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Tydens Kastelenrit

Nostalgie viert hoogtij
Toen Johan N orde tien jaar geleden het initiatief nam om in Vorden een kastelenrit te organiseren heeft
hy niet kunnen vermoeden welk een respons deze rit zou geven.
De rit met de aanspanningen heeft in de "paardewereld" een bekende klank gekregen.
Het deelnemersveld spreekt wat dat betreft jaar-in jaar-uit boekdelen. Zondag tijdens de elfde uitgave van
deze door "In de Reep'n" georganiseerde kastelenrit kwamen niet minder dan 135 aanspanningen naar
Vorden om van de kastelen en het natuurschoon rondom Vorden te genieten.

Het publiek weet dit unieke schouw-
spel naar waarde in te schatten want
ook zondag kwamen er enkele dui-
zenden kijkers op dit nostalgisch ge-
beuren af.
Het woord nostalgie is zeer zeker op
zijn plaats, speciaal wanneer je al het

"gedoe" op de weide nabij kasteel
"Vorden" gadeslaat. Vordens fraaie
gemeentehuis is in dit opzicht dan ook
wel het mooiste decor wat je je kunt
bedenken. Ook dit jaar weer een keur
van aanspanningen, de één nog
mooier of "ouder" dan de ander. De

bemanning veelal in de bijbehorende
kledij gestoken. Diverse aanspannin-
gen prachtig versierd met bloemen.
Een fraai gezicht.
Zo bijv. de fam. van Houten uit Epe in
een Oostenrijkse Koetsierswagen met
bijpassende Oostenrijkse kleding.

Voor de toeschouwers langs de route
een kleurrijk schouwspel. Zonder pro-
grammaboekje is het voor de outsider
bijna niet te volgen.
Barouches, landauers, wagonettes,
Victorias's, Spiders, postkoetsen,
briks, veldwagens, buggies, parkwa-
gens, dresseerkarren e.d., ze trekken
in een flits aan het oog voorbij. En dan
de paarden, prachtig in het tuig, Frie-
sen, haflingers, fjorden, ponies, noem
maar op.

Voor de jury dan ook geen gemakkelij-
ke taak. Onder meer van de partij de
nationale kampioen M. van Kuiven-
hoven uit Rijnsburg, gezeten in een
Char a Bancs en voorafgegaan door
een driespan. Ook de vierspan van de
heer Laarman uit Velp sprong in het
oog.
De Kastelenrit was in twee delen ge-
splitst, een ochtendroute met onder-
weg een sherrystop bij kasteel "de
Wiersse". De middagroute waarbij de
toeschouwers de stoet "in stap" door
het dorp konden bewonderen.
Tussen de bedrijven door was er rond
het middaguur de lunch in de weide
voor kasteel "Vorden" en volgde hier
de prijsuitreiking voor degenen die
zich hebben laten jureren. De rit telde
nl. ook mee voor de klassering om het
kampioenschap van de Nederlandse
Bond.

Uitslagen Kastelenrit
Rubriek Stad-en Dienstrijtuigen: 1. W.
Floor, Eist met Landauer 109,5 pnt.;
2. H.J. Schouten, Vorden met Baro-
che 94,5 pnt.
Rubriek Sport- enJachtrijtuigen: 1. M.
van Kuivenhoven, Rij^lurg met
Char a Bancs 116 pnt."T.S. v.d.
Geest, Roelofarendsveen met Dos a
Dos 113 pnt.; 3. J.H. Wisseborn, La-
thum met Franse Pheaton 108,5 pnt.
Rubriek Land- en Streekrijtuigen: 1. R.
van Houte, Epe met ^ktenrijkse
Koetsierwagen 104,5 pn^^2. J.B. te
Riet, Bornerbroek met een Koetsier-
wagen uit 1906 104 pnt.; 3. G J. N ij-
kamp, Baak met Tilbury 93,5 pnt.
Rubriek Parkrijtuigen: 1. R.L. Ber-
tram, Glimmen met Cabriolet Duc
105,5 pnt.; 2. G. de Vries, Vaassen met
Parkwagen 94 pnt.

Amerikagangers weer
heelhuids
in Vorden terug
Enkele uren na elkaar zijn de twee
groepen uit Vorden, die in het kader
van Operation Friendship een drie-
weeks bezoek aan Amerika hebben
gebracht, weer heelhuids in Vorden
teruggekeerd.
Eén groep heeft een bezoek gebracht
aan Sturbridge een stad in Massachu-
setts. Tijdens het verblijf in Amerika
werden de jongelui ondergebracht bij
gastgezinnen. Daar vloeit uit voort dat
het volgende jaar een aantal Ameri-
kaanse jongens en meisjes een tegen-
bezoek aan Vorden zal brengen.
De Nederlanders werden allerharte-
lijkst ontvangen. Onder meer werd
een bezoek gebracht aan Boston. Ver-
der vermeldde het programma twee
kampeerkampen aan zee. Dit nam
beide keren drie dagen in beslag. De
weersomstandigheden waren uitste-
kend. Verder diverse zwemparties,
waterskieën en vele andere aktivitei-
ten. De slotavond werd een echte
Achterhoekse aangelegenheid, want
tijdens deze party voerden de Vorden-
se jongelui enkele boerendansen op

zoals de Drikusman en de Hoaksebar-
gedans.
Datzelfde gebeurde ook een vijfhon-
derd kilometer verder op, in de stad
Yardly (Pennsylvania) waar de andere
groep uit Vorden was neergestreken.
De Amerikanen toonden zich zeer
enthousiast over deze wijze van Hol-
landse folklore. De groep in Pennsyl-
vania bracht onder meer een bezoek
aan New York en Washington. In deze
stad werd een rondleiding gemaakt
door het Witte Huis. Ook een typisch
Amerikaanse sport, baseball, werd
van nabij door de Vordense jongelui
gadegeslagen.
In zowel Pennsylvaina als in Massa-
chusetts werden gedurende deze drie
weken verschillende internationale
"vriendschappen" gesloten.

Geslaagde kunstmarkt
te Vorden
"Meer kijkers dan kopers. Ik kan ech-
ter niet zeggen dat ik ontevreden
ben", aldus één der deelnemers aan
de Kunstmarkt die zaterdag in Vorden
gehouden werd.
De organisatie van deze markt was in
handen van de plaatselijke VW die
met haar gekozen lokatie van het

Marktplein beter in de roos schoot
dan vorig jaar.
Toen werd de Kunstmarkt n.l. aan de
oprijlaan naar het kasteel "Vorden"
gehouden. Te ver van het dorp, zo
bleek achteraf, met als resultaat
slechts een handjevol belangstellen-
den.
Dat was ditmaal dus duidelijk anders.
Onder de bezoekers een groot aantal
vakantiegangers.
Zowel deelnemers als organisatie
hadden geluk dat de weersomstandig-
heden redelijk waren. Wanneer het te-
genwoordig een poos droog is zijn we
eigenlijk al tevreden. Het doet echter
wel vreemd aan dat je de standhou-
ders met de dikke jassen aan bij hun
"waar" ziet staan. Zelfs hadden enkele
deelnemers de handschoenen erbij
aan. En dat volgens de kalender in
"hartje zomer".
Tijdens deze Kunstmarkt waren zo'n
35 kramen bemand. De deelnemers
kwamen uit alle delen van ons land,
terwijl ook een flink aantal Vordena-
ren acte de présance gaven. Voor het
publiek een behoorlijke variatie van
allerlei kunstuitingen. Tekeningen en
aquarellen overheersten. Daarnaast
allerhande voorwerpen zoals kera-
miek, bloemsierkunst, e.d.

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.30 tot 12.30 uur -
op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken:
donderdagmorgen
(op afspraak)
Wethouder Mr. M A.V.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

(afspraken kunnen te-
lefonisch worden ge-
maakt bij de receptie
van hét
gemeentehuis. Tel.
05752-2323).

1. Verleende vergunning
voor het houden van een verloting

Burgemeester en wethouders hebben
aan Nutsfloralia een vergunning ver-
leend voor het houden van een verlo-
ting. Gedurende de periode van 17 tot
en met 23 augustus a.s. mogen de lo-
ten verkocht worden.

2. Militaire oefeningen
Op 18 en 19 augustus aanstaande
wordt er onder meer in deze gemeen-
te een militaire oefening gehouden.
Particulieren hebben toestemming
verleend tot het betreden van hun ter-
reinen. Er zal gebruik worden ge-
maakt van losse munitie.

Achtkastelenfietstocht
Tussen de buien door heeft toch de
wekelijkse fietstocht langs de Vorden-
se kastelen plaatsgevonden. Werd de
tocht vorige week afgelast, dit keer na-
men ruim 90 personen aan de rit deel.

Het ligt in de bedoeling dat de VW
ook volgend jaar een dergelijke
Kunstmarkt zal organiseren.

BUJartclub KOT start
met landelijke
kaderteam
Dankzij de uitstekende persoonlijke
resultaten in het afgelopen seizoen, is
de Vordense biljartclub KOT in staat
een team af te vaardigen naar de lan-
delijke kaderkompetitie. Het team
van KOT bestaat uit Henk Leussink,
Hubert Schröer, Jan Tijdink en de re-
serves Harry Stapelbroek en G. van
Uhm. De kompetitie zal begin sep-
tember van start gaan.
Behalve dit kaderteam, dat zal uitko-
men in het kader 38/2 van de KNBB
Noord-Oost Nederland, komt KOT
met in totaal acht teams uit in de kom-
petitie van het biljartdistrikt Doetin-
chem. Eén team in de klasse C I, één
team in C III, één team in C V, één
driebandenteam, twee jeugdteams en
twee teams in de klasse C II.
Intussen hebben zich ook enkele mu-
taties in het bestuur van KOT voorge-
daan. De samenstelling is thans als
volgt: Gerard ter Bogt, voorzitter; An-
dré de Bruijn, sekretaris; Arnold
Schut penningmeester en de leden
Henk Luessink en Hubert Schröer.
Dick de Beus fungeert als jeugdsekre-
taris.

P.V. "de Blauwkras"
Wed\lucht Bergerac d.d. 31-7-'87:
J. Eulink, 1; G. Nekkers, 2; H. Boes-
veld, 3, 5, 6, 7, 10; H. ter Beek, 4; J.A.
Eulink, 8, 9.
Jeugdcompetitie: Marcel Nijhuis, 1;
Ronny de Beus, 2, 4, 10; Annegeer
Hilferink, 3, 5, 7, 9; Ronald Kok, 6, 8.
Wedvlucht Warbug d.d. l-8-'87:
R. Wesselink, 1; J.A. Eulink, 2,3,5,6,
7,10; H. ter Beek, 4; D. de Beus, 8; H.
Boesveld, 9..

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Openbare Bibliotheek
Aanwinsten: Westerling - de "een-
ling"; Cohen, Albert - Het boek van
mijn moeder; Hopkins, Jerry - David
Bowie: biografie; Cheever, Susan -
Werk zoeken; Brookner, Anita - Hotel
du Lac. Gl; Meester, Mariëtte - Haute
Couture van gebruikte kleding; Rock,
Irvin - Beeld en verbeelding / tussen
kijken en zien; Weldon, Fay - Leven
en liefdes van een duivelin; Friedman,
Edward - Leer beter zien zonder bril;
Dagerman, Stig - Het verbrande kind;
Kouwenberg, Peter - Glasgerinel;
Veehouderij; Voorburg, Max - Educa-
tieve programma's in MSX basic;
Gaus, Martin - Hondemanieren; Nie-
meyer, J. - Omgangskunde / bejaar-
den; Rodorerda, Mercè - Colometa;
Figes, Eva - Dochters; King, Stephen -
Ogen van de draak; Graaf, Anke de -
Als een vogel in je hand; James, P.D. -
Dodenmis; Lambert, Derek - De Ju-
dascode; Assis, Machado de - Dom
Casmurro.

NIEUWS
VAN DE KERKEN

Dopen
in de Dorpskerk
De ouders van 5 jonge kinderen willen
a.s. zondag hun kind ten Doop hou-
den in de Dorpskerk.
Dat gebeurt nog steeds. Dat mensen
op zich nemen te doen wat ze kunnen,
om hun kind meer mee te geven dan
wat van deze wereld is. En laten we
daar samen blij mee zijn. Want het be-
tekent dat Gods werk doorgaat. Ook
in Vorden.
Net zo goed als Gods werk doorging
in de tijd waar l Samuël l over vertelt.
Er was toen veel verval. Velen verga-
ten de Here en vonden het nergens
voor nodig om God te dienen. In zo'n
tijd werd Samuël geboren. En toch
zou hij weten van meer.
Voor ons een bemoedigend voor-
beeld. Om ook in deze tijd te volhar-
den en God te blijven dienen.
Eén van de liederen die de doop-
ouders uitkozen, geeft aan waarom.
Want één Naam is onze hope

één grond heeft Christus kerk.

BURGERLIJKE
STAND

Gehuwd: H. Vlogman en G.M. Rou-
wenhorst; L.H. Oosterkamp en A.
Ruiterkamp.
Overlede: J.M. Kol, oud 62 jaar.

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 16 augustus: 10.00 uur Ds. H. Wes-
terink, bediening van de Heilige Doop;
19.00 uur Welkomstdienst, uitgaande van
de herv./geref. evangelisatiecommissie.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 16 augustus: 10.00 uur Ds. Tsj.
Zuidema v. Apeldoorn; 19.00 uur Dhr. J.
Versloot v. Ede.

Weekenddienst tandarts
15-16 augustus W.F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Weekenddienst huisarts
15-16 augustus Dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 15 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
te. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 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. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

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

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

Süuikmeldingsnummer
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; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
'sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTKANDEL

Marren
Zutphenseweg - Vorden.

NEDAC SORBO GROEP B.V
De werkmaatschappijen van de Nedac Sorbo Groep B.V.

houden zich via toonaangevende dynamische distributie-

vormen bezig met het distribueren van non-food produkten.

Op korte termijn zoeken wij voor
onze vestiging te Vorden

MEDEWERKER COMPUTERAFDELING (m/v)
Het takenpakket omvat o.a.:
- systeemoperator;
- controle werkzaamheden.

Funktie-eisen:
- opleiding MA.V.O.- of HA.V.O. niveau;
- grote mate van zelfstandigheid, initiatief en goede kontaktuele

eigenschappen;
- belangstelling voor automatisering;
- leeftijd 18 tot 23 jaar.

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstem-
ming met het niveau van de funktie.

Kandidaten, die zich in bovenstaande omschrijving herkennen, verzoeken
w// binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te solliciteren.

Uw schriftelijke sollicitatie, evt. met pasfoto, kunt U richten aan
Dhr. G. Hendriks.

NEDAC SORBO GROEP B.V., Nieuwstad 28A, 7251 AH VORDEN, tel. 05752 7222

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

Aanbiedingen: geldig do, vr, za 13-14-15 aug.

MAANDAG
1 7 augustus

500 gram

Andijvie
panklaar! 50

DINSDAG
1 8 augustus

500 gram

Worteltjes
geschrapt "b

WOENSDAG
1 9 augustus

500 gram

Groene kool

panklaar! 50

Ca. 1 0 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Braziliaanse
perssinaasappels

1 5 voor

3.95

vers
Vordens

lamsvlees
smakelijk en

gezond

nu

extra
voordelig

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

Haas Ribkarbonade
1 kiio 9,75

SPECIALITEITEN

500 gram 9,75

Lamskoteletten
500 gram 9f / O

Lams-
krabbetjes
1 kilo 12,50

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ MARKTAANBIEDING

Gebraden

Varkens-
rollade

100 gram 1,45

Bami + Nasi
Allü

6,25

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijn 1 kilo 6,95
grof 1 kilo 9,90

Schouderkarbonade
1 kilo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. Gehakt
1 kilo 6,95

Rundergehakt
1 kilo 9,90

Hamburgers
per stuk 1f—

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

5OT-»

-

fRegenkleding

i

Lichtgeuiclit regenpak.
Dubbele ritssluiting,
capuchon en retlekte-
rende strepen op
mouwen. Broek niet
voetelastiek, kleuren
rafblauw en bordeaux-
rood. Wind- en water-
dicht. Maten ES t. m
XXL. Jack van,
48,50 \oor:
Broek van
21,90 voor:

l'rij/en /ijn inclusief
jlSv en geldig zolang
tic voorraad strcki.

t winkeltje in brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg.Galleestraat 22 -Vorden -Tel. 1877 l

WC l KO OII D* Grote Groene VaKwinKel

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

3 knotsgekke dagen

op 13 - 14 - 15 augustus

Wij maken schoon schip.
Alle restanten zomergoed
moeten nu de deur uit!

Wij geven het bijna weg

Nu met

75%
echte korting



Wij zijn in de wolken met de
geboorte van onze zoon

Pieter-Jan

Ria en Arnold Schut

Gewicht: 3650 gram
Lengte: 51 cm
Datum: 11 augustus 1987

Nieuwstad 13
7251 AD Vorden.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Miranda

Henk en Leonie Wuestenenk

Vorden, 6-8-'87
Strodijk 19, 7251 RS

Met grote dankbaarheid denk
ik terug aan de belangstelling
van velen na het overlijden van
mijn lieve man

Henk Lenderink

Voor mij was het een troost uw
hartelijk medeleven te onder-
vinden.
Langs deze weg betuig ik hier-
voor, mede namens de kinde-
ren en kleinkinderen, mijn op-
rechte dank.

G. Lenderink-Wasseveld

Vorden, aug. 1987.

Voor uw belangstelling en me-
deleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader, opa
en zoon

Jan Jansen

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Uit aller naam
E.M. Jansen-R oozen boom

Vorden, augustus 1987.

woningruil van Apeldoorn
naar Vorden.
Eengezinswoning.
Tel. 055-423871, na 1 8.00 u.

TE HUUR: woonruimte in
Vorden. Tel. 05752-2777.

TE KOOP: Gazelle meisjes-
fiets, 8-11 j r. In zeer goede
staat, kleur champagne. Prijs
f 1 50,-. Staringstraat 1, tel.
05752-2454.

Gevraagd
medewerkster
voor de Cafetaria,
leeftijd ca. 18 jaar,

voor wissel- en
weekend-dienst.

Ca. 20 uur per week.
Cafetaria

"rfOlde Smidse"
Dorpsstraat 8 - Vorden

tel. 1921.

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

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

LOGA
BELLEN

mei
Televisie

reparaties
^ - direc'

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Wefj naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorder "Iel. 05752-1OO',

TE KOOP: Kolenhaard (Efel)
i.z.g.st. + 2 armstoelen, ei-
ken, in g.st.Tel. 05752-6677.

Voor onze temperamentvolle
Arab. halfbloedruin Jwed-
strijd-pony) 1,47 m, zoeken
wij een amazone of ruiter
met rijervaring
Inl. J. Voskamp, Vorden. tel.
6789 na 17.00 uur.

_s

M.i.v. sept. start ik weer met
teken, knip en naailessen.
Inl.: J. Pardijs, Almenseweg
23, Vorden. Tel. 2985.

In plaats van kaarten

Dankbaar voor de vele jaren,
die ons samen zijn gegeven,
hopen wij op donderdag 20 aug. a.s.
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijksfeest
te vieren.

B. Berenpas

A. Berenpas-Eggink

Receptie van 20.00-22.00 uur in de zaal
"De Herberg", Dorpsstraat W, Vorden

Augustus 1987,
7251 AK Vorden, Mosselseweg 3

GEMEENTE
VORDEN

WEGAFSLUITING
In verband met reconstructiewerkzaamheden aan de
Baakseweg moet er rekening mee worden gehouden
dat met ingang van 1 7 augustus a.s. bovengenoemde
weg gedurende de tijd van uitvoering (ongeveer 2 a 3
weken) gesloten zal zijn voor alle verkeer behalve voet-
gangers.
Bereikbaarheid voor aanwonenden wordt ter plaatse
geregeld. De omleidingsroute zal worden aangegeven
door middel van borden.

Burgemeester en wethouders van Vorden.
de loco-secretaris, de loco-burgemeester,
T. van Hunnik J.F. Geerken

Wegens familieomstandigheden

gesloten
van 11 augustus
t/m 10 september

Hierna zijn wij graag weer tot uw dienst.

Chin. Ind. Restaurant

Tao S ing
Dorpsstraat 28, Vorden - Tel. 1905

Voor naailes met eventueel patroontekenen
volgens Danckaerts methode,

bekend door z'n perfecte pasvorm:

R. Abbink-Zemmelink
Lid modevakschool-vereniging „Danckaerts"

Heideweversweg 6 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1410

Aanvang cursus
september 1987

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
TIJD. ADRES: L. SCHAPEN MEER 1 - VORDEN-TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten (snelle afhandeling van uw nota's)
- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen
- Brand Opstal en Inboedel
- Begrafenis
- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve
- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

E.H .B.O. cursus
AFDELING VORDEN

Bij voldoende deelname hoopt de E.H.B.O. afdeling
Vorden dit winterseizoen weer een cursus voor de op-
leiding tot het E.H.B.O. eenheidsdiploma te houden.
Deze opleiding omvat 16 cursusavonden en wordt op
maandagavond gehouden.
Aanvang cursus 12 oktober a.s. in "d'Olde Smidse",
Dorpsstraat 8 om 19.30 uur.
Voor informatie kunt u zich tot 27 september a.s.
wenden tot:

Dhr. Lubbers, Het Wiemelink 1 5, tel. 2092
Dhr. Wolsing, Julianalaan 20, tel. 1209
Mevr. Lakerveld-v/d Giessen, de Bongerd 28,
tel. 2170.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET Terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 14
augustus 1987 op werkdagen van 9.00 tot 12,00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandaga-
vonden in het Dorpscentrum te Vorden van 1 8.00 tot
21.00 uur ter inzage de beschikking op het verzoek van:

1. dhr. B.H. Fokkink, Wiersserbroekweg 8, 7251 LG
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van de
inrichting met een open betonsilo voor mestopslag,
adres inrichting Wiersserbroekweg 8 aldaar;

2. dhr.H.G.Brummelman,Deldensebroekweg 1,7251
PL Vorden om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een landbouwbedrijf, adres in-
richting Deldensebroekweg 1 aldaar en

3. Fa. Bijenhof s Fijnhout Bewerking B.V., Industrie-
weg 2, 7251 JT Vorden om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning vooreen meubel-
makerij, adres inrichting Industrieweg 2 aldaar.

De strekking van de beschikking luidt:

voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is de vergunning
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder, met dien verstande, dat voor wat
betreft de op te richten betonsilo (aanvraag achter punt
1) de van Rijkswege opgestelde standaardvoorschrif-
ten conform het Besluit "Bouwtechnische richtlijnen
mestbassins" zijn overgenomen, welke voorschriften
gelden voor die silo's, die na 1 juni 1987 worden opge-
richt.

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 vanaf
bovengenoemde datum en wel bij de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet

r binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 13 augustus 1987.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,

i T.M. van Hunnik, loco mr. M. Vunderink

Te koop:

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

T IS KEURSLAGER
KWALITEIT!

l
Panklaar Gehakt
DIVERSE SOORTEN

500 gram

/i rn
£1 §%•
^T f W W

Hamburger
Pigalle

per stuk

MAANDAG:

Speklappen
per kilo O,*sO

DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4/98

WOENSDAG:

Gehakt
500 gram 4,98

Tips voor de boterham:

Salami
100 gram l ,89

Coburger
rauwe ham
100 gram 2,39

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321 •

Nu extra voordelig:

KINDER KLEDING

HALVE PRIJS
(en soms nog minder)

Ook op de DAMES en HEREN
afdeling grote kortingen

vssei
burjj. «alleeslraal 3 - vorck-n

mode

P.S.: Kom vast kijken naar de nieuwe
najaars collecties
om de najaarssfeer te proeven.

FINALE l 3 DOLLE DAGEN

OPRUIMING
DEZE 3 DAGEN KUNT U DUBBEL PROFITEREN VAN
ONZE GRANDIOZE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN IN o A

HOEKKOMBINATIE
Fors van afmeting,
koudschuim vulling,
zware draion velours
(lichtbeige)
prima zitkomfort
van: 41 50,- éénmalig:

1998,-

*HOEKKOMBINATIES in: stof, leder en Ieder-look

* WANDMEUBELEN in: alpine wit, grenen, donker en blank eiken

* massief eiken bankstellen en eethoeken

* ruime kollektie SLAAPKAMERS, matrassen etc.

* MEnKTAPUT, uit vooraad leverbaar voor scherpe prijzen
en gratis leggen.

* woningtextiel Zie OHZG etalages

KOOP NU KWALITEITSMEUBELEIS
EXTRA LAGE PRIJZEN

HELMINK

SLAAPKAMER
Blank gelakt eiken
* Ledikant 140x200 +
* 2 nachtkastjes +
* bovenbouw met verl.
Prachtige kwaliteit en af-
werking. Van: 2335,-
nu1775.-

VOOR

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



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

weggelopen
zwartbruine bast.

TECKEL (reu)
Wie weet waar hij is?

05750-12121

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

Schoen reparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Gevraagd
medewerker

voor de Cafetaria,
leertijd ca. 18 jaar,

voor wissel- en
weekend-dienst.

Ca. 20 uur per week.
Cafetaria

"cfOlde Smidse"
Dorpsstraat 8 - Vorden

tel. 1921..

TE KOOP: bromfiets Sparta
optima 1S, incl. verzekering
1987, vr.pr. f350,-. Tel.
05752-1921.

TE XOOP: roggestro van het
land. H.J. Besselink, Michel-
strnat 16, Velswijk.

Te koop: Volop Boerenkool
en Preiplanten, Spruitkool,
bloemkool, Groenlof, rode
biet, andijvie, selderie, pe-
terselie en sla planten.
Jonge konijntjes kleur-
dwergjes, en jonge cavia's.
Bieslook pollen.
D. Klein Geltink, Schuttestr.
1, Vorden. Tel. 05752-1498.

Wij drukken

alles

Behalve

het geld

dat U

bij ons

uitspaard

drukkerij weevers
nieuwstad 12 - vorden
telefoon 05752-1404.

filiaal:

wevo-druk
nieuwstad 29 - zutphen
telefoon 05750-12306.

WEEKENDAANBIEDING

muesli Kruidkoek
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor
gezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22

ROLLUIKEN

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET Openbare kennisgeving
verzoek om vergunning (art. 12/29 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 14
augustus 1987 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandaga-
vonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. dhr.J.Lenselink,Vosheuvelweg6,7251 NCVorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een landbouwbedrijf met opslag
van mest, o.m. een open mestsilo van beton en op-
slag van dieselolie, adres inrichting Vosheuvelweg 4
en 6 aldaar;

2. dhr.HJ.Rouwenhorst,Mispelkampdijk9,7251 DA
Vorden om een uitbreidingsvergunning voor diens
inrichting met een open foliebassin voor mestop-
slag, adres inrichting Mispelkamprijk 9 en Almense-
weg 37 aldaar;

3. dhr. JA. Korenblek, Zelstweg 2, 7251 JR Vorden
om een uitbreidingsvergunning voor diens inrichting
met een open mestsilo van hout, adres inrichting
Zelstweg 2 aldaar en

4. dhr. H.W. Harmsen, Hengeloseweg 14, 7251 PE
Vorden om vergunning voor het oprichten of in wer-
king hebben van een Horecabedrijf, adres inrichting
Hengeloseweg 14 aldaar.

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

De strekking van de beschikking luidt:

voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot
gevaar, schade of hinder buiten die inrichting is het
ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke standaardvoorschrif-
ten ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of
hinder, met dien verstande, dat voor wat betreft de op
te richten mestbassins (aanvragen achter punt 1, 2 en
3), de van Rijkswege opgestelde standaardvoorschrif-
ten conform het Besluit "Bouwtechnische richtlijnen
mestbassins" zijn overgenomen, welke voorschriften
gelden voor die silo's, die na 1 juni 1987 worden opge-
richt.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen
door een ieder gedurende één maand vanaf bovenge-
noemde datum SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschrif-
ten worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden voor 7 september 1987.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met hét bezwaarschrift bij het gemeente-
bestuur worden ingediend.

Datum: 13 augustus 1987.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
T.M. van Hunnik, loco mr. M. Vunderink

Dansen leren
bij een

dansschool

Clubs voor verloofden en gehuwden
in alle soorten dansen.

Inl. en inschrijvingen bij:
dhr. J. Weg, de Haar 24, Tel. 2018
mevr. Reintjes, Vordensebinnenweg 2,
Tel. 05730-2514
mevr. Broekgaarden, Tolweg 2, Tel. 1605

Opgave vanaf heden t/m september.

o i v HOUTMAN

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Uw specialist op
rolluikengebied
Wegens groot succes in april.
In de maanden juli en augustus wederom super
aanbiedingen die U niet mag missen, als U toch
al het plan had om Rolluiken aan te schaffen.

Bel nu voor een vrijblijvende offerte 05735-2000

HOLTSLAG Bouwmaterialen B.V. - Ruurlo
Spoorstraat 28.

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansen™
erkend gas- en water-technisch
installateur — Installatie en

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

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

C© juwelier
siemerjnk

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

Woensdagsmiddag geopend.

RAMBO
PANTSERBEITS.

OMDAT UW HUIS
NIET EVEN

KAN SCHUILEN.

Rambo ontwikkelde een superieure beits: Pantserbeits. Die geeft geen krimp bij
vocht. En wordt niet warm of koud van grote temperatuurverschillen.
Rambo Pantserbeits vormt een taaie maar elastische huid op het
hout. Daar krijgt slecht weer geen vat op.

En mooi weer trouwens ook niet: het UV-filter beschermt uw
houtwerk tegen het Ultra Violette licht van de zon. Kortom, staat uw
huis in Holland, bescherm het dan met Rambo Pantserbeits.

RAMBO WAPENT UW HUIS BETER TEGEN ONS KUMAAT.

borendsen Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 05752-1261

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

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

Breng sfeer in uw huis!
Wij zijn gespecialiseerd in het werken
met S ier pleisters.

Ook doen wij: 'Sauswerk
* Buitengevels
•Plafonds, enz.

Dit alles in wit of in kleurtje.

colourplast

Voor informatie:
Burg. Galleestraat 23
Vorden
Tel. D. Zelle

05752-3128
05752 - 3330

Muziekhuis Vriese
NU opgeven voor prettig en individueel

Orgel en Keyboard les
Notenkennis is niet vereist. Wij leren U dat

vakkundig en spelenderwijs in onze rijdende school,
die ook in Ruurlo, Hengelo, Vorden enz. komt.

Tevens het voordeligste adres voor:

Keyboards, orgels, gitaren, blokfluiten enz

nieuwe Samick piano
5 jaar garantie
(ook gebruikte piano's voorradig)

Voor vakkundig advies en inlichtingen
vragen naar:

Rob, Gerjo of Henny
IJsselkade 7
Doetinchem
08340 - 44647

3495-

Groot pony concours
te Hengelo (Gld.)
op 23 augustus 1987
Aanvang 8.30 uur
Deelname: 360 combinaties, waarvan 8 achttallen
met zowel de Gelders Kampioen in de Klasse L als Z
+ 2 viertallen.
Verder zal de reserve kampioen Z dressuur aanwezig
zijn en de kampioen Z springen.

Terrein „De Hietmaat"

Het adres voor autorijles
Voor zowel handgeschakeld
als automaat.

AUTORIJSCHOOL

„Ruesink"
H. TE VELDHUIS
Tel. 05735-2239

Theorie-avonden met examencomputer
om 20.15 uur:

Maandag Margrietlaan 10 - Ruurlo
Dinsdag Hotel "Meilink" - Barchem

Het is zover, we gaan verbouwen
Om alles zo goed en snel mogelijk
te laten verlopen moet onze voorraad
eerst even inkrimpen.
Hiervan kunt U meeprofiteren
tijdens onze grote

verbouwingsopruiming
vanaf donderdag 12 augustus

*»*********************#»*»**»*»**»»»»»»»»«.»»

Voor het ongemak geven wij

10% korting
op alle niet afgeprijsde artikelen.

********»********»***#*#**»###»»»»»»»»»»»»»»<

Natuurlijk bij

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15 - Vorden - Tel. 3566



NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 13 augustus 1987

49e jaargang n r. 19

Prijsuitreiking Rabo-bank

V.l.n.r. dhr. R. Klein Brinke, hoofd kasafdeling, dhr. R. Walgemoet, mevr. J. Scheffer, mevr. L Broekgaarden en dhr. Krooy.

Zoals alle jaren, was ook dit jaar de Rabobank weer vertegenwoordigd op de braderie in Vorden op 22 juli.
Deze keer koos de bank voor een prijsvraag in de vorm van detailfoto's.
Er waren foto's gemaakt van bepaalde onderdelen van voorwerpen.
Door velen werd meegeraden; dat dit niet altijd even makkelijk was, blijkt wel uit het feit, dat verscheidene mensen een
brilmontuur voor een tafel zagen en een kaasschaaf voor een raamtrekker.
Uit de toch nog vele goede oplossingen werden door loting de prijswinnaars bepaald.
De door de bank beschikbaar gestelde kadobonnen zijn gewonnen door:
1.1. Broekgaarden, Tolweg 2 te Vorden.
2. G.J. Scheffer, Nieuwenhuisweg l te Vorden.
3. R. Walgemoet, Deldenseweg 11 te Vorden.
De prijzen zijn afgelopen woensdag op de bank uitgereikt door dhr. Krooy.

Ruim drie honderd personen van start
bij avondfïetsvierdaagse "Jong ftelre"

Onder ideale weersomstandigheden
is dinsdagavond in Vorden de Avond-
fietsvierdaagse van start gegaan. De
organisatie is in handen van de plaat-
selijke afdeling van Jong Gelre.
Ruim 300 personen gingen van start
hetzij voor een afstand van 20 of 35 ki-
lometer. Deze eerste avond voerde de
route de deelnemers richting Delden,
Hengelo. Onderweg kregen de fiet-
sers een drankje en een versnapering
aangeboden.
Door Administratiekantoor Vorden
B.V. is een beker beschikbaar gesteld
voor de groep met de meeste deelne-
mers. Uit Linde kwam dinsdagavond
een team met 30 deelnemers, uit
Hackfort een team met 26 deelne-
mers. Dit aantal kan nog verbroken
worden, want woensdagavond is er
ook nog gelegenheid om voor deze
fietsvierdaagse van start te gaan. Om
voor een herinnering in aanmerking
te komen moet men n.l. tenminste
drie avonden meefietsen.

<r

Woensdagavond is er een route rich-
ting Leesten, Almen uitgezet; don-
derdagavond Linde, Ruurlo en vrijda-
gavond richting Wildenborch, Bar-
chem.

Old-timers en
Classic-cars veiling
Op maandagavond 24 augustus a.s.
zal door "Veilinghuys De Castanghe",
veilingmeester Fris in de Kennemer
Sporthal (W.-Randweg) te Haarlem
ca. 100 Old-timers en Classic-cars wor-
den geveild.
Op de kijkdagen 22,23 en 24 augustus
kan men de automobielen van nabij
bekijken. Van het totale aantal aotu-
mobielen zijn er zeker 60 die men
zeldzaam mag noemen, het aanbod is
uniek voor Nederland.
Ter veiling komen o.a.: Philo cabriolet
1907, Rockne Roadster cabriolet 1933,
Mathis M-745 uit 1931, Bugatti Sport
cabriolet, Rolls Royces, Armstrong
Siddeley 17HPuit 1937,CitroënB-14-
G uit 1927, A-Ford vrachtauto 1927,
Bentley Mk.VI 1950, Plymouth PI
1935 en vele andere automobielen.
De auto's zijn voor miljoenen guldens
verzekerd door de afzonderlijke eige-
naren, daarnaast is dag en nacht door-
lopend bewaking aanwezig.
Op zondagmiddag zal de professione-
le Jazz en Dixielandband "East Town

Jazzband" optreden met muziek uit
de jaren '30 in stijl.

Deze veiling zal worden aangekon-
digd in de landelijke dagbladen van
Nederland, België, Luxemburg,
Frankrijk en Duitsland.

Wegens uitbreiding,
is op zeer korte termijn
bij ons plaats voor een ervaren

WONINGSTOFFEERDER
en

LEERLING
WONINGSTOFFEERDER

Schriftelijke sollicitatie te richten aan

HELMINK
WONINGINRICHTING B.V.
Zutphenseweg 24 - Vorden

Antoon Steenbreker (65)
bereikte mijlpaal
Vier miljoen kilo oud papier voor zijn Touwtrekvereniging!
"Ik heb er absoluut geen idee van of er in het bekende wereldrekordboek ook een rekord staat met betrek-
king tot het ophalen van oud-papier. Volgens mij hoort Antoon Steenbreker daar met /ijn vier miljoen kilo
beslist in te staan", aldus sprak de voorzitter van de Vordense Touwtrekvereniging Gerrit Barink toen An-
toon op het erf van de familie B ni m mei man dit weekend bezig was om de laatste pakken papier in de con-
tainer van Simon Daalder te deponeren.
Toen het karwei erop zat betekende dit voor Antoon Steenbreker dat hij inderdaad in /ijn eentje vier mil-
joen kilo oud-papier had ingezameld. En dat allemaal voor zijn geliefde Touwtrekvereniging.

Historische dag
Geen wonder dat Antoon in het zon-
netje gezet moest worden. Hij zelf
houdt niet van al die poes-pas. Op de
bakfiets rondrijden dat gaat hem heel
wat beter af dan te moeten luisteren
naar mooie woorden.
Voorzitter Gerrit Barink sprak in de
buitenlucht op het erf van de familie
Brummelman zelfs over een histori-
sche dag. 'T k vind het voor mij zelf een
grote eer dat in Antoon in het zonnet-
je mag zetten. Hij heeft onze Touw-
trekvereniging groot gemaakt. De ak-
komodatie die er op het Medler staat,
hebben we in feite aan deze ene man
te danken. Als vereniging hoefje er
niets aan te doen. Het ophalen van het
papier, het verzenden, Antoon regelt
alles zelf. Na overleg met Simon Daal-
der worden er op bepaalde plaatsen in
Vorden containers geplaatst en An-
toon zorgt ervoor dat ze volkomen",
aldus voorzitter Gerrit Barink.

Besparing voor gemeente
Barink betreurde het dat het oude pa-
pier tegenwoordig zo weinig op-
brengt. H ij sprak de hoop uit dat et ge-
meentebestuur van Vorden voor een
aanvulling op de lage p^^(drie cent
per kg) zal zorgen.
"Het is toch immers zo dat Antoon
door het ophalen van het oude papier
ervoor zorgt dat er beduidend minder
"afval" naar de vuilnisstortplaats in
Lochem gebracht beho^fce worden.
Dat bespaart de gemeeme flink wat
geld. En daar ga ik binnenkort met de
heren overpraten", aldus voorzitter
Barink.
Antoon Steenbreker werd vervolgens
in de bloemen gezet, terwijl hij tevens
van de Touwtrekvereniging en van Si-
mon Daalder een paar goeduitziende
rollades kreeg aangeboden. "Dat is
om Antoon voor de komende jaren
krachtig te houden, want wij hopen
natuurlijk dat hij nog vele jaren voor
onze vereniging doorgaat", aldus G er-
rit Barink.

Abnormale werkweek
En de jubilaris zelf? Terwijl hij om zich
heen keek of de hond van Brummel-
man er niet met zijn vleespakketten
vandoor zou gaan, toonde Antoon
zich wel bereid om iets over zijn vorm
van vrijetijdsbesteding te vertellen.
Hoewel je in dit verband beter van een
"abnormale werkweek" kunt spreken.
Antoon (65): "Het is eigenlijk alle-
maal door de touwtreksport begon-
nen. Reeds voor de oorlog was ik ak-
tief bij de touwtreksport betrokken.
Op de Oranjefeesten in augustus (ver-
jaardag koningin Wilhelmina) werd er
door buurtverenigingen al veel aan
touwtrekken gedaan. Na de oorlog
heeft zich dat doorgezet. Ik was toen
zelf ook altijd nog aktief bezig. Weer
of geen weer het touwtrekken ging
door.

Eigen akkomodatie
Op gegeven moment, ik denk zo 1968,
zaten we te praten dat het toch jam-
mer was dat wij als vereniging geen ei-
gen akkomodatie hadden. Datzelfde
jaar ben ik toen begonnen met het
ophalen van oud papier. Ik weet ht
nog goed, elf ton in het eerste jaar. Het
aantal "tonnen" verdubbelde zich
week na week. In die goede jaren le-
verde een kilo oud papier een kwartje
op. Dus binnen dekortste keren had ik
al voor een flinke cent bij elkaar verza-
meld", aldus Antoon Steenbreker.
Het duurde dan ook niet lang of de
touwtrekvereniging had zijn eigen on-
derkomen. Antoon Steenbreker is el-
ke dag op pad. Weer of geen weer, je
kunt hem als het ware bij nacht en on-
tij door Vorden zien rijden. Onafge-
broken zes dagen in de week. Dikwijls
genoeg zit hij 's morgen om zes uur al
op de fiets. De zondag gebruikt hij
vaak om na te tellen of alles klopt!

Vaste klanten

Begrijpelijk dat Antoon Steenbreker
door zijn verenging op handen wordt
gedragen. "Weetje wat de sterke kant
is van Antoon? De mensen kunnen al-
tijd op hem rekenen. Of het papier nu
25 cent of 3 cent opbrengt, Antoon
blijft gewoon komen", aldus mengde
voozitter Barink zich in het gesprek.

Per maand werkt Antoon 1400 adres-
sen in het dorp en de buurtschappen
al. "Hiervan zijn 1300 vaste klanten,
dus van concurrentie merk ik niets",
zo zegt Antoon niet zonder trots. Hij
vindt het gesprek nu welletjes. Er is
ook nog zoveel te doen. Twee contai-
ners vol in de week (7 ton). 325 ton
oud papier in ee jaar. Op weg naar de
vijf miljoen kilo.

Ga er maar aan staan!

'DE VALEWEIDE" Cyclamen per stuk 6-
2 voor 1 O, —

2 grote groene planten 1 0,-

1 bos Chrysanten 4,50
s/a, andijvie, boerenkool
en preiplanten



• Solexrace in Wichmond
Op woensdag 26 augustus tijdens de
twaalfde wielerronde van Wichmond

- zal het gebeuren.
Tussen de verschillende wielerwed-
strijden zullen er twee manches solex-
races worden verreden, van ieder
twintig minuten en drie ronden. Er
kan alleen gestart worden met de ech-
te onvervalste solexen, de zogenaam-
de standaardklasse. De deelnemers
dienen tijdens de wedstrijden een val-
helm te dragen. Start en finish zijn ge-
legen aan de Dorpsstraat in Wich-
mond. Voor inschrijving is gewenst,
daar het aantal deelnemers dat kan
worden toegelaten op zestig coureurs
is gesteld.
Deelnemers aan de solexrace dienen
minimaal 16 jaar te zijn. Buiten de di-
verse prijzen zal er ook nog een extra
prijs ter beschikking worden gesteld
voor de meest ludieke coureur en te-
vens een prijs voor de oudste deelne-
mer. Voor inschrijving tot 16 augustus
bij A.J.H. Taken, Covickseweg 14,
7221 CM Steenderen, inschrijfgeld
f7,50 te voldoen bij het afhalen van de
rugnummers.
Het programma voor de ronde van
Wichmond luidt als volgt:
jeugd 6 t/m 12 jaar uit Wichmond-
Vierakker;
Ie manche solexrace;
recreanten wielrenners;
2e manche solexrace;
liefhebbers-veteranen wielrenners
KNWU.
Voor inschrijving is tevens mogelijk
voor deelname aan de jeugdwedstrij-
den en de wedstrijd voor recreanten.

Dammen
Oefenwedstryden DCV
Het eerste team van DCV oefent ko-
mende zaterdag 15 augustus in zaal
"d'Olde Smidse" tegen een team van
Twente'sEerste uit Hengelo(Ov.). Dit
team is afgelopen jaar naar de landelij-
ke hoofdklasse gepromoveerd, en kan
in de kompetitie beschikken over de
topspelers Ton Sijbrands, Jos Stokkel,
Jeroen Goudt en Tjeerd Harsma (die
zijn damkarriëre bij DCV begonnen
is). Eerstgenoemde zal zaterdag waar-
schijnlijk niet meekomen i.v.m. de
voorbereiding voor een blindsimul-
taan (14 partijen blindspelen!) in IJ-
muiden.
DCV kan zaterdag beschikken over
het vrijwel komplete eerste team, al-
leen Chris G revers is verhinderd.
Hiervoor speelt echter eenprima ver-
vanger, n.l. Wieger Wesselink. Het be-
looft dus een spannende wedstrijd te
worden.
De overige teams krijgen de gelegen-
heid te oefenen op donderdag 10 sep-
tember in Doetinchem in de traditio-
nele wedstrijd tussen DVD en DCV.
De eerste klubavond is op vrijdag-
avond 21 augustus, zowel voor de
jeugd als voor de senioren. Een week
later start de onderlinge kompetitie,
die dezelfde opzet zal kennen als vo-
rig jaar.
Het eerste team van DCV bestaat de
komende kompetitie uit de volgende
spelers:H.Graaskamp,C.Grevers,B.
Hiddink, H. Hoekman, T. Janssen, J.
Masselink, H. Ruesink, H. Vos, G.
Wassink en S. Wiersma.

"Jong Gelre" dagje uit Diplomazwemmen Avondfietstocht
De afd. Vorden van "Jong Gelre" gaat
zondag 16 augustus een bezoek bren-
gen aan het Zuiderzeemuseum te
Enkhuizen. Men kan zich momenteel
nog bij één der bestuursleden opge-
ven.

In het Vordense zwembad "In de
Dennen" is dezer dagen gelegenheid
gegeven om een zwemdiploma te ha-
len. In totaal werden 17 kandidaten
door het badpersoneel opgeleid. Zij
slaagden allen, te weten 6 voor "A", 8
voor "B" en 3 voor het basisdiploma.

Ondanks de weerbarstigehouding.der
weergoden en de geringe deelname
waren allen verrast over de uitgestip-
pelde route. De voorzitter kon, na de
tocht en het beantwoorden van enke-
le vragen, de uitslag bekend maken:
1. groep Knoef-Oortgiezen 66 pun-
ten; 2. J. Nijenhuis-W. Nijenhuis 60
punten; 3. B.Nijenhuis-A.Norde58/2

Bezichtiging boerderij
De vakantiegangers die de in bedrijf
zijnde boerderij van de familie Bouw-
meesteraan de Schuttestraat kwamen
bekijken, vielen met de neus in de bo-
ter. Juist dezelfde dag waren er n.l. een
aantal biggetjes geboren, dus aan be-
langstelling geen gebrek. Circa 50 be-
zoekers kwamen tijdens deze laatste
"kijkdag" opdagen.

Voor volgend zomerseizoen worden
de vakantiegangers opnieuw in de ge-
legenheid gesteld om de boerderijen
van de families Mennink aan de Ga-
zoorweg en Bouwmeester aan de
Schuttestraat te komen bezichtigen.
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Amerikaanse maten 27-42 en in 5 kleuren

PER STUK 2 STUKS 4 STUKS

Amerikaanse maten 30-42 In stone-washed

PER STUK 2 STUKS 3 STUKS

ƒ
S-M-L-XL

5 nieuwe herfstkleuren
Winkelprijs

ONZE PRIJS:

Super stonewashed
Spie-model l
WinkelprijsjBQ,"!

ONZE
PRIJS:

Nieuw binnen: Jacks, spijkerbroeken, katoenen broeken, ribbroe-
ken, truien en sweaters in de nieuwste kleuren en modellen!

Dorpsstraat 29

Ruurlo

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

bodega

t $antoffeltif
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder de/elfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid vooi* )w familiediner.

FOTOHOME
KLEURENFOTO'S

Kleurenfoto's van absolute topkwaliteit, formaten 9x9,
9x11,5 en 9x13 cm afhankelijk van uw film, voor slechts
49 et. per afdruk. Dat is nog eens goed nieuws voor
fotograferend Nederland.

30% grotere kleurenfoto's, formaten 10x10, 10x13 en
10x15 cm afhankelijk van uw film, slechts 59 et. per afdruk.

Het ontwikkelen kost maar 4,50 en nabestellingen levert
Fotohome vanaf 85 et. per afdruk. Profiteer ook van
onze ontwikkelservice en breng uw filmpje snel
naar uw Fotohome dealer.

Formaten 11x11,11x14 en

GROTERE
O KLEURENFOTO'S AOff

11x16,5 cm per stuk voor slechts %^ M W 10

UW FOTOHOME DEALER:

Sïg. SpeC. Braam, Burg. Galleestraat 10a, Vorden

Sig. Mag. Tante Pietje, Dorpsstraat 1 ia
kwcHtoH vooc uw foto's


