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De Vordense Ondernemers
betalen enthousiast mee

aan de herinrichtingsplannen
Onder grote belangstelling heeft de Vordense Ondernemersvereniging vergaderd over de plannen voor de herinrichting van het winkelge-
bied. Dit was nodig omdat de ondernemers van Vorden een bijdrage moeten doen in de kosten van het herinrichtingsplan. De gemeente had
hier reeds een bedrag van f 10.000 voor gevoteerd.
In zyn openingswoord verwelkomde de heer Polman, voorzitter V.O.V., de heerKardol, de adviseur van V.O.V. voor ruimtelijke ordening als-
mede de heer van Walree, namens het architectenbureau Bakker en Bleeker, die de opdracht had ontvangen de plannen voor de herinrichting
te maken.

De voorzitter wees in /ijn inleiding dan ook zeer terecht op de belangrijkheid van de herinrichting. Voor de toekomst zal er zeker wat moeten
gebeuren, wil ondernemend Vorden meedoen om de gunst van het kopende publiek.
Nu het vrachtverkeer omgeleid wordt, de bevoorradingsweg achter de Dorpsstraat in het verschiet ligt, kunnen we in de Dorpsstraat - Zut-
phenseweg - Burg. (i alleestraat en Raadhuisstraat het winkelende publiek veel meer bieden. Temeer daar de vergryzing van de bevolking als
een zwaar punt weegt in de toekomstige plannen.
Er zal hard gewerkt moeten worden om de plannen zodanig te maken, dat een ieder zich veilig voelt - de fietser - de wandelaar - overstekende
schoolkinderen.

Wij moeten inspelen op de toekomst, niet alleen in eigen bedrijf, maar ook in het winkelgebied van Vorden, aldus de voorzitter.
De heer van Walree liet in een diaserie van Vordense straatbeelden zien, waar de karakteristieke punten lagen en waar de knelpunten. Juist
deze karakteristieke punten moeten L/A. in de plannen volledig tot zijn recht blijven en in de plannen ingepast worden. Er werden door hem
ook een aantal dia's vertoond, hoe herinrichtingsplannen in andere gemeenten worden aangepakt.
Verschillende suggesties werden gedaan op welke wijze de herinrichting kan geschieden. Voorbeelden van grottoirverbreeding, oversteek-
plaatsen, fietsstroken en toepassing van bestrating werden toegelicht.
Het betoog van de heer van Walree werd dan ook luid bekrachtigd door de l<An. A
Daarna werd de financiële bijdrage vastgesteld, hetgeen door de ondernemers zonder meer wordt geaccepteerd.
De voorzitter bedankte haar leden voor het vertrouwen en zegde toe met grote voortvarendheid samen met de gemeente aan de herinrichtings-
plannen te beginnen.

In zijn slotwoord liet de voorzitter nog zijn gedachten gaan over de plannen ronAn het zwembad. In zijn woorden stak hu zijn erdfeusianic
voor dit plan niet onder stoelen en banken.
Wij wachten met grote belangstelling op de verdere ontwikkelingen.

Warm onthaal
gemeenteraadsfracties
voor aanleg van hotel,
vakantiewoningen en golfbaan
De drie gemeenteraadsfracties zijn
het met B&W eens om de bestem-
ming van een groot gebied rondom
het zwembad "In de Dennen" te wijzi-
gen. Het betreft het gebied begrensd
door de Oude Zutphenseweg, de Wil-
denborchseweg, de Reeoordweg en
de Galgengoorweg.
De wijziging van het bestemmings-
plan is noodzakelijk om in dat gebied
de aanleg van een golfbaan, 150 va-
kantiewoningen, een hotel met 100
kamers, een vergaderaccomodatie, l a
2 tennisbanen en een manege moge-
lijk te maken. Tevens zou het zwem-
bad overdekt moeten worden.
Dit grootscheepse plan vloeit voort uit
de oude wens van de gemeenteraad
om het zwembad economisch te ver-
sterken gezien de jaarlijkse drukkende
last op de gemeentebegroting. De
economische versterking van het bad
zou alleen mogelijk zijn in combinatie
met de aanleg van vakantie-accomo-
daties.
Het ligt in de verwachting dat de parti-
culieren Burginvest en Vendex Inter-
national respectievelijk de aanleg en
de exploitatie verzorgen. De gemeen-
te denkt dat de voorbereiding en uit-
voering van het projekt ca. 300 a 325
manjaren werk zal verschaffen terwijl
de exploitatie nog eens 60 a 75 banen
per jaar oplevert.
Als uitgangspunten bij het plan stellen
B&W een verhoging van de land-
schappelijke waarde en de handha-
ving van de natuurwaarde van het ge-
bied, terwijl ook de rustzoekende toe-
rist aan zijn trekken jnoet kunnen ko-
men. Daarnaast gelden als harde
voorwaarden dat zowel de golfbaan
als het overdekte zwembad voor ie-
dereen toegankelijk moet zijn.
Het nog globale plan zal in drie fasen
uitgevoerd worden. De gemeente wil
eerst nader overleg met de grondeige-
naren in het gebied en de overige be-
trokkenen zoals het zwembadbe-

stuur, de voetbalvereniging "Vorden"
en de rijvereniging "De Graafschap".
Ook zal er op inspraak en bezwaren
van de burgers gereageerd moeten
worden.

Daarnaast is bovendien toestemming
van de provincie vereist. Uit overleg
met gedeputeerde staten van Gelder-
land is inmiddels gebleken dat het
projekt planologisch waarschijnlijk
haalbaar is. De kosten van de bestem-
mingsplan-procedure worden geschat
op f66.000, waarvan Burginvest de
helft wil bijdragen.

Alle leden van de raadscommissie al-
gemeen bestuur gingen akkoord met
voorgestelde opzet. Mevrouw Aart-
sen (CDA) benadrukte de blijvende
toegankelijkheid van het zwembad,
terwijl de heer Voortman (PvdA) er-
voor pleitte dat de toegangsprijzen be-
taalbaar moeten zijn.

Op dinsdag l september zal de ge-
meenteraad een officiële uitspraak
over de ambitieuze plannen doen.

Commissie financiën
zeer eensgezind
De commissie financiën van de ge-
meente Vorden was dinsdagavond
zeer eensgezind, want met alle pun-
ten op de agenda konde de commis-
sieleden instemmen.
Voor de economische versterking van
het zwembad werd een bedrag gevo-
teerd van f 33.000, de helft van het be-
drag dat nodig is om tot een wijziging
van het bestemmingsplan te komen.
VVD en PvdA vonden dit een aan-
zienlijk bedrag, gezien de aard van de
werkzaamheden. Niettemin waren
beide fracties er het mee eens. De
commissie hoopt dat de plannen
spoedig en daadwerkelijk omgezet
zullen worden in definitieve vormen.
Een bijdrage in de kosten van een
nieuwe werkplaats van het Samen-
werkingsverband Vakopleiding
Bouwnijverheid werd goedgekeurd

en gezien als een gering bedrag voor
goed initiatief.
Gesprekstof leverde het agendapunt
op betreffende de weg en parkeer-
plaats bij "de Wehme". De commissie
stemde in met de plannen, maar CDA
had zijn vraagtekens wat betreft de
naam die gegeven zal worden aan de
nieuwe weg. Zij vond n.l. dat "Delle"
verward zal worden met "Del", wat
een niet zo positieve naam is.
Er werd een krediet beschikbaar ge-
steld voor het bouwrijp maken van
twee standplaatsen in het Bestem-
mingsplan "Woonwagenerf".
In de week van 19-24 oktober zal het
gemeentehuis moeilijk te bereiken
zijn i.v.m. het aanbrengen van een oe-
verbescherming van de gracht. De
kosten hiervan zijn hoger dan ver-
wacht en de commissie ging accoord
hiermee.

De loods gemeentewerken aan de
Enkweg zal waarschijnlijk eind dit jaar
opgeleverd worden, nu de commissie
het bedrag heeft goedgekeurd. In ver-
band met de bouw van de nieuwe
loods zal de herstrating van de Enk-
weg nog even uitgesteld worden.

Alle leden van de raadscommissie al-
gemeen bestuur delen de mening van
B&W om het bestemmingsplan 1975
betreffende een stuk grond aan het
Wiemelink niet te wijzigen.
De eigenaar van het perceel, de heer
Wijnbergen, verzocht net als in 1984
om een wijziging omdat de huidige
bestemming alleen bebouwing van de
naburig gelegen verpleeginrichting
"De Decanije" toestaat. Deze bestem-
ming is nog steeds niet gerealiseerd,
omdat "De Decanije" de grond slechts
wil kopen tegen de lage waarde die de
grond nu als agrarisch gebruik zou
hebben. De heer Wijnbergen kon en
kan zich hier niet mee verenigen. Bur-
gemeester Vunderink stelde dat het

niet onredelijk is dat het bod van "De
Decanije" uitgaat van de huidige be-
stemming. Het is niet aan de gemeen-
te om een bestemming te wijzigen als
partijen het niet eens kunnen worden
over een koopsom. Bovendien merk-
te hij op dat de eigenaar bij de toenma-
lige aankoop van de grond van de be-
stemming op de hoogte was en dat de
koper er kennelijk op heeft gespecu-
leerd dat de grond tegen een hoge
bouwgrondwaarde aan "De Decanije"
verkocht zou worden.
Dit laatste werd ontkend door de heer
Kardol, adviseur van de heer Wijnber-
gen. Wijnbergen zou door een ruil in
1983 aan de grond zijn gekomen. De
adviseur voerde verder aan dat "De
Decanije" geen reële behoefte heeft
om te bouwen omdat de verpleegin-
richting gezien de aangekondigde be-
zuinigingen zeker niet zal kunnen uit-
breiden.
Bovendien is de gehele oppervlakte
van "De Decanije" 6,5 ha groot en is
slechts 10% bebouwd.
Burgemeester Vunderink ontkende
echter dat "De Decanije" geen be-
hoefte zou hebben aan de aankoop.
Uit gesprekken met het bestuur van
de verpleeginrichting leidde hij een
serieuze interesse in het perceel af.
Tevergeefs voerde adviseur Kardol
nog aan dat de kavels naast het betref-
fende stuk grond van Wijnbergen be-
bouwd zijn en dat een uitzondering
voor alleen het perceel van Wijnber-
gen rechtsongelijkheid zou voort-
brengen.
De commissieleden deelden de be-
zwaren van de heer Wijnbergen niet.
Wel stelde de heer Tjoonk (WD)
voor dat er een reële onderhande-
lingspositie tussen de partijen zou
moeten komen.
Hij heeft de indruk dat het bod van
"De Decanije" een wassen neus is. De
verpleeginrichting zou nu maar eens
haast met de aankoop moeten maken.
De heer Voortman (PvdA) bracht nog
naar voren dat er een nieuwe situatie
ontstaat als de verpleeginrichting met
sluiting zou worden bedreigd, het-
geen door burgemeester Vunderink
werd beaamd.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Vordense familie
wint hoofdprijs
in Sterrenslag
Bij de laatste trekking van de
spelshow "Sterrenslag", afge-
lopen dinsdagavond, gelukte
het de familie Gosselink van
de Brinkerhof l een van de
hoofdprijzen te winnen.
Ze wonnen een l O-daagse
vliegreis naar Los Angeles in
de Verenigde Staten.

Zwembad wellicht
langer opengesteld
Wanneer a.s. vrijdag de weersvoor-
spellingen voor de week van 31 augus-
tus tot en met 6 september goed
zwemweer in het vooruitzicht stellen,
wordt de voorgenomen sluiting van
zwembad "In de Dennen" van 30 au-
gustus opgeschoven naar 6 septem-
ber.
Dit om de zwemliefhebbers in Vor-
den alsnog een week in de gelegen-
heid te stellen iets van de mogelijk op-
gelopen "zwemachterstand" als ge-
volg van de extreem slechte weersom-
standigheden van deze zomer in te
halen.
Ondanks het "herfstachtige" weer
passeerde afgelopen weekeinde de
25.000ste bezoeker de hekken van het
zwembad 'In de Dennen".
Ook hebben 13 kandidaten hun
zwemdiploma's behaald: zeven voor
A, vijf voor B en één het basiszwemdi-
ploma. Het komende weekeinde
wordt er voor de laatste maal diploma-
gezwommen.
Aanstaande vrijdag worden de me-
dailles uitgereikt aan de vaste jogging-
deelnemers, die trouw elke dag hun
baantjes hebben gezwommen.

Ondertrouwd: H.W. Brummelman en
H. Dekker.
Gehuwd: E.P. Klein Haneveld en
M.B.W. Heuvelink; G.J. Kemink en
H. Herkert; F.B.M. Welling en
H.W.M. Bongers; J.W.G. Corne en
H.H. van Heuven.
Overleden: TJ. Hartman, oud 59 jaar;
E.G. Klumper, oud 77 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

10.30 uur Oogstdankviering K.P.O,
A.B .T.B. en A.J.K. bij de Veldkapel, tussen
Baak en Vierakker; bij slecht weer zaal
Herfkens.

Hervormde gemeente
Zondag 30 augustus 10.00 uur Ds. K.H.W.
Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 30 augustus 10.00 uur Ds. Jaap
Zijlstra v. A'dam; 19.00 uur Ds. Jaap Zijl-
stra in de Ned. Herv. Kerk. Interkerkelijke
Evangelisatie.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 29 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst huisarts
29 en 30 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.

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

Weekenddienst tandarts
29 en 30 augustus W.A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

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
M w. v.d. Berg, Tel. 6875. Graag bellen voor
half negen.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

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

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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



SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

LOGA
BELLEN

De volgende gymgroepen
starten weer op dinsdag 1 sep-
tember in het Dorpscentrum.

Meer bewegen voor ouderen
vanaf ± 50 jaar van 9.00-9.45
uur

Huisvrouwengymgroep van
13.45-14.45 uur

Bij beide groepen zijn nieuwe
leden welkom.
Opgave hiervoor bij:
Mevr. J.Th. Wullink, Almense-
weg 1. tel. 2281

TE KOOP: Puch maxi na
18.00 uur Raadhuisstr. 24.

Hondensalon
"De Galerij"

Voor het knippen, plukken,
scheren en wassen

van alle hondenrassen

Tel.: 05752-6675

WEEKENDAANBIEDING

Bolussen
van 4,50 voor 3,50

't winkeltje in vers brood en banket

illliilllS
Zorgt al 50 /aar voor
gezond, vers brood.
Burgemeester Galleestraat 22

GRATIS af te halen cavia +
kooi
tel. 1321.

Jonge vrouw zoekt thuis-
werk Brieven onder nr. 21 -1,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

met
Televis ie

reparaties
dirtc»

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

.HUI FELEVISII VIDEO

BREDEVELD

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

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Voor de schapenhouders die
een dekram zoeken hebben
wij diverse rammen TE KOOP:
Texelaar, Hampshire Down,
Swifter, Bleu du Maine, Vla-
ming en diverse kruisingen.
Tel. 05753-1898.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

AUTORIJLESSEN?

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

TE KOOP: Boerenkool- en
Preiplanten. G roenlof, Andij-
vie, sla, selderie en peterse-
lie en 5 soorten violenplan-
ten. Bieslook pollen.
D. Klein Geltink, Schuttestr.
l, Vorden. Tel.: 05752-1498.

TE KOOP: Renault 5TL kl. bl.
bouwjr. 1978. APK tot jan.
1988. Tel. 05735-1551.

GEVRAAGD: hulp, 2 mor-
gens in de week van 9.00-
12.00 uur voor alle voorko-
mende huishoudelijke werk-
zaamheden. Ervaring vereist.
Brieven onder no. 13-1, Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

ORANJEFEEST
Wildenborch - Vorden

vrijdag 4 en zaterdag 5 september

Op zaterdag het traditionele volks- en kinderfeest met
diverse spelen. Aanvang der spelen om 13.30 uur op
het terrein bij het kasteel.

Op vrijdagavond en zaterdagavond
speelt de toneelvereniging TA.O.

"Het minnespel der maagden"
Aanvang beide avonden 20.00 uur in de kapel.

Op zaterdagavond
dans na bij muziek van de

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwest raat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Deze week komt de nieuwe oogst
droogbloemen binnen.
Veel soorten in moderne kleuren.

Tevens 25% korting
op al onze etalage artikelen.

Dus kom even langs

BLOEMISTERIJ .

b.v.
Zutphenseweg 64, telefoon 1508.

Adverteren kost geld...

niet adverteren kost meer!

Hij is er weer!

SOLEX snorfiets
rood - wit - zwart 999-
FIETS- EN BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2888

Fam. J. Huitmk, Dorpsstraat 1 7. Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 27, 28 en 29 augustus

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Braziliaanse
Pers-

sinaasappelen
1 5 voor

3,95

MAANDAG
31 augustus
500 gram

Andijvie
panklaar 95

DINSDAG
1 september
500 gram

Groene kool
panklaar 95

WOENSDAG
2 september

500 gram

Koolraap
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

We zijn terug van vakantie.
Dus gaan we er weer
vol goede moed
tegenaan met onze
wekelijkse aanbiedingen. \NINDAIOLENBXKKERS

DEZE WEEK:

onze alom bekende

Rozijnen of Krentemikvans V0or 2,50

Slagroom Gebakstuk 575 v 5,25

Pensee taartje van 4 75vo0r 4,25

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

ons
rundvlees

een
klasse apart

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijn 1 küo 6,95
grof 1 küo 9,90
runder 1 k,io 11,50

Schouder-
karbonades
1 kilo 6,95

DONDERDAG BIEFSTUK DAG

Biefstuk
ongewoon lekker, 250 gram 6,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

Runder Rolletjes
of Snitzeis
9halen, 4 betalen

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP GEPRIJSD

Hamlappen 1 k,io 9,75
McandoikMo 13,90
aan het stuk of als Rollade

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

gebraden varkens Rollade 100 gr.l ,45

Boeren leverworst 250 gr 2,25
MARKT AANBIEDING

Bami + Nasi 1 k,io 6,25
Babi pangang 500 gr. 6,25

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Runder gehakt
1 kilo 9,90

Hamburgers
per stuk 1,-

Wel koop heeft het beste voor uw tuin

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

6
7251

fons Jansen ™*
erkend gas- en watertechnisch

ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

Grasschaar
E.T.C. Knipt hori-
zontaal, vertikaal
en onder een
hoek van 45°.
Van f 26,45

Tuinhandschoenen
Gemaakt van oerdegelijk grijs
splitleder.
Van f 3,25 voor:

.j «—^ _/

2,60

Bladhark
Nylon bladhark met 21 tanden en
onbreekbare glasfiber steel van 150 cm.
vanf.9,50
voor-

Elektrische heggeschaar
Black en Decker type GS 400.
400 Watt Dubbelsnijdend, werk-
lengte 40 cm. -i "TQ
Van f219,- voor: l / 7,

Vertikuteerhark
Enkelzijdig, met 11 messcherpe
tanden, breedte 39 cm (zonder
steel).
Van f 24,95 voor:

wel kooi»
l'rij/en /ij n inclusiefH'I 'W en geldig tot

14 dagen nu verschijning van de/.e advertentie.

l
l
l
l
l
H

l
l
N
l

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

Ê Ruurlo, Stationsweg 12, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583; M

V
Koldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

_ m. m WCl kOO |l De Grote Groette Vakwink.el



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons dochtertje en
zusje

Corinne

Dick Brinkerink
Wilma Brinkerink-Heijenk
Mariska

7251 WR Vorden,
20 augustus 1987
Brinkerhof 42

God heeft ons toevertrouwd
een dochtertje

Ehsabeth Gerdina

Wij noemen haar Lisette

Martie en Ina
Dijkman-Snoeijink

25 augustus 1987
Kapelweg 8a
7251 KM Vorden.

Wij willen graag iedereen be-
danken die onze trouwdag van
7 augustus j.l. tot een fantasti-
sche dag heeft gemaakt

Herman en Bertine
Vlogman-

Rouwen horst

Vorden - Augustus 1987.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de ge-
lukwensen, bloemen en ka-
do's, die wij op 14 augustus
(onze trouwdag) mochten ont-
vangen.

Marcel en Anja
Eugelink

Hengelo G ld., augustus 1987
Berkenlaan 56.

Wij hopen te verhuizen per
1-9-'1987 van de Deldense-
broekweg 12 naar De Delle 14
te Vorden. Tel.: 1899
H.F.G. Robbertsen
H. Robbertsen-Huurneman

Verloren op 22-8-'87:
fototoestel, merk Minix 35
GL. Plaats Vorden, vanaf Zut-
phenseweg 77 richting Zut-
phen, tussen 13.00 en 13.30
uur.
Graag terug te bezorgen bij:
fam. R. Ottens, Zutphenseweg
77 te Vorden.
Belangrijke foto's voor ons.

Bloemschikken
Begin sept. start ik weer met
cursussen Bloemschikken.

We gaan arrangementen ma-
ken met materiaal uit tuin,
berm, bos en sloot.

De lessen worden gegeven
om de 14 dagen op dins-
dag-, woensdag- en don-
derdag-avond, gesplitst in
3 groepen van Beginners
tot Gevorderden, met
max. 10 personen.

Voor meer inlichtingen en op-
gave:

Willemien
Steenblik-Rietman
Dennendijk 13, Warnsveld.
Tel. 05752-2810
(niet op maandag)

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

Bezoekt de

Infomarkt
voor Verenigingen in het

Dorpscentrum
te Vorden op

vrijdag 4 sept.
van 19.00-22.00 uur
en

zaterdag 5 sept.
van 10.00-16.00 uur.

TE KOOP: 2 dwerggeitjes
Tel. 1 534.

Hans Jurriëns
en

Marijke Nijenhuis

*§
§
j
j
§

gaan trouwen op donderdag 3 september
om 13.30 uur.in het gemeentehuis "Kasteel Vorden'

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.30 uur tot 17.00 uur
in zaal "de Herberg " te Vorden.

Ons adres is:
Lintelostraat 41
7203 CT Zutphen

\ Ab Regelink
en

R ia Vliem
trouwen op vrijdag 4 september J987
om 11.15 uur in het gemeentehuis
"Kasteel Vorden ".

De kerkelijke inzegening van ons huwelijk
zal plaatsvinden om 13.30 uur
in de N.H. Kerk te Vorden,
door Ds. H. Westerink.

Wij houden receptie
van 15.00 tot 16.30 uur
in Bodega "'tPantoffeltje"
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres wordt:
Everhardinkweg 5a
7021 MPZelhem

„

\ Nina van Eijck
en

Luc Vel horst
geven elkaar het jawoord §
op vrijdag 4september 1987om 10.00uur f
in het gemeentehuis van Vorden. &

Om 11.15 uur vindt vervolgens
de kerkelijke inzegening plaats
in de Christus Koning Kerk,
HetJebbink 6 te Vorden.

Van 15.00 tot 16.30 uur
houden wij receptie in zaal "De Herberg'
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons adres:
Klokkenlaan 176
5231 BC 's-Hertogenbosch

Op 5 september a. s.
hopen wij ons samenzijn
officieel te bevestigen.

Ter gelegenheid van dit huwelijk
houden wij receptie
bij "De Luifel", Dorpsstraat 11
te Ruurlo
van 15.00-18.00 uur.

M r B.H.J. deRegt
G.M.P. Roording

Ruurloseweg 21
7251 LA Vorden

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 15, tel. 2092
Dhr. Wolsing, Julianalaan 20, tel. 1209
Mevr. Lakerveld-v/d Giessen, de Bongerd 28,
tel. 2170.

Onze verbouwing is in een
beslissend stadium.

Het resultaat zal U
versteld doen staan

Volgende week
hoort u meer van ons en onze

Grandioze
openingsaktie

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

T IS KLASSE,
T IS KEURSLAGER
KWALITEIT!

Kinder- en Tiener dansgroep

"de Achtkastelen
dansertjes"

Donderdag 3 sept. start de dansgroep "de Achtka-
stelen dansertjes" Weer.
Volksdansen is voor elke leeftijd.
Vanaf 4 jaar wordt de kinderen al spelenderwijze het
volksdansen bijgebracht.
Koms eens met uw zoon of dochter kijken tijdens de re-
petities in het Dorpscentrum.

Repetitietijden zijn:
Jongste groep vanaf 4 jaar 16.00-16.30 uur
Middengroep vanaf 7 jaar 16.30-17.15 uur

Voor de nieuw te starten tienergroep
zijn kinderen vanaf 10 jaar
van harte welkom.

Nadere inlichtingen bij de volgende tel.:
2464^2771 - 1568

Voor diegenen die op zondagmorgen enkele
uurtjes ergens gezellig mee bezig willen zijn is
er vanaf a.s. zondag 30 augustus elke zondag-
morgen om 11.00 uur gelegenheid om te
gaan

Klootschieten
Er is een mooie route uitgezet.

De mogelijkheid is groot dat men komt tot het
oprichten van een vereniging, dus

Kom en doe mee!
'n aangeboden kop koffie staat U te wachten.

CAFÉ - RESTAURANT J^
en diverse zalen

B, Th.SCHOENAKER
VORDEN Ruurloseweg 64
Telefoon 05752-6614

Tocht
voor wat ouderen en bejaarden

op

woensdag 16 september
naar

Noorder Dierenpark
t ITl ITien met de prachtige Vlindertuin

Vertrek 's morgens 8.30 uur Marktplein.
Koffiepauze in Ommen.
Lunch in Dierenpark Emmen.
's Middags borreltje o.i.d. op Holterberg.
Ca. 18.00 uur terug in Vorden,
waar U een diner wordt aangeboden.

Deze dag kost U, alles inbegrepen 60,- P.P.

Opgave bij: v. Ark-Kluvers, tel. 1318
Hassink, tel. 1332
Helmink, tel. 1514

Namens het Comité, G. W. Eijerkamp

Rib- en Haaskarbonade
5 halen - 4 betalen

Cordon
bleu

Rollade
100 gram

1,95

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98

WOENSDAG:

Gehakt
500 gram

Tips voor de boterham:

Tonge worst
100 gram 0,98

Boterham-
worst
150 gram 1,19

KEJRSLACER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VPRDEN

TELEFOON 05752-1321

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 *\*rir
5 jaar garantie O4%)Df

B

(ook gebruikte piano's voorradig)

Voor vakkundig advies en inlichtingen
vragen naar:

Rob, Gerjo of Henny
IJsselkade 7
Doetinchem
08340 - 44647

Nu ook in Vorden. Zelf sleutelen!
Olie verversen, doorsmeren, tectileren enz.
U hoeft alleen Uw auto mee te nemen, voor de rest zorgen wij!
Tegen een geringe huurprijs kunt U gebruik maken van onze hefbrug plus gereedschap.

Oliefilters, bougies enz. verkrijgbaar.

Als openingsaanbieding:

4 Itr. 15W50 olie
voor slechts

Natuurlijk bij

G. Weulen Kranenbarg en Zn. b.v.
Enkweg 5 - Vorden - Tel. 05752-1811 of 1217

Ook het adres voor voordelige benzine en auto wassen!

P.S.: om lange wachttijden te voorkomen,
verhuren wij de brud e.d. alleen op afspraak

NOG
ANDERHALVE
WEEK

Denkt U aan onze
VERBOUWINGSOPRUIMING

Natuurlijk bij bazar S ueters
Dorpsstraat 15

Vorden - tel.: 3566



GIIMKGO
meubelen

Grote najaars- zondag lUDuGTS^^ *%f\

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

telefoon 05753-1286

meubelshow
30 augustus

van
11.00-17.00 u.

Poelier H off man
Kalkoenfilet per 100 gram l ,65

TE KOOP: Renault 4GTL Bj.
1982. APK gekeurd. Tel.
05735-3144.

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed advies

naar
interieuradviseur

ieterse
Hackforterweg 19
Tel. 05754 517

UW
briefpapier

komt overal.
Hoe zal de indruk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeelt worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt.

CERTIFICAATHOUDER

ff )\v /(o)\ r^s i o

nieuwstad 12 - vorden - telefoon 1404

Veehouders opgelet!
Mooi gemengd zaagsel, kurk-
droog en voor een zeer scherpe
prijs f 7,50/zak afgehaald.Tel.:
05753-1898.

TE KOOP: massief eiken
fauteuil met losse lere.n kus-
sens, rotan fauteuil met kus-
sen, stel allesdragers, impe-
rial en een surf zeil „Paria par-
rot 5 m2. Geheel doorgelat.Tel.
05750-20728.

TE KOOP: 60 Are Kuilgras
B. Bargeman, Wilmerinkaweg
1,Tel. 1558.

Schoenreparatie
teeds vlug klaar

LLINK VORDEN
brpsstraat4, tel. 1342.

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

-, . . : : • • : -
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Neem de eerste stap naar de dansvloer
en schrijf je bij ons in.

DANSSCHOOL VEELERS

Ter gelegenheid van
de heropening van onze
gemoderniseerde zaak
in Vorden.

En om U te laten
kennis maken
met de nieuwe
najaarskollektie
nodigen wij u uit
op onze

OPEN HUIS
DAGEN

VAN 2 SEPT.
's middags 13.30 uur

T/M 5 SEPT.

heten wij U extra
gastvrij welkom.

SPECIALISQN JAPONNEN EN GROTE MATEN

Parkeren voor de deur.

Zutphenseweg 29
7251 DG VORDEN
tel.: 05752-1971

Misterstraat 78
7101 EZ WINTERSWIJK
tel.: 05430-13980

In LOCHEM op
Vrijdag 28 augustus van

17.00-19.00 uur.
Zondag 30 augustus van

17.00-19.00 uur.

Of in een van de andere plaatsen
waar wij lesgeven:

BORCULO
Woensdag 26 augustus van

18.30-19.45 uur in zaal PETERS.

RUURLO
Donderdag 27 augustus van

18.15-19.45 uur in de LUIFEL.

VORDEN
Zaterdag 29 augustus van

18.00-20.00 uur in het DORPS-
CENTRUM.

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

Tevens dagelijks inschrijving
mogelijk per telefoon na 16.00 uur.

Tramstraat 37 7241 CH Lochem Tel. 05730-1836

Te koop gevraagd:
(oude) betonnen veedrink-
bak met afgeronde boven-
kant. Tel. 05752-2223.

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

om te leren knippen en naaien
of patroontekenen,

of
wilt u opgeleid worden tot CoStUÏTlière
volgens de Danckaerts methode,

dan kunt u vanaf nu terecht
bij

l. OLTHOF
Het Kerspel 28 - Vorden

Voor inlichtingen en opgaven tel.: 05752-1053

UNIEKE

BRUIDSBEURS
bij ZAAL

CONCORDIA
HENGELO Gld

van 11.00-17.00 uur

ZONDAG 30 AUGUSTUS A.S.

TOEGANG GRATIS!!
DOORLOPEND

• MODESHOWS
• KAPDEMONSTRATIES

• FOTO OPNAMES



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 27 augustus 1987

49e jaargang n r. 21

Straat-interviews
in Vorden
Afgelopen vrijdagavond hebben ve-
len van ons ze misschien wel gezien:
drie mannen met een levensgrote vi-
deocamera en dito geluidsapparatuur.
Ze schoten diverse jongeren aan met
de vraag of ze wilden meewerken aan
een interview. Het ging hier om twee
journalisten en een cameraman die
door de SNL (Stichting Nieuw Le-
ven) straat-interviews met jongeren
maakten. De vraaggesprekken die op
video werden opgenomen gingen
over de verschillen in de belevingswe-
reld van jongeren op het platteland
ten opzichte van jongeren in de stad.

Een van de interviewers was onze
plaatsgenoot Wim Grievink en hij
geeft de volgende toelichting.
"We hebben deze straat-interviews
gehouden om enerzijds een 5-minu-
tenfilmpje over Vordense jongeren te
krijgen en anderzijds om gegevens te
krijgen voor discussie tijdens een-gos-
pelavond. De SNL - waarvoor we de-
ze opnames maakten - houdt dit na-
jaar in Oost-Nederland een gospel-
toernee met muziek en een discussie-
onderwerp voor jongeren. En het the-
ma dat ze daarvoor uitgekozen heb-
ben gaat over het punt of er wel ver-
schil is tussen jongeren op het platte-
land en in de stad.
Wij hebben in 7 plaatsen jongeren op
straat over dit onderwerp onder-

vraagd. Ook in Vorden. Vinden ze jon-
geren in de stad moderner? Wat vin-
den ze van de sociale controle op het
dorp? Wat betekent naar de kerk gaan
voor hen? Praten ze wel eens over "ge-
loven"? Enzovoort. Het is de bedoe-
ling om van die opnames in Vorden
een 5-minuten durend filmpje te ma-
ken dat gekoppeld wordt aan een 25
minuten durende documentaire rond
de belevingswereld van jongeren in
een dorpsgemeenschap.
Op 9 oktober a.s. wordt die video op
een grootbeeld-scherm in het Dorps-
centrum vertoond tijdens de gospela-
vond van de SNL met een optreden
van Gospelgroep Nieuw Leven als
omlijsting van het programma", aldus
Wim Grievink.

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

8.3O tot 12.30 uur -
op woensdag ook van
13.3 O 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 het
gemeentehuis. Tel.
05752-2323).

1. Vergadering gemeenteraad

Wat wordt er
besproken?

De gemeenteraad vergadert op dins-
dag l september a.s. om 19.30 uur in
het gemeentehuis. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten:

- Gewestzaken.
- Verlenen van ontslag aan de heer G.

Potman als ambtenaar van de bur-
gerlijke stand.

- Goedkeuring jaarstukken 1986
Stichting Dorpscentrum Vorden.

- Goedkeuring begroting 1988 Stich-
ting Dorpscentrum Vorden.

- Bijdrage aan het Samenwerkings-
verband Vakopleiding Bouwnijver-
heid in de kosten van het bouwen
van een nieuwe werkplaats.

- Verhuring jachtrecht op gemeente-
eigendommen aan de heer P.A. Ba-
ron van der Borch tot Verwolde te
Zutphen.

- Vaststellen verordening speelauto-
maten.

- Naamgeving aan te leggen weg in
het bestemmingsplan "Kranen-
burg".

- Naamgeving aan en overname on-
derhoud van wegen en parkeer-
plaatsen alsmede de ondergrond en
het geven van de bestemming open-
bare weg aan het wegencomplex bij
het bejaardencentrum "De Wehme"
te Vorden.

- Naamgeving verbindingspad Al-
menseweg en Industrieweg.

- Beschikbaar stellen van een krediet
voor het bouwrijp maken van een
tweetal standplaatsen in het be-
stemmingsplan "Woonwagenerf
1985".

- Oeverbescherming gracht "Kasteel
Vorden".

- Bouw loods gemeentev/erken aan
de Enkweg.

- Begroting 1988 en jaarrekening 1986
van het recreatieschap "De Graaf-
schap".

- Vaststelling verordening leerlingen-
vervoer gemeente Vorden.

- Verzoek tot wijziging van het be-
stemmingsplan Vorden 1975 voor
een perceel gelegen aan het Wieme-
link.

- Vaststelling bestemmingsplan "Kra-
nenburg 1987".

- Voorstel tot vaststelling van een
raambesluit en een besluit betref-
fende de voorwaarden waaronder
gemeentegaranties kunnen worden
verleend.

- Vaststelling planningslijsten nieuw-
bouw, verbouw en verbetering
1988-1992.

- Rapport woningbouwprogramme-
ring 1988-1993.

- Economische versterking zwem-
bad.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te Dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende, bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft U onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere

inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 18 augustus 1987
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de C.A.I. Zutphen B.V. voorde

bouw van een ontvangststation
Centrale Antenne Inrichting aan
het Wiemelink.

2. Aan de heer J.D.J. van Rossum,
Schuttestraat 28, voor de verbouw
van de woning.

3. Aan de heer J. Rem, B. van Hack-
fortweg 44, voor het bouwen van
een woning aan het Stroo 12.

4. Aan de heer G.H .E. G reven, B. v.
Hackfortweg 50, voor het bouwen
van een woning aan het Stroo 10.

5. Aan de heer H.J. Leunk te Warns-
veld, voor het bouwen van een wo-
ning aan het Stroo 8.

6. Aan de heer R.W. Dekkers, Mar-
grietlaan 10, voor het bouwen van
een woning aan het Stroo 6.

7. Aan de gebrs. Klein Winkel,
Beunkstege 2, voor het bouwen van
een mestsilo.

8. Aan de heer H. Platzer, Wilhelmi-
nalaan 24, voor het vergroten van
de woning.

3. Wijziging adres en telefoonnummer
secretariaat van de huurcommissies

Goed om te weten

Het secretariaat van de huurcommis-
sies in Arnhem gaat in de week van 7-
11 september a.s. verhuizen.
Het nieuwe adres en telefoonnum-
mer luidt:

R Ükskan torengebouw Presikhaaf
Gildemeestersplein l
6826 LL Arnhem
Telefoon: 085-643500

Het volledige overzicht van spreeku-
ren en telefonische informatiever-
strekking ziet er als volgt uit:

Spreekuren:
Arnhem: Rijkskantorengebouw Pre-
sikhaaf, Gildemeestersplein l op
maandag, woensdag en vrijdag van
09.00-12.00 uur.
Groenlo: gemeentehuis, Kevelder-
straat 3, tussen l mei en 30 september
elke tweede woensdag van de maand
van 10.00-12.00 uur.
Terborg: gemeentehuis Doetinchem,
Raadhuisstraat 2, elke tweede woens-
dag van de maand van 10.00-12.00 uur.
Zutphen: gemeentehuis, Gravenhof
l, elke eerste donderdag van de
maand van 10.00-12.00 uur.
Wageningen: gebouw gemeenschap-
pelijke Sociale Dienst, Olympiaplein
l, elke laatste woensdag van de maand
van 10.00-12.00 uur.

Telefonische informatie:
op maandag, woensdag en vrijdag van
14.00-16.00 uur via telefoonnummer
085-643500.

4. Informatiemarkt
De werkgroep "Leefbaarheid Vor-
den" organiseert op 4 en 5 september
a.s. een informatiemarkt voor alle in-
woners van de gemeente Vorden.

Ook de gemeente zal er met een stand
vertegenwoordigd zijn. Bij 2 mede-
werkers kunt u al uw vragen, opmer-
kingen, etc. kwijt. Uiteraard zullen de
meeste van die vragen niet direkt
beantwoord kunnen worden. De me-
dewerkers zullen er echter voor zor-
gen dat uw vragen door één van hun
collega's of door het bestuur spoedig
beantwoord zullen worden.

Onder meer zal informatie te verkrij-
gen zijn over:
- reisdocumenten
- rijbewijzen
- reiniging
- milieuzaken
- (gemeentelijke) monumentenzorg
- belastingen
- begrotiry^
- voorlichHI
- welzijn
- sociale zaken
- organiatiestructuur gemeente Vor-

den
- bouwen^^/orden
- ruimtelipRrdening
- vergaderingen gemeenteraad
- vergaderingen raadscommissies
- indienen van bezwaar- en beroep-

schriften
- "Postbus 51"-folders.

5. Herziene streekplan
Oost-Gelderland

Goed om te weten

Gedeputeerde Staten van Gelderland
maken bekend dat met ingang van l
september 1987 het herziene Streek-
plan Oost-Gelderland, zoals dat door
Provinciale Staten in hun vergadering
van 26 februari 1987 is vastgesteld,
voor een ieder ter inzage ligt op de vol-
gende plaatsen:
a de bibliotheek van het Huis der Pro-

vincie, Markt 11 te Arnhem en de bi-
bliotheek van het provinciale kan-
toor "Waalstate", Barbarossastraat
35 te Nijmegen;

b de secretarieën en eventuele hulp-
secretarieën van de gemeenten op
wier gebied het streekplan betrek-
king heeft, te weten Aalten, Bergh,
Borculo, Dinxperlo, Doetinchem,
Eibergen, Gendringen, Gorssel,
Hengelo, Hummelo en Keppel,
Lichtenvoorde, Lochem, Neede,
Ruurlo, Steenderen, Vorden,
Warnsveld, Wehl, Winterswijk,
Wisch, Zelhem en Zutphen;

c de openbare bibliotheken in deze
gemeenten.

Tevens kan inzage in deze stukken
verkregen worden in:
d het Dorpscentrum, Raadhuisstraat

6 te Vorden en
e café "Schoenaker", Ruurloseweg 64

te Kranenburg.

Ingevolge het bepaalde in artikel 4.a.,
lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening wordt het streekplan van
kracht op de dag na de nederlegging,
in dit geval dus op 2 september 1987.

Vanaf half september 1987 kan op bo-
vengenoemde plaatsen ook de sa-
menvatting van het streekplan wor-
den ingezien en kunnen exemplaren
daarvan worden aangevraagd bij de
provinciale dienst Voorlichting en In-
spraak, Postbus 9090, 6800 GX Arn-
hem (tel. 085-592214).

Op 9 oktober kan de Vordense jeugd
massaal hun plaatsgenoten op "big-
screen-video" bekijken en de discus-
sie daaromtrent aanhoren. Samen
met een optreden van de groep
"Nieuw Leven" belooft de gospela-
vond in het Dorpscentrum zeker de
moeite waard te worden.
Bovendien: de toegang is vrij.

Gaslek
De brandweer is maandagmiddag uit-
gerukt voor een gaslek bij het Aral-
tankstation. Het verkeer ondervond
daardoor enige hinder. Nadat de tank
was gevuld, ontdekte de eigenaar, na
enige uren, dat er gas ontsnapte uit de
vulopening. De brandweer spoot er
vervolgens schuim op. Toen het gas
bevroren raakte, werd dit met warm
water ontdooid en de kraan verder
dichtgedraaid.

Openbare bibliotheek
Vorden
Keuze uit de aanwinsten van de bi-
bliotheek:
Goldschmidt, Ernst - Ingres en Dela-
croix, tekeningen en aquarellen; Ca-
pra, Fritjof - De tao van fysica; Domi-
nicus, Jo - Turkije; Wakeren, Ben van -
Hongarije; Ross, Thomas - Bèta; Van-
ce, Jack - Tschai: de waanzinnige pla-
neet; Boudewijns, Leo - Broeden op
een wolk; Jan Voermans, schilder;
Crowly, Elaine - Eeuwig brandt het
vuur; Handalfabet, Het - officieel Ne-
derlands handalfabet van doven;
Heuvel, Aad van den - De verdwij-
ning; Wiesel, Elie - De bedelaar van
Jeruzalem; Joekes, Theo - Kersen in
september; Vingerhoets, Ton - De
Dolly Dots van dichtbij; Dominicus,
Jo - Malta; Hart, Maarten 't - De dor-
stige minnaar en andere^krhalen;
Durlacher, G.L. - DrenkSmg; Asi-
mov, Isaac - De foundation en aarde.

Fietsvierdaagse
"JongGelre" •

Voor de 9e keer in successie hebben
leden van "Jong Gelre" een fietsvier-
daagde georganiseerd. Ook dit jaar
weer een geslaagd evenement want
zo'n 335 deelnemers stapten iedere
avond op de fiets voor een tocht van
tussen de twintig en dertig kilometer
door de mooie omgeving van Vorden.
De routes waren uitgezet door Jan Es-
kes, André Knoef en Marinus Bouw-
meester.
De eerste avond ging het richting Del-
den, Hengelo; de tweede avond rich-
ting Leesten, Almen; de derde avond
richting Linde, Ruurlo en de laatste
avond werd er door de Wildenborch,
Barchem gefietst.
Wat de mooiste route had moeten zijn
van de vier avonden werd de minst
mooie vanwege het weer. De derde
avond regende het n.l. pijpestelen.
Onderweg kreeg iedere deelnemer
een drankje en een hapje aangeboden
door diverse firma's en door "Jong
Gelre" zelf.
Op de laatste avond werd er een beker
uitgereikt aan de grootste groep bin-
nen de deelnemers. De groep uit
Hackfort ontving deze beker die werd
aangeboden door Administratiekan-
toor Vorden.
De overige deelnemers ontvingen een
herinnering, mits zij 3 van de 4 avon-
den hadden meegefietst.

Massink Bakfiets
Team uit Vorden
Nederlands kampioen
B-klasse
Ondanks het bereiken van de vijfde
plaats in de finale is het Massink team
dinsdagavond in Wichmond Neder-
lands kampioen geworden in de B-
klasse. Dit team bestaat uit Marck
Karmiggelt, Herwin Wilgenhof, Fred-
dy Dijkman en Han Berenpas. Laatst-
genoemde kon tot zijn grote spijt deze
laatste race niet mee doen vanwege
een blessure.
Het kampioenschap houdt in voor het
team dat zij zullen promoveren naar
de A-klasse. Zij zullen er dan nog har-
der en slimmer tegenaan moeten
gaan om in de prijzen te vallen.

140 jaar jubilea bij
Gems/Emsbroek
Op vrijdag 21 augustus werd een voor de bedrijven historische recep-
tie gehouden. Maar liefst 5 medewerkers, 4 van 25 jaar en l van 40
jaar werden toegevoegd aan de lijst van jubilarissen (thans 13 perso-
nen), die meer dan 25 jaar hij de ondernemingen hebben gewerkt.
De algemeen direkteur, G. K nisbroek, memoreerde in /yn toespraak
tal van bijzonderheden welke verband hielden met de lange dienst-
verbanden.

P. Soeteman (18 juni), komend vanuit
het "Zutphense" begon hij als teke-
naar te werken bij Gems. Toen een
zelfstandig bedrijfsburo werd opge-
richt werkte hij daar als werkvoorbe-
reider en inkoper. Na een verdere uit-
bouw van de organisatie werd hij aan-
gesteld als inkoper van het gehele ma-
teriaalpakket. Navraag bij de leveran-
ciers, door de direktie aan getuigenis
vermeld, leerde dat Soeteman immer
gastvrij de leverancier tegemoet trad
en tegelijkertijd vocht voor een zake-
lijk juiste inkoop.

A J. Brummelman (l juli). In de begin
60-er jaren werd getracht via adverten-
ties zelfstandige boeren te bewegen
bij de industrie van Gems werkzaam
te zijn. Dit gelukte in een aantal geval-
len, zo ook bij Brummelman. Werkte
hij aanvankelijk als platenknipper,
rompwalser en bodemperser, toen
zijn gezondheid dat niet meer toeliet,
kon hij als part-timer beginnen bij de
technische dienst. Hij heeft zich daar
doen kennen als iemand met een bij-
zondere zorg voor de hem toever-
trouwde materialen en verantwoorde-
lijkheden.

G.H. Harmsen (6 augustus). Als 16-ja-
rige kwam hij in dienst van Emsbroek
installatietechniek. Nadat alle scho-
lingsjaren doorlopen waren werd hij
zelfstandig monteur in de verwar-
mingsafdeling. Toen later een uit-
bouw werd gegeven aan de afdeling
Service en Onderhoud, kwam Harm-
sen als onderhoudsmonteur daar te-
recht. Zijn vroegere kennis op monta-
gegebied kwam goed van pas bij de
werkpieken. Dit gebeurde zó vaak dat
hij zelf de keuze kon maken om het
vak van pijpmonteur voor de tankin-
stallatie te gaan uitoefenen.

BJ.Hartelman(20 augustus). Evenals
zijn kollega Harmsen, kwam hij op 16-
jarige leeftijd bij het installatiebedrijf.
Zijn huidige funktie, eerste monteur,
heeft hij bereikt op basis van de lange
ervaring op dit gebied en niet in de
laatste plaats door de scholing. Op "la-
tere leeftijd" werden diploma's ver-
worven voor het vakgebied Service-
monteur en voor het röntgen-dicht-
lassen van leidingen. De direktie
prees de nauwgezetheid welke tot uit-
drukking komt in de kwaliteit van het
opgeleverde werk.

W.H. Martinus (8 september 1947).
Door dit langdurige dienstverband
een van de oudste getrouwen in het
bedrijf. Begonnen als tekenaar, werd
hij omstreeks 1962 aangesteld als
hoofd van het bedrijfsburo. Een nieu-
we funktie, welke tevens de toenmali-
ge tarieven voor de fabriek moest
vaststellen.
Martinus heeft met een eigen stijl en
doorzettingsvermogen daaraan vorm
gegeven. Vele van de gegevens uit die
tijd, spelen in de huidige organisatie
nog een rol. Speciaal noemde de di-
rekteur nog het "vingertoppengevoel"
dat Martinus bezat om produkten met
kritische levertijden door de moeilijke
produktieweg te sturen.
Het bedrijf prijst zich gelukkig dat de
jubilaris in zijn laatste dienstjaar, zijn
kennis en ervaring wil inbrengen in
een 2-tal grotere projekten binnen de
Gems-organisatie te weten de verhui-
zing en de kalkulatiemethodiek.
Omdat vanaf 1960 door de toenmalige
personeelschef begonnen is met het
invullen van sollicitatieformulieren,
kan de direktie (naast de gebruikelijke
enveloppes) tevens dit door hem zelf
ingevulde formulier als aandenken
meegeven.

Aansluitend op de toespraak van de direktie werd het woord gevoerd door de
heer T. Grooters als voorzitter van de personeelsvereniging.
Hij bood namens het personeel een herinneringsgeschenk aan aan iedere jubi-
laris, alsmede een enveloppe-blijk van kollegiale waardering.

Presentatie van
40 Vordense
verenigingen
De voorbereidingen voor de Vorden-
se infomarkt verlopen naar wens. De
infomarkt wordt georganiseerd door
de "Werkgroep Info-markt", waarin
de "Werkgroep Leefbaarheid", de
"Vrouwenraad", de "Sportfederatie"
en de Stichting "Welzijn Ouderen"
zijn vertegenwoordigd.
Op de infomarkt zullen diverse Vor-
dense verenigingen zich op een zelf
gekozen manier presenteren, waarbij
onder andere van video-recorders ge-
bruik zal worden gemaak.
De aanmelding van deelnemers is bo-
ven verwachting: ongeveer veertig
verenigingen e.d. zijn van de partij en
daarmee is de beschikbare ruimte in
het Dorpscentrum geheel benut. De
infomarkt wordt gehouden op vrijdag
4 en zaterdag 5 september.
Naast de presentatie van de verenigin-
gen wordt in de muziekzaal van het
Dorpscentrum het dia-klankbeeld
"Vorden in Vogelvlucht" vertoond.
Het is een doorlopende voorstelling
van circa tien minuten.
Tevens vindt er een foto-expositie
plaats, genaamd "Oud Achterhoeks
dorpsleven", verzorgd door het Sta-
ring Instituut uit Doetinchem.
Zie ook de advertentie in dit blad.

P.K.V. nieuws
Op de landelijke Fokkersdag van de
Nederlandse Rex-, Satijn- en Vosko-
nijnenclub welke gehouden werd te
Wierden, behaalde ons lid M.G. Lijf-
togt de volgende resultaten: Rex Geel

man jong l x Ie F; Rex Castor vrouw
jong l x ZG, l x Ie G.
Verder delen wij mede dat de "Jonge-
dierendag" dit jaar op zaterdag in-
plaats van vrijdagavond wordt gehou-
den. Voor verdere informatie kunt U
terecht op de infomarkt bij de P.K.V.-
stand.

Vijfentwintig jaar
circuit Delden
De Vordense Auto- en Motor Club
"De Graafschaprijders" heeft het ko-
mende weekend een feestprogramma
gepland ter ere van het 25-jarig be-
staan van het circuit in Delden. Vijfen-
twintig jaar geleden wist één van de le-
den van de vereniging een stuk grond
op de kop te tikken in Delden.
Toen nog vol modder en moeilijkhe-
den, is het nu nog steeds het circuit
waarop "de Graafschaprijders" trai-
ningen verrichten en clubwedstrijden
organiseren.
Het bestuur heeft voor a.s. zaterdag
een aantal wedstrijden op het pro-
gramma gezet. De huidige rijders zul-
len in de verschillende klasses ieder
hun manches rijden. De wedstrijden
tellen mee voor het clubkampioen-
schap '87 en voor de "Delden Trophee
'87". Voor de winnaars zijn er bekers,
terwijl iedereen een herinneringspla-
quette zal worden aangeboden.
Het is de bedoeling dat tussen de ver-
schillende manches door, rijders van
weleer het nog eens tegen elkaar op
zullen nemen.
Het programma wordt voortgezet
met de prijuitreiking en aansluitend
een barbecue voor genodigden. Boe-
renkapel "de Achtkastelendarpers"
zal voor een muzikale omlijsting zor-
gen.



Lochemse schouwburg biedt
kwaliteit en variatie

Met 13 toneelvoorstellingen, 18 x cabaret, 14 muziekuitvoeringen, 5x dans, 5x operette of musical en 5 re-
vues gaat de Lochemse Schouwburg het nieuwe 15e seizoen in. Dat zyn in totaal 60 voorstellingen, ver-
deeld in 3 series: het Keuze-abonnement met een keuze uit 43 verschillende voorstellingen, de Cocktail-
serie en de Concertserie.

Bij toneel komen aan bod "Nathan de
Wijze" van Lessing, "Droom van een
Vrouw" van Ayckbourn, "Candida"
van Shaw, "De getemde feeks" van
Shakespeare, "Hedda Gabler" van Ib-
sen, "Woutertje Pieterse" van Multa-
tuli, enz.
Voorts komen alle bekende cabare-
tiers naar Lochem, zoals Paul van
Vliet, Jasperina de Jong, Seth Gaaike-
ma, Martine Bijl, Youp van 't Hek, Ti-
neke Schouten, Jenny Arean, George
Groot, enz. Maar ook de nieuwe gene-
ratie is aanwezig zoals Paul de Leeuw,
Herman Finkes, Haye van der Hey-
den, Hans Liberg en Jules Deelder.

De Lochemse Schouwburg conti-
nueert haar musical traditie met de
musicals "Max Havelaar" en "Non-
sens".
Op de internationale concertserie ko-
men namen voor van "Colorado

String Quartet", "'t Kliekske" uit Bel-
gië, Christiaan Bor met zijn interna-
tionaal Muziekgezelschap, "de Am-
sterdamse Bachsolisten", Theo Olof,
Daniël Wayenberg, Ronald Brauti-
gam, Theodora Geraets, Pieter Wi-
spelweij en vele anderen.
De volgende 5 dansgroepen komen
naar Lochem: "Scapino Ballet", "Intro
Dans", "Russisch Folklore Festival",
"Jeans Danceshow" en tot slot "Opus
One Jazzdance".

Intro 1987
De jaarlijkse openingsvoorstelling
heet dit jaar 'Intro 1987" en zal plaats-
vinden op zaterdagavond 3 oktober
a.s. Aan dit grootse gebeuren werken
mee: dé "Big Band" van de muziek-
school, het "Vocaal Ensemble Lo-
chem", de volksdansgroep "Scovoda",
de accordeonvereniging "Concordia",
het muzikaal trio "Da Capo", dans-

school "Eledance", muziekvereniging
"Advendo", de "Junior Big Band",
clowns en vele, vele anderen.

Nieuw en speciaal
voor de Lochemse jeugd
Nieuw in het komende seizoen is dat
naast het Cultureel Jongeren Pa-
spoort de Lochemse Schouwburg een
Scholierenpas zal uitgeven voor Lo-
chem^fccholieren. Deze pas geeft de
eigenaWde mogelijkheid om alle cul-
turele voorstellingen in de schouw-
burg te zien voor slechts vijf gulden
per voorstelling of concert.

Onderfülturele voorstelling wordt
verstaan alle voorstellingen behalve
de zeer commerciële amusements-
voorstellingen zoals musicals en de
cabaretvoorstellingen van Tineke
Schouten, Paul van Vliet, enz.

Omroep Gelderland
in de Achterhoek
Omroep Gelderland begint zaterdag 29 augustus a.s. met een eigen
editie voor de Achterhoek. Vanaf maandag 31 augustus iedere werk-
dag van 17.00-18.00 uur op de FM-frequentie 90.4 MHz.
En dit feit wordt 29 augustus groots gevierd.

wist niet
dat ik het
in me had

Op deze zaterdag zal, in samenwer-
king met de NOS, een aantal gemeen-
ten, de streek-WV Achterhoek en di-
verse verenigingen, een enorm evene-
ment op de radio worden gebracht.
Aan dit programma werken mee: 20
journalisten, 15 technici van Omroep
Gelderland en de NOS, een tiental
correspondenten, het Zutphens Dag-
blad, De Graafschapbode, Stadshotel-
Brasserie De Graafschap en een keur
van artiesten.
In drie plaatsen in de Achterhoek, te
weten: Zutphen, Doetinchem en
Winterswijk worden muziektenten
opgezet ten behoeve van de concer-
ten die daar gegeven worden.
De twee grote studio's in het gebouw
van Omroep Geldeland in Arnhem
zijn de gehele uitzending in gebruik.
Daarnaast zullen zes grote reportage-
wagens en een CX radiowagen met
uitgebreide zenderfaciliteiten van de
NOS en een tot mobiele zenderwagen
omgebouwde landrover de uitzen-
ding technisch ondersteunen. Ook
wordt er nog een speciale zenderver-
binding gemaakt tussen de binnen-
stad van Doetinchem, waar een groot
concert wordt gegeven, en de ver-
beuwde studio van Omroep Gelder-
land in het Doetinchemse gemeente-
huis.
In de uitzending wordt rechtstreeks
geschakeld met zenders in Gaande-
ren, waar op het parkeerterren van
Pelgrim aan de Hoofdstraat een "Om-
roep Geldeland Bakfietsenrace"
wordt gehouden; Eibergen, waar on-
der auspiciën van Omroep Gelder-

land aan de Haaksbergseweg een
touwtrektoernooi met ondermeer
burgemeesters plaats heeft; Humme-
lo, waar een natuurwandeling is uitge-
zet; de drie plaatsen waar de concer-
ten zijn en met de mobiele zenderwa-
gen ergens in de Achterhoek.

Het concert in Doetinchem wordt ge-
houden op de Markt, 's Middags tre-
den op: Dick van Altena, Koos Al-
berts, 't Spöll, Duo Hiddink &
Schreurs, Margriet Markerink, Rattle
& Frost en de presentatie is in handen
van Jan Rietman, oud-medewerker
van Omroep Gelderland.

In Winterswijk op het plein bij het ge-
meentehuis treden 's middags op: Ar-
ne Jansen, een Jazzorkest, voortko-
mend uit 'The Big Band Melody &
Rhytm" en de presentatie wordt ge-
daan door Jolien van den Heuvel.

Op de Houtmarkt in Zutphen is het
concert 's morgens met Jazzorkest
"Freeline", Marty, de Gebroeders
Brouwer en Willy Schobben, Henk
Wijngaard, De Havenzangers, Sandra
Vanreys, Maywood en Emile Hart-
kamp, die het programma ook presen-
teert.

De uitzending wordt uitgezonden via
alle FM-frequenties van Omroep Gel-
derland.
Die zijn: 89.1 MHz (Arnhem/Nijme-
gen/Rivierengebied);
90.4 MHz (Achterhoek/Arnhem) en
103.5 MHz(Veluwe/Arnhem).

"
Jong en oud: iedereen is creatief
Iedereen heeft wel eens getekend, ge-
zongen of toneel gespeeld. Sommi-
gen voor het laatst op de lagere school,
omdat het "moest", of gewoon als kin-
derspel. Anderen hebben ook later
nog wel eens een poging gewaagd:
een gekke act op een familiefeestje, te-
kenen met de kinderen, of zingen tij-
dens een lange autoreis...

U herkent het vast: 't is altijd weer
leuk om te doen, maar toch komt het
er steeds minder van. De een heeft het
te druk, de ander denkt er niets van de
kunnen, weer een ander gunt zichzelf
de "luxe" niet om wat tijd creatief te
besteden.
Toch zijn er mogelijkheden te over.

Creativiteitscentra en muziek-
scholen: uit de kunst!!
Er zijn in Nederland wel 260 muziek-
scholen en creativiteitscentra, met
nog veel meer dependances. Zonder
te overdrijven kun je daar echt van al-
les doen op het gebied van creativiteit.

En dan blijft het niet alleen bij teke-
nen of piano spelen. Ballet, videoclips
maken, beeldhouwen, weven, panto-
mime, tuinarchitectuur, popmuziek,
fotografie, toneel... het zijn maar een
paar van de meer dan honderd ver-
schillende cursussen. Voor jong en
oud, voor beginners en gevorderden.
En dat alles onder begeleiding van
vakmensen: kunstenaars met een on-
derwijsbevoegdheid.

In september is iedereen welkom
De creativiteitscentra en muziekscho-
len hebben september uitgeroepen

tot de "Maand van de Kunstzinnige
Vorming". In die maand kunt u ze re-
gelmatig op de televisie tegenkomen,
in een filmpje van "Postbus 51". En op
de postkantoren en bibliotheken lig-
gen folders met uitgebreide informa-
tie. Bovendien kan iedereen in sep-
tember vrijblijvend kennismaken met
al die creatieve activiteiten. Er zijn
open dagen en avonden, waarop u ge-
woon kunt binnenlopen om te kijken
wat er zoal te doen is. Cursisten laten
hun werk zien, leerlingen geven con-
certen. En ze komen ook naar u toe:
veel muziekscholen en creativiteits-
centra geven in september voorstel-
lingen in winkelcentra, op het dorps-
plein, op de markt, enzovoort.
Kortom, volop kans om eens te kijken
of er iets voor u bij is.

Bent u al nieuwsgierig?
Wilt u er meer van weten, voor uzelf,
uw kinderen, of vrienden? Ga dan
eens kijken in zo'n muziekschool of
creativiteitscentrum. Op meer dan
duizend plaatsen in Nederland zijn al-
lerlei mensen bezig met kunstzinnige
vorming.

Misschien heeft u nog vragen. U wilt
bijvoorbeeld weten of er bij u in de
buurt ook speciale activiteiten zijn. U
kunt dan altijd even bellen met de
Vereniging voor Kunstzinnige Vor-
ming (VKV) in Utrecht: dat is de lan-
delijke organisatie van de creativiteits-
centra en muziekscholen.
Telefoon: 030-313 424. Daar kennen
ze alle adressen van creativiteitscentra
en muziekscholen.

En als u een dezer dagen nog in het
postkantoor of de bibliotheek komt,
vergeet dan niet de "Postbus 51 "-fol-
der mee te nemen.

Volgende maand
31e Jaarbeurs van het Oosten:

Grootste
keukenshowroom
van het oosten!
Van 23 tot en met 30 september a.s.
wordt de 31e Jaarbeurzen het Oos-
ten gehouden; plaats v^Pnandeling -
zoals gewoonlijk - in en om de "Han-
zehal" te Zutphen.
Omdat de belangstelling van het be-
drijfsleven voor dit belangrijke regio-
nale evenement zondejaneergoed is,
zal de Jaarbeurs weel^mvangrijker
zijn dan vorig jaar. Vele honderden
produkten zijn gedurende 8 dagen "te
kijk en te koop" voor een groot en ge-
varieerd publiek.

Beursthema's zijn: Interieur, Mens &
Milieu, Hobby en Mode.
Ruim 2.500 m2 aandacht voor keu-
kens, meubels en sanitair; meer dan
10 bekende keukenmerken in prachti-
ge presentaties maken deze Jaarbeurs
van het Oosten de grootste keuken-
showroom van het oosten van het
land.

"Mens & Milieu" brengt een scala aan
produkten en informatie omtrent on-
ze gezondheid over het voetlicht: be-
wuste lichaamsverzorging, gezonde
voeding, alternatieve geneeswijzen,
homeopathie en milieuverbetering.
Het thema "Hobby" is van belang
voor iedere hobbyist en doe-het-zel-
ver in de regio op zoek naar nieu-
we onderwerpen, gereedschappen of
ook auto-accessoires. Met name Mo-
delbouw staat centraal.
Dagelijkse modeshows geven weer
een beeld van de nieuwste trends op
dit gebied.

Vanuit een "beursstudio" verzorgt
Omroep Gelderland vrijwel dagelijks
live-uitzendingen vanaf de beurs.
Ook voor ondernemers is de Jaar-
beurs van het Oosten weer interes-
sant. Bijzondere aandacht dit jaar
voor: Bedrijfshuishouding, Kommu-
nikatie en Kantoorefficiëncy.

De meer dan 200 deelnemers staan
voor u iedere dag klaar. Voor veidere
inlichtingen: 05750-15100.

P.V. "de Blauwkras
Wedvlucht Fulfa d.d. 15-8-'87:
H.J. Boersbroek, 1; J.A. Eulink, 2, 4;
J.W.Bosvelt,3;H.Langenkamp,5;J.J.
van Gijssel, 6, 8; G. Jansen, 7, 10; H.
Boesveld, 9.

Wedvlucht Kassei, d.d. 8-8-'87:
M. v.Nieuwenhuizen, 1; Comb. Baan-
dersenZn.,2,7;J.A.Eulink,3,4,9;G.
Jansen, 5, 10; H. Boesveld, 6, 8.
Jeugdcompetitie: Annegeer Hilferink,
1,2,10; MarcelNijhuis, 3,5,6; Ronny
de Beus, 4, 8, 9; Ronald Kok, 7.

Open dagen
dierentehuis
"de Bronsbergen"
Het dierentehuis "de Bronsbergen" in
Warnsveld organiseert ook dit jaar
weer twee open dagen en wel op vrij-
dag 11 september en op zaterdag 12
september.
De bedoeling van deze open dagen is
het dierentehuis wat meer "naar bui-
ten te brengen". Veel mensen denken
dat asieldieren zielig zijn, maar dat
hoeft helemaal niet. Ter plaatse rond-
kijken en een praatje maken met het
beheerdersechtpaar leert wel anders.

Gedurende de openingstijden van het
dierentehuis kan men er trouwens al-
tijd terecht. Nu is er bovendien een
rommelmarkt en een koffie- en olie-
bollenkraam.

Om een rommelmarkt te kunnen
houden, hebben we spullen nodig,
dus heeft u iets voorde rommelmarkt
dan is één telefoontje naar het dieren-
tehuis (05750-20934) voldoende en u
kunt het daar brengen. Bent u niet in
de gelegenheid het te brengen, dan
wordt het opgehaald.

Evenals verleden jaar is de opbrengst
van de open dagen bestemd voor een
nieuw te bouwen poezenverblijf. Na
de zomervakantie hoopt men met de
bouw hiervan te kunnen starten.

Om de jeugd wat meer bij het geheel
te betrekken, wordt er dit jaar tevens
een tekening-wedstrijd georgani-
seerd. Je bedenkt zelf een tekening,
die betrekking heeft op (asiel-)dieren
of bijvoorbeeld het nieuwe poezen-
verblijf. Vermeld wel je naam, adres
en leeftijd op de tekening. Een des-
kundigejury bekijkt ze allemaal en de
winnende tekeningen worden opge-
hangen. Zorg datje tekening voor vrij-
dag 4 september a.s. op het dierente-
huis is. Prijsuitreiking aldaar op zater-
dagmiddag 12 september.

Chopper bijeenkomst
Afgelopen weekend hebben een aan-
tal leden van de "Chopper Tlub Ne-
derland", een motorenclub, een bij-
eenkomst georganiseerd voor hun
Chopper-vrienden uit Nederland en
Duitsland. Doel van dit weekend was

om de Nederlandse Club haar goed-
keuring te laten geven aan een nieuwe
afdeling binnen de club, n.l. de afde-
ling "Linde".
I n januari volgend jaar besluit de vere-
niging of zij al dan niet de nieuwe af-
deling erkent.

Vrijdag begon het weekend, dat ge-
houden werd op het terrein van de fa-
milie Wagenvoort, met het opzetten
van een kamp en een barbecue. Zater-
dag waren er spelletjes georganiseerd
met aansluitend 's avonds een varken
aan het spit en het optreden van de
Nijmeegse formatie "de Clodhop-
pers".
Zondag werd het weekend besloten
met een rondrit op de motoren door
de omgeving van Vorden.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Uitwisseling
muziekvereniging
"Concordia"
Muziekvereniging "Concordia" heeft
een uitwisselingsdag georganiseerd
met de Duitse "Muziekverein Kra-
nenburg". Een 40-tal collega vrienden
kwamen naar Vorden voor een gezel-
lig en muzikaal samenzijn. De Duitse
muziekvereniging bracht "Concor-
dia" een serenade. "Concordia" zal
binnenkort een concert gaan geven in
Duitsland.

Op de uitwisselingsdag is er gespro-
ken over het samen optreden tijdens
het traditionele nieuwjaarsconcert
van "Concordia". De Kranenburger
Muziekverein zal gebruik kunnen ma-
ken van het mini- en majorettes-pele-
ton alsmede van de drumband. Het
ligt in de bedoeling om in de toekomst
muziekstukken uit te gaan wisselen,
die in beide landen nogal duur zijn.
Het samenzijn bracht nieuwe vriend-
schappen tot stand, wat resulteerde in
het uitwisselen van adressen aan het
eind van de dag.

Optreden 'Total Lost"
en "Chess Blues Band"

Vrijdagavond 28 augustus a.s. treden in het dorpshuis "De Horst" in
de Keyenborg 'Total Lost" en de "Chess Blues Band" op.
Beide bands oefenen in dit dorpshuis en nadat er in het voorjaar een
nieuw bestuur is gekomen dat "De Horst" weer nieuw leven wil inbla-
zen, leek het een goed idee om het nieuwe seizoen te openen met een
gezamenhjk optreden.
Doordat de beide bands geheel belangeloos spelen is het mogelijk de
kas van het dorpshuis wat extra te spekken. 'Total Lost" speelt als
eerste en de avond wordt afgerond door de "Chess Blues Band".



HET VUIL IN
NEDERLAND
GAAT BARRE

TIJDEN

De nieuwe Holland Electro5500 beschikt over

unieke eigenschappen:

• Oersterke motor van 1200 Watt «Alle hulpstukken

zitten in de machine. Dus altijd bij de hand • De buis

is op elke gewenste hoogte instelbaar • Stofzak

met afsluitklep • Driejaar garantie, niet alleen op de

motor, maar op de hele stofzuiger.

Zo'n unieke garantie is er nog nooit op een

stofzuiger gegeven. Maar zo'n unieke stofzuiger

eerdetgemaak? "^ | NN HOL̂ ND ELECTRO

DE NIEUWE HOLLAND ELECTRO 5000-SERIE.
DEGROOTSTE ZUIGKRACHT DE LANGSTE ADEM.

/ Ordelman & Dijkman
installateurs: gas, tvater, elektra, cv.

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

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

Witbroodeters
enbminbroodeters

opgelet!
Naast wit en bruin is, er nu Weitebrood. Brood met

het smakelijke van wit en het gezonde van bruin.
Brood gebakken uit meel van Nederlands belangrijkste
meel producent. Hoogwaardige kwaliteit op basis van
zorgvuldig geselekteerde granen, onder voortdurende
laboratoriumcontrole. Brood van de kwaliteit die u van de
ambachtelijke bakker gewend bent.

Weitebrood is lichtverteerbaar lichtbruin brood waar je je
lekker fit door voelt. Weitebrood is het gezonde met het
smakelijke verenigen.

Proef 't en ontdek '

Weitebrood: een lekker en gezond alternatief
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877
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DANSSCHOOL

Houtman

Clubs voor paren
kunt U opgeven per telefoon:
(05440) 64672
tussen 1 8.00 en 20.00 uur

VOOR F 9,90 WORDT JE KLEINE
KNUFFEL EEN VLAAMSE REUS!

voor slechts f 9,90
laten wij uw leuk-
ste foto verg ro-
ten van negatief
of dia tot een mini-
poster met een
formaat van
30X30 Of 30X40
cm. van dia f 11,90.

Presto Print
Ongelooflijk goed in kleur

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

— brillen - oogmeting
- contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Cö juadier
siemerink

or*iciën
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

U wilt 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooraf iets me! eigen familie.

Wel in 'n sfeervolle omgeving zodat uw gasten

meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfektè bediening

airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omgeving,

voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

Zaterdag 3 Okt. Weer zo'n gezellige

dansavond met het bekende dansorkest

"deGrollico's"!
Reserveer op tijd! Ook voor ver. of bedrijven.
Aanvang 21.00 uur. 10,- Entree
incl. koffie en uitgebreid bittergarnituur.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

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

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

LUBBERS
DAT ZIT WEL QOED

LEUKE FAUTEUIL
LEUKPRIJSJE.
Heel mooi
notenkleurig, met
webbing rug en
perfekt gestoffeerd.
Naar keuze in beige
of oud rose mohair.
NU VOOR

495.

IN OPTIMA FORMA
Dé leren fauteuil op
draaivoet, verstelbare rug
met zelfcorigerend
mechaniek. Leverbaar in
jnooie leertinten. Apart

verkrijgbaar:
bijpassende

hoeker.

1.1995.
DE GEZELLIGE HOEK
hier met twee fauteuils waarvan een met
extra hoge rug. Mooi bekleed,
perfekt van zit, prima instap
voor ouderen. In diverse stof-
fen naar keuze.

(standaard
model)

495.(hoog model)

DE SALONTAFEL
is ovaal en staat op een sierlijk doch ,
stevige kolompoot.
Afmetingen 100 x 70 cm.

Jioogte 60 cm.

. De prijs in eiken

Deze komfortabele fauteuil
heeft een beuken frame dat
licht veert.
Voor heerlijk ontspannen
zitten. Naar keuze leverbaar
met naturel of zwart

kussen

GEZOND ZITTEN
VOORKOMT KLACHTEN

Omdat het zitmeubel vrijwel
nooit is afgestemd op de

persoonlijke lichaamsvorm,
zitten we bijna allemaal

slecht.
Daarmee plegen we een

aanslag op onze gezondheid.
Op basis van jarenlang

wetenschappelijk onderzoek
heeft Fitform het

verantwoorde zitmeubel
ontwikkeld. Op maat en

passend in elk wooninterieur.

itform

Dit zijn de Fitform kenmerken:
O luiste ondersteuning

wervelkolom
O juiste ondersteuning

van de armen
O (uiste stand van het zitvlak
O luiste zithoogte.

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

GEOPEND: ma 13.30-18.00 - di t/m vr. 8.30-12.30, 13.30-18.00 - za. 9.00-12.30, 13.30-16.00.
Vrijdag koopavond

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

eiii docltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

Lest-Best. Allerlaatste aanbieding

Portiek Verkoop
Alle konfektie in Portiek voor de

van de Opruimingsprijs
Modecentrum

Alleen donderdag - vrijdag - zaterdag!!
Dames- Heren en Kinder Restanten Ruurto



Waddenvereniqing heeft leden nodig!

De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee heeft
meer leden nodig om de kosten van diverse projekten te kunnen
dekken.
Het reklameburo Ogilvy & Mather in Drachten ontwikkelde
daarvoor gratis een kampagne onder het motto 'Doe ook eens
wat voor het Wad'. Naast advertenties bestaat de kampagne
uit affiches, direct marketing aktiviteiten, folders, etc. De
opzet is te benadrukken dat het hier gaat om een onvergelijkbaar
stukje natuur, wat niet ver van het bed maar gewoon in Nederland
ligt. En wat zó mooi is, dat het de moeite waard is er iets
extra's voor te doen.

De Waddenvereniging bestaat al een groot aantal jaren. Bijna
iedereen heeft er wel eens van gehoord en de kreet 'Wees
wijs met de Waddenzee' is net zo bekend als menige reklamekreet.
Toch is het nu nodig om extra aandacht aan de vereniging te
geven, want het is steeds kostbaarder om met goede alternatieven
op tafel te komen. De Waddenvereniging is geen échte aktiegroep,
die ongenuanceerd een hoop heisa maakt. Integendeel, de werkwijze
is altijd geweest om vanuit een positief idee alternatieven
te ontwikkelen die beter waren voor het milieu, maar verder
dezelfde resultaten gaven. Zo'n konstruktieve opstelling vereist
natuurlijk wél dat de aangedragen alternatieven beter zijn dan
datgene wat oorspronkelijk bedacht is. En dat vereist kennis
van zaken, grondige informatie en veel onderzoek. En dat kost
geld. Véél geld zelfs. Zo'n 30.000 leden dragen jaarlijks ƒ 27,50
bij en ontvangen daarvoor een aantal keren per jaar het Wadden-
bulletin en andere informatie. Maar vooral dragen ze bij aan
een schoner en leefbaarder waddengebied. Een absoluut uniek
stukje Nederland dat z'n wereldwijde weerga niet kent. En
dat meer dan de moeite waard is om zo min mogelijk aan te
tasten. Mocht dat toch nodig zijn omdat andere belangen nog
zwaarder wegen, dan probeert men een zo gunstig mogelijk
alternatief te kreëren.
Het zou zonde zijn als dit werk - waarvan veel in stilte of
in kommissies gebeurt - afgeremd zou moeten worden om gelds-
redenen. Natuurlijk zou het misschien mogelijk zijn om subsidie
van provinciale of landelijke overheid te vragen. Maar het
zou de vereniging ook heel ongeloofwaardig en afhankelijk maken,
omdat het vaak die overheden als opponenten ontmoet bij het

uitbrengen van voorstellen. Daarom is de Waddenvereniging
aangewezen op Nederlanders die ook eens iets willen geven
voor de natuur in hun eigen omgeving. Aangewezen op ü dus.
Door ƒ 27,50 te storten op girorekening 17.26.195 bent u een
jaar lang lid en helpt u mee aan de instandhouding van een
internationaal erkend brokje Nederland..

Reklameburo Ogilvy & Mather in Drachten, dat samen met
de gelijknamige vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam
tot één van de grootste buro's van ons land behoort, trok zich
eveneens het lot aan van de Waddenvereniging. Men ontwikkelde
gratis een grote kampagne onder het thema 'Doe ook eens
wat voor het Wad'. Direkteur Ad van Rooy zegt hierover: "We
hadden al ervaring met de Zeehondencrèche van Lenie 't Hart
in Pieterburen. In één jaar tijd is haar donateursbestand aanzien-
lijk vergroot, waardoor een stuk noodzakelijke nieuwbouw kon
worden ontwikkeld.
We hebben dat gratis gedaan, omdat we net als de meeste
andere vestigingen in de wereld het leuk vinden ook eens voor
niet-kommerciële instellingen reklame te maken.
Per slot van rekening is het een vak en we pretenderen daar
een hoop van af te weten. Dus moeten we ook iets dergelijks
aankunnen. Van het één kwam het ander en plotseling waren
we ook druk bezig voor de Waddenvereniging, want de doelstelling
van een leefbaar waddenmilieu sprak ons aan. Maar vooral
ook de positieve, opbouwende werkwijze van de vereniging.
Ter zake kundig goede alternatieven maken. En dat is best
ingewikkeld met die professionele tegenspelers. De kampagne
die gemaakt is onderstreept het unieke van het waddengebied.
Het mooie ook."

Op niet al te lange termijn hoopt de Waddenvereniging er een
groot aantal leden bij te krijgen. Dat moet kunnen met zo'n
watervolk als het onze. Zeker als je weet dat hetzelfde wadden-
gebied zorgt voor de instandhouding van vele vissoorten en
oneindig veel vogelsoorten. En dan hebben we het nog niet
eens over de volstrekt unieke planten die er groeien. Kortom,
snel lid worden is het beste antwoord op een hoop vragen.
Want via het Waddenbulletin wordt u vast een hoop wijzer.
Wees wijs met de Waddenzee en doe ook eens wat voor het Wad.

Drukkerij Weevers plaatst gratis deze kampagne.

Ratti l (zat)
behaalt 2e prijs
op toernooi
Eerbeekse Boys
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de S.V. "Ratti" heeft bewezen
dat het op toernooien prima presteert.
In Eerbeek werd afgelopen zaterdag
een toernooi voor elftallen spelend in
de 2e klasse G.V.B, afgewerkt.
"Ratti l", ingedeeld in een poule met
"Beekbergen r,"SportingAmbon2"
en "Groen Wit 3" werd met 5 punten
uit 3 wedstrijden poule-winnaar.
De eerste wedstrijd tegen competitie-
tegenstander "Beekbergen l" eindig-
de, na een l -O voorsprong voor de Kra-
nenburgers via een doelpunt van Han
Teilegen, in een 1-1 gelijkspel.
De wedstrijden tegen "Sp. Ambon 2"
en "Groen Wit 3" eindigden beiden in
een 1-0 overwinning. Beide doelpun-
ten kwamen via penalty's tot stand en
kwamen op naam van Dick Smit.
De poulewinnaars speelden vervol-
gens in de finalepoule die bestond uit
"Sporting Ambon l", "Wilp l" en
"Ratti l". Ratti won terecht, via een
uitstekende partij, met 1-0 via een
doelpunt van Peter Immink. "Sp. Am-
bon l" speelde vervolgens gelijk (0-0)
tegen "Wilp l" en het was voor Ratti
zaak om. in de laatste wedstrijd tegen
het naar de Ie klasse G .V.B. gepromo-
veerde "Sp. Ambon l" de nul vast te
houden. Kansen om tot score te ko-
men kreeg Ratti wel, maar de ver-
moeidheid was beide ploegen aan te
zien. Beide ploegen schenen proble-
men te hebben met het scoren en de
wedstrijd leek op een 0-0 te eindigen.
Toch wist "Sp. Ambon l" de beker
mee naar huis te nemen via een te
zacht teruggespeelde bal op Ratti-
doelman Herbert Rutgers, die de bal
tegen Ambon-spits Krassenberg
speelde, zodat de bal in het doel ver-
dween. "Ratti l" speelde toch een pri-
ma toernooi en mocht zich tevreden
stellen met een 2e plaats achter "Spor-
ting Ambon l". "Wilp P moest ge-
noegen nemen met een 3e plaats, ter-
wijl "Groen Wit 3" met de "fair play"-
cup naar huis mocht gaan.

DCV 1-
Twente's Eerste
Hengelo 6-14
De eerste schermutselingen op het
dambord zijn de Vordenaren in de oe-
fenwedstrijd tegen Twente's Eerste
nog wat onwennig afgegaan. De va-
kantie zat bij sommigen nog flink in
de vingers. Twente's Eerste trad aan
zonder Ton Sijbrands, maar de maes-

tro kwam 's middags nog wel de pres-
taties van zijn team in "d'Olde Smid-
se" keuren. Jan Masselink liet de eer-
ste nederlaag aantekenen tegen de
Hengelose voorzitter. Harry Graas-
kamp trok de score recht: in een ge-
compliceerde partij zag zijn opponent
een damzet over het hoofd, die na af-
name schijfwinst opleverde en later de
partij. Wieger Wesselink bracht DCV
zelfs even op voorsprong doordat hij
Jos Stokkel in een fraaie partij op ver-
lies bracht. Tonny Janssen liep in een
damkombinatie in een stand, die ze-
ker nog omsingelingskansen bracht.
Ook Bennie Hiddink verloor; zijn te-
genstander nam in een toch al voorde-
lige stand een doorbraak voor een
schijf, die vrijwel direkt won.

Gerrit Wassink had na een afwikke-
ling, die zijn tegenstander op dam
bracht, nog wel remisekansen, maar
die maakte het Wassink dermate
moeilijk dat hij "door de vlag ging" en
verloor. Henk Hoekman hield de
stand gelijk op de hem karakteristieke
wijze. Henk Ruesink stond goed te-
gen Jeroen Goudt, maar in tijdnood
ontglipte hem een blundertje, waarna
Goudt het direkt afmaakte. Simon
Wiersma haalde een ruime remise en
Harry Vos verloor ergens onderweg
een schijf en kon hierna geen remise
meer vinden.

J. Masselink-L. Springer 0-2; H.
Graaskamp - J. Jurg 2-0; W. Wesse-
link - J. Stokkel 2-0; T. Janssen - E.
van Hattem 0-2; B. Hiddink - K. Be-
suije 0-2; G. Wassink - R. Koot 0-2;
H. Hoekman - M. van Houtert 1-1; H.
Ruesink - J. Goudt 0-2; S. Wiersma -
G. Draaisma 1-1 en H. Vos - H. de
Lange 0-2.

Prima verlopen
toernooi "Velocitas"
Het zaalvoetbaltoernooi van "Veloci-
tas", dat het eerste lustrum kende, is
ondanks een afzegging van een team
probleemloos verlopen.
Er werden achtereenvolgens drie pou-
les afgewerkt. De eerste poule, Heren
derde klasse, werd 's morgens ge-
speeld. Winnaar in deze poule werd
"Zavado '76", die alle wedstrijden won
en met 8 punten de eerste prijs in ont-
vangst kon nemen. Het tweede team
van "Velocitas" eindigde op de laatste
plaats, mede dankzij het ontbreken
van een aantal spelers.
De tweede poule, Heren tweede klas-
se, werd gewonnen door "J.V. Wehl".
Het eerste team van "Velocitas" slaag-
de er niet in om verder te komen dan
de derde plaats.
De laatste poule, Dames tweede klas-
se, verliep anders dan gepland, door-

dat op het laatste moment "Longa
'30" afbelde. "Velocitas" kon geen an-
der team bereid vinden orn te komen
spelen. "F.C. Lukrand" uit Apeldoorn
werd eejste in de Damespoule, met
op de d^pe plaats de dames van "Ve-
locitas".
De wedstrijden werden geleid door
de heren A. van Hees en H. Anker-
smid.
De eindend van de poules:
Poule 9- "Zavado '76", 2. "Pavan-
da", 3. "Concordia", 4. "Meilink",
'S. "Velocitas".
Poule 2: 1. "J.V. Wehl", 2. "Steende-
ren", 3. "Velocitas", 4. "Meilink",
5. "Oeken".
Poule 3: 1. "F.C. Lukrand", 2. "Veld-
hoek", 3. "Velocitas", 4. "Concordia".

Voetbalvereniging
"Vorden"
ervaring rijker
Dat jeugdtrainer Ben Koolenbrander
bezig is met zijn voetbalvak bleek uit
het feit dat Ben in het belang van voet-
balvereniging "Vorden" H. Stübbe
heeft kunnen interesseren om naar
Vorden te willen komen.
H. Stübbe, die gespecialiseerd is in het
geven van looptraining, was te gast bij
de "V.V. Vorden".
Stübbe, die momenteel bij de bundes-
liga club "Bayer Uerdingen" de loop-
trianing verzorgt, is een oud-leerling
van Kees Koppelaar, bekend van
"Ajax".
Bij de "V.V. Vorden" nam hij de A- en
B-jeugd onder handen, waarbij veel
aandacht werd geschonken aan hoe
men loopt en wat voor verbetering
vatbaar is. In de trainerswereld wordt
nogal sceptisch gereageerd over loop-
traning, alhoewel de laatste jaren toch
meer clubs looptrainers in dienst heb-
ben genomen.

Al met al was het een leerzame erva-
ring voor de trainers van Vorden en
zeker voor herhaling vatbaar, aldus
voetbalvereniging "Vorden".

L.R.V.
"de Graafschap"
Uitslagen L.R.V. "de Graafschap" van
het gehouden concours te Barchem.
Zaterdag ponie's wedstrijden: Saskia
Vreeman werd Ie in de B-dressuur
met 134 punten en 4e in het B-sprin-
gen; Martine Rutting Ie in B-dressurr
met 127 punten; BrendaGroenendaal
2e B-dressuur met 126 punten.
Zondag paarden wedstrijden.-Erik Par-
dijs 5e B-dressuur met 123 punten en
9e B-springen; Jeanine v.d. Berg 5e
L2-dressuur met 123 punten.

Lange afstandstocht
VRTC
"de Achtkasteleuojders"
De A-groep (de snelle jongens) van
fietsclub VRTC "de Achtkastelenrij-
ders" heeft de jaarlijkse lange af-
standstocht gereden. Ditmaal was het
een ronde rondom he^JJsselmeer,
over een afstand van 37^pi. Er werd
's morgens om 5 uur op het Markt-
plein gestart, compleet met een volg-
bus.
Het ging eerst richting Harderwijk-
Lelystad waar de eerste stop werd ge-
houden. Vervolgens de Dijk over naar
Enkhuizen en van daaruit naar Den
Oever om de Afsluitdijk over te gaan.
Er werd door Friesland gereden via
Koudum, waar de rijders te maken
kregen met een wolkbreuk. De rijders
pauzeerden noodgedwongen in de
volgbus. De laatste stop was in Kam-
pen, waarna de toerrijders om 8 uur 's
avonds Vorden weer binnen reden.
Onderweg had men 4 maal een lekke
band, drie daarvan bij dezelfde per-
soon.

Fietscrosswedstrijden
Een aantal leden van de fietscrossclub
"de Graafschaprijders" hebben deel-
genomen aan de fietscrosswedstrij-
den te Eefde. Dit waren puntenwed-
strijden voor de afdelingskampioen-
schappen.
Van de negen Graafschaprijders re-
den er acht in de prijzen en kwamen
met bekers naar huis.
Als team behaalden André Roerdink,
Hans Zweverink, Arjan Ribbers,
Bjorn Nijland, Arjan Nijland, Jurgen
Wolthaar, Mathieu Roerdink, Arno en
Miranda Linnenbank, de gedeelde
vijfde plaats. Al met al een positief re-
sultaat voor het Vordense team.

AGENDA

AUGUSTUS
27 Diploma zwemmen.

SEPTEMBER:
3 HVG afd. Dorp, Fietstocht.
3 Bejaardenkring

4+5 "Leefbaarheid Vorden". Presen-
tatie Dorpscentrum.

11 Klootschiettoernooi "Jong Gelre".
16 HVG afd. Dorp, Maandelijkse

avond.
17 Bejaardenkring.
20 Agrarische wedstrijden middag

"Jong Gelre".
20 Fietsclub VRTC "de Achtkastelen-

rijders", herfsttocht

Gondelvaart Bredevoort
DE VAKANTIES aan het aflopen zijn en het 's avonds al weer

wat vroeger donker wordt is het weer tijd voor de Bredevoortse gondel-
vaart. De mooiste tijd is eind augustus begin september. Vaak is er dan
nog een lekker nazomerweertje met aangename temperaturen, fijn om 's
avonds nog buiten te zijn. Maar tegelijk begint het al weer vroeger te sche-
meren. En deze schemering ("tweeduuster" zei men vroeger in het Ach-
terhoeks dialect) hebben we nodig voor onze gondels.
Want Bredevoortse gondels zijn namelijk grootse kunstwerken die door
duizenden fietslampjes verlicht worden (zie foto). De noodzakelijke
stroom wordt geleverd door tientallen accu's. Het verlichte tafereel is ver-
deeld in "groepen" van 100 a 200 lampjes. Elke groep is verbonden met
een accu. De lampjes zijn allemaal parallel geschakeld, dit om te voorko-
men dat, als één lampje kapot gaat, ineens de hele groep zonder stroom
komt te zitten.

MJ BREDEVOORTSE gondelvaart dateert al uit de dertiger jaren en
is in deze vorm uniek in Nederland. Vroeger gebruikte men waxinelicht-
jes. Deze duizenden bewegende lichtjes waren een magnifiek gezicht, ten-
minste... als het niet waaide. Want dan was "het feest van licht en scha-
duw" ineens uit! Toen men na de oorlog weer begon is men snel overge-
schakeld op fietslampjes. Die kunnen immers niet uitgeblazen worden!
Maar ons publiek heeft een romantisch gemoed (wij trouwens ook) en
men miste de walmende waxinelichtjes zeer. Daarom laat men de gondel-
vaart eindigen met een schitterende fakkeltrein: tientallen drijvende en
brandende fakkels die door een bootje worden voortgetrokken.
Maar dit jaar zijn ook de echte waxinelichtjes terug en wel op de nieuwe
openingsgondel. Deze gondel belooft een juweeltje te worden: het stelt
een echte Venetiaanse gondel voor met de voor- en achtersteven hoog bo-
ven het water. Op deze gondel staan trompetters die met hun welluidende
geschal de gondel vaart zullen openen.

M. ENSLOTTE NOG iets over Bredevoort. Hoewel het stadje al heel
oud is (volgend jaar gaat men op grootse wijze het 750-jarig bestaan vie-
ren) is het nooit erg groot geweest. In vroeger tijden was het een
grensplaats, "de laatste stad van Gelre". Wel behoorde een groot omlig-
gend gebied met plaatsen als Winterswijk, Aalten en Dinxperlo tot de
heerlijkheid Bredevoort.
Ook nu hebben de inwoners een eigen "stadse" mentaliteit maar ze ken-
nen ook een groot saamhorigheidsgevoel. Dat blijkt onder andere tijdens
de voorbereidingen van de gondelvaart waaraan honderden mensen mee-
werken. Letterlijk elk gezin heeft met de gondelvaart te maken.

O,'P VRIJDAG 28 en zaterdag 29 augustus en op vrijdag 4 en zaterdag 5
september kunt U zelf zien wat men ervan gemaakt heeft. De gondelvaart
is natuurli jk de hoofdschotel, maar er is ook een voorprogramma met le-
vende muziek. Na de gondelvaart is er een schitterend vuurwerk, er zijn
mensen die alleen daarvoor al komen! En laten we vooral de After-
gondelvaart niet vergeten: na afloop bruist het stadje van het leven. Vele
bezoekers blijven nog uren op het gezellige marktpleintje of in de overvol-
le cafés. En wie meer van rust houdt maakt een wandeling langs de ro-
mantisch verlichte tuinen. De prijzen voor dit avondje uit zijn nog betaal-
baar: ƒ 8,- voor ouderen en ƒ 2,50 voor kinderen. Een zitplaats op de tri-
bune kost ƒ2,-- extra. Het parkeren is gratis.
Komt U ook eens naar Bredevoort. Duizenden uit Nederland en Duits-
land gingen U voor. En tot degenen die al eens een gondelvaart bezocht
hebben zouden we willen zeggen: komt u nog eens terug, samen met fami-
lie en kennissen. U zult er absoluut geen spijt van hebben!


