gewonnen
door:
Grootste club: "Highway drivers" uit
Wilhelmshaven; 2. M.T.C. Witten; 3.
B.M.C. Brilon.
Grootste club binnenland: l . Roadrun-
ners, Den Helder; 2. MTC Randstad,
Leiden.
Grootste afstand binnenland: LH. v.d.
Weele uit Vlissingen en Ciska Schip-
per, Vlissingen.
Idem Buitenland: Jikka Hynijnen, Fin-
land en Karin Beidie, Oostenrijk.
Oudste deelnemers: Frans Kotten,
Baarn 68 jaar.
Jongste deelnemers: Karin Sper-
schneider, Duitsland 19 jaar.

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

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

10 „De Snoekbaars" Seniorwedstrijden
Vorden - Hengelo

13, Hen
15 Kindervakantiespelen
14, 15 en
16 Deldens Buurtfeest
20 Floralia Bloemschikcursus
23 Jong Gelre Agrarische wedstrijddag

in Laren
27 Floralia Bloemschikcursus
31 „De Snoekbaars" Seniorwedstrijden

SEPTEMBER
2 H.V.G. Dorp Fietstocht in de omgeving
3 Floralia Bloemschikcursus
6 Muziekdag Vorden
7 Optreden muziek- en dansgroep

Tjechoslowakije
lOTloralia Bloemschikcursus
13 Jong Gelre Klootschiettoernooi
14 Jong Gelre Wadlopen
17 H.V.G. Dorp maandelijkse avond
17 Floralia Bloemschikcursus
18 Floralia Bloemschikcursus

"Graafschapryders"
Een namens de V.A.M.C. "De Graaf-
schaprijders" door de heren J. Luiten
en L.H. de Boer uitgezette oriente-
ringsrit leverde de volgende prijswin-
naars op:
Auto's A-klasse: 1. H.J. Cortumme,
Toldijk; 2. G. Versteege, Hengelo; 3.
A.C. Weevers, Capelle aan de IJssel.
Auto's B-klasse: 1. H.B.J. Horsting,
Vorden; 2. P. Reinders, Zutphen; 3. W.
Fleerkate, Markelo.
Toerklasse leden: 1. T.A.B. Enzerink,
Zelhem; 2. J.H. Ebbers, Lichtenvoor-
de; 3. G. van Veldhuizen, Warnsveld.
Idem niet leden: 1. M. Bijsterveld, Gel-
drop; 2. M. Maalderink, Toldijk; 3. H.
Ditzel, Borculo.
Motoren en bromfietsen (toer): 1. E.

Horsting, Vorden; 2. W. v.d. Wal, Zut-
phen; 3. W. Bertholet, Zutphen.
De O.K. bekers voor de beste presta-
ties van de V.A.M.C. leden werden ge-
wonnen door H.J. Cortumme; H.B J.
Horsting en T.A.B. Enzerink.

Indeling
Voetbalver. Vorden
Het eerste elftal van de voetbalvereni-
ging Vorden is het komende seizoen
bij de volgende ploegen ingedeeld:
Beekbergen, Dierense Boys, AD '69,
Zelhem, Kon. U.D., Loo, RKPSC,
Voorst, Terborg, Ruurlo en DW.
3 Augustus speelt Vorden l tegen AD
'69 l en Vorden 2 tegen AD '69 2 een
oefenwedstrijd.

Gezellige
Achterhoekse avond
In zaal Schoenaker werd donderdag door de WV een Achter-
hoekse Avond georganiseerd. Hieraan werkten mee De Knup-
duukskes, de Achtkastelen darpers, voor dansmuziek zorgden de
Woodpeckers. „Tante Zus", mevr. van Til, praatte de boel aan el-
kaar.

RTV VierakkerAVichmond

De rijwiel- en toerclub "Vierakker-Wichmond" organiseert op zaterdag
13 september een tandem-toertocht voor minder validen en gehandicap-
ten. Het wordt een tocht over een afstand van 35 kilometer. Start en fi-
nish is bij de camping Ruighenrode tussen Vorden en Lochem. De start
is 's morgens tussen 9.00 en 10.00 uur.
De kosten bedragen f 12,50 per persoon. Onderweg krijgen de deelne-
mers een herinnering en enkele attenties aangeboden. De deelnemers
dienen zelf voor een tandem te zorgen. Lukt dat niet dan kan men kón-
takt opnemen met 05750-28968 of 13101.

Deze avond, voor het eerst gehouden
in zaal Schoenaker, is geslaagd te noe-
men. De publieke belangstelling
neemt toe, alhoewel dit nog wel meer
mag worden.

De campinghouders dienen hun gas-
ten op dergelijke WV avonden wel
attent te maken en aan te moedigen,
deze avond wordt per slot speciaal ge-
houden voor de gasten. De gasten die
aanwezig waren hebben wel genoten
van 't programma, men bleef tot het
laatst zitten, dit is wel eens anders ge-
weest.

De Knupduukskes welke overal suk-
sessen boeken met hun folkloredan-
sen bleken ook nu weer een attraktie
te zijn voor de vele gasten. H un prach-
tige kostuums en dansen brengen
toch altijd sfeer, terwijl de achtkaste-
len darpers er weer lustig op los blie-
zen onder leiding van Gerrit Niéuwe-
huis. Alhoewel het zelf meespelen en
dirigeren een te zware opgave is doch

't streven van deze boerenkapel om
dit soort muziek te brengen mag toch
genoemd worden.

Dat men op deze avond ook nog kon
dansen, daar zorgde de Woodpecker
voor. Tante Zus was als vanouds ge-
zellig en gemoedelijk Achterhoeks en
zo hoort het.

Wij ontvingen vele telefoontjes dat
men het niet wist en dat het te laat ver-
meld stond in „Contact", doch wij ma-
ken belangstellenden er op attent dat
het gehele WV programma in Con-
tact vermeld is geweest, ook tijdens de
bakfietsenrace is het steeds afgeroe-
pen en de aanplakbiljetten hebben
ook overal gehangen. De laatste be-
richtgeving in Contact van woensdag
mag als extra worden beschouwt doch
het volgend jaar zullen wij, ook voor
de "buitengebieden" extra attent zijn,
per slot zo'n Achterhoekse Avond kan
ook uw steun gebruiken. Deze folklo-
re dient behouden te blijven.

De heer B. Vlogman neemt
slagerij Hetty Boolink over
Met ingang van l augustus zullen de heer en mevr. B. Vlogman star-
ten met een slagerij in Warnsveld.
/ Ü wisten de zeer goed lopende slagerij Hetty Boolink over te nemen.
Deze overname betekent voor beide slagereen een enorme vooruit-
gang door samen te werken en te specialiseren kan men nu nog
scherper inkopen wat de consument zeker ten goede zal komen.
Beide slagerijen zullen echter zelfstandig opereren in Vorden de heer
Dick Vlogman en in Warnsveld de heer Bennie Vlogman.

y wensen beide ondernemers veel sukses.

Tevreden lezers

De familie Pardijs, momenteel in Vorden, bracht ons deze foto. Zjj
vertoeven nl. ieder jaar plm. 4 maand in Portugal. Men kwam ons be-
danken dat iedere week Contact altijd keurig op (ijd werd verzonden
naar Portugal. Toch leuk. Bedankt.

Zaal 'De Herberg"
wordt vernieuwd
In een eerste fase zal over een paar weken worden begonnen met het
aanbrengen van diverse veranderingen in de grote f eestzaal van 'De
Herberg'. Zo zal er een nieuw ventilatie en verwarmingssysteem
worden aangelegd en zullen diverse interieuraanpassingen worden
aangebracht.
Een en ander zal plaatsvinden in de
periode van 24 augustus tot 6 septem-
ber.

In een 2e fase, ook waarschijnlijk dit
jaar, zal de zaal op de zuidzijde wor-
den uitgebreid met ca. 70 vierkante
meter, kompleet geïsoleerd om zo-

doende lawaaioverlast tot een mini-
mum te beperken.
Deze ruimte zal worden gebruikt bij
grote partijen maar zal ook apart kun-
nen worden gebruikt voor barbeque-
feesten enz. Door middel van glazen
schuifdeuren blijft er zoals altijd een
direkte verbinding met de grote tuin.

Fietsvierdaagse
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert vanaf 5 tot en met 8 augus-
tus voor de achtste keer een avond-
fietsvierdaagse. De deelnemers kun-
nen kiezen uit de afstanden 20 of 35
kilometer. De routes die met pijlen
worden aangegeven gaan langs de
mooiste plekjes van Vorden.

Enkele plaatselijke middenstanders
hebben aangeboden om onderweg
voor een verfrissing en een versnape-
ring te willen zorgen. Om voor een
herinnering in aanmerking te komen
behoeft men maar drie van de vier
avonden mee te fietsen. De start is el-
ke avond vanaf het Dorpscentrum.

Voor de grootste groep deelnemers
stelt Administratiekantoor Vorden
B.V. een beker beschikbaar.

D'n Oost'n Rit
Zondag 3 augustus organiseren de
drie plattelandsjongerenorganisaties
in Gelderland en Overijssel d'n Oost'n
Rit. Dit is een toertocht voor het gehe-
le gezin, waarbij onderweg allerlei op-
drachten uitgevoerd moeten worden.
Er is een tocht voor auto's en motoren
(120 kilometer) en een tocht voor fiet-
sers (50 kilometer) De start in Vorden
is bij café Schoenaker op de Kranen-
burg.
Autoroute l
Vorden
Borculo
Diepenheim
Eibergen
Winterswijk
Aalten
Zelhem
Vorden
Fietsroute
Vorden Zelhem
Ruurlo Vorden

Autoroute 2
Vorden
Harfsen
Bathmen
Laren
Diepenheim
Borculo
Ruurlo
Vorden



Goede belangstelling voor
Achterhoekse Avond 'n Ibink

Hulp veur vieve van de biezundre verrichtingen
met de auto

Vele positieve reakties
Hendrik Flierman kwam onlangs in het nieuws toen /ijn boekje
"Hulp veur vieve van de biezundre verrichtingen met de auto" werd
uitgegeven. Eigenlijk moeten we zeggen twee boekjes, want het een is
geschreven in het Achterhoeks en Liemers dialect en het andere in al-
gemeen beschaafd Nederlands. In zyn hoekje wordt duidelijk uiteen-
gezet hoe de bestuurder foutloos de vyf bijzondere verrichtingen kan
uitvoeren. "Wanneer men de instrukties precies volgt, kan er niets
fout gaan, daar ben ik zeker van", aldus Flierman.

Succesvol verliep de tweede (in een serie van vier) Achterhoekse Avond, die de familie Zoeteman van
Boter- en Kaasboerderij 'n Ibink heeft georganiseerd in samenwerking met de VW afdeling Ruurlo.
Het publiek genoot van het veelzijdige programma, met name van de rondrit in een ouderwetse boe-
renwagen die getrokken werd door een span ossen, velen hebben dan ook van deze unieke gelegen-
heid gebruik gemaakt.
Tot schemerdonker heeft de ossewa-
gen rondgereden. Helaas kon het
ezeltjesrijden voor de kinderen geen
doorgang vinden, maar de jeugd heeft
zich kostelijk geamuseerd in de speel-
tuin.
Applaus was er voor het optreden van
de Achterhookse Folkloredansers en
de boerenkapel De Schaddenstek-
kers. De muzikanten hadden die
avond een druk programma elders,
maar hebben toch nog even tijd vrij

kunnen maken voor een optreden op
'n Ibink, hetgeen zeer werd gewaar-
deerd.
Ook was er veel belangstelling voor de
film over het maken van boter en kaas
op 'n Ibink. Na afloop mocht de fami-
lie Zoeteman veel positieve reacties in
ontvangst nemen.

De derde Achterhoekse Avond wordt
gehouden op 7 augustus. Zoals alle
voorgaande keren is de entree gratis.

Vanwege de grote belangstelling zal er
ook die avond een span ossen met een
boerenwagen rondrijden. De boerenka-
pel DeSchaddenstekkers zal dan de he-
le avond aanwezig zijn en voor de muzi-
kale omlijsting zorgen.
Er is weer koffie met krentewegge en een
gezellige barbecue. In een apart standje
kunnen de bezoekers produkten (kaas,
boter, yoghurt, kwark, karnemelk)
proeven en kopen die op 'n Ibink wor-
den gemaakt.

Het boekje is al enige tgd te verkrijgen
en de belangstelling is goed. Hendrik
Flierman is verheugd al vele positieve
reakties ontvangen te hebben. Momen-
teel werkt hu aan een tweede boekje
waarin hy de vyf verrichtingen in beeld
brengt.

Dit boekje met illustraties dient zuiver
als aanvulling op het instruktieboekje
om het een en ander nog duidelijker
weer te geven.

Het instruktieboekje kan zowel van nut
z^jn voor hen die thans aiitorijk-s heb-
ben, als voor diegenen die al jarenlang
in het bezit zijn van een rijbewijs en één
van de vijf bijzondere verrichtingen een
beekje zijn verleerd.

Hendrik Flierman weet uit ervaring
dat de mensen met de uitvoering van
de vijf bijzondere verrichtingen veel
moeite hebben. Eerder was hij name-
lijk rijschoolhouder. Tijdens de lessen
maakte hij aantekeningen van de fou-
ten die er gemaakt werden. Na de rij-
les werden deze uitvoerig met de, leer-
ling besproken.

Door de liefde voor het vak, verloor
hij echter de financiële kant van de
zaak uit het oog. De kosten liepen hal-
verwege 1975 zo hoog op, dat hij ge-
dwongen was met de rijschool te stop-
pen. Een tweede tegenslag volgde,
toen hij na een ongeluk volledig ge-
handicapt raakte. Hij kon niet meer lo-
pen en praten. Maar door zijn wils-
kracht herstelde hij langzaam maar
zeker.

In die periode kwam hij zijn notities,
die hij als rijinstrukteur maakte, tegen
in de kast. Toen besloot hij met zijn
notites iets te gaan doen, waarmee hij
vele mensen kon helpen.

De Nederlandse uitgave van het in-
struktieboekje verschilt duidelijk met
de uitgave in het dialect. Het eerste is
wat vormelijker van stijl, terwijl het
boekje in het dialect doorspekt is met
humor.

HANDIG ZIJN EN T KOPPIE ERBIJ KAN OOK VANUIT EEN ROLSTOEL
h positief gebruikt wordt. AVO-Nederland helpt waar wettelijke
zienmgen echt te kort schieten. Voor iedere
andicapte!

antwoordnr. 201 3800 VB Amersfoort Tel.:033-63 52 14 giro625.000

Vraag inlichtingen STEUN ONS WERK

kunnen vtw

beschermvrouwe
J H M de Koningin

werk*!'

Weekblad Contact

goed en graag

gelezen

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht Munster op 19 juli 1986.
H.J. Boefsbroek l, 7,9; J.W. Bosvelt 2,
3; H. Boesveld 4, 8, 10; Comb. Hilfe-
rink 5; A. Sterkenboer 6.
Wedvlucht Soissons op 19 juli 1986.
H.Boesveldl,6,7,9;J.J.vanGijssel2,
4,5; D. de Beus 3; J.W. Bosvelt 8; J.A.
Eulink 10.

Avondwandelingen
Maandag namen 19 personen deel
aan de avondwandeling onder leiding
van de heer H. Weustenenk. De vol-
gende wandeling is 4 augustus, ver-
trek vanaf het Marktplein.

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

WIJ STUNTEN DOOR!!!
HALVE PRIJZEN

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken
de vakman.

Het adres voor:

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

DAMESAFDELING
Zomerjaponnen en pakjes halve prijzen
Zomerrokken halve prijzen
Zomerblouses halve prijzen
Zomerpantalons + bermuda's halve prijzen
Laatste zomerjacks halve prijzen
Diverse grote merken
nu voor spotprijzen

HERENAFDELING
Zomerpantalons
Zomertruien

halve prijzen
halve prijzen

halve prijzen
_ halve prijzen

Zomertruien en sweatshirts halve prijzen
o.a. Barb. Farber - Pointer - Locker.

KINDERAFDELING
Zomerjacks
Zomerbroeken

EMANUELLE NU HALVE PRIJZEN
Etalage verkoop!! alle artikelen in de etalages voor
10,— 25,- - 50,-. Vrijdags open tot 9 uur.

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Ruurlo


