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Losse mm-prijs 35 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden

betaald, worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

'Sprookjesdorp' in rook op

Zo'n tweehonderd kinderen hebben zich drie dagen lang naar hartelust kunnen uitleven tijdens de zesde
kindervakantiespelen. Onder begeleiding van de kerngroep en talloze vrijwilligers hebben zy op het veldje
aan het Wiemelink woensdag en donderdag kunnen werken aan de bouw van een heus sprookjesdorp.
Vrijdagochtend trokken de kinderen verkleed en al in optocht naar het Dorpscentrum, waar sprookjes zo
als Repelsteeltje en Hans en Grietje werden uitgebeeld. Door de wat oudere kinderen werd er playback-
show gespeld, 's Middags toog men weer naar het Wiemelink waar het sprookj l̂orp werd opgeruimd.

Volgens één van de organisatoren,
Eddy Stokkink, heeft men het tencin
echt goed schoongemaakt. Na de afs-
luiting door burgemeester Vunderink,
die alle medewerkers bedankte, kreeg
elke deelnemer als aandenken een fo-
to van de groep waarmee hij of zij
heeft opgetrokken.

Om kwart over vijf was het voor de
brandweer tijd om de resten van het
dorp aan te steken, zodat aan dit
sprookje een rokend einde kwam.
De organisatoren Carla en Frans Zie-
verink, Peter Rouwen, Maria Leb-
bink, Gerrit Wullink, Eddy Stokkink,
de heer Beek en de vijftig vrijwilligers

kunnen terug kijken op de zeer ge-
slaagde kindervakantie spelen. Vol-
gend jaar gaat men op dezelfde voet
verder.
Op het t e i i aan het Wiemelink trad
voor een zeer aandachtige kinder-
schare ook nog een goochelaarsduo
op.

Gemeentenieuws
huis).

1. Raadsvergadering d.d. 26 augustus
1986.

Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het Gemeentehuis, komen onder
meer de volgende punten aan de or-
de:
- zonering Gems Metaalwerken b.v.

- goedkeuring jaarrekening 1985 van
de Stichting Openbare Bibliotheek
en Leeszaal Vorden;

— goedkeuring begroting 1987 van de
Stichting Dorpscentrum Vorden;

- voorbereidingkrediet vernieuwing
onderkomen buitendienst Ge-
meentewerken;

- rapport woningbouwprogramme-
ring Gewest Midden IJssel en Plan-
ningslijsten Nieuwbouw, Verbouw
en Verbetering 1987- 1991;

- brief d.d. 3 jul i 1986 CDA gemeen-
teraadsfractie over noodzaak van
fietspad langs de Ruurloseweg;

- verkoop pand Overweg 2;
— aanvaarden legaat van de heer Mr.

J.C. Tenkink;
— ontslag en benoeming ambtenaar

van de Burgerlijke stand;
- verdaging beslissing inzake be-

zwaarschrift d.d. 4 juli 1986 van de
Stichting Nazorgdienst Zutphen
e.o.;

— meerjarenprogramma restauratie
rijksmonumenten 1987 - 1991;

— aanwijzing door de raad van een 2e
vertegenwoordiger in de recreatie-
raad van het recreatieschap De
Graafschap;

— garanderen van een geldlening
t.b.v. de stichting tot Huisvesting
van Bejaarden te Vorden;

- verhuur voormalige Kleuterschool
De Timpe.

2. Bouwplannen.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en Wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de vrij-
stellingsmogelijkheid als bedoeld in
art. 18a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening jo. artikel 21 van het Besluit
op de Ruimtelijke Ordening:
1. Aan de heer G. Groot Jebbink, Lin-

denseweg 21 te Vorden voor de uit-
breiding van het woongedeelte van
het pand Lindenseweg 21 alhier;

2. Aan de heer G. Arendsen, B. van
Hackfortweg 7 te Vorden voor een
gewijzigde bouwvergunning voor
de bouw van een duivenhok aan de
B. van Hackfortweg 7 alhier.

Deze bouwplannen liggen tot en met
4 september 1986 ter visie bij de afde-
ling bouw- en woningtoezicht. Even-
tuele bezwaren dienen binnen deze
termijn schriftelijk aan het college van
Burgemeester en Wethouders ken-
baar gemaakt worden.

3. Huur sporthal seizoen 1986-1987
Op maandag 18 augustus 1986 zijn de
deuren van de sporthal weer voor het
publiek geopend. De afgelopen jaren
hebben steeds meer mensen de weg
naar de sporthal gevonden, maar nog
steeds zijn er veel uren, met name
overdag, waarop de zalen niet ge-
bruikt worden.
Om aan de ene kant de sporthal zo op-
timaal mogelijk te gebruiken en an-
derzijds zoveel mogelijk mensen aan
de sportbeoefening te laten deelne-
men heeft het college van burgemees-
ter en wethouders besloten om bij
wijze van proef gedurende het sei-
zoen 1986-1987 het zogenaamde
zwerfurenkaartensysteem in te voe-
ren. Door de invoering komt inciden-
tele verhuur van zalen te vervallen.
Een zwerfurenkaart houdt in dat de
sporthal voor 5 of 10 uren gehuurd

wordt voor vooraf op te geven sporten
tegen gereduceerd tarief. Er kan ge-
sport worden op uren die niet ver-
huurd zijn aan verenigingen of andere
vaste gebruikers, maar voorts op de
door de houder van de kaart te bepa-
len uren. Vooraf kan met de beheer-
der van de sporthal overlegd worden
of een bepaald uur vrij is. Het systeem
werkt als volgt.
De aspirant-huurder neemt contact
op met de afd. sportzaken op het ge-
meentehuis en geeft door hoe vaak
men wenst te sporten (5- of 10 keer of
veelvouden hiervan) en welke
sport(en) men wenst te beoefenen.
De afdeling sportzaken berekent dan
de vergoeding voor de kaart volgens
onderstaande tabel. Het bedrag wordt
overgemaakt op een van de bank- of
girorekeningen van de gemeente. Na
ontvangst van het bedrag wordt een
kaart aangemaakt. De kaart gaat ver-
volgens naar de sporthal, waar de be-
heerders bij zullen houden hoe vaak
er gesport wordt. U dient dus steeds
vooraf met de beheerders contact op
te nemen. De zwerfurenkaart is één
seizoen geldig. De niet binnen één
seizoen gebruikte uren komen dan te
vervallen. De prijs van een kaart zal
gedurende een seizoen niet wijzigen.

K.W J1, collecte
25-8 t/m 6-9-1986
Kankerbestrijding collecteert
en bezorgt inforinatieboekje
Tussen 25 augustus en 7 september
kan men een collectant verwachten
van het Koningin Wilhelmina Fonds
voor de kankerbestrijding.
ledere KWF-collectant heeft een le-
gitimatiebewijs bij zich. Eerder ont-
vangt men via de KWF-collectant een
voorlichtingsbrochure. De titel luidt:
"Veel gestelde vragen'.
Er staat informatie in over onderwer-
pen waar de voorlichters in het KWF-
Voodichtingscentrum vaak vragen
over krijgen.
Voorlichting is slechts één van de akti-
viteiten die het KWF met uw bijdrage
financiert. Het meeste geld gaat naar
wetenschappelijk kankeronderzoek.
Dit jaar bijna veertig miljoen gulden.
Daarnaast is een bedrag van bijna 5
miljoen gulden gemoeid met voor-
lichting, steun aan verenigingen van
kankerpatiënten en uitgaven voor on-
derwijs en opleiding. Totaal f 45 mil-
joen.
Al dat geld moet uit bijdragen van de
bevolking komen. Ook uw gift is daar-
bij hard nodig.
Wil men meer weten over het werk
van het Koningin Wilhelmina Fonds
kijk dan op woensdag 27 augustus en 3
september naar de uitzending van SO-
CUTERA na het NOS-journaal van
acht uur.
U kunt ook contact opnemen met het
KWF-Voorlichtingscentrum, Soph ia-
laan 8,1075 BR Amsterdam. Telefoon
020-644044. A
Het KWF-collectecomité^rT Vorden
kan nog collectanten gebruiken. Wil
men ook op die manier meewerken
aan de kankerbestrijding, dan kan
men zich aanmelden bij Mevr. A. de
Vries-Sijtsema, HoetinkrJ^Sl, tel.
1941.

Folklore op het
Marktplein
'In Vorden is altijd wel wat te doen'
sprak zaterdagmiddag een van de vele
toeristen die voor een stukje Achter-
hoekse folklore naar het Vordense
marktplein was gelokt.
Met evenveel inzet als enthousiasme
brachten daar de Knupduuskes een
aantal traditionele dansen. De muzi-
kale begeleiding was als vanouds in
bekwame handen van de Acht Kaste-
lendarpers.

Afscheid uitgesteld.
Het afscheid van ds. Zijlstra dat op 31
augustus 1986 was gepland is nog
even uitgesteld.

In de genoemde prijzen zijn gebruik
van ballen e.d. voor zover aanwezig,
inbegrepen. Over het aanwezig zijn
van bepaalde sportattributen kunt u
nadere inlichtingen verkrijgen bij de
afdeling sportzaken of bij de beheer-
ders van de sporthal. Ter informatie
treft u onderstaand de openingstijden
van de sporthal aan. De zwerfuren-
kaart is geldig voor alle vrije uren bin-
nen de normale openingstijden.

Maandag 11.00-12.30/13.30-23.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.30/
13.30/23.00 uur
Zaterdag 08.00-19.00 uur
Zondag 09.00-16.00 uur met dien ver-
stande dat de hal alleen geopend is, in-
dien hij minimaal twee uur aaneen-
gesloten wordt gebruikt.

Voor het seizoen 1986-1987 gelden de volgende tarieven:

Sport 5-urenkaart 10-urenkaart

Tennis
Volleybal
Badminton
Voetbal
Korfbal
Handbal
Hockey
Tafeltennis
Gymnastiek
Basketbal

1 baan
1 veld
1 veld
1 veld
1 veld
1 veld
1 veld
1 tafel
1 zaal +
1 veld

87,50
50,00
40,00

150,00
150,00
150,00
150,00
40,00

toestellen 50,00
75,00

170,00
95,00
75,00

280,00
280,00
280,00
280,00

75,00 •
95,00

140,00

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

E.HJ5.O.-cursus
Bij voldoende deelname hoopt de
E.H.B.O. afdeling Vorden dit winter-
seizoen weer een cursus voor de oplei-
ding tot het E.H.B.O. eenheidsdiplo-
ma te houden.
Deze opleiding omvat 16 cursusavon-
den en wordt op maandagavond ge-
houden. Aanvang cursus 13 oktober
a.s. in de d'Olde Smidse, Dorpsstraat
8. Voor informatie kunt u zich tot 15
september a.s. wenden tot:
Dhr. Lubbers, Het Wiemelink 15, tel.
2092; Dhr. Wolsing, Julianalaan 20,
tel. 1209; Mevr. Lakerveld-v.d. Gies-
sen, De Bongerd 28, tel. 2170.

Zondag aanstaande in de kerk
'In die dagen was er geen koning in Is-
raël' - nog eenmaal klinkt die zin zon-
dag voor het laatst uit het boek Richte-
ren.
Hoofdstuk 21 komt aan de orde in de
Dorpskerk en in de kapel, samen met
de Psalm van de zondag: Psalm 74.
In dit verhaal staat het voortbestaan
van de stam Benjamin op het spel, één
van de 12 stammen. Voor nageslacht
en toekomst zorgen de vrouwen, en
daaraan ontbreekt het, zodat het ver-
haal vertelt hoe ze op een jongensach-
tige manier daar toch aankomen. Tus-
sen de regels door klinkt de kritiek op
dit volk van God dat maar zo wat aan-
rommelt. Een koning is nodig die lei-
ding kan even, iemand die voorgaat
en voorleeft.
Alleen in de navolging kunnen wij die-
naren van God zijn.

De Cantory
Vanaf vrijdag 22 augustus oefent de
Cantorij weer elke week in de Voorde.
Alle leden worden weer verwacht en
ook nieuwe deelnemers zijn van harte
welkom! Er zijn nog steeds onbeken-
de psalmen en gezangen in het Lied-
boek voor de kerken en de cantorij wil
graag behulpzaam zijn bij het aanle-
ren daarvan.

GEBOREN: Geen.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: A.T.M. Overbeek en J.
Weevers; G.W. Esselink en J.H. Twil-
haar.
OVERLEDEN: A. J. Camperman,
oud 85 jaar.

Andere sport- en spelvormen dan hierboven aangegeven zijn mogelijk.

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 24 augustus 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

KAPEL DE W1LDENBORCH
Zondag 24 augustus 10.00 uur ds. H. Wes-
terink

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 24 augustus 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra H.A.; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra H.A.

WEEKENDDIENST HUISARTS
23 en 24 augustus dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 23 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
23-24 augustus P. Scheepmaker, Ruurlo.
Tel. 05735-2513.
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
uur.

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP'
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. 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 IC Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

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.



BREDEVELD NU IN VORDEN

BREDEVE D
;';:/'-v.----w-v.•;

Vanaf donderdag 21 augustus start de fa. Bredeveld met een Radio en

TV speciaalzaak in Vorden. U kunt tussen 16.00 en 21.00 uur een kijkje

komen nemen aan de Dorpsstraat 8.

Vrijdag 22 augustus om 9.00 uur starten wij met onze

speciale openingsaanbiedingen

OPENINGSAANBIEDING!

Stereo Compact System
St-38 ITT

— 50 Watt muziekvermogen
— 5 bands equalizer
- Tuner 3 banden FM - MG en LG
- Dolby B cassettedeck
- Dubbel deck (kopiëren)
- Platenspeler half automatisch

Inclusief 2-weg boxen 898,-

OPENINGSAANBIEDING!

lij aankoop van een
nieuwe kleurentelevisie,
een

Portable radio

KAIIII

OPENINGSAANBIEDING!

A MITSUBISHI
ELECTRIC

Mitsubishi VHS videorecorder
H S-318

— 4 programma's in 14 dagen
—16 kanalen
- O.T.R. toets
- Infrarode afstandsbediening

nu voor slechts 1298,-
NAAR EEN FINLUX
KLEURENTELEVISIE
BLIJFJE KIJKEN.OOK
ALS HIJ UITSTAAT.
Een staaltje van technologische pertektie
en schitterende vormgeving, de nieuwe
kleuren TV's van Finkix. Finse topklasse,
die zyn ti|d ver vooruit is. Met een oog-
en oorstrelende beeld- en geluidkwaliteit.
En voorzien van alle funkties en mogelijk-
heden die nu én m de toekomst van
belang zi|n. En met een heel bijzondere
vormgeving waaraan Finse topontwerpers
al hun talenten hebben besteed.
Omdat Fmlux vindt dat zijn kleuren TV's
alti|d gezien mogen worden.

Afgebeeld, type 1202, 66 cm. stereo, leleieksi
aisiandbedienmg Leverbaai 6 lypes incl. iele
leksi vanaf f 1899. Alle types 2 jaar garantie

HELDER ALS FINLAND.

WK ECHT WAT GOEDS ZOEKT
KOMT VANZELF OP ELECTROLUX

OPENINGSAANBIEDING!

Kom bij ons vrijblijvend de laatste
modellen bekijken. En door ons
laten demonstreren!

3 JAAR GARANTIE

Maxell audio cassettes

U R 60 3 voor
ÜR90 2 voor
XL II 90 Chromdioxide
per stuk

3 stuks voor

10 stuks voor

8,95
8,95

7,95
19,95
60,-

VERDER LEVEREN WIJ ANDERETOPMERKEN ZOALS:

A
MITSUBISHI
ELECTRIC

maxell®

FINLUX
Electrolux

LTT
KI NWOOD

MI FI STEinro

Exclusief
bij ons in de zaak.

't ItuiiMi \\ooid iiipn'fi kiic

Stereo Auto radio's
o.a. met anti diefstal slede

RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVELD
Zutphen Vorden

Weg naar Laren 56 Dorpsstraat 8
Telefoon 05750-13813 Telefoon 05752-1000



Langs deze weg wil ik allen die
mij tijdens mijn verblijf in deSt.
Maartenkliniek in Nijmegen
met telefoontjes, kaarten, brie-
ven, boeken en bloemen etc.
hebben verrast, heel hartelijk
danken.
Ik was erg blij met al die reac-
ties, vooral van oude (Dorps-
straat) en nieuwe (Vaarwerk)
buren, leden van de oude
V.Z.V.' 54, kortom alle mensen
die mij niet vergeten zijn.
Evenals bij mijn thuiskomst het
waste gek, allen heel, heel har-
telijk bedankt.

Alie Kistemaker

Hierbij dank ik al degenen die
mijn 80ste verjaardag tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt, in welke vorm dan ook.

A. Nijenhuis-
Zweverink

't H oogevonder
Wildenborchseweg 34
7251 KJ Vorden

Weggevlogen per 17-8-'86
groene amazone papagaai.
Inl. gaarne B. Vlogman, Brin-
kerhof 81. Tel. 05752-3215.

In september start opnieuw de

gymnastiek voor
moeder met peuter
Nieuwe leden kunnen zich op-
geven bij:
Mevr. J.Th. Wullink, Almense-
wegl, tel. 2281.

Caravan en botenstalling
Tel. 1671.

Leerling M.D.S. vraagt meerij-
ders trajekt Hengelo Gld.-
Apeldoorn.
Tel. na 18.00 uur 05753-7271.

Te koop: houten kano en jon-
ge konijnen.
Michiel en Frank Vaneker, Zut-
phenseweg 62. Tel. 2432.

Te koop: 85 are kuil- of maai
gras.
Briefjes inleveren voor zater-
dag 17.00 uur bij J.B. Lense-
link, Schuttestraat 20, Vorden.

Waterbronnen boren
zonder wateroverlast.
Tuinarchitectuur
HENK VAN LANGEN
Dinxperlo.
Tel. 08355-1177

Gevraagd 'met spoed: oppas
voor ons zoontje (4 jaar) voor 2
tot 2,5 dag per week.
Mevr. Honig, tel. 2101.

Wie kan ons in Vorden of direc-
te omgeving een gezin, 5 pers.,
voor plm. 1 jaar aan woon-
ruimte helpen. Spoed.
Brieven onder nr. 21-1 Bureau
Contact.

BLOEMSCHIKKEN
De cursus op woensdagavond
is bijna vol. Er zal nu ook op de
vrijdagavond een cursus zijn.
Aanvang 12 september. Kosten
f30,- voor 5 lessen.
We gebruiken hoofdzakelijk
tuin-, bos- en bermmaterialen.
Voor liefhebbers van droog-
bloemen begint op 8 oktober
een cursus bestaande uit 4 les-
sen.
Voor nadere inlichtingen:
Willemien Steenblik-Rietman,
Dennendijk 13, Warnsveld.
Tel. 05752-2810.

Weggelopen: grijs met rood en
wit gevlekte poes.
Inl. Klein Geltink, P. v. Vollen-
hovelaan 14, tel. 1229.

MOEZELVAKANTIE

Te huur: volledig huishoudelijk
ingerichte CARAVANS met
grote voortent. Op Camping
Pommern a.d. Mosel in het
prachtige Moezeldal in Duits-
land, 8 km. van Cochem.
Voor het nazeizoen sterk gere-
duceerde prijzen.
FAM. LOVINK,
Thorbeckestraat 22,
7021 AZZELHEM
Te. 08342-1548

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Toni van der Logt

en
Joke Wullink

willen elkaar het 'ja-woord'geven op vrijdag
29 augustus 1986 om 11.00 uur in het ge-
meentehuis 'Kasteel Vorden'.

Huwelijksinzegening om 13.30 uur in de St.
Antonius van Paduakerk te Kranenburg door
pastoor van Zeelst.

Receptie van 15.00 uur tot 16.30 uur in Bode-
ga "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34, Vorden.

Berend van Hackfortweg 26
Berend van Hackfortweg 41

Toekomstig adres per 15 september:
Het Heyink 5, 7251 VC Vorden

Op vrijdag 29 augustus a. s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

T. Leunk

J.G. Leunk-Zweverink

Receptie van 20.00 tot 22.00 uur in zaal
Schoenaker op de Kranenburg te Vorden. .

Galgengoorweg 15a
7241RVLochem

'-̂

Geldig t/m 23 aug.

GOMA b.v. Hengelo Gld.

zoekt wegens toegenomen werkzaamheden enige
goed gemotiveerde

PRODUKTIEMEDEWERKERS

met LTS metaalopleiding en de leeftijd variërend van
20-30 jaar, die tevens in het bezit zijn van een las-
diploma of ervaring hierin hebben opgedaan.

De kandidaten moeten wel bereid zijn eventueel in
ploegendienst te werken.

Heb je belangstelling?
Neem dan contact op met:

GOM A B.V.
Ruurloseweg 80a, 7255 MA Hengelo Gld.
Tel. 05753-2710.
Vragen naar de heer A. Teunissen.

Deze week /hebben wij
een extra voordeel bij onze
leverancier van het Limou-
sine rundvlees en willen U
daarvan mee laten profite-
ren.

Malse baklapjes
(plm. half uur bakken)
500 gram

9,48

ïensegoü/ash
hefrl'ik bij nist

Of9ebakken

tooappe/s
7 °° 9ram
165

Uit eigen worslmakerij

Snijworst
150 gr. 1,30

Leverworst
half p aan stuk 1,98

boekhouden- m.b.a.
Vraagt inlichtingen en ook voor

TEKSTVERW/COMPOTEROPL/ENGELS enz.

GULDEN £9 LOON
Keppelseweg 14-16
B'chem 08340-23708

F.D.O. en N.B.D. dansschool

HOUTMAN
federatie Danskrami Organisaties

Vervolg de inschrijving van de danslessen alle soorten
cursussen en alle soorten dansen.
Inschrijving op 26 augustus van 19.30 tot 21.00 uur in
café rest. 't Wapen van 't Medler, Vorden.
Vorden in 't Dorpscentrum 23 en 30 augustus van
1 8.30 tot 20.00 uur.
Clubs voor verl. en gehuwden of vormt u zelf een leuk
klubje.

Maandag 25 augustus zijn wij de
gehele dag

GESLOTEN

WULLINK - VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 05752-1342

4e Ned. Old-timers/Classic-cars Veiling
te Haarlem, Kennemer Sporthal (W. Randweg)

KIJKDAGEN:
zaterdag 23 aug. 10.00-21.00 uur
zondag 24 aug. 10.00-21.00 uur
maandag 25 aug. 10.00-17.00 uur
VEILING:
maandag 25 aug., aanvang 20.00 uur

Veilinghuys De Castanghe
L.Th.H.W. Fris, erkend veilingmeester
Tel. 05730-1895

Geveild worden ca. 100 automobielen, o.a. Bugatti, Rolls Royce, Graham Paige, Daimlers.
Zondagmiddag: Live Rock & Rollband, dansshow en Charleston (danseressen)
Veiling geschiedt t.o.v. gerechtsdeurwaarder F.G.J. van Deursen.

Aantrekkelijke agrarische vliegreis
maandag 29 september t/m maandag 6 oktober

8 dagen Mallorca voor slechts 985,-

^^0^^^^ "̂"*%

f̂ S

^^
GARANTIEFONDS
REISGELDEN

Toeslag éénp. kamer f 60,-.
BIJ DEZE REIS ZIJN INBEGREPEN:
- Vliegen per modern verkeersvliegtuig lijndienst Iberia, van Schiphol naar palma de Mal-
lorca en terug.
- Tijdens de vliegreis, maaltijden aan boord en alle vliegcomfort.
— Gunstige vliegtijden overdag
— Alle luchtvaartbelastingen
— Busvervoer Vliegveld-Hotel-Vliegveld op Mallorca.
— Logeren (8 dagen / 7 nachten) in het uitstekende Hotel Lancaster (zie hierna volgende
beschrijving) te las Maravillas( El Arenal) aan de beroemde Zuidbaai van Mallorca.
— Volpension: logies, uitgebreid Europees ontbijt en twee zeer goed verzorgde warme
maaltijden per dag.
— Welkomst-party met Sangria-wijn in het hotel.
— Een Dag-excursie naar het indrukwekkende agrarische proefgebied van Sa Vall aan de
zuid-oostkust van Mallorca, met bezoek aan de tuinen van Sa Vall en één van de grootste
cactusparken ter wereld. De warme lunch wordt gebruikt op de kloosterberg van San Sal-
vador, vanwaar er een prachtig uitzicht is over oostelijk Mallorca met de historische f lorden
en baaien.
— Een Dag-Excursie naar het interessante en zeer uitgebreide agrarische gebied van La
Puebla aan de Noordbaai van Alcudia. In La Puebla wordt, na een bezoek aan de Coöperatie
(vooral vroege aardappelen), de originele plaatselijke warme boerenlunch gebruikt (Arroz
de Pobla). Bezoek aan een sinaasappel-bongerd en aan het zeer volledige landbouwmu-
seum in Muro.
— Een Halve Dagtocht „om de zuidwest", één van de mooiste kustroutes (Cornissas) van
Europa, o. a. langs de terrassen-laddbouw aan de Westkust.
— Een Halve Dagtocht naar de boerenmarkt van Sinenu in het afwisselende binnenland.
Naast alles wat er wordt verhandeld, ook nog vee... Tevens een bezoek aan het hooggele-
gen klooster van Randa, voor een pauze en een schitterend uitzicht over de omliggende
druiven (wijn)-plantages en de Zuidbaai met in de verte de hoofdstad Palma.
— Volledige reisbegeleiding door Mallorca-kenner: H. Heuvelink.

Informatie en boeking (ook telefonisch)

FRANS MOORS REIZEN
Hoofdkantoor - Postbus 10 - 7038 ZG Zeddam - tel. 08344-1 751.
Na 1 8.00 uur 05750-2901 O

Duutl het soms weken

op je rekening staat?

Dé bankrekening voor 16-26 jarigen:
het Kombi-Pakket

Als je geld te goi i i
dat snel op je bankrek'
Zodat je er ook meteer,'
beschikken. Bij de bank met de S
worden zulke zaken m een paar
dagen geregeld. Zodat i
het bericht van bijschrijving in de

us l u;bt. En geen weken op je

i • i ; zo'n handige
Kombi-Rekening. Je zakgeld < > l in

komen wordt er op gestort. Geld
opnemen gaat makkelijk. En wat

i t nodig hebt spaar je.-En zo-
als we al zeiden: de bank met de S
houdt van tempo. Als jij dat óók
doet zien we elkaar dus morgen
aan de balie.

De bank met de S houdt van tempo.
Dus wordt je geld supersnel overgeboekt.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

RAYONTWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 -Hogeland: Hogelandsingel 113-Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Penstraat 56-
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdmksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v Otterloostraat 25 ÖLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTEN VOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decanijeweg 3.



De snelste manier om te leren dansen
/s door nu in te schrijven bij:

^Dansschool Vee/er/
In LOCHEM op
VRIJDAG 22 augustus
van 17.00-19.00 uur
ZONDAG 24 augustus
van 17.00-19.00 uur

Of in een van de andere
plaatsen waar wij lesgeven:

LAREN
maandag 18 augustus van
18.15-19.30 uur in zaal
STEGEMAN

NEEDE
maandag 18 augustus van
20.00-21.15 uur in zaal
MEYERS

LEUVENHEIM
dinsdag 19 augustus van
18.30-19.45 uur in
't BUURTHUIS

GEESTEREN
woensdag 20 augustus van
17.00-18.00 uur in zaal BAAN

BORCULO
woensdag 20 augustus van
18.30-19.45 uur in zaal
PETERS

RUURLO
donderdag 21 augustus van
18.15-19.45 uur in de LUIFEL

VORDEN
zaterdag 23 augustus van
18.00-20.00 uur in het
DORPSCENTRUM

TEVENS DAGELIJKS
INSCHRIJVING
MOGELIJK
PER TELEFOON NA
16.00 UUR.

INSCHRIJFGELD F 10,-
PER PERSOON

Voor de clubs voor paren
en gehuwden kunt u zich
telefonisch opgeven.

*Dansschool Veder/
Tramstraat 37 7241 CH Lochcm tel. 05730-1836

Auto- of motorrijles?
Theorieopl. (vanaf 16 jaar)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

De Oranjecommissie Medler-
tol organiseert op zaterdag 23
augustus 1986 een oriënte-
ringsrit per fiets.
Start tussen 19 en 20 uur bij Ca-
fé Eykelkamp.

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.

* Staalkor.strukties

* S i er s meed werk

* Koperen Zonnewijzers

* Rozenpoorten

* RoOkkappen (Staal of roestvrijstaal)

* Gietijzeren onderdelen lassen
* Stalen kappen
* Handsnteedwerk (in ouderwets smidsvuur)

SMEDERIJ

H.W. OLD t̂lHAVE
SPIEKERWEG 6 - 7251 RA VORDEN - TEL. 05752-1428

Wilt U een ijzeren hekwerk rond uw huis ̂ bedrijf, of een be-
staand hekwerk laten opknappen. Wij gifcn gaarne vrijblij-
vend prijsopgaaf. Of breng een bezoek aan ons bedrijf en onze
showroom.

OTTEN DURFT
NIET GOED
TE KIJKEN

Hij kan zijn eigen ogen bijna niet geloven!

Zulke lage prijzen! En voor zo'n topkwaliteit

meubels! Meubels in vele soorten en modellen.
Ruime keus in bekleding: leer, lamoes, wollen

mohair, draion, of het nieuwste: skintex.

Kom kijken en kies maar uit, er is vast

en zeker een meubel naar uw smaak.

Ook u zult uw ogen nauwelijks kunnen

geloven. Wat te denken van dat prachtige

bankstel 3,1,1, dat bij OTTEN maar f 1365,00

kost, zonder inruil.

bankstel 1365,-

Of neem nu zo'n prachtige eiken kast,

blank of in kleur gespoten, van f 1190,00.

OTTEN geeft f 300,00 inruil voor uw oude kast,

dus OTTEN-prijs f890,00.

eiken kast 89O,--

U ziet dat het de moeite waard is om

een kijkje te nemen in de verkoophal.

De verkoophal is bij de fabriek.
Openingstijden: maandags t/m vrijdags van 9.00 -18.00 uu?

Vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle GId.

Meubelfabriek Otten b.v.

L

't Isgewoon lekker zo'n
Rollade van uw slager.
Lekker gekruid en mooi
mager. Voor u op maat
gemaakt.

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

BJefstuk ongewoon lekker 250 gr 6,25

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

Varkens Rollade mager 1 kiio
Varkens of runder Lever
om te bakken of te koken, 250 gr.

Roomschnitzels
5 halen 4 betalen

12,90

ELKE WEEK VOORDEEL

UIT EIGEN

WORSTMAKERU

Zure Zult
100 gram 0,79

Gebraden
runder rollade
100 gram 1,95

MARKT
AANBIEDING

Bami of Nasi

Maandag - dinsdag

Fijne verse worst 1 k,io 6,95
Grove verse worst 1 uio 9,90
Runder verse worst 1 uio 11,50

Speklappen
1 kilo

7.25

WOENSDAG

GEHAKTDAG

1 kilo

5,95

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

Rundergehakt
1 kiio 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,95

SPECIALITEIT EXTRA AANBIEDING MA. Dl, WO.

Runder Rolletjes
5 halen 4 betalen

Hamburgers
5 halen 4 betalen

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
LievevrouwestraatJ2-14, Zutphen.

Telefoon 057 50-^31

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.

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

witte 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.

't Pantoffeltje, zeker ook na de uitbreiding sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Noteert u even:
Zondag 28 september

unieke grote bruidsshow

bod

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

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

VOOR F930 WORDT
JE KLEINE ELVIS EEN

10TE POPSTER!

MINIPOSTER VAN UW EIGEN NEGATIEF OF DIA.
Van je kinderen kun je nooit genoeg foto's (of dia's) maken.
Ze zijn groot voordat je het weet. Maar u heeft natuurlijk
ook talloze foto's van andere onderwerpen gemaakt, die
bijzonder geslaagd en dierbaar zijn. Foto's waar u iets bij-
zonders mee wilt doen. vergroten bijvoorbeeld, op Mini-
poster-formaat (30x30 of 30x40 cm. afhankelijk van nega-
tief of dia). Om in te lijsten en aan de muur te hangen. Of, om
kado te doen aan de Grote verwenners, Opa en Oma... voor
nog geen tientje (van dia f 2,- extra) maakt Presto Print er
een prachtige Miniposter van. Tot 30
september 1986: Miniposter 30x30
of 30x40 cm. van negatief f9,90 en
van dia f 11,90. Dus kom snel met uw
negatief of dia naar ons toe. fréstomnt
•(van dia f 2,-extra) Ongelooflijk goed in kleur

FOTO

Kerkstraat 1 - Vorden - Tel. 05752-1313

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
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Bezwaren tegen uittreding
Stichting Nazorgdienst Zutphen
Donderdagavond boog de commissie voor beroep en bezwaarschriften te Vorden zich over het bezwaar-
schrift van de Stichting Nazorgdienst Zutphen tegen het raadsbesluit van de gemeenteraad van Vorden
om uit de Stichting te treden. De provincie Gelderland heeft besloten de tekorten die verband houden met
de volledige ambtenarenstatus van de werknemers en voormalige werknemers van de Stichting aan te
merken als subsidiabele kosten, hoewel de provincie op formele gronden de verplichtingen zelf niet over-
neemt.

Rien Mulderije
Deldense schutterskoningin
Rien M u l de rij e mag zich van nu af aan schutterskoningin van Delden noemen. Zij wist met het vogel-
schieten tijdens de Deldense buurtfeesten de romp van de vogel eraf te schieten zodat zy eenjaar lang de
vorstelijke titel mag dragen. De troostprijzen van het vogelschieten gingen naar B. Tiessink (recht vleu-
gel); J. Hummelink (linkervleugel); M. Vruggink (kop); A. Groot Roessink (staart).

De gemeente Vorden stelt dat daar-
door de relatie met de Nazorgdienst
overbodig is geworden en daardoor
beëindigd kan worden.
De direkteur van de Stichting de heer
de Gooyer en de voorzitter de heer
Buddingh hielden een warm betoog
teneinde te bereiken dat Vorden niet
zal uittreden.
'Wanneer teveel gemeenten uittreden
betekent dit dat de Stichting stuurloos
wordt en dat daardoor de belangen

van de werknemers in het geding ko-
men', zo sprak de heer Buddingh. De
heer Buddingh zag reeds een heime-
lijke liquidatie van de Stichting in het
verschiet. Nu er volgens beide heren
zicht op is dat de regeling na 1990 ge-
handhaafd zal blijven is het wenselijk
dat de gemeentes niet uittreden.
'Het bestuurlijke draagvlak moet ge-
waarborgd blijven'.
Burg. Vunderlnk zei dat het nooit de
bedoeling van de raad is geweest, dat

het personeel van de Stichting in 'ge-
vaar' wordt gebracht. Ook wentelen
we niets af op andere gemeentes. De
volledige verantwoordelijkheid be-
rust bij de provincie', aldus Vunde-
rink. Hij kon zich voorstellen dat de
raad niet een duidelijk beeld over de
gehele gang van zaken heeft gegeven.
'Heroverweging lijkt me goed, maar
eerst goed overleg met provincie en
Nazorgdienst', aldus Vunderink.

Taak van Commissie voor beroep en bezwaarschriften niet te benijden

Afgelopen weken 90 beroepschriften behandeld
Donderdagavond is aan een reeks van vier hoorzittingen van de commissie voor beroep- en bezwaarschrif-
ten in Vorden een eind gekomen. Zittingen die nodig waren om in totaal 90 bezwaarschriften te behande-
len die tegen de beslissing van het college zijn ingediend tot plaatsing van panden op de gemeentehjke mo-
numentenhjst.
Ook deze avond weer een aantal eigenaars die twijfelen aan de deskundigheid van de monumentencom-
missie. Gepleit werd voor vrijwillige plaatsing.

De uitslagen van de volksspelen lui-
den als volgt:

Vogelgooien: (na loting) Mariet Bur-
kink (romp); Mevr. Hummelink
(rechtervleugel); Henny Hummelink
(linkervleugel); Ria Walgemoet (kop)
en Frida Pelgrum (staart).

Kegelen: l.FrankBloemendaal,2en3
Gerrit Wolters.

Dogcar: 1. Ineke Zweverink, 2. Henny
Hamer, 3. Frida Pelgrum.

Korfbalgooien: 1. Willem Oldenhave,
2. Henk Broekgaren, 3. Mariet Bur-
kink.

Schieten vrge baan: 1. Frans Humme-
link, 2. G. Rossel, 3. G. Rossel.

Schieten vaste baan: 1. R. Pelgrum, 2.
B. Rossel, 3. D. Besselink.

Stoelendans: Poedelprijs: Suzanne
Regelink. 1. Ina Broekgaren, 2. Mevr.
Nellie Besselink.

Doperwtjesrace: 1. Suzanne Regelink,
2. Mariska Wormgoor, 3. Elke Olden-
have.

Zakslaan: 1. Frank Bloemendaal, 2.
Harry Eggink, 3. Harda Groot Roes-
sink.

Gewichtraden: 1. Edwin Oostendorp
(3.350 kg; het juiste gewicht was 3.387
kg.).

De Deldense buurtbewoners hebben
ook nog twee avonden kunnen genie-
ten van het blijspel 'Bokkesprongen'.
Dit toneelstuk werd opgevoerd door
mede-buurtbewoners.

Regisseur Henk Rouwenhorst had de
volgende acteurs onder zijn hoede:
Henk Broekgaarden, Wilma Rossel,
Wim Bannink, Frieda Pelgrum, Rinus
Pelgrum, Absie Gotink, Elsbeth Re-
gelink, Gerard SchefTer en Ina Broek-
gaarden. Gerrit Rossel was de souf-
fleur.

'Bij mij werden er foto's gemaakt en
werd er bij gezegd dit worden foto's
voor een leefbaar Vorden. Over een
monumentenlijst werd niet gerept. Ik
had dan ook beslist geen toestem-
ming gegeven', zo sprak mevrouw
Wolters over haar pand aan de Vor-
sterweg 1. Zij noemde de werkwijze
van de monumentencommissie 'in-
breuk op de privacy'.
Mevrouw Wolters overhandigde de
heer Mollema (voorzitter van de com-
missie voor beroep en bezwaarschrif-
ten) een aantal foto's van haar huis uit
het jaar 1972 waaruit volgens haar dui-
delijk blijkt dat er geen sprake is van
een monument maar van een boerde-
rij die gewoon in oude stijl is opge-
bouwd. 'Wij hebben gebouwd wat wij
mooi vonden. Ik begrijp dus niet dat
wij nu plotseling op de lijst staan', al-
dus Mevr. Wolters. Burgemeester
Vunderink bestreed met klem dat de
monumentencommissie opdracht is
gegeven om 'stiekum' foto's te ma-

ken. 'Kennelijk zijn er hier en daar wat
communicatiestoornissen opgetre-
den', aldus de heer Vunderink.

Subsidies
De heer Bloemendaal die het woord
voerde namens de familie Smaltegoor
aan de Almenseweg 62 informeerde
bij burgemeester Vunderink hoe lang
de provincie de gemeentelijke subsi-
dies blijft verdubbelen? 'Vorig jaar
werd er drie ton betaald en nu zitten
ze al aan een miljoen', zo zei Bloe-
mendaal. Burgemeester Vunderink
kon deze vraag uiteraard niet exakt
beantwoorden maar zei wel dat wan-
neer dit zo doorgaat de provinciale
subsidies in de toekomst wellicht min-
der zullen worden. 'In dat geval zullen
wij de gehele.zaak moeten heroverwe-
gen. In elk geval is de subsidie voor
1986 nog niet op', zo stelde burgemee-
ster Vunderink de heer Bloemendaal
'voorlopig' gerust.

Liefde voor het pand
De heer H. Tjoonk hield een zeer
emotioneel betoog over zijn boerderij
aan de Schimmeldijk. 'In dit pand
waarin ik geboren ben wil ik rustig
mijn oude dag kunnen doorbrengen.
Maar dan |ttet er van het huis een
dwarshuis Uraen gemaakt. Nog on-
langs heb ik 15.000 gulden betaald
voor het rieten dak. Waarom mijn huis
op de lijst? In Vorden zijn wel panden
te vinden die niet op de lijst staan
maar er w^fep horen. Alles'wat ze
met een foiWe pakken hebben kun-
nen krijgen, hebben ze op de lijst
gezet', aldus Tjoonk die eveneens ern-
stig twijfelde aan de deskundigheid
van de monumentencommissie.
De commissie voor beroep en be-
zwaarschriften zal nog deze maand
advies uitbrengen. Gezien de 90 bin-
nengekomen bezwaarschriften en de
aard daarvan, is de taak van de com-
missie niet te benijden. In oktober zal
de raad van Vorden uitspraak doen.

E,IR ZIJN nog steeds mensen die bij het woord gondelvaart het eerst aan
Venetië denken, waar gondeliers de verliefde paartjes door de kanalen va-
ren. Terwijl er in Nederland toch op diverse plaatsen een heel ander soort
gondelvaart bestaat: grote drijvende kunstwerken, verlicht door duizen-
den lampjes. Deze gondels in het schemerdonker bieden het massaal toe-
gestroomde publiek telkens weer een sprookjesachtig en feeëriek
schouwspel. Want net als in Venetië komt ook hier het publiek voor de
romantiek die om dit hele gebeuren hangt. Een der oudste en meest ver-
maarde gondelvaarten is ongetwijfeld die van Bredevoort. Vóór de oor-
log bouwde men er al gondels en dit jaar is het al weer voor de achttiende
keer na de oorlog dat men de gondels van de stapel laat lopen. Door deze
lange traditie is het vakmanschap gestegen. Nergens ziet men zoveel dui-
zenden fietslampjes in de kunstwerken en ook nergens heeft men zoveel
nieuwe ideeën en technische hoogstandjes in de gondels verwerkt. Behalve
voor de kwalitatief uitstekende gondels komt het publiek ook naar Brede-
voort voor de unieke entourage: de gondelvaarten worden namelijk ge-
houden op de Grote Gracht, die omzoomd is door hoog geboomte. Het
stadje zelf is eeuwenoud en staat vol kleine pittoreske huisjes en twee
prachtige marktpleintjes. U moet echt na de gondelvaart dit stadje eens
doorwandelen. Men ontvangt U graag, bv. in het prachtig gerestaureerde
"Boerderi'jke" of in de in werking zijnde molen genaamd "De Prins van
Oranje". Daarnaast hebben veel inwoners hun tuinen verlicht. Maakt U
eens rustig een wandeling door de woonbuurten. U blijft U verbazen.

D'E GONDEL VAARTEN in Bredevoort worden gehouden op vrijdag
29 en zaterdag 30 augustus en op vrijdag 5 en zaterdag 6 september. De
avonden beginnen steeds om 8 uur, maar het is verstandig om ruim op tijd
aanwezig te zijn. Elke avond treedt er een muziekkorps uit de omgeving
op. Een hoogtepunt zal ongetwijfeld ook het waterorgel zijn. Verder ziet
U een fakkeltrein over het water gaan en na de gondelvaart is er het gran-
dioze vuurwerk (er zijn mensen die daarvoor speciaal naar Bredevoort ko-
men!). Er is een grote tribune gebouwd met duizenden zitplaatsen maar
daarnaast zijn er ook voldoende staanplaatsen. De prijzen zijn zo laag
mogelijk gehouden, om een betaalbaar avondje uit voor het hele gezin
mogelijk te laten zijn: kinderen tot 12 jaar betalen slechts ƒ 2,50 en oude-
ren ƒ 8,-. Tribuneplaatsen kosten ƒ 2,— extra. Er is voldoende parkeer-
ruimte voor de auto. Het parkeren is trouwens gratis. Komt U ook eens
naar Bredevoort. Vele duizenden uit geheel Nederland gingen U voor. En
ook onze oosterburen weten steeds beter de weg naar dit "Venetië" van
de Achterhoek"... Kom en overtuig U zelf.

Engelse bazaar op
landgoed Weldam

Deelnemers aan het toneelstuk: voorste rij v.1.n.r.: Ina Eskes (grime), Absie Gotink, Elsbeth Regelink, Wilma Rossel, Frida Pelgrum.
Achterste rij v.l.n.r.: Henk Rouwenhorst (10Jaar regisseur), Gerrit Rossel (souffleur), Henk Broekgaarden, Wim Bannink (tevens voorzitter),
Rinus Pelgrum, Gerard Schejfer, Ina Regelink (grime), Ina Broekgaarden.

Ratti oefent
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de S.V Ratti heeft afgelopen
zaterdag een oefenwedstrijd gespeeld
tegen Boswinkel uit Enschede.
De Kranenburgers kregen in de voor-
bereiding op de competitie een gede-
gen tegenstander. Bij vlagen werd er
zeker behoorlijk voetbal geleverd.
In de eerste helft kwamen de Ensche-
deërs op een 1-0 voorsprong. Ratti
echter, kwam aanvankelijk niet tot
scoren, maar kreëerde toch enkele
goede kansen. Martin Dijkman was
dichtbij een doelpunt via een schot
vanaf de 16-meter lijn. Na de rust kre-
gen beide ploegen de ruimte. Een be-
ter Ratti kon de verdiende gelijkma-
ker niet produceren. Integendeel, de
gasten kwamen op 2-0 voorsprong via
een goede solo door de Ratti-defensie.
Even later bracht Jan Willem de Hart
de aansluittreffer op zijn naam. De ge-
lijkmaker lag op de voet van Henk
Bulten en Piet Immink, maar heiaas
liet Ratti-doelman Herbert Rutgers
een afstandschot door de handen
doorglippen. Het bleef 3-1.
Vanavond speelt Ratti tegen Socci
voor de beker te Wichmond.

Jeugd wielrennen
Zondag 10 augustus werd een wed-
strijd verreden die georganiseerd was
door E.T.P. Zutphen. Er werd zeer
hard gereden door de jeugd van Over-
ijssel en Gelderland.
Uitslagen 9 jaar: Alexander van
Amersfoort 7e plaats; 10 jaar: Marjan
De Greef 4e plaats; Karin Homrig-
hausen 8e plaats. 11 jaar: Michel v.d.
Aar 5e plaats; Edwin Maalderink 7e
plaats. 12jaarSifra Waarlo 16e plaats;
Maureen Homrighausen 17e plaats.

Op 6-september a.s. houdt de Angli-
kaanse Kerk Twente weer haar jaar-
lijkse Bazaar. Deze wordt gehouden
op het Landgoed Weldam, dat gele-
gen is links van de weg, gaande van
Goor naar Diepenheim. De Bazaar
wordt 's middags geopend voor het
publiek.
De opbrengst is grotendeels bestemd
voor het zendingswerk op het eiland
Madagascar, waar bisschop Keith
Benzies zeer dankbaar is voor alles
wat hij ontvangt. Dit geld stelt hem in
staat mensen, die vaak aan alles ge-
brek hebben en van de noodzakelijke
medische hulp verstoken zijn, de hel-
pende hand te bieden. Operaties en
medische voorzieningen zijn op deze
manier reeds in enige gevallen moge-
lijk geworden.
U kunt ons allen helpen door deze ba-
zaar te bezoeken en er uw inkopen te
doen. Er zal zeker iets van uw gading
bij zijn. Zoals ieder jaar /.uilen er weer
heerlijke cakes en jams verkocht wor-
den. Voorts worden er gebreide goe-
deren, handwerken, Kerstkaarten,
boeken en pottebakkerartikelen aan-
geboden. Ook aan de kinderen is ge-
dacht, want voor hen worden spelen
georganiseerd. U kunt ook een wan-
deling maken, onder deskundige lei-
ding, door de schitterende aangelegde
tuinen rond het kasteel.
De typisch Engelse hobby 'brass-rub-
bing' zal ook gedemonstreerd worden
en u kunt ook zelf op dit gebied iets
maken. Wie dorst heeft kan koffie,
thee of vruchtensap, met eigen gebak-
ken cakes, ter plaatse nuttigen.
Het geheel zal worden opgeluisterd
door de 'Concord Pipe Band', die
Schotse muziek ten gehore zal bren-
gen.



Reuze zonnebloem

Bü de familie Waarle, Stationsweg staat een zonnebloem met maar liefst veertig a vijftig vertakkingen.
Wel een uniek exemplaar te noemen!

NATIONALE
ZWEM

Veel sport, spel en
spektakel tijdens
12e zwemvierdaagse
Het grootste recreatiesportfestyn in Nederland, de Na-
tionale Zwemvierdaagse, zal ook in Vorden niet onopge-
merkt voorbijgaan. Volgende week dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag kan er gezwommen worden op de
afstanden 250 of 500 meter. Daarnaast staan er nog an-
dere sportieve en recreatieve evenementen op stapel die
een bezoek aan het zwembad 'In de Dennen' de moeite
meer dan waard maken. Op de eerste dag van de zwemvierdaagse, dinsdagTó augustus, zal de Vordense
brandweer tijdens een waar waterfestijn haar spuitkunsten vertonen.

Op woensdagmiddag 27 augustus
staat er een spelmiddag voor de jeugd
op het programma, waarvoor leuke
prijsjes beschikbaar worden gesteld.
De deelname is gratis. Eveneens voor
de jeugd is de mogelijkheid op het
zwembadterrein op een markt spulle-
tjes te ruilen of te verkopen. Opgave
vooraf bij het zwembad.

Wie wint de
'In de Dennen' wisselbeker
Op woensdag- en donderdagavond
kan de Vordense jeugd zich in de strijd
werpen om de 'In de Dennen bokalen'
van de rekordjacht. Elke avond wor-
den vier van de acht onderdelen van
de rekordjacht gespeeld. Dan zal blij-
ken wie de opvolger wordt van Riek
Groot Roessink, de winnaar van de 'In
de Dennen wissel-beker'. Om in aan-
merking te komen voor deze wissel-
beker dient men na de acht rekord-
jachten het meeste aantal punten te
hebben vergaard.

Ook voorde afzonderlijke rekordjach-
ten, zoals het onderwaterzitten, het
sjoffelen zonder stokken, het hoepel-
zwemmen en het 'mannetje-met-de-
pop-aankleden-onder-water' zijn be-

kers te verdienen. De winnaars zullen
donderdagavond na afloop bekend
worden gemaakt.

Motorsport en
'Moonlightswimming'
Vrijdagavond 29 augustus zullen 'e-
den van de VAMC De Graafschapr, -
ders op de zon- en speelweide behen-
digheidsproeven uitvoeren. Ook zal er
een trial verreden worden. Inzet is
ook dan een 'In de Dennen bokaal'.
Op vrijdagavond vinden ook de uitrei-
kingen van de prijzen van de rekord-
jachten en de motorsport plaats. Te-
vensworden de zwemvierdaagse-me-
dailles en swimmjogging-medailles
uitgereikt en worden de superswimm-
joggers van In de Dennen bekend ge-
maakt.
De Zwemvierdaagse wordt feestelijk
besloten met het zogenaamde Moon-
lightswimming. Tot laat in de avond
kan er dan in het extra verwarmde bad
gezwommen worden. Het zwembad
zal bovendien kleurrijk worden ver-
licht door de technische commissie
van de carnavalsvereniging De Deur-
dreajers. Zij zorgen ook voor de bij-
zondere onderwaterverlichting.
Buiten het bad kunnen de gasten zich

op het terras verpozen met kampvuur,
barrffeic en dansmuziek van de Blue
DanWs.
Voor inschrijvingen voor de diverse
evenementen kan men terecht bij het
zwembad. Houders van een abonne-
ment of een tienbaden-kaart krijgen
bij deelname aan de zwemvierdaagse
korting op de deelnemersprijs. Elke
zwemmer mag naast een medaille een
leuke sticker en een speciale zwem-
vierdaagsekrant in ontvangst nemen.

De zwemvierdaagsecommissie o.l.v.
chef-badmeester Matin Westerik re-
kent niet alleen op goed weer, maar
vooral op een grote belangstelling
vanuit de plaatselijke bevolking. 'Wat
elders kan, moet toch ook hier kun-
nen', aldus Martin Westerik.

Zwembadsluiting
Het zwembad is met ingang vanaf he-
den tussen de middag gesloten, be-
houdens fraai zomerweer. Op zater-
dag 6 september zal het zwembad he-
lemaal zijn poorten sluiten. Op die dag
kan er voor de laatste maal voor alle
zwemdiploma's gezwommen wor-
den, 's Middags vinden de Vordense
Zwemkampioenschappen plaats.

Nonchalance maakt de autodief
Veel van de talloze diefstallen van en uit auto's die elk jaar
plaatsvinden, zijn het gevolg van nonchalance van de eige-
naar. Als een raampje voor ventilatie op een kier wordt op-
genge laten, of wanneer men waardevolle artikelen (zoals fo-
to-apparatuur) duidelijk zichtbaar in de wagen laat liggen,
vraagt men om diefstal. Wat dit betreft is het dus al heel een-
voudig voorzieningen te treffen die inbraak in de auto min-
der aantrekkelijk maken. Voorwerpen die niet verborgen
kunnen worden, zoals een autoradio, kunnen van een be-
paald merkteken worden voorzien. Worden zij gestolen, dan
heeft de politie een goed aanknopingspunt bij haar opspo-
ringswerk.
Ook de auto zelf kan men een merkteken geven, bijvoor-
beeld door een visitekaartje tussen de beweegbare ruit van
een portier te laten vallen of door met een speciaal etsappa-
raatje het kenteken in de ruiten te krassen. Autopapieren
moeten vanzelfsprekend nooit in de auto worden achterge-
laten, tenzij men beschikt over een autokluisje.
Meld bovendien verdachte omstandigheden of personen bij
de politie in uw woonplaats.

Keuze aanwinsten
Bibliotheek
Dis, A. van - Casablanca; Wolter, A. -
Koken in je eentje; Follett, K. - Spo-
ren naar de dood; Plain, B. - Een lief-
de in New Orleans; Palm, J. - De kin-
deren van de fraters; Brink, A. - Ken-
nis van de avond; G root, C. de - Tropi-
sche jaren; Mitchell, K. - Stad der
martelaren; Ik ben mezelf: adoptie-
kinderen aan het woord; Dessaun C.I.
- Mag de dokter doden?; Brouwers, J.
- De sprong; B rogge r, S. - Ja; Town-
send, S. - De groeipijnen van Adriaan
Mole; Biesheuvel, J.M.A. -Godencir-
kel; School, De van Barbizon: Franse
meesters van de 19e eeuw; Green-
field, P.M. - Beeldbuiskinderen; Ross-
ner, J. - Bezet gebied; Buchner, A. -
Handboek van de muziekinstrumen-
ten; Bergman, Th. - Zien met je vin-
gers; Koonings, W. - Smeedkunst en
sieraad: historie en heden; Leidelmei-
jer, F. - Art nouveau en art dco in Ne-
derland; Reid, Charles - Model in
aquaeel; Industrie en vormgeving in
Nederland 1850-1950.
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Adverteren
in contact...

Bel voor
informatie
05752-

1404

Koop brood bij de man die het zelf bakt.
U proeft wel waarom!

WEEKENDREKLAME:

Krente of Rozijnen brood
van 4,10 voor 3,50
Druiven vlaaitjes

WARME BAKKER

OPLAAI ' BAKT HET VOOR U.
TEL 1373

Nuts Blokfluit en Melodicaclub
Opgave nieuwe

LEERLINGEN
voor 6 september a.s. bij:
P. de Vries, Hoetinkhof 51, tel. 1941
M.J. Bruggeman, Het Hoge 31, tel. 3216
P. Kater-v.d. Hoef, Molenweg 13, tel. 1668

Aanvang der lessen 6 september a.s., deze worden ge-
geven in het Dorpscentrum door Hans Weenk en Gea
van Zuilekom.
De nieuwe leerlingen worden verwacht om 9.45 uur.

Op 6 september werkt de club mee aan Muziekdag
Vorden. Ze speelt dan van 16.00-16.30 uur in de Her-
berg. Een mooie gemeenheid om eens te komen luiste-
ren en/of kennis t̂ Biken.

HET BESTUUR

ADVERTEREN?
In CONTACT!

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 21,22 en 23 au

Nieuwe Oogst

handappe
Benomie

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Handperen
Nieuwe oogst, kilo

1,95
MAANDAG

25 augustus
2 kilo

Harde uien
1,95

DINSDAG

26 augustus

Kilo geschrapte

worteltjes
1.95

WOENSDAG
27 augustus

500 gram

panklare ,
groenekool

0,95
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Old-tmiers en
classic-cars Veiling
Op maandagavond 25 augustus a.s. zal een grote en exclusieve Old-
timers/Classic-cars Veiling plaatsvinden te Haarlem, in de Kenne-
mer Sporthal, (gelegen aan de W. Randweg). Het publiek kan de nos-
talgische automobielen bezichtigen op: zaterdag 23 augustus, zondag
24 augustus en maandag 25 augustus.
Op zondagmiddag 24 augustus zullen
optreden een Rock and Rollband met
Elvis Presley muziek, Rock en Roll
dansparen en de Charleston dans-
groep Le Can Can.
Het betreft hier grotendeels een zeer
zeldzame collectie automobielen wel-
ke men wellicht nooit meer zal zien.
Ook kan, men er "huilen" om een Bu-

gatti type 57, bouwjaar 1938. Volgens
de "Bugattisten" zijn dit de mooiste
wagens die Bugatti ooit heeft ge-
bouwd.
Onderstaand vermelden wij een aan-
tal van de fraaiste exemplaren: Buick,
type ZS Touring cabriolet bouwjr.
1925; Mercedes Benz type 290 Sedan,
bouwjr. 1932; Mercedez Benz, type

Paige, type 834 8 cil. bouwjr. 1931;
170 SA cabriolet, bouwjr. 1950;
Chevrlet, type XBAF, bouwjr. 1932;
Ford, type B, bouwjr. 1934; Graham
Buick, type Super, bouwjr. 1951; Bri-
stol, type 405 sport saloon, bouwjr.
1955; Cadillac, type 62 sedan, bouwjr.
1948; BMW, type 315 rensport,
bouwjr. 1938; etc. etc.
Nog vele andere merken en types zul-
len te bezichtigen én op maandaga-
vond 25 augustus a.s. te koop zijn, to-
taal ca. 100 automobielen.
Het entree-bewijs tijdens de kijkda-
gen is tevens geldig voor het bijwonen
van de veiling.
Zoals een journalist van een courant
over de vorige veiling schreef: "Men
heeft werkelijk iets gemist, als men
een van de kijkdagen niet heeft be-
zocht". Dat laatste geldt voor deze vei-
ling nog meer vanwege de unieke
exemplaren.

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht Marbehan 9-8-86
A.R. Baanders jr. 1; B.H. Breuker 2;
B.H. van Londen 3; J.W. Bosvelt 4; A.
Bielderman 5; G.J. Wenneker 6; H.
Boesveld 7; A. Sterkeboer 8; Comb.
Hilferink 9; J.J. van Gijssel 10.

L.R. de Bosruiters
Op de Gewestelijke Kampioenschap-
pen te Hoonhorst (O) op zondag 24
augustus a.s. zal de landelijke rijvere-
niging De Bosruiters uit Keijenborg
goed vertegenwoordigd zijn.
Tijdens de 5 selektiewedstrijden van
de Kring De Lymers, waartoe De Bos-
ruiters behoren, bleek al uit de vele
behaalde prijzen, dat zij een geduchte
concurrent waren voor de andere 15
verenigingen van deze kring.
Tijdens de Gewestelijke Kampioen-
schappen komen de beste combina-
ties uit de kringen "Salland-Tubber-
gen", "Oldenzaal" en "De Lymers" te-
gen elkaar uit, waarbij de kampioenen
uit de diverse klassen afgevaardigd
zullen worden naar de N.K.B.-kam-
pioenschappen in Wanroy op 20 en 21
september.
Afvaardiging van de Bosruiters: Dres-
suur klasse B: PatriciaMenting-Silve-
ster; Jolien Gosselink - Jasper; John
Wissink - Vincent; Hennie Schennink
- Udion; Germaine Goossens - Ram-
zes; Rudie Schennink - Kasper; Han-

nie Ankersmit - Ursus, helaas kan de-
ze combinatie wegens kreupelheid
van het paard niet starten.
Dressuur klasse LI: Jan Hiddink -
Venhorstin; Dressuur klasse L2: Joop
Wolters - Robin's Choise. Springen
klasse B: John Wissink - Vincent;
Sjaak Kempers - Black Power; John
Sloot - Wilma; Harrie Niesink - Hen-
co. Springen klasse L: Henk Wissink -
Victor.

Oranjecommissie
Medlertol
De Oranjecommissie Medlertol orga-
niseert a.s. zaterdagavond 23 augustus
1986 een puzzle-oriëntatierit voor ie-
dereen per fiets.
Dit is voor de eerste maal dat men
zo'n rit organiseert, naast de jaarlijkse
avondwandeling. Men hoopt dat ook
bij deze puzzlerit net zo'n belangstel-
ling is als met de Medlertolfeesten.
Tijdens de puzzlerit zullen allerlei op-
drachten en spelletjes uitgevoerd
moeten worden.
Onderweg wordt u een drankje aange-
boden door Oranje Commissie Med-
ler.Het vertrek en aankomst is bij Café
Eijkelkamp, Ruurloseweg 114, Vor-
den.
Als men 's avonds heerlijk rond heeft
gefietst staat er een kopje koffie met
een snee krentewegge klaar dat wordt
aangeboden door Café Eijkelkamp.

Vr\jdag 5 en zaterdag 6 september

Open dagen
dierentehuis
"De Bronsbergen"
Ieder jaar weer worden deze Open
Dagen georganiseerd. De bedoeling
hiervan is, om de drempelvrees die bij
veel mensen leeft, weg te halen. Op
deze dagen geeft het velen aanleiding
om een praatje te maken met het be-
heerdersechtpaar en om eens rond te
kijken. Dit kan trouwens het hele jaar
door tijdens de openingstijden. Maar
ook is er een rommelmarkt, koffie- en
oliebollenkraam en nog enkele ande-
re activiteiten.

Dit jaar is het de bedoeling om een
steentje bij te dragen aan de bouw van
een nieuw poezenverblijf. Dit nieuwe
plan is nog niet helemaal rond, maar
de opbrengst van de Open Dagen
wordt daarvoor gereserveerd.

Maar om en rommelmarkt te houden,
moeten er wel spullen zijn; vandaar
deze oproep: "Heeft u iets voor de
rommelmarkt, een telefoontje naar
het dierenthuis 05750-20934 en u kunt
het daar brengen. Bent u niet in de ge-
legenheid het te brengen, dan wordt
het gehaald. Graag zien wij u dan op 5
september en op 6 september.

Tot ziens op het dierentehuis "De
Bronsbergen".
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Hulp voor vijl
van de bijzonder»
verrichtingen
met de auto

Bestel zo'n handig boekje per
briefkaart voor f 3,- plusf 1,50
porto, aan geldige postzegels
bijgeplakt op de adreszijde of
per giro nr. 4648010 tnv.
H.E. FLIERMAN,
Peppel en h of 4,
7261 VR Ruurlo.
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Vil naar

uw vhman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

SPECIAAL AANBEVOLEN
VOOR HET WEEKEND

Suikerbrood

l 't winkeltje m vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

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.

Huur
Mister Steam
•n reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam u een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is tt huur bij:

HELMINK
VORWN ZiJTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Uideo-lntt
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.

Voor naailes
R. ABBINK-ZEMMELINK

Heideweversweg 6, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1410

Middag- en avondlessen

Lid Modevakschoolvereniging 'Danckaerts'.

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

TOT

T6X-

Zomer -
programma

VRIJDAG 22 AUGUSTUS
Pluimvee- en konijnenvereniging P.K.V. Vorden.
Jongdierenkeuring. Deze keuring wordt gehouden in de
Landbouwschool, Nieuwstad 49, Vorden. Aanvang
17.00 uur.
ZATERDAG 23 AUGUSTUS
Oranjecommissie Medlertol. Fietspuzzeltocht. Start en fi-
nish café Eyk.elkamp, Ruurloseweg 114.
Aanvang 19.30 uur.

MAANDAG 25 T/M VRIJDAG 29 AUGUSTUS
Zwembad 'In de Dennen'. Zwemvierdaagse. In deze week
wordt speciaal een zwemvierdaagse-abonnement uitge-
gevenjrvcombi nat ie met een deelnemerskaart. Tegen een
zeer gereduceerd tarief.

ZATERDAG 6 SEPTEMBER
Vordense Muziekdag. M.m.v. alle zang- en muziek-
verenigingen.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat Gedeputeerde Staten van Gelder-
land bij s<~;-mjvend.d. 5 augustus1986nr. LL86.11112-
LL226 de ontvangst hebben bericht van de door de raad
der gemeente Vorden d.d. 24 juni 1986 vastgestelde
'Verordening te wijziging van de Kapverordening' (wij-
ziging van de procedure omtrent de schadevergoeding).

Genoemde Verordening, die in werking treedt op de
dag, volgende op die van afkondiging, ligt vanaf heden
gedurende drie maanden ter gemeentesecretarie, afde-
ling AlgemeneZaken voor eeniederter lezing en istegen
betaling der kosten algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 21 augustus 1986

Burgemeester en wethouders van Vorden,
De burgemeester, Mr. M. Vunderink
De secretaris, Mr. A.H.B, van Vleuten

Aktie geldig tot 30/9

30x45
50x70
van negatief, ook van dia.

f 10,90
f 22,50

Wij garanderen kwaliteit!

FOTO HANS TEMMINK
SPALSTRAAT 10

7255 AC HENGELO (GLD)
TELEFOON 05753-2386

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

q© juwelier
siemerjnk

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

Woensdagsmiddag geopend.

Mevr. W.A.A. Bayer-Kreulen

p/. Amst. Conservatorium

Hervat haar piano - blokfluit

en ensemble-lessen vanaf

september.

CHRISTINALAAN 12 - VORDEN
TEL 05752-2326

Gevraagd:

runderdrijfmest
op mestbankvoorwaarden.

J. Korenblek
Wichmond tel. 05754-509 of

H. en G. Korenblek
Warnsveld.Tel. 05750-20853

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

WEEKENDAANBIEDING

Appelflappen

't winkeltje m vers brood en banket

J
Burgemeester Galleestraat 22

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

Schoolboeken
bestellen

Loga bellen

De Oranjecommissie Medler-
tol organiseert op zaterdag 23
augustus 1986 een oriënte-
ringsrit per fiets.
Start tussen 19 en 20 uur bij Ca-
fé Eykelkamp.

•̂ •̂̂ •̂•̂ •̂ •̂̂ •̂̂ •̂ •̂ ^̂ •̂î ^™"̂ ^™™ "̂̂ ^™^̂ "̂̂ ^̂ "̂ ™^̂ "̂ ^̂ ™^̂ "̂™^̂

Beter kan niet, duurder hoeft niet

Makita haakse slijper
Type9607HB. Kompleet met bescherm kap,
inclusief speciale sleutel. Vermogen 2.000 Watt.
0schijt'178 mm.
Nu voor 289,00

Black & Decker workmate
Type 626. In verplaatsbare en opvouwbare
uitvoering. Licht in gewicht. Verstelbaar in
2 hoogten. Formaat klemplaten
740 x 120 mm.
Nu voor

iviii£j utvwiJ

159,00

Black & Decker
verfstripper

Type HG991. Voor veilig en snel
verwijderen van verflagen. Vermo-
gen 1000 Watt. Werktempe-
ratuur360°C.

Aluminium
ladder

l 2-delige aluminium
opsteek reform lad-
der met uitgebogen
basis en 2 x 14
sporten. Maximale
hoogte 6,75 meter.
Nu voor

289,00

Nu voor 69,00
Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1731;

Vorden, Stationsweg 20, tel. 15H3; l i i l d i j k , Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

Vt l l k O O P D E (. R O I l d R O l N l \ \ k W l N k l l

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

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

6
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Poelier H off man

Kippelever

IX l P! l let per halve kilo

2,50

7,00

DE VALEWEIDE

2 bos chrysanten
20 rozen
Pracht cyclame
OPGELET!! Vrijdagmorgen tussen 8-10 uur voor

iedere koper een kaapsviooltje voor

4,75
5,00
5,75

1,00



WETHOUDER SLINGENBERG:

4De Provincie heeft ons
in de steek gelaten'
De gemeente Vorden heeft er even aan gedacht om tegen de Provincie Gelder-
land een AROB-beroep in te stellen. De provincie heeft in tegenstelling tot eer-
dere mondelinge toezeggingen geweigerd om zich garant te stellen voor even-
tuele tekorten die zouden kunnen ontstaan bij de renovatie van het Verzorgings-

tehuis De Wehme. De gemeenteraad had in april.j.I. besloten om zich garant te stellen voor een aantal
geldleningen ten behoeve van de renovatie. Hierby gold als voorwaarde dat de Provincie de eventuele te-
korten voor haar rekening zou moeten nemen.

Bovendien vond de raad dat de Pro-
vincie eigenlijk de meest aangewezen
instantie zou zijn om ook de geldle-
ningen te garanderen. Nadat uit ge-
sprekken het tegendeel zou zijn geble-
ken heeft de Provincie beide garanties
toch geweigerd.
Zowel het college van B&W als de
raadsleden zijn over deze gang van za-
ken zeer verbolgen. Dit bleek tijdens
de commissievergadering Financiën.
Wethouder M.A.V. Slingenberg
(WD) vond dat de gemeente door de
provincie in de steek gelaten is. Het

raadslid A.C. van Voskuilen (CDA)
sprak van 'onbehoorlijk bestuur'. Met
B&W was de voltallige raadscommis-
sie van mening dat de gemeente nu
haar verantwoordelijkheid voor de
Vordense bejaarden moet kennen.
Dit betekent dat de gemeente nu zelf
de garantie voor de geldleningen en
de eventuele tekorten op zich gaat ne-
men. Met deze garantstelling is een
bedrag van 8,8 miljoen gemoeid.
Zonder deze garanties zou de renova-
tie, die al gedeeltelijk is begonnen, in
gevaar komen. Als één van de voor-

waarden die de gemeente bij de garan-
tie zal opnemen geldt dat er een verte-
genwoordiger van de gemeente in het
bestuur zal komen van de Stichting
tot Huisvesting van Bejaarden te Vor-
den, die de Wehme beheert. Het be-
stuur van de Stichting is hier inmid-
dels mee akkoord gegaan.
De heer B. van Tilburg (PvdA) pleitte
ervoor dat deze vertegenwoordiger
van de gemeente volledige bestuurs-
bevoegdheid zal krijgen. Het college
van B&W zal zich over deze suggestie
nog beraden.

Laatste boodschappen van
kruidenier Gerrit Eskes

Na 32 jaar dag in dag uit met boodschappen onderweg te zyn geweest, houdt kruidenier
Gerrit Eskes het voor gezien. Voor de laatste maal bezorgde hy deze maand met het ver-
trouwde witte volkswagenbusje de boodschappen in de omgeving Delden, Linde, Hack-
fort en Vorden. Eén van de oudste zaken in Vorden is nu definitief gesloten.

'De hele zaak was zo'n beetje versle-
ten. De bestelwagen, de koelinstalla-
tie en de vloer waren eigenlijk aan ver-
vanging toe. Maar dat zou niet meer
lonend zijn geweest', aldus de 47-jari-
ge Gerrit Eskes.
In 1906 begon zijn grootvader, ook
Gerrit Eskes genaamd, met de kruide-
nierswinkel. Om gezondheidsrede-
nen kon hij niet meer zijn oude be-
roep als molenaar uitoefenen. Wel
heeft grootvader Gerrit Eskes en later
ook zijn zoon Hendrik Eskes een tijd
lang een kleine boerderij erbij gehad.
Het rondbrengen van de boodschap-
pen was van het begin af aan de be-
langrijkste taak van de kruidenier. Tot
1948 ging dat nog rnet paard en wa-
gen. Daarna heeft vader Eskes nog elf
jaar lang met een traktor en wagen de
kruidenierswaren bezorgd.
Je kunt zeggen dat hij een voorloper
van de bekende rijdende winkel is ge-

weest. Toen het assortiment groter
werd kon dat niet meer en werden de
boodschappen alleen op bestelling af-
geleverd. Vanaf 1957 is de bestelauto
als transportmiddel in gebruik ge-
weest.
De kruidenierswinkel is in al die tach-
tig jaren een bekende verschijning in
Delden geworden. Gerrit Eskes: 'Je
krijgt een speciale binding met de
mensen waar je komt. Je bent er als
kind aan huis. Ik vind het wel eens
jammer dat ik geen boek met aanteke-
ningen heb bijgehouden. Je maakte
immers zo veel mee, leuke maar ook
minder prettige dingen'.
De kruidenierswinkel heeft in de loop
der jaren geen echte concurrentie on-
dervonden van de toename aan super-
markten. De meeste klanten bleven
trouw aan hun eigen kruidenier Es-
kes. Zij vinden het dan ook wel jam-
mer dat hij nu niet meer langskomt.

De twintigjarige zoon van Gerrit Es-
kes had niet zo'n trek in de opvolging
van zijn vader. Hij blijft liever werken
in een grote supermarktzaak in Doe-
tinchem. De twee jongere dochters
gaan nog naar school. In al die tijd als
kruidenier heeft Gerrit Eskes heel wat
uren gemaakt. Hij was vaak tot 's
avonds laat op de weg; zijn vrouw Rie
hielp altijd in de winkel. Regelmatig
sprong ook de zuster van Gerrit in de
werkzaamheden bij. Weken van vijftig
tot zestig uur waren heel gewoon, tijd
voor hobby's of verenigingsleven was
er niet.
Dat wordt nu anders. De eerst komen-
de tijd wil Gerrit Eskes het wat rusti-
ger aan doen. Eindelijk kan hij eens
toekomen aan de klusjes in huis.
Daarna gaat hij op zoek naar een
baantje. 'Nee, niet in een supermarkt,
dat trekt me niet zo. Voor de rest wil ik
alles aanpakken1.

Onderzoek naar
verkeersmaatregelen
Dorpsstraat stagneert
Het onderzoek naar de te nemen
maatregelen om de verkeersveilig-
heid van de Dorpsstraat te vergroten
stagneert. Deze maand zou het colle-
ge van B en W van Vorden een herin-
richtingsplan van het centrum op tafel
leggen. Dit plan is nog niet gereed ge-
komen wegens vakanties en techni-
sche problemen.
Dit deelde Burgemeester M. Vunde-
rink mee in de vergadering van de
raadscommissie algemeen bestuur.
De burgemeester zegde nu toe dat de
notitie in september klaar zal zijn.
Voorts liet hij doorschemeren dat het
aanbrengen van obstakels en dergelij-

ke op de Dorpsstraat op vele bezwa-
ren zou stuiten. In januari heeft de
Vordense gemeenteraad besloten dat
er voorlopige proefopstellingen aan-
gebr.icht zouden kunnen worden. Het
ziet er nu naar uit dat de omleiding
van het vrachtverkeer, waartoe de
raad ook heeft besloten, het eerst in
aanmerking komt om gerealiseerd te
worden.

Het CDA drong bij monde van mevr.
R. Aartsen op aan dat toch eerst de
Dorpsstraat veiliger gemaakt zou
moeten worden.
De heer W. Voortman (PvdA) was het
ermee eens dat eerst de omleiding
aangepakt zal worden.
Realisatie van de omleiding van het
vrachtverkeer vergt enkele ingrijpen-
de en kostbare ingrepen en is dan ook
niet voor 1990 te verwachten.

Klootschieten
met JONG GELRE
Op zaterdag 13 september organi-
seerd Jong Gelre voor de vierde nu'al
het klootschiettoernooi voor bedrij-
ven, verenigingen, straten en dergelij-
ke uit de gemeente Vorden.
Er kan wederom weer in vier klassen
worden deelgenomen: Heren (vier
heren per team), Dames (vier dames
per team), Gemengd (vier personen
per team waarvan max. twee heren)
en de jeugd (vier personen per team t/
m 14 jaar en één begeleider).
In elk team mag één persoon lid zijn
van de AKF of NKF. De start is vanaf
café Schoenaker. Inl ichtingen kan
men verkrijgen bij de bestuursleden
van Jong Gelre. Opgave is mogelijk
tot en met 10 september.

ledere 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 Pantoffeltje.

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.

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

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

Vordens Mannenkoor, elke dinsdag repeti-
tie in het Dorpscentrum.

AUGUSTUS

20 Floralia bloemschikcursus
23 Jong Gelre Agrarische wedstrijddag

in Laren

26, 27, 28 en
29 Zwemvierdaagse in het zwembad

In de Dennen.
29 Moonlightswimming In de Dennen

27 Floralia Bloemschikcursus
31 „De Snoekbaar" Seniorwedstrijden.

SEPTEMBER
2 HVG Dorp Fietstocht in de omgeving
3 Floralia Bloemschikcursus
4 Bejaardenkring
6 Muziekdag Vorden

10 Floralia Bloemschikcursus
13 Jong Gelre Klootschiettoernooi.
14 Jong Gelre Wadlopen
16NCVB
17 HVG Dorp maandelijkse avond
17 Floralia Bloemschikcursus
18 Floralia Bloemschikcursus
18 Bejaardenkring

Vrijdag lle ̂
wielerronde van
Wichmond
De wieier en toerv^^niging RTV
Vierakker-Wichmon^p-ganiseert op
vrijdag 22 augustus de lle ronde van
Wichmond voor recreanten, nieuwe-
lingen en liefhebbers-veteranen. De
recreanten gaan van start over een af-
stand van 30 km. met o.a. de plaatselij-
ke favouriet Bennie Peters en Anton
Peters uit Vorden. De nieuwelingen
worden weggeschoten voor hun wed-
strijd over 40 km. Onder hen bevinden
zich renners die elke wedstrijd voorin
te vinden zijn zoals Patrick Huisman
uit Zutphen, Erik Onderstal uit Ede
en Erik Dekker uit Hoogeveen. Voor
de RTV komen aan de start Martin
Zonneveld uit Zutphen en Mano
Waarlo uit Warnsveld. Onder de 90
liefhebbers en veteranen die van start
gaan over een wedstrijd van 50 km. be-
vinden zich sterke renners uit de hele
regio, die ongetwijfeld strijd zullen le-
veren om de overwinning in de wacht
te slepen. Onder hen bevinden zich
o.a. Ge Draaier uit Twello, dit seizoen
al goed voor 18 overwinningen, Ton-
nie van Dam uit Elburg, een zeer rap-
pe man op de laatste meters. Zondag
nog winnaar van de ronde van Terwol-
de bij de veteranen. Wim Bosman uit
Warnsveld is zeer gebrand op de over-
winning in Wichmond. Dat hij kan
winnen heeft hij zaterdag in Kootster-
tille in Friesland en zondag in Terwol-
de bewezen bij de liefhebbers.
Als plaatselijk favoriet komt Rudy Pe-
ters aan de start, in het voorseizoen
erg sterk maar door een paar valpartij-
en wat achterop geraakt. Hij zal onge-
twijfeld willen bewijzen dat er in het
peloton rekening met hem gehouden
moet worden. Al met al belooft het
een fijne wieleravond te worden in
Wichmond. Start en finish is aan de
Dorpsstraat, de toegang is gratis wat
mogelijk gemaakt is door de spontane
financiële bijdrage van de plaatselijke
middenstand, waarvoor de organisa-
tie hen zeer erkentelijk is.

Geslaagd
Voor het examen machineschrijven
slaagden op de Scholengemeenschap
'De Graafschap' te Zutphen de navol-
gende personen:
Shil Bouma, Margot Eikelboom, Erna
Fraas, Brenda Gelderman, Annie
Gerritsen, Angelique Klopman, Ju-
dith Koks, Margitta Mogot, Bianca
van Sligtenhorst, Anita Verharen en
Oscar Zoomers.

Feestavond Buurtver-
eniging 'De Bongerd9

Zaterdag vierde de Bongerd Buurt-
vereniging haar jaarlijkse feestavond.
De avond werd begonnen met mid-
getgolf bij het Graaf Ottobad in Zut-
phen. De deelnemers vermaakten
zich uitstekend. Winnaar werd Marcel
Helmink met een score van 53 pun-
ten. De poedelprijs ging naar Sander
Kamperman, die 107 punten behaal-
de.
Bij terugkomst in de straat werden de
deelnemers onthaald op een kop kof-
fie. De straat was met de bereidwillige
medewerking van de gemeente afge-
zet. De avond werd afgesloten met
een barbequefeest. Om precies 0.00
uur was de straat weer schoon en kon
weer voor alle verkeer worden open-
gesteld, waarna iedereen voldaan
huiswaarts keerde. De buurt wil graag
eenieder bedanken voor hun belange-
loze hulp aan deze avond.

15 deelnemende teams
aan 4e
Velodtas-tournooi
15 teams uit de Achterhoek zullen za-
terdag 23 augustus in Sporthal 't Jeb-
bink aantreden in het 4e Velocitas-
zaalvoetbaltournooi. De teams zullen
uitkomen in drie poules. Gastheer Ve-
locitas komt met al zijn vijf heren-
teams uit.
De zaalvoetbalcompetitie gaat op
maandag l september van start. Velo-
citas zal dit jaar met één damesteam
en vijf herenteams uitkomen. Dat is
een toename van twee teams in verge-
li jking met het vorige seizoen.
Velocitas l speelt in de tweede klasse,
terwijl de overige herenteams in de
derde klasse uitkomen. Het dames-
team is gepromoveerd naar de eerste
klasse. Voordat de competitie begint
staan nog twee tournooien en oefen-
wedstrijden op het programma.

Gemeente Vorden
krijgt
twee schilderijen van
Piet Mondriaan
Bij legaat heeft de onlangs overleden
oud-Vordenaar mr. J.C. Tenkink twee
schilderijen van de wereldvermaarde
schilder Piet Mondriaan aan de ge-
meente Vorden geschonken.
Het betreft de schilderijen 'Dorp aan
de rivier' en 'Schepen in maanlicht,
die in 1890 zijn gemaakt.
De schilder Piet Mondriaan geldt als
één van de belangrijkste vertegen-
woordigers van de abstracte schilder-
kunst uit het begin van deze eeuw.
Zijn schilderijen zoals de meesterwer-
ken 'Bloeiende Appelboom' (1912) en
'Compositie in rood, geel en blauw'
(1921) hebben tot de dag van vandaag
talloze kunstenaars beïnvloed. Voor-
dat Piet Mondriaan toekwam aan de
meest pure vorm van abstractie heeft
hij zich in alle richtingen van de schil-
derkunst bewogen.
In zijn beginperiode, waaruit de twee
geschonken schilderijen stammen,
'schilderde hij vooral landschappen.
Zijn stijl toonde toen veel overeen-
komsten met de zogenaamde Haag-
sche- en Amsterdamse school.
De twee schilderijen zullen op een
passende plaats in het gemeerftehuis
van Vorden worden opgehangen.

Kindertheater in
het dorp

Met paard en wagen zullen aan-
staande zaterdagmiddag de pop-
pendokter uit Lichtenvoorde en
het Poppentheater uit Leiden de
straten van Vorden binnenrijden.
Een halfuur lang zullen zij bewij-
zen dat ook vanuit een rijdende
wagen toneelvoorstellingen ge-
geven kunnen worden.
Zij zullen op uitnodiging van de
organisatoren van de jaarlijkse
HAM-party, Hans Wagenvoort
en André Schreurs optredens
verzorgen op het Vordense
marktplein. Het theater belooft
voor jong en oud een boeiend
spektakel te worden. De toegang
is gratis.

Velocitas wint
Oeken-toernooi
Een compleet vernieuwd Velocitas l
won afgelopen zaterdag verdiend het
door Oeken georganiseerde zaalvoet-
baltoernooi in Oeken.
De eerste wedstrijd in de poule tegen
Oeken-Wivvos begon erg gejaagd,
maar werd toch door de Vordenaren
met 2-1 gewonnen. De tweede wed-
strijd werd met beter voetbal afgeslo-
ten met en 4-2 overwinning. De goals
in beide wedstrijden waren van R.
Golstein.
In de kruisfinale werd overtuigend
Steenderen 2 met 5-1 geklopt. F. Bos
(2x), F. Hovenkamp, R. Golstein en J.
Jansen zorgden voor de goals.
De spannende finale ging tussen Velo-
citas en Pandawa 3. Na een 0-1 achter-
stand, zorgden R. Golstein (2x) en F.
Hovenkamp vooreen 3-1 voorsprong.
Pandawa speelde daarna alles of niets
zodat Velocitas zwaar onder druk
kwam te staan. Goed keeperswerk
van J. Klaassen zorgde ervoor dat Pan-
dawa slechts één keer kon scoren
waardoor Velocitas zich terecht kam-
pioen kon noemen.

Dammen
Henk Hoekman winnaar
sneldamtoernooi
DCV Vorden heeft vrijdagavond het
nieuwe seizoen geopend met een
sneldamtoernooi. Na zeven wedstrij-
den kwam Henk Hoekman als win-
naar uit de bus. De eindstand was: 1.
H. Hoekman 7-12, 43 weerst.punten;
2. J. Massink 7-12,40; 3. S. Wiersma 7-
12, 33; 4. J. Koerselman 7-8, 53; 5. H.
Graaskamp 7-8,43; 6. T. Sluiter 7-7; 7.
H. Wansink 7-5,63; 8. B. Hiddink 7-5,
53; 9. B. Nijenhuis 7-5,49; 10. S. Buist
7-4, 58; 11. J. Hoenink 7-4, 55; 12. G.
Hulshof 7-2.
Komende vrijdag wordt de eerste ron-
de van de onderlinge kompetitie ge-
start. De zaterdag erna nemen twee
viertallen van DCV deel aan een snel-
damtoernooi voor viertallen in Wes-
terhaar. Vrijdag 5 september komt
DVD Doetinchem naar Vorden voor
de jaarlijkse oefenwedstrijd.

Teamindeling
DCV 1: Saskia Buist, Harry Graas-
kamp, Bennie Hiddink, Henk Hoek-
man, Jan Masselink (teamleider),
Henk Ruesink, Theo Slutter, Harry
Vos, Gerrit Wassink, Simon Wiersma.
DCV 2: Gert ter Beest, Michiel Boer-
kamp, Bernard Breuker (teamleider),
Gert Hulshof, Tonny Janssen, Henk
Klein Kranenbarg, Jan Koerselman,
Bertus Nijenhuis, Jurgen Slutter, Ab
Wassink.
DCV 3: Wim Berenpas, Martin Boers-
broek, Gerco Brummelman, Geert
Dimmendaal, Henk Esselink (team-
leider), Berend Rossel, Herman Wan-
sink, Bertus Wentink.
DCV 4: Han Berenpas, Erik Brum-
melman, Jan Hoenink, John Kuin
(teamleider), Rik Slutter.

Onderlinge kompetitie
Zoals op de jaarvergadering besloten,
wordt dit jaar de onderlinge kompeti-
tie gespeeld in een groep, in 2 perio-
des. De reglementen worden uitge-
reikt op de eerste klubavond. Er is
geen rooster; spelers die niet elke
week kunnen, hebben nu ook de mo-
gelijkheid om deel te nemen aan de
onderlinge. Per periode moeten 5
wedstrijden gespeeld zijn om in de
eindstand opgenomen te worden.
De indeling van de wedstrijden wordt
om kwart voor acht gedaan aan de
hand van de ranglijst. Een week van te
voren kan men reeds aangeven of
men wel of niet aanwezig zal zijn, zo-
dat daar met de indeling rekening mee
gehouden kan worden.

Programma Ie team
13 september Vorden-Nijverdal; 27
september De Toer Grouw-Vorden;
25 oktober Vorden-Huizum Leeuwar-
den 2; 8 november Vorden-Warffum;
22 november Fivelgo Appingedam-
Vorden; 13 december Vorden-Sidde-
buren; 10 januari Vorden-Vrienden-
kring Groningen; 14 februari Almelo-
Vorden; 14 maart Het Noorden Gro-
ningen-Vorden.
De roosters van de overige teams zijn
overigens nog niet bekend.

Te koop:

tourcaravan
Wilk Safari Lux 471 MT

met koelkast, kachel met ringverwarming, voor-
tent en luifel. Reg.bewijs 5 april 1982.

Tel. 05750-20728


