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Drommen mensen op de braderie

Organiseer als plaatselijke VW een braderie en succes is verzekerd. Zo ook donderdagavond in Vorden.
Met drommen kwamen ze naar het centrum van het dorp om te kijken, mee te doen met een spelletje maar
toch zeker niet in de laatste plaats om een hapje en een dranlge te gebruiken. In de middaguren toen de di-
verse stands werden opgesteld, zagen de organisatoren letterlijk en figuurlijk de bui al hangen. Gelukkig
beperkte Pluvius zich tot een korte maar wel hevige plensbui zodat men al vrij snel met de werkzaamheden
kon doorgaan. Een braderie 'hangt en staat' nu eenmaal met de weersomstandigheden.

Klimmen
Bij de Ned. ri^»rmde kerk was het
een drukte vai^relang toen daar leden
van de Nederlandse Bergsportvereni-
ging en de Kon. Nederlandse Alpen-
vereniging «e muur van de kerk be-
klommen. Om beurten trokken Erik
Weitering, A;^^an der Horst, Dick
Visser en AreiBrJan Michelbrink uit
Arnhem zich aan het touw omhoog of
lieten zich vliegensvlug weer zakken.
Toch moeilijker dan het lijkt.
Erik Weitering: 'Je moet goed oppas-
sen en je blijven concentreren. Door
het vele publiek ben je namelijk snel
afgeleid en dat kan gevaarlijk zijn', zo
sprak de Arnhemmer.
Het klimmen van torens tijdens de
braderie staat normaal niet in het trai-
ningsprogramma van bergbeklim-
mers. 'In Nederland doen we veel aan
hardlopen, turnen en krachttraining.
Voor het echte klimmen gaan we de
Alpen in', zo zegt Erik Weitering die
hoopt om nog eens in Nepal een berg
te kunnen bedwingen.
Een andere trekpleister tijdens de bra-
derie was ongetwijfeld de demonstra-
tie van de M.C. 'De Hoogvliegers' met
hun radio-grafisch bestuurde autotjes.
Henk Bargeman bekeek Vorden van-
uit de lucht toen hij met zijn 'Ultra-
light' vliegmonstertje een paar maal
over kwam scheren. Dat de wind-
kracht meer dan vier was deerde Hen-
kie niet.

Kappen
De plaatselijke kapsalon Heersink
trok eveneens heel wat bekijks. Op
een podium werd een demonstratie
gegeven waarbij de vele vakantiegan-
gers en Vordenaren kennis konden
nemen van de laatste foefjes op het

i
fli

i
15 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. Vergadering commissie voor
bezwaar- en beroepschriften

De commissie voor bezwaar- en be-
roepschriften gemeenteraad Vorden
vergadert op donderdag 31 juli a.s. om
19.30 uur in het gemeentehuis te Vor-
de. Aan de orde komen onder meer:
- hoorzitting n.a.v. het door de Stich-

ting Nazorgdienst Zutphen e.o. in-
gediende bezwaarschrift tot uittre-
ding uit die Stichting (19.30-20.00
uur);

- hoorzitting n.a.v. de door diverse

personen / instanties ingediende
beroepschriften tegen de beslissing
van het gemeentebestuur tot plaat-
sing van panden op de gemeentelij-
ke monumentenlijst (aanvang
20.00 uur).

2. Subsidie woningverbetering
De aandacht wordt er op gevestigd,
dat voor dit jaar nog steeds geld be-
schikbaar is voor het verbeteren van
door eigenaren bewoonde woningen
e.e.a. binnen het kader van de subsi-

dieverordening stads- en dorpsver-
nieuwing. Aanvragen om een dergelij-
ke bijdrage moeten echter voor l sep-
tember a.s. worden ingediend. Het
verdient aanbeveling daar niet al te
lang mee te wachten.
Nadere informatie over de onderde-
len, welke voor subsidie in aanmer-
king komen, de hoogte van de bijdra-
gen en de wijze van indiening van de
aanvragen kan worden verkregen bij
bureau Gemeentewerken, tel. 2323,
tst. 37.

gebied van de mode. Een 24 mo-
dellen liet zich het ene nog fraaier dan
het andere, kapsel 'aanmeten'.
Een klompenmaker demonstreerde
hoe je uit een stuk hout met de leuze
'vakmanschap is meesterschap' een
klomp kunt maken. Op de parkeer-
plaats van Hotel Bakker deed de plaat-
selijke EHBO alle mogelijke moeite
de aandacht te trekken. Dat gebeurde
op een wel zeer originele manier. Het
duo Herman en Karel, allebei al ver in
de tachtig, spölden en trommelden er
lustig op los. Zo te zien hadden de
oudjes er zelf nog erg veel gein in.
Een eind verderop had een wafeltent
een spölleman in de arm genomen om
de mensen naar de wafels te lokken.
Vele verenigingen deden hun uiterste
best om door middel van spelletjes of
een stalletje de clubkas wat te spek-
ken.
De ponies van de ponyclub vervoer-
den deze avond vele mensen op hun
rug door de straten. Dat de lieve bees-
ten ook op de straat hun behoeftes
deden vonden niet alle wandelaars
even leuk.
Ook de 'Knupduukskes' lieten zich
deze avond niet onbetuigd en gaven
een aantal 'olderwetse' dansen ten be-
ste.
'Spryng en Maribelle' uit Volendam
verzorgden deze avond in 'De Her-
berg' een optreden. In Hotel Bakker
en 't Pantoffeltje was er stemmings-
muziek.

Sponsor
De plaatselijke VW was de firma
A.T.V. (H. Dostal) bijzonder erkente-
lijk dat zij overal gratis voor de afzet-
ting van de wegen heeft gezorgd.

Gezellige
Kinderbraderie
Zaterdag werd het braderie- er^^mis
gebeuren in Vorden afgesloten met
een kinderbraderie. Achter de Amro-
bank waren verschillende stalletjes
opgesteld waarbij de kinderen pro-
beerden hun 'spulletjes' aan de man te
brengen. Naar wij hebben vernomen
deed de jeugd 'goede zaken'.

Bij 'De Herberg' werd zaterdagavond
een groot openlucht en zaalfestijn ge-
houden. Voor de muzikale omlijsting
zorgde het dansorkest 'New Four'.
Bij Bar-bodega 't Pantoffeltje zorgde
het dansorkest 'Wheels' ervoor dat de
beentjes van de vloer konden. Een ge-
zellige afsluiting van een driedaags
festijn.

Bezichtiging boerderij
De vakantiegangers in Vorden wor-
den ook deze zomer verschillende ke-
ren in de gelegenheid gesteld om een
in bedrijf zijnde boerderij te bezichti-
gen. De eerste avond vond plaats in en
rondom de boerderij van de heer
Bouwmeester aan de Schuttestraat.
Zo'n veertig belangstellenden konden
zien hoe de varkens worden gevoerd,
hoe de koeien worden gemolken.
Kortom hoe het de boer en de boerin
op de boerderij vergaat.

Vierdaagse lopers
gehuldigd
Corry ten Barge en Jan Oosterink wer-
den vrijdagavond aangenaam verrast
toen zij, na de wandelvierdaagse te
Nijmegen met succes te hebben uitge-
lopen, bezoek kregen van hun
collega's van de brandweer. Met luid
toeterende sirenes werd de inwoners
van Vorden duidelijk gemaakt dat zij
maar wat trots waren op hun mede-
strijders tegen het vuur.

Corry ten Barge vertelde ons dat hij
heel wat had afgezien. 'Tjonge het is
iedere dag wel een eind, vooral wan-
neer je zoals ik voor die tijd geen me-
ter hebt getraind'.
Jos Schotsman heeft de Vierdaagse
eveneens uitgelopen, terwijl Henk
Sessink in het bezit van zilver kwam.
Hij deed voor de vijfde keer met suc-
ces mee.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Jong Gelre
Zondag 27 juli gaat Jong Gelre Vorden
een dagje uit naar de Prikinshof in
Duitsland. Voor zaterdag 26 juli kan
men zich opgeven bij een van de be-
stuursleden. Vertrek vanaf het Dorps-
centrum.

Zondagmorgen
in de Dorps kerk
Aanstaande zondag komt de gemeen-
te in de Dorpskerk samen rondom de
Schriftlezing uit Openbaring 3:7-13.
Het thema ligt in het begrip van de
sleutel. Jezus Christus heeft de sleutel
naar het Rijk dat komt als antwoord
op de geschiedenis. Ook al lijkt de ge-
meente maar eenzaam te staan, klem
tussen de wereldmachten, toch is die
geopende deur beslissend voor de
toekomst. Ds. J. Veenendaal zal in de-
ze dienst voorgaan.

Simson in de kapel
Nou ja, de Schriftlezing over Simson
dan! Deze morgen lezen we Richte-
ren 16:1-22. Hoe langer hoe meer ko-
men we bij het geheim van deze merk-
waardige figuur. Het geheim van zijn
kracht blijkt in zijn haar te zitten, zo-
dat de Filistijnen hem gevangen kun-
nen nemen, als door een truc zijn haar
wordt afgeknipt.
Maar vers 16 zegt: de Here was van
hem geweken. Het geheinfvan Sim-
son is: Gods kracht in hem. De liefde
tussen Simson en Delila verwijst ons
naar de liefde tussen God en de men-
sen.
Die liefde kun je verspelen, zodat de
kracht van je wijkt. Maar het kan ook
altijd weer opnieuw beginnen: zodra
het haar is afgeknipt begint het ook
weer aan te groeien...!
Ds. K.H.W. Klaassens zal deze dienst
leiden. Psalm van de zondag is Psalm
54: "O God, verlos mij door Uw
Naam".

GEBOREN: Femke Elisabeth Maria
Huntink.
ONDERTROUWD: M. Gotjé en B.
Kamperman; A.Th.M. Overbeek en J.
Weevers.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 27 juli 10.00 uur ds. J. Veenendaal.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 27 juli 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 27 juli 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
26 en 27 juli dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag.26 juli 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Noordkamp, tel.
3534. Tevens de gehele week avond en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
27 en 27 juli H. Donker, Hengelo. Tel.
05753-2191 en P. Waart, Barchem. Tel.
05734-744.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-

, pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 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

1 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. WE. 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 Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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



CENTRALE
VERW.

Laat u vrijblijvend advi-
seren ook over CV -bouw-
pakketten voor de doe-het-
zelver.
Voor schoonmaken en on-
derhoud bent u ook bij
ons aan het juiste
adres.

ATERLEIDINGGASWERK Wij zijn ervoor de kleine
problemen, maar ook voor
aanleg van een geheel
nieuwe installatie.

Vraag vrijblijvend prijs-
opgave, het is de moeite

Goed gaswerk door een
erkend gas-installateur.
Voor aanleg van alle
soorten gaswerk, ook
hoog rendement en econo
misch rendement-ketels,
Goed gaswerk, het halve
werk!

HUISH.

APPARATUURELEKTRA

^^ Uideo-lnn
Spalstraat 28a - 7255 AC Hengelo -Tel. 05753-3636

Openingstijden:

maandag t/m donderdag

14.00-19.30 uur

vrijdag 14.00-20.30 uur

zaterdag 12.00-17.30 uur.

Grote collectie videobanden op VHS-
VCC; Verhuur van videorecorders;
Uitstekende parkeergelegenheid.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Adverteren kost geld-
niet adverteren kost

MEER GELD!

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.

Om het u makkelijk te maken
een greep uit onze vlugklaar
produkten, snel te bereiden,

smakelijk, ruime keus en niet
duur.

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

BJefstuk ongewoon lekker 250 gr 6,25

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

Hamburgers per stuk
Roomsnitzels per stuk
Slavinken
per stuk 1,—

ELKE WEEK VOORDEEL

UFT EIGEN

WORSTMAKERU

Gebraden
gehakt
150 gram 1,15

Gekookte
worst
250 gram 2,25

MARKT
AANBIEDING

BAMI + NASI

Maandag - dinsdag

Fijne verse worst 1 k,io 6,95

Grove verse worst 1 uio 9,90
Runder verse worst 1 k,io 11,50

Speklappen
1 kilo

7,25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

1 kilo
5,95

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

Rundergehakt
1 kilo 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,95

SPECIALITEIT EXTRA AANBIEDING MA, Dl, WO.

Runderrolletjes
5 halen 4 betalen

Vlindervinken
5 halen 4 betalen

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 3J! - VORDEN - TELEFOON 14 70
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Huur
Mister Steam
an reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snelffc

grondig zélf meubelrtoffwkW
of vloerbedekking kunt reinigen.

Toeri
huis-

lijvers
DeTuunte is in vakantiestemming.
Veel voordeel op alle zomerartikelen
Wij maken schoon schip !
Kom snel want... op is op!

Gezocht: werkruimte voor 2
a 3 maanden.
Tel. 05752-1862
(na 19.00 uur)

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

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

yy
Hedenavond

woensdag 23 juli

Achterhoekse
avond
in zaal Schoenaker - Kranenburg

met

Boerendansgroep
'De Knupduukskes'
Tante Zus
Boerenkapel
en voor de dansmuziek zorgen

De Woodpeckers
Aanvang 20.00 uur.

ien

25-75% ECHTE

KORTING

DE VALEWEIDE
Volop boerenkool en preiplanten
10 Vlijtig liesje, 10 Petunia's,
10 SalVÏa'S per 10 stuks (ook gemengd)

1 Begonia '. 4,25
Pracht gemengd zomerboeket 4,25



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennisvan
de geboorte van onze zoon en
broertje

Anthonius Hendrik Th ijs

We noemen hem

THIJS
Frits, Marja
Joanne en Marit
van Amerongen-

Weenk

7251 MZ Vorden, 18 juli 1986
Schuttestraat 12.

Met grote blijdschap geven wij
kenn is van de geboorte van ons
zoontje en broertje

COEN
Willem, Hannie en
Anke
Nieuwenhuis.

20 juli 1986
Hoetinkho£47
7251 WL Vorden.

Hartelijk dank aan allen, die op
welke wijze dan ook, ons 25-
jarig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt. Het was een erg fijne
dag, bedankt allemaal.

DRIKUSENDINI
VLIEM

Waarlerweg 2, Vorden.

Te koop: perceel bosgrond
met uitrit in Vorden (Linde) 50
are, 60 ca.
Voor nadere informatie:
Tel. 05752-1759 of
05730-4477

TRUDY TOLKAMP, diëtiste
Eikenlaan 20a, Vorden.
Tel. 6767
Praktijk wegens vakantie
GESLOTEN
van 28 juli t/m 1 5 augustus.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

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

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Te koop: alle soorten kool-
planten, prei, selderie, pe-
terselie, groenlof, andij-
vie, knolraap, koolrabieen
sla planten, jonge konijn-
tjes kleurdwerg en sia-
meesjes.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

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

Te koop: Volkswagen Ke-
ver 1300, kleur wit, i.z.g.st.
Bouwjaar 1973. APK gekeurd.
Tevens voorzien van nieuwe
banden, accu, uitlaat, schok-
brekers.
Nadere informatie:
05754-532

Waterbronnen boren
zonder wateroverlast.
Tuinarchitectuur
HENK VAN LANGEN
Dinxperlo.
TP! QQ355-1177

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

HENKNIJENHUIS
en

SJOUKJE WEHRMEIJER

willen elkaar het ja-woord geven op vrijdag
1 augustus om 11.45 uur in het
gemeentehuis „Kasteel Vorden " te Vorden.

U kunt ons feliciteren van 16.00-17.30 uur
in zaal „De Herberg", Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Hoge Slagdijk 5, 7251 MR Vorden
Gooilandweg 182a, 1271LC Huizen

Toekomstig adres:
Hoge Slagdijk 5, 7251 MR Vorden.

-, •.&>£

1936 1986
Psalm 121 $

29 juli is de dag dat onze ouders en
grootouders

G. POTMANj
$
§ en

\ J.H. POTMAN-KOSTER
§

50 j aar geleden getrouwd zijn.

Wij zijn dankbaar en blij en hopen deze dag
met onze ouders en grootouders te vieren.

\
i
f
j
f
i
f
i
$
s^
§
§ §

De kinderen en
kleinkinderen

Vorden, juli 1986.
H.K. v. Gelreweg 2.

.-•~&~- <^^ *&~* •*&*• K

Op 31 juli 1986 zijn onze ouders en
grootouders

H. WEUSTENENK
en

TH.H. WEUSTENENK^JANSSEN

50 jaar getrouwd.

Henk - Henny
Herbert en Erwin.

Dini - Jan
Esther en Jeroen

Gelegenheid tot feliciteren op donderdag
31 juli a.s. van 15.00 uur tot 16.30 uur in
zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

't Hoge 33, 7251XV Vorden.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

's maandags de gehele dag gesloten
Woensdagsmiddag geopend.

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 24,25,26 JUN

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

MAANDAG
28 juli
2,5 kilo
Doré

aardappelen
1,95

DINSDAG
29 juli

500 gram
vers gesneden

rode kool
0.75

WOENSDAG
30 juli
grote

hagelwitte
bloemkool

1,50

Uitslag van de braderie over het raden van het aantal
kersen in de pot. INHOUD 247 KERSEN.

Winnaar is geworden:
M. Wesselink, Rietgerweg 2, Vorden, met 246 kersen.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van het be-
paalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning het bestemmingsplan "Vorden 1975/1984, no. 1"
zodanig te wijzigen dat binnen de bestemming "Achter-
erf met beperkte bebouwing" enige verruiming van be-
bouwingsmogelijkheden plaatsvindt ten behoeve van
de uitoefening van vrije beroepen, zoals artsen, advoca-
ten etc. Een en ander conform de voorwaarde terzake in
het vigerende bestemmingsplan "Vorden 1975/1984,
no. 1".
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf maandag 28 juli
1986, gedurende 14 dagen vooreen ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie. Gedurende deze termijn kunnen
belanghebbenden schriftelijk bezwaren indienen tegen
het ontwerp-wijzigingsplan bij hun college.

Vorden, 24 juli 1986.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

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 Pantoffeltje" ook na de uitbreiding passend in
ons 8 kastelendorpje, nostalgisch en sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

Noteert u even:
Zondag 28 september

unieke grote bruidsshow

bode<DOdega

t Umttaffritf*
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge

eid voor uw familiediner.

EET VIS! OMDAT'T

GEZOND IS
maar dan wel kwaliteit vis,

omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

regenpakken

'n Waterstaat Hel meest verkochte
egenpak van Nederland Het pak met de

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Te koop: Ford Fiösta bj. 1977
APK Gekeurd.
H.KNOEF
Tel. 05752-2793.

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

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU

TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
^-- direc»

ili; naar

24 tot en met 26 juli
Verse WOrSt grove of fijn. 500 g,.m 4,25

Ardenner braadw. soo B-.m 5,25
Saucijzen 500 gr.m 4,98

MAANDAG

Cnolrlanioc fi QflOpCnia|JJCo per kg. U,«JO

DINSDAG

VerSe WOrSt grove/fijne 500 gr 4, J

WOENSDAG

Gehakt h.o.h. 5oogr,m4f98

4,98

SÊ

m r m f

"PPelvink

i ou gram 1,13

BOTERHAMWORST

150 gram 1f29150 gram I,Z
deze vakantietijd is het ook wel eens gemakkelijk
i snel klaar te zijn met het eten koken. Daarom dit
ekend eens extra veel gemak met de overheerlijke

verse worst in de aanbieding.

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 VORDEN - TEL. 1321

uw v kman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750 13813

Jj Laatste kans \

24,25 en 26 juli

3 dagen de laatste zomerkollektie

Eerste kans
om kennis te maken met

de eersten van de najaarskollektie

o.a. Derofa t/m maat 59.

Zutphenseweg 29. Vorden. Tel. 05752-1971
Misterstraat 78, Winterswijk.
PARKEREN VOOR DE DEUR.

ij zijn met

VAKANTIE van vrijdag 25 juli tot en
met zaterdag 9 augustus.

interieuradviseur

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

169,-
129,-

2e KEUS ROKKEN EN BLOUSES
(Maten 38 - 46)
Normale prijs rokken 98,--
Normale prijs blouses 79,-
Nu rokken en blouses voor

39,- - 49,- en 59,-
Monstermodellen alleen maat 38
Exclusieve modellen en dessins nu 69,-

Tijdens de braderie a.s. woensdag 30 juli is onze zaak
doorlopend open tot

's avonds 10.00 uur
SPECIALE BRADERIE AANBIEDINGEN

Ruurlo



Laat nooit iemand stikken

Mond-op-mond beademing
redt 225 kinderen per jaar

Jaarlijks verdrinken in Nederland 4 op de 100.000 kinderen tussen O en 15 jaar. Dat bete-
kent elk jaar ongeveer 76 kinderen. In bad, wanneer het gaat om baby's. Voor kinderen tot
2 jaar is een teil of emmer gevaarlijk speelterrein. En in zwembaden, open water en de zee,
verdrinken de meeste kinderen die ouder dan 2 jaar zijn. Zou er geen mond-op-mond bea-
deming worden toegepast, dan zou het aantal verdrinkingen veel hoger zijn. Per jaar komt
bij bijna 225 kinderen de redding nog net op tijd.

Voorkomen beter dan genezen
Natuurlijk geldt ook bij verdrinkin-
gen: voorkomen is beter dan genezen.
Want ook al is lemend weer bij be-
wustzijn gebracht, dan kunnen long-
of hersenaandoeningen of een ge-
brekkig werken van de nieren, nog op-
treden. Blijvend letsel kan hierdoor
ontstaan.
Als alle kinderen kunnen zwemmen
zal zonder meer het aantal verdrinkin-
gen doen afnemen. En het omheinen
van met name particuliere zwemba-
den, is zeker voor kleine kinderen een
noodzaak.

Zuurstof: levensnoodzaak
Om te kunnen leven heeft elk mens
zuurstof nodig. Bij bijna verdrinken is
er altijd sprake van gebrek aan zuur-
stof. Dit kan ontstaan doordat water
in de longen komt of door een kramp
in het strottenhoofd. In het eerste ge-
val spreekt men wel van "natte" ver-
drinking. De tweede situatie wordt
"droge" verdrinking genoemd. Droge
verdrinking komt vaak voor in ijskoud
water en door de kramp komt er geen
water in de longen.
Omdat de hersenen niet lang zonder
zuurstof kunnen, heeft elke drenke-
ling zeer snel hulp nodig.

Mond-op-mond beademing
De manier om een drenkeling snel
van zuurstof te voorzien is mond-op-
mond beademing. Bij deze ademha-
ling blaast men uitgeademde lucht in
de mond van een drenkeling. Sommi-
ge mensen denken ten onrechte dat in
de uitademing geen zuurstof zit. Er zit
altijd voldoende zuurstof in om ie-
mand die bijna verdronken is, weer tot
leven te wekken. De mond-op-mond
beademing kan door iedereen gege-
ven worden. Het verloop gaat een-
voudig.

laat nooit iemand stikken

Hoofd achterover Neus dichtknijpen Adem inblazen en kijken Laten uitademen

Leg het slachtoffer op zijn rug.
Kniel met beide knieën naast
zijn hoofd. Leg je ene hand
onder zijn nek en de andere op
z'n voorhoofd. Breng nu z'n
hoofd zover mogelijk achter-
over, z'n mond valt hierdoor
open en de ademhalingsweg
komt vrij.

Knijp met duim en wijsvinger
van de hand die op zijn voor-
hoofd rust zijn neus goed
dicht. Adem één keer diep in
en uit (je uitademingslucht
bevat nog ruim voldoende
zuurstof om iemand in leven
te kunnen houden).

Haal opnieuw adem. Plaats je wijd
geopende mond stevig om zijn
mond. Blaas nu je adem met enige
kracht in zijn mond en kijk of z'n
borst omhoog komt. Blaas bij
kleuters minder lucht in en minder
krachtig, net zoveel dat de borst-
kas even omhoog gaat. Doe het in
een iets sneller tempo.

Neem je mond weg en laat
ook zijn neus vrij. Er vindt
uitademing plaats. Kijk of
z'n borst weer terugvoert.
Knijp weer zijn neus dicht
en begin opnieuw. Blijf zijn
hoofd goed achterover
houden.

pas mond-op-mond beademing toe

mm^^^m^i^f^^^^^^^m^m^^^^^^^^^^^^^mmmmmmmmmm^^^i^^^^^^^^^^a^m^imfi^^^^^^^^^^m^^m^m^mmiamim^^mmm^m^^^^^^^^^^^^^^^^m

Welkoop voor een schitterende tuin
Sproeipistool

Kunststof Meinor straal-
pijp, regelbare straal met
blokkeerinrichting.
Drie standen sproeikop
voor verschillende
sproeimogelijkheden:
breed, straal en mist.
Van: 2 1, 50

-o, 14,95
Prijzen zijn inclusief BTW
en geldig t/m 2 augustus.

Black & Decker
heggeschaar

Type m^400. Met dub-
bel weBrend, tegen-
snijdende messen met
transparante bescherm-
kap. Vermogen 400 Watt.
Meslengte405 mm.

NU „fel59,00

Verlengsnoer

20 meter verlengsnoer,
compleet met stekker en
contrastekker voor elek-
trische motormaaier,
heggeschaar etc. Kleur:
oranje. _
Van 23,95 IQ ^Q
Voor ' W/*A/

Weck inmaakglazen
Tulpm^el met deksel 0
100 m^werpakt per 6 stuks.
InhoucK),5 liter:
van 10,50 voor
Inhoud 1,0'liter:
van 11,10 voor
InhouAL5 liter:
van

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500
Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1731

Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583
Toldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

8,95
9,50

12,75

Een echte
blij de tijd fiets

Bato
De fiets met veel kwaliteits-
aspekten zoals roestvrijstalen

velgen en spaken, spieloos
crankstel, bumperstang

op achterspatbord,
een Lepper boxieren
zadel, verstelbaar
stuur en Halogeen
koplamp.

Vanaf 729-
FIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
IEKINK 8 - TEL. 2888 - HENGELO (GLD)

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L BATAVUS

•fffitf

3 DAGEN
LANG!

DE NIEUWE
WINTERSPULLEN
KOMEN ER AAN!

en wij moeten daarvoor
plaats maken in ons magazijn

UITZOEKEN

o.a. Spijkerbroeken - zomerbroeken
polo's - vesten - truien -
bloezen - ruitbroeken - enz.

UITZOEKEN

en drie dagen lang....%*M«yW>l I 1 1 » J . . ^_

op alle zomerjacks f 9- korting!

RUURLO Kerkplein 12
's maandags gesloten — Vrijdags koopavond

(achter de kerk)

W Hedenavond
woensdag 23 juli

Aanvang 20.00 uur.

Achterhoekse
avond
in zaal Schoenaker - Kranenburg

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

Het adres voor:

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

6
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637
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Zelhemse Zwoegers deden naam eer aan

Spanning te snijden
tijdens de bakfietsenrace

De prijzen werden in zaal de Herberg
uitgereikt door W i Hem Oldenhave, de
organisator van deze bakfletsenrace.
De fa. Oldenhave stelde ook de wissel-
beker beschikbaar.

In een uitermate enerverende finale is het fakfietsenteam van de Zelhemse Zwoegers
er zaterdagavond in Vorden in geslaagd om als eerste te eindigen. De Zelhemmers
dankten deze zege aan een stuurfout van GerardEskes van de ploeg WielerhuisEskes.
Riant op kop liggend ging Gerard Eskes halverwege de race onderuit, deels door onop-
lettendheid maar waarschijnlijk ook omdat Gerard te laat met een teamgenoot wis-
selde waardoor de vermoeidheid een rol ging spelen.

De Boggelaar met een sterk rijdende
Benny Haggeman profiteerde onmid-
delijk en nam de koppositie over. Ech-
ter niet voor lang wat de 'Zelhemse
Zwoegers' zetten een achtervolging in
en zwoegden alsof hun leven er van af
hing. Met nog één minuut en twee
ronden te rijden nam zij de leiding van
de Boggelaar over en stond de zege
niet meer af. Intussen had de ploeg
van de Meene in de laatste meters ook
nog kans gezien De Boggelaar van de
tweede plaats te verdrijven.
Het winnende team van de 'Zelhemse
Zwoegers' bestond uit de broers Bert
en Martin Klein Lenderink en Erik
Tuunter. Frank Weeling was wegens
verplichtingen in Denemarken afwe-
zig.

Veel toeschouwers
Het was zaterdagavond overigens de
eerste keer dat er in Vorden een bak-
fietsenrace werd georganiseerd. 'Wat
ooit als een geintje is begonnen, is
thans een sport met een knipoog ge-
worden', zo vertelde Henk Eelderink,
sekretaris van de A.B.O. (Achterhoek-
se Bakfietsen Organisatie).
Dat bleek overduidelijk uit de publie-
ke belangstelling. Zo'n 2000 toe-
schouwers omzoomden het parkoers
in de kom van het dorp. Het deelne-
mersveld loog er evenmin niet om.
Liefst 35 ploegen kwamen aan de
start, een rekord. Organisator Willem
Oldenhave was er dan ook best kon-
tent mee.

Kastanjebomen
De raad van de gemeente Vorden
heeft destijds een uitstekende beslis-
sing genomen om de twee 'beroemde'
kastanjebomen bij de Ned. Hervorm-
de Kerk te laten staan. Nu was er on-
der het lommer het rennerskwartier
gevestigd.
Tussen de series en de finalewedstrij-
den door werd er gesleuteld, banden
geplakt of werden er nog snel een paar
technische snufjes aangebracht.

Het was een uiterst spektakulair ge-
beuren waarbij keihard om de punten
voor het nationaal kampioenschap
werd geknokt. Het verschil tussen de
'professionals' en de plaatselijke deel-
nemers trad duideljk aan het licht.
Daar waar de grote jongens feilloos
door de bocht stuurden wilden de
'amateurs' nog wel eens de dranghek-
ken in rijden. Voor het publiek leuk
om te zien, terwijl de onfortuinlijke
coureurs in alle gevallen weer gewoon
door konden rijden. Behalve wanneer
de bakfiets defekt was geraakt.
Voor de plaatselijke favorieten was ui-
teraard geen plaats in de finale wegge-
legd. Het team van Delden l en de
Chloordobbers l (Zwemclub Vorden
'64) brachten het nog wel tot een
plaats in de halve finale.
Nadat de vier series verreden waren
en de belans werd opgemaakt bleek
dat alle favorieten zich moeiteloos
voor de halve finales hadden ge-
plaatst. In deze halve finale was in fei-

te de enige verrassing dat het team
van Scheffer 2 de boot voor de finale
miste.

Eindstand: l.^Bhemse Zwoegers 15
punten; 2. Meene l 12 punten; 3. Bog-
gelaar 10 punten; 4. Meene 2 8 pun-
ten; 5. Black Devils 7 punten; 6. Race-
kuukens 5 punten; 7. Wielerhuis Es-
kes 3 punter;f,]Mjalfweg l 2 punten; 9.
Spiekerhoek ̂ l^^unt.
De stand na drie wedstrijden, meetel-
lend voor het nationaal kampioen-
schap ziet eraan de kop van de rang-
lijst als volgt uit: 1. Meene l 39 pun-
ten; 2. Boggelaar 31 punten; 3. Race-
kuukens 25 punten; 4. Zelhemse
Zwoegers 21 punten; 5. Wielerhuis
Eskes 18 punten. De volgende wed-
strijd vindt zaterdag a.s. plaats in Bor-
culo.

Achtkastelenrijders kampioen
De negen Vordense ploegen streden
deze avond in een speciale race om
het kampioenschap van Vorden. Het
team van de Achtkastelenrijders be-
staande uit Johan Pardijs, Henk Arf-
man, Harry Eggink en Freddy Veld-
kamp werd kampioen; 2. Chloordob-
bers 1; 3. team Delden. Een race voor
dames werd gewonnen door het team
van Spiekerhoek 2 uit Baak.
Bij de aanvang van de wedstrijden re-
den de bekendste Vordense 'bakfiets-
mannen' (ophalen oud papier) An-
toon Steenbreker en Johan Stapper
een ere-ronde.

Rodeo
kampioenschappen
Zaterdagavond organiseerde Corry
ten Barge in 'De Herberg' rodeo-kam-
pioenschappn op een mechanische
stier. Marcel Bosveld werd kampioen
bij de heren; 2. John Wissink. Marcel
Bosveld bleef tijdens dit kampioen-
schap slechts twee seconden onder
het Nederlands rekord. Bij de dames
werd Jolien Gosselink voor de derde
achtereenvolgende keer kampioen.
De wisselbeker van 'De Herberg'
kwam daardoor definitief in haar be-
zit. Roxanne ter Huerne werd tweede.

Genoemd viertal zal aanstaande
weekend meedoen aan de nationale
kampioenschappen welke in Bergen
op Zoom gehouden zullen worden.

Flinke belangstelling
zomertocht
Voor de zomertocht die de V.R.T.C.
'De Achtkastelenrijders' organiseerde
bestond een goede belangstelling.
Voor deze fietstocht kon men zowel in
Vorden als in Lochem van start gaan.
In Vorden beklommen 140 deelne-
mers het stalen ros voor de 40 kilome-
ter lange tocht. In Lochem gingen er
60 van start.
De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
heeft voor 21 september een Herfst-
tocht op het programma staan. De
deelnemers kunnen dan uit drie af-
standen kiezen te weten een rit over
40, 80 of 120 kilometer.
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goed en graag

gelezen

Gouden huwelijksfeest

Uitslag
Rabobank geldcyvaQon
Ook de Rabobank mocht zich verheu-
gen op een groot aantal bezoekers aan
de Rabo-caravan. Dit jaar was de op-
dracht te raden hoeveel geld er rond-
dwarrelde in de zgn. geldcycloon, een
moeilijke opgave want het geld vloog
inderdaad als een cycloon door de
plastic pijp.
Het aantal deelnemers aan de prijs-
vraag was groot: 1042. Het juiste be-
drag dat ronddwarrelde was f 1840,-.
Door loting zijn de prijswinnaars be-
paald.
Ie prijs cadeaucheque f 100,- gewon-
nen door M. Rouwenhorst, Insulinde-
laan 16, Vorden.
2e prijs cadeaucheque f 75,- gewon-
nen door H. J. Bargeman, Strodijk 4,
Vorden.
3e prijs cadeaucheque f 50,- gewon-
nen door M. v.d. Kuil, Weg naar Laren
72, Zutphen.
Alle prijswinnaars hebben inmiddels
bericht ontvangen.

Midzomerfestival
Taverne Uzevoorde organiseert Mid-
zomerfestival van 24 juli t/m 27 juli op
de Terborgseweg tussen Zelhem en
Doetinchem.
Donderdagavond 24 juli minivoetbal-
toernooi met teams van café Vos, We-
stendorp; café Heeren, Steenderen;
Heidesmid, Halle, Taverne Uzevoor-
de en anderen.
Vrijdagavond 25 juli pop in de dop
avond m. m. v. the Trap uit Enschede,
een beginnende rockband met bleu's
invloeden, deze band heeft veel suc-
ces in twente.

Unit six uit Winterswijk, heeft een
zeer goede reputatie opgebouwd met
zeer swingende blue's.
Fóle Patser het succes in de strijd om
de grote prijs van Doetinchem dat een
eigen stijl heeft. Entreeprijs f5,-.
Zaterdagavond 26 juli Grote dansa-
vond m.m.v. het Hanska Duo en
Harm en Karel bekend van Radio en
TV. Dit duo is al in de 80 maar krijgen
de zaal nog plat met oude muziek.
Entreeprijs f 5,-.
Zondagmorgen 27 juli Frühshoppen
met boerenkapel de Schaddenstek-
kers die Egelander en tirolermuziek
spelen. Entreeprijs f2,50.

Vrijdag 31 juli zijn Herman Weustenenk en zijn echtgenote Dora
Weustenenk-Janssen vijftig jaar getrouwd. Die dag zal er een re-
ceptie worden gehouden in zaal De Herberg. De bruidegom is 75
jaar en de bruid 74. Beiden zijn nog kerngezond. Zij hebben twee
kinderen en vier kleinkinderen. Komende uit het naburige Henge-
lo, is Herman Weustenenk vanaf zijn huwelijk op het Hoge in Vor-
den woonachtig. Daar is hij destijds een schildersbedrijf begonnen
met drie tot vier man personeel.
Het schilderen is ook zijn hobby ge-
worden. Vooral het schilderen van
huizen op melkbussen is zijn speciali-
teit. En wat te denken van de prachti-
ge decors die Herman onder meer
voor de Vordense Revue en de revue
van Jong Gelre heeft geschilderd.
In opdracht van de firma v.d. Wal
heeft hij ook de kastelen Vorden en
Ruurlo op fraaie wijze wat het schil-
derwerk betreft, helpen restaureren.
Een andere hobby van Herman Weus-
tenenk is de muziek, of beter gezegd
de muziekvereniging 'Concordia'

waar hij al vijftig jaar de grote trom
slaat.
Mevrouw Weustenenk is al vanaf de
oprichting (circa 17 jaar geleden) ak-
tief lid van het huisvrouwenorkest en
verder zingt zij al 38 jaar als alt bij het
Vordens Dameskoor. Vervelen doen
de beide echtelieden zich dan ook in
geen geval.
Herman Weustenenk is in de zomer-
maanden tevens alle maandagavon-
den gids bij de avondwandelingen die
door de plaatselijke VW worden
georganiseerd.

Goede belangstelling
Staringavond
Voor de eerste Staringavond in dit zo-
merseizoen bestond een flinke be-
langstelling. De vakantiegangers wer-
den deze avond eerst 'meegenomen'
door de prachtige tuinen van kasteel
de Wildenborch. Eigenaar Ir. Staring,
daarbij geassisteed door de heren Wil-
ting en Bosman gaf uitleg over de
fraaie bomen en planten.
Weer terug in de Kapel droeg Jaap
Zijlstra gedichten voor van dichter
A.C.W. Staring. Johan Dolphijn liet
het publiek vele dia's met klankbeeld
zien over de fraaie omgeving van Vor-
den.

A vondwandelingen
De avondwandelingen onder leiding
van de heer H. Weustenenk vallen
goed in de smaak bij onze gasten. 27

wandelaars hebben tot nu toe deelge-
nomen.
28 juli en 4 augustus wordt er weer een
wandeling langs de mooiste plekjes
van Vorden gehouden. Het vertrek-
punt is het Marktplein in Vorden.

Jeugdwielrennen
De jeugd van de wielrenvereniging
RTV Vierakker/Wichmond is afgelo-
pen zondag 13 juli naar Geesteren ge-
weest, op uitnodiging van de wielren-
vereniging „De Zwaluwen" uit Alme-
lo.
Er zijn daar wedstrijden verreden sa-
men met Overijsel efftrelderland.
De jeugd van Vierakker/Wichmond
heeft daar zeer goed gereden. Bij de 10
jaar werd Marjan de Greef 3e; Karin
Homrighousen 6e. 11 jaar Michel van
de Aar 5e; Edwin Maalderink 6e; 12
jaar Maureen Homrighousen 8e; Sifra
Waarlo 10e. 13 jaar Luco Zonneveld'
21e.

Wist U...
• • • dat tijdens de Broderie en Bakfietsenrace en meerdere evenemen-

ten de Dorpsstraat/Zutphenseweg afgesloten moet worden voor
alle verkeer?

• • • dat de f a. A.T.V. (H. Dostal) Industrieweg, de gehele afzetting dit
jaar GEHEEL GRATIS heeft verzorgd?

• • • dat zo'n afzetting duizenden guldens kost in de gemeente V orden?

• • • dat in een naburige gemeente waar ook een rijksweg doorheen
loopt de afzetting gebeurt met eenvoudige borden door de ge-
meente zelf?

• • • dat voor ieder evenement dit GRATIS gebeurt door die gemeente?

• • • dat men daar inziet dat ieder evenement door verenigingen geor-
ganiseerd, gestimuleerd dient te worden?

Maar weet u ook...
wanneer dit gebeurt in de gemeente Vorden?



Veel buitenlanders verwacht bij
Acht Kastelen Weekend
'De Graafschaprijders9

Bij de motorclub 'De Graafschaprijders' is men druk in de weer om de invasie motoren op te wachten
die hier het komende weekend zullen arriveren. Dit internationale 'AchtKastelen Weekend' wordt dit
jaar voor de negentiende keer gehouden. Een trefpunt van veel motorenthousiasten. Vorig j aar waren er
niet minder dan 445 motoren, waarvan 260personen uit het buitenland. Ons land was met 185 deelne-
mes vertegenwoordigd. Tevens kon men nog 175 'passagiers' begroeten. Van de buitenlandse deelne-
mers spande Duitsland de kroon, gevolgd door België en een grote groep rijders uit de Skandinavische
landen.

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

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

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

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

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

JULI
27 Jong Gelre Prinkinshof Duitsland

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

bij Schoenaker
5, 6, 7 en
8 Jong Gelre fietsvierdaagse.

10 „De Snoekbaars" seniorwedstrijden
Vorden - Hengelo

13 Kindervakantiespelen
14 Kindervakantiespelen
14 Deldens Buurtfeest
15 Kindervakantiespelen
15 Deldens Buurtfeest
16 Deldens Buurtfeest
20 Floralia Bloemschikcursus.
23 Jong Gelre Agrarische wedstrijddag

in Lochcm
27 Floralia Bloemschikcursus
31 „De Snoekbaars" seniorwedstrijden.

SEPTEMBER
2 H.V.G. Dorp fietstocht in de omgeving
3 1-loral ia Bloemschikcursus

10 Floralia Bloemschikcursus
13 Jong Gelre Klootschiettoernooi
14 Jong Gelre wadlopen
17 H.V.G. Dorp maandelijkse avond
17 Floralia Bloemschikcursus
18 Floralia Bloemschikcursus

De sekretaris van de motorclub ver-
wacht aanstaand weekend evenwel
minder deelnemers. Dat komt omdat
er tegelijkertijd in Boedapest de be-
faamde FIM ralley wordt gehouden.
'Dit scheelt ons inderdaad deelne-
mers. In al die jaren is dit de tweede
keer dat deze beide motortreffens toe-
vallig in hetzelfde weekend plaats vin-
den en ik weet dat veel Nederlanders
in Boedapest van de partij zullen zijn.
Voor ons echter geen aanleiding om in
de toekomst onze data te veranderen.
Sedert het eerste internationale
weekend hebben we gekozen voor
het laatste weekend van de maand ju-
li. De mensen zijn daaraan gewend.
Vergeet niet dat er veel rijders zijn die
al vele keren hier in Vorden te gast zijn
geweest en die het laatste weekend
van juli steevast in hun agenda heb-
ben staan", aldus formuleert Jan Slag-
man.

Het 'Acht Kastelen Weekend' dat de
'Graafschaprijders' in het kader van
het VW zomerprogramma organi-
seert, wordt gehouden rondom café-
zaal Schoenaker op de Kranenburg.
Hier kunnen de deelnemers aan de
'Sterrit' zich op vrijdagavond inschrij-
ven en verder op zaterdagmorgen.
Nabij café Schoenaker is een camping
ingericht waar ongetwijfeld weer ve-
len een plaatsje zullen zoeken. Een
veilig plaatsje want de camping wordt
dag en nacht door leden van 'De
Graafschaprijders' bewaakt zodat de
rijders rustig kunnen slapen wetende
dat hun (soms zeer fraaie motorfiets)
niet aan de aandacht zal ontsnappen.
Trouwens de organiserende vereni-
ging laat tijdens zo'n weekend niets
aan het toeval over. Ruim 50 personen
zijn al die dagen paraat om het geheel
in goede banen te leiden.
Zaterdagmiddag gaat de toertocht van
start. Een tocht over een afstand van
70 kilometer. Het echtpaar Horsting
heeft een fraaie rit in de omgeving
Barchem, Laren, Holten, Harfsen, Al-

men en Vorden uitgezet. De lange
sliert motoren zal ook door de Dorps-
straat in Vorden rijden.

Dogcarrijden
Na afloop van de toertocht wordt er
een wedstrijd in 'Dogcarrijden' geor-
ganiseert. "Dat doen we speciaal voor
de buitenlanders, dan kunnen zij ook
eens met een oude traditie kennis ma-
ken. Vanzelfsprekend kunnen de Ne-
derlanders ook deelnemen", zo zegt
Jan Slagman. Het dogcarrijden wordt
gehouden aan de Eikenlaan.

Zaterdagavond is er in zaal Schoena-
ker een groot verbroederingsfeest.
Hier zullen ongetwijfeld weer sterke
motorverhalen de ronde doen en zal
het 'Jubel, trubel, heiterkeit' niet van
de lucht zijn.

Tijdens dit feest zullen ook de ver-
schillende prijzen worden uitgereikt.
Zo zijn er prijzen voor de grootste
clubs uit binnen- en buitenland, prij-
zen voor de verst wonende deelnemer
en deelneemster. Prijzen voor de oud-
ste motor, de oudste motorrijder,
kortom je kunt zo gek niet bedenken
of 'De Graafschaprijders' hebben er
wel een prijs voor.

Zondagmorgen wordt een begin ge-
maakt met een ochtendwandeling on-
der leiding van Jan v.d. Peijl. Hij zal de
deelnemers weer enkele stukjes fraai
natuurschoon laten zien.

Het Acht Kastelen Weekend wordt
zondagmiddag afgesloten met een
orienteringsrit voor auto's, motoren
en bromfietsen. De start van deze rit is
eveneens bij café Schoenaker.

Stichting Grafisch Historisch Centrum Zutphen

Grafisch Museum voor midden en oost
Nederland komt in Zutphen
Het Grafisch Museum komt de-
finitief naar Zutphen. De Stich-
ting Grafisch Historisch Cen-
trum heefteen aanbod aanvaard
van de gemeente Zutphen die de
garage van de gemeentepolitie
aan het Kerkhof ter beschikking
stelt.
Deze garage, gevestigd in de voorma-
lige historische panden van Mispel-
blom, is eind juni beschikbaar geko-
men voor het Grafisch Museum.
Tot voor kort stonden nog op de no-
minatie voor vestiging van het Gra-
fisch Museum voor midden en oost
Nederland: Arnhem (Openluchtmu-
seum); Deventer; Doetinchem; En-
schede; Zeist en 's-Heerenbergh
(Gouden Handen).
Uiteindelijk is het dus een grandioos
mooi gerestaureerd pand geworden in
het centrum van Zutphen gelegen in
de schaduw van de bekende Walburg-
kerk en de beroemde Librije.
De grafische gemeenschap in het mid-
den en oosten van het land zal er trots
op zijn.
H^Stichtingsbestuur zal nu na een
pewRle van ruim 6 jaar van verzame-
len en conserveren van grafisch histo-
rische apparatuur ook kunnen begin-
nen met de opbouw van het museum.
Bij t^ze gelegenheid zijn er enige mu-
tat^Mji het Stichtingsbestuur geko-
me^L Afscheid namen de heren drs.
C.F.J. Schriks, R.J. Heinen en S.J. van
der Land.
Zij zullen als adviseur aan de Stichting
verbonden blijven. De nieuwe samen-

stelling van het Stichtingsbestuur is
als volgt: ^fc
- J. van 't Leven -^rooTzitter (Direc-

teur de WalburgPers B.V.)
- G.J. Schiphorst - vice voorzitter

(Hoofd voorlichting Gemeente
Zutphen); » ^

- Drs. B. Donker^pjnningmeester
(Directeur Bührmann-Ubbens Pa-
pier B.V.);

- L.G. Weevers - technische zaken
(Directeur Drukkerij Weevers
B.V);

— H.R. de Vries - secretaris (Rayon-
beheerder K.V.G.O.)

De stichting zal in het najaar starten
met het werven van donateurs en vrij-
willigers voor dit unieke stuk geschie-
denis van de grafiche industrie waarbij
een goede samenwerking met de
reeds bestaande grafische musea in
den lande voorop staat om tot een
goede regionale verdeling te komen
en misschien zelfs tot een specialisatie
per museum.

Typografen en oud-typografen die wil-
len meewerken om de Historie van het
echte oude grafische vak te behouden
voor het nageslacht kunnen zich opge-
ven by L.G. Weevers, Vorden. Tel.
05752-1404.

Vele oude machines en materialen
moeten opgeknapt worden, b.v. een ou-
de Typograaf zetmachine.

Wie heeft vroeger met zo'n machine ge-
werkt?

Frans Havenaar uit Zutphen
winnaar ronde van Vorden
Frans Havenaar uit Zutphen is woensdagavond terecht winnaar geworden van de meierronde van Vor-
den voor liefhebbers en veteranen. Een koers over 50 kilometer (36 ronden). Indrukwekkend om te zien
hoe Frans Havenaar halverwege koers een gat van ruim honderd meter dichtte toen hij in zijn eentje het
peloton ontvluchtte om zich bij het leidende trio Ronald van Buel, Eist; Joop Nengerman, Lochem en
GerBongers uit Nijmegen te voegen.

Ossespan op Achterhoekse avond

Dit drietal was met nog 20 ronden te
gaan, ontsnapt. Het groepje vergroot-
te ronde na ronde de voorsprong.
Frans Hevenaar zag het gevaar op tijd
in.
Het peloton wenste zich nog niet bij
de dreigende nederlaag neer te leg-
gen. Vooral Kampenaar Johan Hup
verzette bergen werk om te trachten
aansluiting te krijgen. Het lukte hem
niet.

Het viertal Havenaar, Nengerman,
Bongers en Buel bleef jagen. De voor-
sprong liep op tot 47 seconden.
Met nog vijf ronden te gaan plaatste
Joop Nengerman een demarrage. Ro-
nal Buel werd hiervan de dupe en
moest afhaken. Hij werd later door
het peloton opgeslokt. In de slotfase
deden Jack Biemans uit Nijmegen en
Henk Zoetebier uit Dronten nog een
poging om nader bij te komen. Het
bleef bij een poging.

In de laatste meters trok Frans Have-
naar de sprint aan en won van kop-af
voorGerBongers. 'Ik had op het laatst
nog net wat reserve over', zo sprak
Havenaar na afloop. Hij bracht dank
aan Joop Nengerman. 'Wat heeft Joop
ontzettend veel werk in de kopgroep
verricht, fantastisch. Joop Nenger-
man glunderde tot over zijn oren en
was maar wat blij met zijn derde plek.

Weinig publiek
De publieke belangstelling was zeer
weinig te noemen. Voor de organisa-
toren toch misschien de moeite waard
om te proberen om de amateurs naar
Vorden te krijgen om dit evenement
weer op te vijzelen.

A Hard Engels uit Zwartemeer
wint bij de junioren
De junioren maakten er woensdaga-
vond in hun ronde van Vorden een le-
vendige strijd van. Met name het drie-
tal Allard Engels uit Zwartemeer;
Maik Oude Lenferink uit Hengelo en
Robert v.d. Donk uit Schijndel onder-
scheidden zich.
Met nog 20 ronden te gaan (de totale
koers bedroeg 43 ronden, 60 kilome-
ter) namen zij een tiental meters voor-
sprong. Ronde na ronde werd deze
voorsprong uitgebouwd. Achter hun
rug werd felle strijd geleverd om de
aansluiting te bewerkstelligen. Peter
Leemreise uit Hengelo en Matthieu
Krabbenborg uit Lichtenvoorde leken
in hun opzet te slagen. De koplopers
verhoogden evenwel het tempo zodat
de beide achtervolgers het wel kon-
den vergeten.
In de sprint klopte Allard Engels de
Brabander v.d. Donk met een meter-
tje verschil. Oude Lenferink kwam er
bij dit sprintgeweld niet aan te pas.
Voor Allard Engels betekende deze

overwinning in Vorden de eerste in
zijn nog prille carrière.
Deze wielerronde van Vorden werd
op voortreffelijke wijze georganiseerd
door de R.T.V. Vierakker/Wichmond.
De EHBo had een gemakkelijke
avond. Er deden zich deze avond geen
valpartijen voor.
Uitslagen junioren 60 kilometer: l. Al-
lard Engels, Zwartemeer; 2. Robert
v.d. Donk, Schijndel; 3. Mark Oude
Lenferink, Hengelo; 4. Peter
Leemreise, Hengelo; 5. Mattieu Krab-
benborg, Lichenvoorde; 6. Jeroen
Contermans, Zwolle; 7. Dennis Hun-
ders, Almerestad; 8. Gerrit Pluimers,
Enter; 9. Marco van Versseveld,
Brummen; 10. Daniel Hoopman,
Koog aan de Zaan.
Liefhebbers/Veteranen 50 kilometer:
1. Frans Havenaar, Zutphen; 2. Ger
Bongers, Nijmegen; 3. Joop Nenger-
man, Lochem; 4. Jack Biemans, Nij-
megen; 5. Henk Zoetebier, Dronten;
6. Bert Coenraads, Noordwolde; 7.
Frits de Brouwer, Apeldoorn; 8. Hans
de Brouwer Apeldoorn; 9. Ge
Draaier, Twello; 10. Tonnie van Dam,
Elburg.
Rekreanten 35 kilometer: 1. Eddy
Neerhof, Aalten; 2. R. Wijnands,
Stokkum; 3. R. Hutjes, Lobith/Tolka-
mer; 4. H. Eggink, Vorden; 5. J. Nee-
vel, Dinxperlo; 6. R. Visser, Hilver-
sum; 7. J. Tijdink, Borculo; 8. G. Aar-
sen, putten; 9. H. Schadron, Ulft; 10. J.
Ordelmans, Eefde.

Op donderdag 24 juli houdt de familie Zoeteman op haar Boter- en kaasboerderij, gelegen op de Arfman-
steeg l, haar tweede Achterhoekse Avond. Die avond worden de bezoekers getrakteerd op een unieke at-
traktie, een primeur voor Ruurlo en de wijde omgeving. Het is de familie Zoeteman gelukt om een ouder-
wets ossespan naar Ruurlo te halen. En wie wil kan plaats nemen in de oude disselwagen voor een rondrit.

Het zal ongetwijfeld een nostalgische
aanblik geven en bij de wat oudere be-
zoekers herinneringen uit hun jeugd-
jaren oproepen. De jongeren, die mis-
schien nog nooit een ossespan heb-
ben gezien of alleen een plaatje er van
kennen uit een boek, zullen genieten
van het zeer ouderwetse vervoermid-
del. De ossen zullen worden gemend
door Herman Ebbers, wiens wieg op
"n Ibink' heeft gestaan.

Voor de kinderen is er, evenals op de
eerste avond, gelegenheid tot ezeltje
rijden. Ook wordt er een film ver-
toond over het maken van boter en
kaas op ' 'n Ibink'. Verder kunnen de
bezoekers kijken naar een optreden
van de Achterhookse Folkloredan-
sers, terwijl de Boerenkapel 'De
Schaddenstekkers' voor een gezellig
muziekje zorgt.
Uiteraard is er koffie met krenteweg-

ge en een fijne barbeque. De Achter-
hoekse Avond is een gezellig samen-
zijn voor jong en oud. Iedereen is van
harte welkom.

De familie Zoeteman heeft de Achter-
hoekse Avonden georganiseerd in het
kader van VVV-evenementen. De
derde avond staat genoteerd voor 7
augustus.


