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bol van akthiteiten
men, zodat de kinderen hun 'waar'
voor de verkoop kunnen aanbieden.

Het achtkastelendorp Vorden staat deze week bol van aktiviteiten.
VVV en de plaatselijke horeca hebben een programma samengesteld
dat klinkt als een klok.
Donderdagmiddag 23 juli wordt er een braderie gehouden. Gedurende Tros Mu/iekspelshow
dit tijdstip wordt de kom van het dorp voor al het verkeer afgesloten.
Voor de braderie op zich bestaat veel belangstelling. Momenteel heb-
ben al circa 40 standhouders ingeschreven.

Volgens VW-funktionaris Gerrit van
Zeeburg zullen zo'n 50 tot 60 stand-
houders op de braderie aanwezig zijn.
Zelfs komen er vijftien standhouders
uit het westen van het land de brade-
rie 'opluisteren'.
Het is niet uitgesloten dat het dit jaar
voor de laatste keer is dat er in de kom
van het dorp een braderie wordt ge-
houden.
Gerrit van Zeeburg: "De braderie be-
tekent voor ons jaarlijks een kosten-
post van enkele duizenden guldens.
De wegen zijn van Rijkswaterstaat.
Om deze af te zetten zijn we verplicht
waarschuwingsborden te plaatsen, er
moeten dranghekken komen, noem
maar op. De gemeente betaalt geluk-
kig de helft mee, maar dan nog zijn de
kosten voor de WV in feite te hoog.
We overwegen dan ook om de brade-
rie het volgend jaar op gemeentewe-
gen te organiseren. Dan vallen de kos-
ten erg mee. Daar staat dan tegenover
dat je uit de kom van het dorp moet
verdwijnen, wat natuurlijk voor de
plaatselijke horeca niet erg aantrekke-
lijk is. Hoe dan ook, we zoeken naar
een goede oplossing", aldus Gerrit
van Zeeburg.

Op de braderie zullen ook plaatselijke
verenigingen acte de présence geven.
Bijvoorbeeld de zwem- en poloclub
'Vorden '64' die via het spel eenen-
twintig hoopt, dat de tegenvaller van
de Pretty Markt goed gemaakt kan
worden. De nationale vereniging 'De
Zonnebloem' is met een stand aanwe-
zig ten einde te trachten de bekende
zonnebloemloten aan de man te bren-
gen.

Donderdagavond zal er aan de Hor-
sterkampweg een hete luchtballon
het luchtruim kiezen.
In het kader van het VW-zomerpro-
gramma zal vrijdagavond 24 juli de
Spaanse dansgroep 'Virgen de la
Fuensanta' uit Murcia op het plein
achter de basisschool in het dorp een
flonkerende dansshow verzorgen. Bij
slecht weer vindt dit optreden plaats
in 't Pantoffeltje.
\

Kinderhraderie
Zaterdag organiseert de WV op het
pleintje bij de Kerk een kinderbrade-
rie voor kinderen tot circa 15 jaar. De
WV zorgt voor de plaatsing van kra-

Eveneens op initiatief van de WV
komt de Tros zaterdagavond naar
Vorden. Op het parkeerterrein van
Hotel Bakker zal Bram van der Weide
dan de Tros Muziekspelshow organi-
seren. Het is een twee tot drie uur du-
rend programma met licht, geluid en
spektakel. Daartoe is. onder meer een
komplete geluidsstudio op de po-
diumwagen gebouwd. In de muziek-
kwis laat Bram van der Weide frag-
menten horen van hits van toen en nu.

Er zijn prachtige prijzen te winnen.
Vocalisten tijdens deze muziekspel-
show zijn onder meer Willem Duyn
("Ik heb toch van die grote handen")
en de zangeres Ingrid Kup, eens de
helft van het duo Big Mouth en Little
Eve. Zij is onder meer bekend door
het fraaie lied 'Angel of Mine' dat des-
tijds voor het eerst te horen was in de
TV-serie 'Der Alte'.

Demis Roussos
De plaatselijke horeca laat zich gedu-
rende d^iraderie en kermis (vanaf
donderd^Élot en met zaterdag is erop
het Marktplein tevens kermis) even-
min onbetuigd.
Bij 'De Herberg' begint dat reeds op
woensdag 22 juli. Die avond zal nl.
'D'Boorudfctarper Band' uit Leeuwar-

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

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

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

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

1. Maatregelen en informatie over
rabiës (hondsdolheid) hij
vleermuizen
In verband met het aantreffen van
vleermuizen, die besmet zijn met ra-
biës, en wel in de provincie Friesland,
wordt momenteel door de Veterinaire
Hoofdin&pektie van de Volksgezond-
heid de omvang onderzocht van het
eventueel besmette gebied. Voorlopig
is alleen in Friesland geadviseerd om
honden en katten te vaccineren.

Bijgaand treft u een richtlijn aan wan-
neer u dode en zieke vleermuizen
vindt.

Richtlijnen voor maatregelen bij het
aantreffen van dode en zieke
vleermuizen
1. De melding vindt plaats bij het re-
gionaal (NMF) kantoor van Natuur,
Milieu en Faunabeheer. Dit geldt
voorlopig alleen voor de provincie
Friesland. Voor de rest van Nederland
geldt het meldingsnummer 070-
792920 van NMF waar eventueel de
melding op een band kan worden in-
gesproken, waarna nog dezelfde dag
actie zal worden genomen.

2. De NMF medewerker haalt de do-
de of zieke vleermuizen op en hij regi-
streert de naam van de vinder, het
aantal mensen dat met de vleermuis
in contact is geweest, en of er mensen
door de vleermuis zijn gebeten. De
vleermuis wordt per expres verzon-
den voor onderzoek naar het Centraal
Diergeneeskundig Instituut (CDI).

3. Is iemand gebeten door een vleer-
muis daij moet deze persoon contact
opnemen met zijn huisarts. De vleer-
muis moet zo snel mogelijk in dit ge-
val op het CDI worden onderzocht.
(Op het CDI kan ook in het weekend
steeds tot 10 uur 's morgens iemand
voor dit onderzoek worden bereikt).

4. Positieve bevinding wordt telefo-
nisch door het CDI aan de regionale
Veterinaire Inspectie gemeld. Tevens
wordt de Veterinaire Hoofdinspectie
gebeld.

5. De regionale Inspectie meldt aan:
a. de regionale Geneeskundige In-

spectie met vermelding naam van
eventuele patiënt en arts;

b. de Veterinaire Hoofdinspectie;
c. de Kringdirecteur RW;
d. de plaatselijke autoriteiten: Burge-

meester, politie, dierenartsen;
e. de buitendienst van Faunabeheer;
f. de Veterinaire Dienst.

6. De regionale Inspectie waarschuwt
de Kringdirecteur van de RW indien
een rabide vleermuis met hond of kat
in aanraking is geweest. De Kring-
directeur kan zo nodig quarantaine-
maatregelen nemen. Bij contact met
vleermuizen van kleine huisdieren
dient het advies te zijn het huisdier te-
gen rabiës te vaccineren.

7. Middels een (pers)bericht wordt de
afdeling voorlichting van het Ministe-
rie van WVC op de hoogte gebracht.
Deze informeert op haar beurt de
pers.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel
bezwaar in te dienen tegen besluiten
van de overheid en wel bij het orgaan
dat de betreffende beschikking heeft
genomen. Hieronder vallen ook de
door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van
de verleende bouwvergunningen treft
u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels ge-
bonden. Voor nadere inlichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
l ter secretarie. Belangrijk is evenwel

dat een bezwaarschrift in principe
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden ingediend,
de onderstaande bouwvergunningen
zijn op 16 juli 1987 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan H.J. Breukink, het Jebbink 3
voor het bouwen van een berging al-
daar;
2. Aan Bazar Sueters, Dorpsstraat 15
voor het uitbreiden/veranderen van
de winkelruimte aldaar;
3. Aan B.H. Lieverdink, Brinkerhof 40
voor het verbouwen van een berging
aldaar;
4. Aan Gebr. Kettelerij, Zutphense-
weg 64 voor het verplaatsen van een
loods aldaar.

3. Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de op 23 juli a.s. te
houden braderie wordt het noodzake-
lijk geacht de volgende verkeersmaat-
regelen te treffen:
a. afsluiting voor alle verkeer behalve

voetgangers van:
- een gedeelte van de Zutphense-

weg/Dorpsstraat vanaf de Deca-
nijeweg tot aan de Horsterkamp;

- een gedeelte van de Raadhuisstraat
vanaf Het Hoge tot aan de Dorps-
straat en

- een gedeelte van de Burgemeester
Galleestraat vanaf het kruispunt
Molenweg/het Jebbink tot aan de
Dorpsstraat;

b. het instellen van een parkeerver-
bod voor:

- de zuidzijde van bovengenoemde
af te sluiten Dorpsstraat;

- een gedeelte van de Stationsweg,
vanaf de Molenweg/Wilhelmina-
laan tot aan de Dorpsstraat, en wel
voor de oostzijde;

- de Raadhuisstraat vanaf de Vor-
dense Beek tot aan Het Hoge en
wel voor de oostzijde.

Deze maatregelen gelden van 13.00
tot 24.00 uur.

den optreden. Donderdagmiddag
worden de kinderen in 'De Herberg'
vermaakt door het bekende duo 'Ap-
pie en Flappie'. 's Avonds treden op
het Hanska Duo en het Volendams
orkest 'Spring en Maribelle' (voor dit
optreden zijn kaarten bij 'De Herberg'
in voorverkoop).
Vrijdagmiddag 24 juli is er in 'De Her-
berg' een middag voor de Vordense
bejaarden en andere belangstellen-
den. Onder meer zal dan de Poolse
dansgroep 'Powislanië' optreden. Vrij-
dagavond is er in 'De Herberg' een
Spaanse avond met medewerking van
de Spaanse gitarist 'Danko'.
De grote klapper vormt zaterdag-
avond 25 juli zo rond middernacht het
optreden van de wereldberoemde
Griek Demis Roussos. Wie kent niet
zijn fraaie songs als 'Goodbye my Lo-
ve Goodbye', 'Lovely Lady of Arca-
dia', 'My Friend the Wind' etc. etc.
Voor het optreden van Demis Rous-
sos worden zo'n 800 a 900 toegangs-
kaarten in omloop gebracht. Ze zijn
nog verkrijgbaar bij de volgende voor-
verkoopadressen: Musical Inn, Zut-
phen; Stegeman, Laren; de Luiffel,
Ruurlo; Concordia, Hengelo; Hee-
zen, Steenderen; WV Vorden en bij
'De Herberg' zelf.
Alvorens Demis Roussos zijn op-
wachting komt maken vindt er in 'De
Herberg' zaterdagavond een open-
lucht en zaalfestijn plaats met mede-
werking van het Hanska Duo en het
show-orkest 'Never Mind'.

Bij bar-bodega 't Pantoffeltje vindt
donderdagavond tijdens de braderie
een optreden plaats van nederlands
jongste orkest met een drummer van
elf jaar. In de zaal treedt l^fconds het
duo 'Wheels' uit Enschede op. Zater-
dagavond is er in 't Pantoffeltje een
dansavond met het trio 'Assorti'.

Bij d'Olde Smidse is er tijdens de bra-
derie op het terras stemmj^>muziek.

Staringavond
De eerste Staringavond is een succes
geworden. Circa 80 personen kwamen
naar de Kapel in de Wildenborch om
daar uit de mond van de voormalige
Vordense dichter Jaap Zijlstra te ver-
nemen hoe de dichter A.C.W. Staring
vroeger leefde en werkte. De heer
Zijlstra droeg tevens enkele gedichten
voor. De wandeling door de tuinen
van kasteel de Wildenborch werd dit
keer niet aan het begin van de. Staring-
avond gehouden, maar 'tussen de
buien door'. Deze wandeling stond
onder leiding van Ir. Staring, een na-
zaat van de bekende dichter. De
avond werd besloten door Johan Dol-
phijn. Hij liet een diapresentatie zien
over de Vordense natuur en de acht
kastelen.
Op 30 juli voigt de tweede Staring-
avond.

Vordense natuur
Woensdagavond 22 juli wordt er in de
salon van de camping 'De Wientjes-
voort' een lezing gehouden over de
Vordense natuur en zijn wild. Deze
bijeenkomst wordt verzorgd door de
heer J. Brinkman.

Woensdagmiddag werd wederom de
traditionele fietstocht langs de acht
Vordense kastelen gehouden. De af-
gelopen keer onder leiding van de
heer Van Ooyen viel de belangstelling
(slechts 23 vakantiegangers) wat te-
gen.

Zomertocht
'Achtkastelenryders'
De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
organiseerde zondagmiddag een zo-
mertocht met een lengte van 40 kilo-
meter. Bij café-restaurant 'De Her-
berg' gingen op de kop af 100 personen
van start.
Voor deze zomertocht bestond tevens
de gelegenheid om bij café Bousema
in Lochem van start te gaan. Hier viel
de belangstelling erg tegen. Slechts
zes personen maakten de tocht langs
de mooiste plekjes van Lochem en
Vorden mee. (Vorig jaar was het aan-
tal deelnemers dat in Lochem vertrok
65!)

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Boerderijen
Nadat afgelopen week de boerderij
van de familie Mennink aan de Gal-
gengoorweg bezichtigd kon worden
(hiervoor bestond een goede belang-
stelling) werden de vakantiegangers
dinsdagjl. bij de boerderij van de fami-
lie Bouwmeester aan de Schuttestraat
rondgeleid.

Aanstaande zondag
In de Dorpskerk begint zondag om 10
uur de kerkdienst, waarin oud-predi-
kant ds. J. Veenendaal hoopt voor te
gaan.
Velen verheugen zich er op deze pre-
dikant nog weer eens op de kansel te
horen.
De dienst in de Wildenborchse Kapel
wordt geleid door ds. Klaassens over
Amos 7:1-7, het visioen over het
schietlood.

Groet uit Garlipp
In beide kerkdiensten wordt de groet
voorgelezen die een delegatie van de
Hervormde Gemeente Vorden afge-
lopen weekend meekreeg bij een be-
zoek aan de gemeente Garlipp in
Oost-Duitsland.
Eén van de onderdelen van het be-
zoek was een ontmoeting met ca. 15
gemeenteleden, wat men voor Gar-
lippse begrippen een zeer grote op-
komst mag noemen. De echtparen
ondervonden grote gastvrijheid, en
waren zeer onder de indruk.

Vakantie predikanten
Met ingang van maandag 27 juli a.s. is
ds. H. Westerink weer terug van va-
kantie. Hij is dan beschikbaar voor
beide wijken in dringende gevallen.
Ds. Klaassens is afwezig van 27 juli tot
en met 16 augustus.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Reinald Gerard Sleumer;
Lisette Hummelink; Rina Nijland.
Ondertrouwd: A.H. Regelink en H.J.
Vliem.
Gehuwd: G. Draaisma en J.E. Montei-
ro; R.A.H. Scholtz en J.E. Hartman.
Overleden: geen.

• R.K. kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 26 juli
10.00 uur Ds. J. Veenendaal.

Kapel De Wildenborch
Zondag 26 juli
10.00 uur Ds. K.H.W. Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 26 juli
10.00 uur Ds. G. van Wilgenburg v. Does-
burg; 19.00 uur Dhr. G.R. Wielinga v. Lo-
chem.

Weekenddienst huisarts
25-26 juli Dr. Sterringa, tel. 1255.
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 25 juli 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.
27 juli tot 10 augustus Dr Warringa geen
dienst.

Weekenddienst tandarts
25-26 juli G.W. Jelsma, Lochem, tel.
05730-1870. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

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

Tafeltje Hekje
Maand juli: Men. v.d. Berg. Tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

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. Hr. 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", Wamsveld

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



Vakantieaanbieding
ALLEEN BIJ ONS

KOSTEN

BANDEN
BIJVOORBEELD:

155-12 nu f 73,

155-13 nu f 73,

165-13 nu f 85,

175-70-13 nu f 92,

nu f 95,185-70-13
(incl. B.T.W. en montage)
Bij aankoop van vier banden
balanceren gratis en
uitlijnen f 25,-.
Klaar terwijl u wacht

en u rijdt weer zó.

AUTOBEDRIJF

Benny Wenting
Molenenk 2, 7255 AX Hengelo (Gld.
tel. 05753-3300 .

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

Bel nu voor een vrijblijvende offerte 05735-2000

HOLTSLAG Bouwmaterialen B.V. - Ruurlo
Spoorstraat 28.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch

Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink. Dorpsstraat 1 7. Vorder». Tel. 1617

Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 23, 24 en 25 juli

KERSEN
WEEKEND

BRADERIE STUNT
Vele soorten kersen
GRATIS PROEVEN

Ca 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

NNIND/MOLENB/1KKERS

BROOD, daar zit wat in.
Maar dan wel brood van de

warme bakker.

Want dat proeft u!

Zo uit de oven in de winkel.

AANBIEDING:

Kruidkoek
of kruidcake

50 et voordeel
Krentebol

6 halen 5 betalen
Weekendtaart ^ 0_

6,25van 6,75 voor

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

DEZE WEEK:

extra
voordelig

vers

Vordens
lamsvlees

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

Haas RibkarbonadeJ)
1 kilo 9,75

SPECIALITEITEN

500 gram 9,75

Lamskoteletten
500 gram 9,75

Lams-
krabbetjes

1 ki,o 12,50

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ MARKTAANBIEDING

Gebraden

Varkens-
rollade

100 gram 1,45

Bami + Nasi
1 kilo

6,25

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

SLAVINKEN
5 halen 4 betalen

MAANDAG + DINSDAG

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

Schouderkarbonade

1 kilo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rundergehakt
1 kilo 9,90

Hamburgers
per stuk 1f—

a

BC5

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

LOGA
BELLEN

Te koop: splinternieuwe
meisjesfiets, bandenmaat
20 x 1,75 f150,-
Telefoon 3566.

Te koop: jonge aardappelen
Bij A.G. Schotman, Hamsveld-
seweg 10, Vorden. Tel. 6737.

Huiswerkcursus gezocht
voor 1e en 3e klas Havo, tel.
1714.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
saren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

ffan interieuradviseur

Hackforterweg 19,
Wichmorid.

Tel. 05754-517

FOTOHOME
KLEURENFOTO'S

KLEURENFILMS
GOEDKOOP11

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

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

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

iW CAO? GROTERE _-
3U/0 KLEURENFOTO'S AOrf

Formaten 11x11,11x14 en 11x16,5 cm per stuk voor slechts %J J W ••

UW FOTOHOME DEALER:

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

Sig. Mag. Tante Pietje, Dorpsstraat i?a

WEEKENDAANBIEDING:

Muesli
kruidkoek

't winkeltje in vers brood en banket

il IIU l'il?

m*«r kwaNtott voor uw toto's

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Gelegenheid tot zelf pluk
van aardbeien en tevens
aardbeien te koop.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden.
Telefoon 05752-6659.

Te koop: Printer MSX
Telefoon 2360.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU

TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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



Uit Gods hand mochten wij
het wonder van nieuw leven
aanschouwen. Hij zegende
ons huwelijk met de geboorte
van onze dochter

Maria Johanna

Wij noemen haar

MARLIES

7251 WZ Vorden, 20 juli 1S87
Brinkerhof 27

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Karin

Hans en
Ineke Rikkers-Grooters
Ruben

17 juli 1987,
Mulderskamp 21,
7251 EX Vorden

Voor de vele blijken van mede-
leven die wij van u mochten
ontvangen tijdens de ziekte en
het plotseling overlijden van
onze zwager en oom

Antonie van Zuilekom

betuigen wij u onze oprechte
dank, in het bijzonder de bu-

Namens de familie.

Juli 1987.

Wij willen alle mensen, ou-
ders, familie, vrienden, kennis-
sen, buren bedanken die van
onze trouwdag een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.
Iedereen heel hartelijk be-
dankt.

Jet en Ronald Scho/tz

Waterbronnen boren zon-
der wateroverlast
Tuinarchitectuur
Henk van Langen, Dinxperlo.
Telefoon 08355-1177.

TE KOOP: jonge Vlaamse
Reuzen konijnen bij J.Th. Mul-
der, Helmtchstraat 21, Baak,
tel.:05754-441.

LEGO
BAZAR SUETERS

JANETTE KLEIN LEBBINK

l FRED HESSELINK

Han en Betsie Teilegen §
<>

j
J

gaan trouwen op donderdag 30juli 1987 om 11.30
uur in het gemeentehuis van Vorden.

Om 13.30 uur vindt vervolgens de kerkelijke inzege-
ning plaats in de N.H. Kerk te Wichmond.

Van 15.00 tot 16.32 uur houden wij receptie in zaal
'Den Elter' aan de Emmerikseweg 1 te Warnsveld.

Wichmond: Lankhorsterstraat 3
§ Vorden: Molenweg 15
§
| Toekomstig adres:
§ Ruys de Beerenbrouckstraat 81
§ 7204 ML Zutphen

In plaats van kaarten

Woensdag 5 augustus hopen wij met onze kjnderen,
x klein- en achterkleinkinderen ons 60-jarig huwelijk te
§ herdenken.

B. WENTINK

l J.L WENTINK-BOERSBROEK

-. -&*L

$ Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 21.30 uur in
t zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10, Vorden.

l
l 7251 AK Vorden, augustus 1987
§ Pastorieweg 25
3ft̂ -> t̂ -. t̂ -. t̂ -. \^&: \&. <^&-. -4^-. *&•. î -. i^. ̂ -̂, % -̂, t^-. *^p. ̂ 0r. ̂ 0-, ̂ 0-, t^-. ̂ 0-. ̂ 0; ̂ 0-, ̂ 0-. ,^: ,^p. ̂ 0-, ̂ 0-,

Tijdens de braderie DONDERDAG 23 JULI

alle sieraden HALVE PRIJS
bij

bazar SUETERS
Dorpsstraat 15 — Telefoon 3566

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
schade - leven

FINANCIERINGEN

HYPOTHEKEN
Assurantie - Advies - Bemiddelingsburo

NORDE
Tijd. adres: 't Schapenmeer 1 — Vorden
Telefoon 05752 - 1967

Na een langdurige ziekte overleed in Vorden onze lieve
zorgzame zus

Zus (Truus) Kreulen

Wij zullen haar missen.

Amsterdam: Noor de Jong
Nieuw-Loosdrecht: Linie Lind-Kreulen

Vorden: Wil Bayer-Kreulen
Jac. Bayer

en verdere familie

Wij hebben haar in besloten kring in Amsterdam be-
graven.

1071 BJ Amsterdam, 19 juli 1987
Moreelsestraat 35

Onze winkel is
wegens vakantie

gesloten
van 1 t/m 8 aug.
SCHILDERSBEDRIJF - VERFHANDEL

DORPSSTRAAT 7-9 - tel. 1567

Wij zijn met vakantie van

o 20 juli
tot 10 augustus

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752-26"-

7251

fons Jansen -
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

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

UJ

^^^^ Y_J^^&

10'H

Boeren-
goulash

100 gram

1,75

Hamlappen
500 gram 4,98

maandag: SPEKLAPPEN p kg 6,98

dinsdag: VERSE WORST soo g 4,98

woensdag: GEHAKT (h.o.hj 500g 4,98

Tip voor de boterham:

kookworst

250 gram 2,49 (aan stuk)

Zeeuws spek
100 gram 1,45

Donderdag 23 juli staan wij
op de braderie met o.a.:

ham aan spit
hamburgers
saté

KEURSLAGER VLOGMAN Zutphenseweg 1 6, Vorden. Tel. 1 321.

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

VERBOUWING
ZORGT VOOR ONGEMAK
Tijdelijk is de damesmode-afdeling ondergebracht bij de

herenmode-afdeling.

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Daar kunt u nu
extra van profiteren!!!

Te koop:

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat Gedeputeerde Staten van Gel-
derland bij schrijven van 24 juni 1987 nr.
WZ 87.38902-WZ/MV107 de ontvangst hebben be-
richt van de door de raad der gemeente Vorden d.d. 28
april 1987 vastgestelde 'Verordening tot uitvoering
van de artikelen 31 en 43 van de Wet Inkomensvoor-
ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers, betreffende de behandeling
van aanvragen en de behandeling van bezwaarschrif-
ten." Deze verordening ligt vanaf heden gedurende
drie maanden ter gemeentesecretarie, afdeling Wel-
zijnszaken voor een ieder ter lezing en is tegen beta-
ling der kosten algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 23 juli 1987
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-burgemeester, de loco-secretaris,
J.F. Geerken. P. de Vries.

GE;M N
VORDEN

Door de gemeente Vorden wordt te koop aangeboden
een houten loods (houten wanden en stalen spanten)
inclusief fundering afmeting plm. 7,50 x 17,00 m met
een vrije hoogte van 3,75 m.
De loods staat op het terrein aan de Enkweg 11 te Vor-
den. Aanbiedingen kunnen schriftelijk worden inge-
zonden»aan het bureau gemeentewerken, de Horster-
kamp 12 te Vorden en wel voor 8 augustus 1987.

Vorden, 23 >uli 1987
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-burgemeester, de loco-secretaris,
J.F. Geerken. P. de Vries.

UIT ONZE OPRUIMINGSKRANT

laaggeprijsde kwaliteit? het kan!

?S
iw*£l

5§*Bfc*Ë gappen. W?
troPel

<*£&
w«*wSS»een **

,-» f^

±30 rollen

overgordijnstof
nu met

20% korting
(zolang de voorraad strekt)

bouquet
Romantische drukstof
met bloemmotief, voor
iedere kamer een sfeer-
volle keus. Pure kwali-
teit van 100% katoen,
120 cm breed.

vitrage
Een zeer bescheiden
weef dessin in lichte
lengte-struktuur, voor-
zien van loodkoord voor
'n perfekte plooival,
va. 150 cm hoog, p.m

sE^S'

walletje

, >, X .

Batisten val, smaakvol
geborduurd met fraaie
bloemmotieven.
Een 100% katoenen
kwaliteit. 48 cm hoog
4.95 28 cm hoog:

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



Te koop: alle soorten kool
en preiplanten, selderie,
peterselie voor diepvries,
ijsbergsla, rode biet, an-
dijvie, koolrabie, sla en
knolraapplanten. Chri-
santenpollen, asters en
afrikanen. Bieslookpol
len. Jonge konijntjes,
kleurdwergjes, cavia's.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
L.Vorden. Tel. 05752-1498.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steem is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

Hl LMINK
VURDtN ZiJTPHtNSIWIG TEL057 ' j2

Wij hebben voor U,
karnemelk, boerenkaas,
gezonde zuivelprodukten,
kwark, yoghurt.
BOTER- EN KAASBOERDERIJ
IBINK, Arfmansteeg 1, Ruurlo.
Tel. 05735-1796, aan de weg
Ruurlo-Lichtenvoorde.
Ook op de weekmarkt te Ruur-
lo.

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc. Op de boter en
kaasboerderij
,,'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Jan Zoeteman J r.

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

met
Televisie

reparaties
_ direc'

i naar

uw vakman
— van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Wen naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorder Tel. 05752-1OO.,

•
§
§
l
§

Alles voor de diepvries
en voor de inmaak,

ook inmaakketels, sappannen
en rum potten

bij

bazarSUETERS
Dorpsstraat 1 5 - Telefoon 3566

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

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

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

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van maandag 27 juli
t/m

woensdag 12 augustus

Vanaf heden

OPRUIMING
KORTINGEN van 20 tot 50%
restant droogbloemen en droogstukjes

HALVE PRIJS
Klaas Fenne de Leeuwe handgedraaid

aardewerk

HALVE PRIJS
Ook op de BRADERIE

EXTRA VOORDELIGE KOOPJES

Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

LIe Herberg
Dorpsstraat 1 O - Vorden

TIJDENS DE KERMIS

Ter herinnering

woensdagavond:

Boom Harper band

donderdagmiddag:

kindermiddag APPIE en FLAPPIE

donderdagavond:

Hanska Duo, SPRING en MARIBELLE

vrijdagmiddag:

Poolse dansgroep 'Powislanië'

vrijdagavond:

SPAANSE AVOND m.m.v. Danko

zaterdagavond:

OPENLUCHT- en ZAALFESTIJN

m.m.v. Hanska Duo - Never Mind -

barbecue - 4 bars - gezellige terrassen

DEMIS ROUSSOS

In onze opruiming
linnen schoenen nu 10,
herensandalen va 49,
damesvoetbedsandalen v.a. 39,

Alle pumps in zomeruitvoering

NU VOOR HALVE PRIJZEN

Wullink Vorden
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 — Telefoon 1342
P.S. Reparaties aan schooltassen gaarne deze week!!!

Als je de beste merken verkoopt,

geef je toch ookde beste service..

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

tl Mar ten: OPRUIMING
tlttd, jethrtfftndi Hjer enkele van de koopjes:

Zutphenseweg 9, Vorden
Tel. 1292.

TENNISSHORTS
vanaf 9,95

TENNISRACKETS
vanaf 12,50

TRAININGSPAKKEN
vanaf l 9,~~

VOETBALSCHOENEN
vanaf 9,95

VOETBALSHIRTS
nu 1 2,50

SLAAPZAKKEN v a 39,

POLOSHIRTS
enSTRANDSHORTS
10% Korting
KATOENEN TRUIEN
vanaf 69f~

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
orden. Tel. 1656

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

Telefoon 05750-12931

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

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

.H. Landbouwers
Wilt U de

hoogste prijs
voor uw

koeien en
nuchtere kalveren,
ook voor schapen,

dan naar
H. Waenink
05752-1082

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Honderden zien

uw etalage

duizenden uw

advertentie

in Contact.

S Oprui

Voor uw opleidingen naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 -Vorden
Telefoon 05752-2783

EEKMARKE
"DE VALEWEIDE '

'c9Qbcffoĵr
bos Chrysanten
vele soorten O Q C
per bos O/5/O

20 Rozen . Q5
staan 14 dagen ?,%/*/

VOOR UW TUIN

10 Anjers
vele kleuren

10 Rebeckia's

9,75

9,75

Verder volop
PREI- en BOERENKOOLPLAIMTEN

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

Stoel kussen
Extra dik kussen, geschikt
voorde meeste tuinstoelen
kleurecht en uitwasbanr,
verkrijgbaar in de kleur-
combinaties blauw/geel,
grijs/roze en blauw/zalm,
van: 99,-
voor:

WC l KO0II De Grote Groene VakwmKel

't winkeltje in brood en banket

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

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11. WICHMOND TEL 05754-755

Installeert veel in nieuwbouw, maar doet
ook veel aan klantenwerk zoals:

reparatie wasmachines,
stofzuigers etc. radio, tv en
montage antennes.
Schoonmaken en afstellen van
cv-ketels, kleine elektrische
storingen verhelpen.
Dak- en goot reparaties.
En voor de agrarische sector, komplete
aanleg en onderhoud van

CV, mechanische ventilatie,
centrale afzuiging etc. etc. %

Ook tijdens de gehele
Bouwvakvakantie GEOPEND.
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Wateroverlast drukt stempel

Het leek zaterdagavond aan het meer
van de familie Graaskamp een gezel-
lig feest te worden. De Stichting
'Ham Party' die hier een Caraïbisch
strandfeest organiseerde, had rond-
om het meer voor een leuke aankle-
ding gezorgd. Gezellige verlichting
en smaakvolle terrasjes. Zelfs stond
op elke tafel een vaasje met een reos.

Bij aankomst kregen de bezoekers
een 'pina colada' aangeboden. Een
tropisch drankje om de mensen in
stemming te brengen.
Op het podium begon het steel-show
combo Tropical Vibes' luchtige mu-
ziek te spelen. De toeschouwers ble-
ven binnenstromen (naar schatting
zo'n duizend). Iedereen met een
glaasje in de hand, gezellig kletsen en
wachten op de dingen die zouden ko-
men.

Domper
Wat er eerst kwam was een donkere
lucht, hetgeen niet veel goeds voor-
spelde. En jawel hoor, de eerste drup-
pels vielen; flinke druppels die in no-
time overgingen in een fikse plensbui.
Op het podium werd het stil. Zelfs was

er op gegeven moment geen verlich-
ting meer. Opvallend dat de gezellige
sfeer bleef. Een hollands buitje zijn we
gewend, niet waar. Geen mens die
zich daar druk om maakte.
Toen volgde er voor de organisatoren
Hans Wagenvoort, André Schröer en
verlichtingsman Geert Wolsing een
geweldige domper! De Antiliaanse
dansen, de Limbo-show, de Brazil-
show, de buikdanseressen, zij waren
er wel maar konden niet optreden!

Wat was er aan de hand? Hans Wagen-
voort: "De show moest worden afge-
last. De lampen op het podium waren
vol water gelopen, de stroomkasten
doorgebrand. Het kwam er in het kort
op neer dat verder werken met de ap-
paratuur niet verantwoord was. De
kans bestond dat de 'zaak' onder
stroom zou komen. Met alle gevolgen
van dien. Dat risico wilden wij en
mochten wij natuurlijk niet nemen",
aldus Hans Wagenvoort.
Je vraagt je dan af met een klimaat
zoals wij dat in Nederland hebben,
waarom is er geen rekening gehouden
met eventuele natte weersomstandig-
heden?
Hans: "Klopt inderdaad. Achteraf is

het natuurlijk makkelijk praten. We
hadden een groter podium moeten
nemen, dat had een extra investering
betekend van zo'n vijf duizend gul-
den. En dat vonden wij veel, aange-
zien de 'gewone' lasten voor deze par-
ty al tussen de 15 en 20 duizend gulden
komen te liggen. We hebben al zeven
jaar een Ham-Pary georganiseerd en
altijd goed weer gehad. Eerlijk, we
hebben een beetje op goed weer ge-
gokt", aldus Hans Wagenvoort.

Niet aangeslagen
Toch bleek hij niet aangeslagen door
deze misrekening. "Het publiek is
toch gebleven, het gezellige sfeertje
bleef en bet lijkt erop dat wij mis-
schien n^Bt de kosten zullen sprin-
gen. De niesten moesten wij uiter-
aard het volle pond betalen. Die zei-
den terecht kontrakt is kontrakt. We
hebben er in ieder geval een boel van
geleerd",^^us Hans, die 's nachts al
direkt mijnend André Schröer en
verlichtingsman Geert Wolsing over-
leg pleegde hoe het bij de volgende
Ham Party wel vlekkeloos moet verlo-
pen!

Vordens kampioenschap touwtrekken:

Na twee beslissingswedstrijden
in het voordeel van 'Medlie' beslist
Zelden heeft het Vordens kampioenschap touwtrekken zo'n spannend
slot gekend als woensdagavond. Na eerst in de 'normale' halve competi-
tie met 1-1 tegen elkaar gelijk te hebben gespeeld eindigden het team
van de niotorclub 'De Graafschaprijders' en het team van 'Medlie' (een
vriendenclub) met 15 punten uit acht wedstrijden gelijk bovenaan.

Dat betekende dat beide teams op-
nieuw door de voortreffelijke scheids-
rechter Fons Slütter op de groene
grasmat werden geroepen, teneinde
in een barrage uit te maken wie zich
kampioen van Vorden mocht noe-
men. In de eerste trekbeurt toonde
'Medlie' zich de sterkste. 'De Graaf-
schaprijders', bekend om hun ijzeren
conditie en wilskracht, gooiden in de
tweede beurt onder aanvoering van
de 'drijfnatte' coach Joop Wuestenenk
al hun energie nog eens in de strijd en
zie, 'Medlie' moest kapituleren. Dus
voor de tweede keer deze avond tus-
sen de beide kemphanen een gelijk-
spel. Dat had tot gevolg dat de ploe-
gen voor de derde keer tegen elkaar
moesten aantreden. Ditmaal moest
één trekbeurt de beslissing brengen.

Toen bleek dat 'Medlie' een homoge-
ner team had. De motorrijders pro-
beerden het nog wel, het mocht niet
baten. Coach Jan Klein Geltink
'schreeuwde' zijn ploeg naar de zege.
Het kampioensteam bestond uit Ger-
rit Weenk, Hans Weenk, André Klein
Geltink, Bert Fokkink, Teun en Her-
bert Brummelman en Guus Humme-
link. De eervolle verliezers waren:
Hans Wagenvoort, Marcel Bulten,
Walter Arendsen, Frank Arendsen,
Jan Ton Sessink, Erik van Ark en Rob-
bie Hartman.

Het feest kon niet op voor toeschou-
wers en spelers want ook de strijd om
de bezetting van de derde en vierde
plaats had een beslissingswedstrijd tot
gevolg.

Zowel de buurtvereniging 'Delden'
(de kampioen van vorig jaar) als de
Lindese Boys waren met elf punten
gelijk geëindigd. Het beslissingsduel
werd vrij gemakkelijk door de Boys uit
Linde gewonnen.
Het kampioenschap van Vorden werd
deze woensdagavond georganiseerd
door de Touwtrekvereniging 'Vor-
den'. Voorzitter Gerrit Barink praatte
op een gezellige wijze de 36 wedstrij-
den aan elkaar. Gezien het sportieve
verloop van dit kampioenschap zal de
Vordense trouwtrekvereniging onge-
twijfeld enkele nieuwe leden kunnen
inschrijven want het was deze avond
nabij het clubhuis aan de Ruurlose-
weg een gezellig en sportief gebeuren.

De einduitslag was als volgt: l en kam-
pioen van Vorden 'Medlie';2 'DeGraaf-
schaprijders'; 3 Lindese Boys; 4 Buurt-
vereniging 'Delden'; 5 Voetbalclub
'Ratti'; 6 Jong Gel re; 7 Vriendenclub;
8 Aiomica; 9 Karnavalsvereniging 'De
Deurdreajers'.

Komend weekend
internationaal motortreffen
V.A.M.C. Dé Graafschaprijders

torsportenthousiasten
kunnen opslaan.

hun tentje

Het komend weekend zullen weer
honderden motorrijders in Vorden
neerstrijken voor het internationa-
le Achtkastelenweekend dat de
V.A.M.C. 'De Graafschaprijders'
voor de 20e keer organiseert.

Een motortreffen dat vooral bij de
buitenlanders hoog staat aangeschre-

ven. Vorig jaar kwamen maar liefst
400 rijders en 250 passagiers naar Vor-
den, waarvan meer dan de helft uit di-
verse landen van Europa.

Donderdag/vrijdag worden de eerste
rijders reeds in Vorden verwacht. Na-
bij café Schoenaker in de Kranenburg
is een camping gecreëerd waar de mo-

Het eerste gedeelte van dit Achtkaste-
lenweekend wordt aangemerkt als
'Sterrit'. Door het bestuur van 'De
Graafschaprijders' zijn voor dit onder-
deel verschillende prijzen beschikbaar
gesteld. Zo bijvoorbeeld voor de rijder
die de meeste kilometers heeft afge-
legd (zowel uit binnen- als buiten-
land); de grootste groep buitenlan-
ders, Nederlanders, oudste deelne-
mer e.d.
Zaterdagmiddag staat er een 65 kilo-
meter lange toertocht op het program-
ma. Altijd weer een imponerend ge-

zicht deze sliert motors door de Vor-
dense dreven te zien trekken.
De start is 's middags in de Eiken-
laan bij café Schoenaker. De tocht die
is uitgezet door het echtpaar Horsting,
voert de deelnemers door Varssel,
Halle, Doetinchem e.d. De stoet
komt ook door het centrum van het
dorp.
Het gezelschap wordt in de namiddag
weer op de Kranenburg terugver-
wacht. Er staat hen dan een muzikaal
onthaal te wachten want rond dat tijd-
stip is er een optreden van de boeren-
kapel 'De Achtkastelendarpers' ge-
pland. Verder zijn er nog prijzen te
winnen bij het dogcarrijden dat in de
Eikenlaan wordt gehouden. Voor de
sterke jongens bestaat gelegenheid
een prijs in de wacht te slepen bij de
kop van Jut.

Zaterdagavond is er in zaal Schoena-
ker het grote verbroederingsfeest. Tij-
dens het genot van een drankje een
kakafonie van buitenlandse talen in
de zaal. Het dansorkest 'Assorti' zorgt
ervoor dat er 'internationaal' gedanst
kan worden.
Tijdens deze feestavond worden
eveneens de prijzen uitgereikt.

De traditionele wandeltocht (die altijd
op zondagmorgen werd gehouden) is
bij gebrek aan belangstelling uit het
programma verdwenen. Veel rijders
benutten de zondagmorgen nl. om
zich startklaar te maken voor hetzij
richting huis, hetzij voor de doorreis
naar het vakantieadres.
Het internationale achtkastelenweek-
end wordt zondagmiddag afgesloten
met een oriënteringsrit. De heren Jan
Luiten en Arie Weevers hebben voor
deze rit, een interessant traject in de
omgeving van Vorden uitgezet.

ADVERTEREN
DOET 9

VERKOPEN

Gelukkig gaat het beter
Onlangs vermeldden wij dat de bezorging van Contact niet perfect
verliep. Hierin is gelukkig verbetering gekomen, ondanks de vakan-
tieperiode.
Mocht u toch nog verstoken blijven van uw wekelijkse krantje of hebt
u klachten, meldt 't ons s.v.p.
Ons telefoonnummer is 1404, Drukkerij Weevers.
U mag ook rechtstreeks uw bezorger berichten en 't komt voor
elkaar.

De redaktie.

fam. Groenendaal, Tel. 1931:
W. Alexanderlaan - Beatrixlaan - Pr.
Bernhardweg - Christinalaan - Pr.
Clauslaan - Horsterkamp - Komvon-
derlaan - Margrietlaan - Nieuwstad -
Raadhuisstraat - dr. Staringstraat - P.
van Vollenhovenlaan - Pastorieweg

fam. Karmiggelt, Tel. 2407:
H. v. Bramerenstraat - Brinkerhof -
Hertog Karel v. Gelreweg - Storm v.
Gravenzandestraat - van Heecke-
renstraat-Hoetinkhof-Graaf v. Lim-
burg Stirumstraat - dr. C. Lulofsweg -
Schoolstraat - B. v. Hackfortweg - 't
Stroo - Het Eelmerink - Addinkhof -
Het Heyink

fam. Schepers, Tel. 1923:
Almenseweg (Dorp) - Enkweg -

Burg. Galleestraat - Het Hoge - Insu-
lindelaan - Julianalaan - Molenweg -
Smidstraat - Stationsweg - Emma-
plein - Wilhelminalaan - Mulders-
kamp - de Eendracht

fam. Besseling, Tel. 2638:
Het Wiemelink l t/m 13 en 4 t/m 38 -
Groeneweg - Dorpsstraat - Kerk-
straat - Ruurloseweg (Dorp) - Deca-
nijeweg - Zutphenseweg (Dorp).

fam. Wentink, Tel. 2492:
de Bongerd - de Boonk - het Elshof-
het Gulik - de Haar - de Hanekamp -
het lebbink - het Kerspel - het Molen-
blick - de Steege - de Stroet - het
Vaarwerk - het Vogelbosje - hit Wie-
melink 15 t/m 73 - Mispelkampdijk.

Nieuw gevestigd
Onze plaatsgenoot Joh. A. Norde is
gestart met een Assurantie-advies en -
bemiddelingsburo.
Sinds 1965 zit hij in het verzekerings-
vak. De laatste 14 jaar heeft hij een
buitendienstfunctie vervuld bij Ster-
polis te Arnhem en in Vorden de be-
langen behartigd voor de plaatselijke
Onderlinge Waarborg Maatschappij.
Het zelfstandig intermediair heeft
hem altijd aangetrokken en hij vindt
nu de tijd rijp om de daad bij het
woord te voegen.

Voor alle schadeverzekeringen kunt u
goed bij hem terecht. Zijn specialiteit
is de pensioenverzekering en de fisca-
le posten op levengebied.
Het mooie van het zelfstandig zijn is
dat je onafhankelijk bent en de klan-
ten objectief kunt adviseren.
Het Assurantie-advies- en -bemidde-
lingsburo is tijdelijk gevestigd op 't
Schapenmeer l, alhier.
Het is de bedoeling van de heer Norde
om het pand aan de Burgemeester
Galleestraat 10 aan te passen om daar
het definitieve kantoor te houden.
Wij wensen hem veel succes.

Wiegei*Wesselink te sterk voor
Johan Krajenbrink

In het kader van het VVV-zomerpro-
gramma organiseerde de Vordense
damclub DCV zaterdagmiddag een
wedstrijd op een reuzedambord tus-
sen de beide damcracks Wieger Wes-
selink en Johan Krajenbrink. Deze
tweekamp werd gevolgd door een si-
multaanwedstrijd waarbij beide spe-
lers het opnamen tegen 44 dammers.

Wieger en Johan kwamen tweemaal
in een 30 minuten durende partij te-
gen elkaar in aktie. Voor deze gelegen-
heid fungeerde Anja Bouman als se-
kondant van Johan Krajenbrink en
Rik Slütter van Wieger Wesselink.
Wethouder J.F. Geerken deed de
openingszet, terwijl de voorzitter van
de damclub DCV, Theo Slütter, de
partijen van kommentaar voorzag.
Het was al spoedig duidelijk dat Wie-
ger Wesselink wat meer ervaring had
in het spelen op reuzedamborden (vo-

rig jaar speelde hij zelfs remise tegen
Jannes van der Wal). Wieger won de
eerste partij vrij gemakkelijk. In de
tweede partij bood Johan Krajenbrink
meer tegenstand hetgeen uiteindelijk
in een remise resulteerde.
Na dit damtreffen maakten Wieger en
Johan zich op voor het spelen van si-
multaanwedstrijden. Zij speelden te-
gen 44 tegenstanders een alterneren-
de simultaan, dat wil zeggen dat zij het
samen tegen deze 44 tegenstanders
opnamen. Mark Klein Kranenbarg
zorgde vooreen daverende verrassing
door de beide cracks als enige te ver-
slaan, al gebiedt de eerlijkheid te zeg-
gen dat Johan Krajenbrink een kapita-
le blunder maakte!

Wethouder van sportzaken J.F. Geer-
ken liet zien dat hij de damsport in
vroeger dagen met veel verve heeft
beoefend. Hij behaalde een keurige

remise. Dat deden ook: Anja Bou-
man, Zutphen; Jürgen Slütter, Zut-
phen; B. Schoneveld, Almen; Gerrit
Wassink, Vorden; Frida Meyerman,
Zutphen; Sjaak Ebben, Doesburg;
Tonnie Jansen, Vorden; Rik Slütter,
Zutphen en Ruben Bleuming uit Vor-
den.

Na afloop van deze dammiddag be-
dankte de heer T. Slütter de verschil-
lende sponsors voor hun financiële
medewerking. Mark Klein Kranen-
borg kreeg een waardebon en de tien
personen die remise hadden weten te
bereiken kregen van de DCV-voorzit-
ter een taart aangeboden. Vanzelf-
sprekend mochten ook Wieger Wes-
selink en Johan Krajenbrink een at-
tentie in ontvangst nemen.

Voor deze dammiddag bestond een
redelijke publieke belangstelling.



Spectaculaire opstijging
Bondsspaarbank-ballon

De enorme ballon, die vrijdag 23 juli
a.s. zal opstijgen vanaf het terrein bij
Kasteel Vorden, is één van de groot-
ste heteluchtballonnen van Neder-
land. Hij is zo hoog als een gebouw
van 9 verdiepingen en heeft een
breedte die vergelijkbaar is met die
van 12 personenauto's naast elkaar.

Na de voorbereidende werkzaamhe-
den, welke op zich al het bekijken
waard zijn, is het ongelofelijk om te
zien dat er slechts een paar mensen
voor nodig zijn om, door de 2,5 mil-
joen liter lucht in de ballon alleen
maar te verwarmen, deze in een mi-
nuut of zes van de grond te laten los
komen.
De veiligheid van de ballonvaarden
Rien Jurg en zijn twee passagiers, de
heer Rings, medewerker van de Sorbo
en de heer Rekers, kantoormanager
van het kantoor Vorden, dient natuur-
lijk in voldoende mate gewaarborgd te
zijn, zodat de ballon alleen maar kan
opstijgen als het weer er geschikt voor
is. Bij regen of als er onweer in de
lucht zit, is een ballonvaart niet ver-
antwoord.
Heteluchtballonvaren wordt nu al
ruim tweehonderd jaar gedaan en is

voor mensen die dit mogen meema-
ken een meer dan geweldige ervaring.

De ballonvaarten van de Bondsspaar-
bank duren meestal zo'n kleine twee
uur waarbij op verschillende hoogten
tussen de 50 en 400 m wordt gevaren.
Bij helder weer kunnen de passagiers
meer dan 100 km ver kijken, een ge-
weldig uitzicht dus waarvan in alle
rust kan worden genoten.
Aangezien een heteluchtballon wat
richting betreft afhankelijk is van de
windrichting en wat snelheid betreft
van windkracht, is van tevoren nooit
vast te stellen waar de landing zal
plaats vinden.
Door middel van een radiozendinstal-
latie welke aan boord is, wordt kon-
takt onderhouden met de volgwagen
op de grond en met vliegvelden e.d. in
de omgeving om te zorgen dat er geen
ongelukken kunnen gebeuren.
Het verwarmen van de lucht nodig
voor het opstijgen en hooghouden
van de ballon wordt gedaan met be-
hulp van twee branders die worden
gevoed uit vier met propaangas gevul-
de aluminiumtanks gemonteerd in de
rieten mand waarin ook de captain en
zijn twee passagiers zich bevinden.

Vordense jongelui hartelijk door
Amerikaanse gastgezinnen
ontvangen
Precies volgens schema zijn de twee
Vordense groepen van Operation
Friendship in Amerika aangekomen.
De eerste groep die zondagmiddag
vanaf Schiphol met een chartervlieg-
tuig naar Boston vertrok, had een pri-
ma vlucht. Vanaf het vliegveld volgde
nog een busreis van een uur alvorens
men op de plaats van bestemming ar-
riveerde. Voor de Nederlanders bij-
zonder leuk dat de Amerikaanse gast-
gezinnen allemaal op het vliegveld
aanwezig waren, om de groep te ver-
welkomen.
De groep naar Pennsylvania die
maandagmorgen is vertrokken had
eveneens een goeie vlucht. Deze Vor-
dense jongelui waren in verband met

de werkzaamheden aan de Schiphol-
tunnel ruim op tijd uit Vorden ver-
trokken. Een mooie gelegenheid om
de voetballer Marco van Basten uit te
wuiven die in de vertrekhal van onze
nationale vlieghaven klaar stond om
naar Milaan te verhuizen!
Overigens kwamen de Vordense jon-
gelui, na eerst in Amerika nog een
busreis van drie uur te hebben ge-
maakt, dinsdagmorgen om 01.15 wei-
gemutst bij de gastgezinnen aan. Tij-
dens de reis met de bus, dwars door de
stad New York keken de Amerika-
gangers hun ogen uit!
De eerste paar dagen in Amerika
staan voor beide groepen in het teken
van rust en akklamatie.

P.V. "de Blauwkras"
Wedvlucht Ruffec d.d. 10-7:
G. Nekkers, l, 4; H. Boesveld, 2,3,6,
91? J.A. Eulink, 5, 7; D. de Beus, 8; H.
Nijhuis, 10.
Jeugdcompetitie: Annegeer Hilferink,
l, 8; Marcel Nijhuis, 2, 3, 10; Yvonne
Hummelink, 4; Ronald Kok, 5; Ronny
de Beus, 6; Antoine Derksen, 7, 9.

Wedvlucht Munster d.d. 11-7:
G. Jansen, 1; J.A. Eulink, 2; Comb.
Baanders Zn., 3,7,8; H. Langenkamp,
4; Comb. H ilferink, 5,6; J.A. Gossink,
9; H.J. Boersbroek, 10.

• De Oranjeconmiissie van
Medlertol

De Oranjecommissie van Medlertol
organiseert niet het Medlerfeest al-
leen, maar men doet ook andere din-
gen organiseren. Op zaterdagavond
l augustus a.s kan iedereen deelne-
men aan één oriënteringsfietstocht.
Dit doet men voor de tweede maal.

Omdat men vorig jaar een zeer grote
deelname had, heeft de Oranjecom-
missie besloten om weer een fiets-
route uit te zetten door de mooie om-
geving. Tijdens de fietstocht worden
enkele opdrachten gevraagd en men

krijgt een frisdrank aangeboden. En
bij aankomst bij café Eijkelkamp
wordt door de fam. Eijkelkamp een
kopje koffie aangeboden. Men kan
's avonds starten bij café Eijkelkamp,
Ruurloseweg 114. Zie advertentie vol-
gende week in dit blad.

Burgemeester
van Notten
opende "De Aanleg"
in Almen
Onder overweldigende belangstel-
ling, zowel op de donderdag als op de
zaterdag, is het geheel vernieuwde ho-
reca buitencentrum "De Aanleg" her-
opend. Het multi funktionele com-
plex betekent voor het dorp en de re-
gio een aanwinst. De opening werd
verricht door de burgemeester van de
gemeente Gorssel, de heer van Not-
ten.

In zijn toespraak betitelde de burge-
meester de heer v.d. Vaart als een ak-
tief ondernemer, die dankzij zijn
doorzettingsvermogen en wilskracht
het nu bereikte resultaat heeft weten
te realiseren. Zijn manier van werken
was zelfs soms sneller dan die van de
ambtenaar, aldus van Notten, omdat
de ondernemer vele zaken al grondig
had voorbereid waarmee de rest dan
weer haar voordeel kon doen.
De heer Nieuwburg, sprekende na-
mens de horeca van de gemeente
Gorssel, benoemde v.d. Vaart tot ha-
venmeester, door hem een havenpet
aan te bieden. Er zijn nl. vergevorder-
de plannen om een aanlegsteiger voor
recreatieve scheepvaart aan te leggen
bij "De Aanleg", die pal aan hetTwen-
tekanaal ligt.

Verder werd nog het woord gevoerd
door de heer Pelgrum, namens alle,
meest Almense, ondernemers.
Bovendien werd de fam. v.d. Vaart ge-
complimenteerd door sprekers van de
Kamer van Koophandel en Horeca
Nederland.
Het "open huis" werd goed bezocht
en vooral zaterdagavond heerste er
een gezellige sfeer in de nieuwe feest-
zaal, zodat de fam. v.d. Vaart kan te-
rugzien^^een geslaagde heropening
en vol vertrouwen de toekomst tege-
moet kan zien.

F0TOCOPIEN
Met de mogelijkheid van

VERGROTEN
EN

VERKLEINEN
A3-A4-A5

Haarscherpe afdrukken

DRUKKERIJ
WEEVERS B.V.

NIEUWSTAD 12, VORDEN
TELEFOON 05752-1404

Opvoeden een kunst?
Opvoeden is een levenskunst. De
meeste tijd is het leuk en gezellig,
maar soms... het valt niet altijd mee.
Uw kleine peuter of kleuter stelt u
steeds weer voor nieuwe vragen: Mijn
kind eet zo weinig, wat nu? Hoe kon-
sekwent moetje zijn in je opvoeding?
Ik vind ons kind de leukste van alle-
maal, kan dat wel? Mijn peuter komt
elke avond een paar keer uit bed. Wat
moet ik daar aan doen? Hoe kan ik
omgaan met de driftbuien van mijn
kind?

Veel ouders zitten met dezelfde vra-
gen of twijfels over de opvoeding.
Misschien u ook? Voor een groot deel
horen ze bij het dagelijks leven. U
praat er dan over met mensen in uw
omgeving. Maar u kunt ook bij de
kruisvereniging terecht.
Naast het consultatiebureau zijn er
ook gespreksgroepen voor ouders van
peuters en kleuters.
Praten met andere ouders in dezelfde
situatie leidt vaak tot de geruststellen-
de ontdekking dat andere ouders de-
zelfde ervaringen en gevoelens ken-
nen.

Naast uitwisselen van ervaringen

Amerikanen zeggen 'ja' tegen
organisatie Tractor Pulling Lochem

Zaterdag 25 juli worden in Lochem voor de vijfde maal Tractor Pulling-wedstryden georganiseerd.
De wedstrijden in Lochem onderscheiden zich t.o.v. de overige Nederlandse evenementen vooral door-
dat zij 's avonds plaatsvinden. De Stichting Tractor Pulling Lochem (S.T.P.L.) begon in 1984 hiermee,
en sindsdien nam de publieke belangstelling enorm toe.
Vooral by kunstlicht zyn de enorme rookwolken en vuurflitscn, die uit de kolossale schoorstenen van de
soms tot 4000 pk opgevoerde tractoren komen een spectaculair gezicht, en de ruim 5000 bezoekers die in
1986 op de tribune stonden waren dan ook dolenthousiast. Ook dit jaar zal er weer een tribune worden
geplaatst, die zo opgesteld wordt, dat het publiek het gehele terrein kan overzien.

Wedstrijdbaan
Deze is in tegenstelling tot voorgaan-
de jaren geheel veranderd. Organisa-
tor Gerrit Esselink nam vorig jaar
polshoogte in Amerika, want juist
daar ligt de bakermat van deze sport.
Esselink deed in het land van Uncle
Sam een aantal nieuwe ideeën op, en
één daarvan wordt al dit jaar in prak-
tijk gebracht. De wedstrijdbaan be-
staat n.l. dit jaar uit leemgrond
gemengd met nog een andere grond-
soort. Deze mengeling draagt er zorg
voor dat de baan keihaiAtal zijn en
dus snellere tijden zal op^^ren. Ook
de tussentijdse werkzaamheden aan
de baan worden hierdoor veel minder
frequent.
Esselink: "Wij streven ernaar het pu-
bliek een zo groot mogeMlkijkgenot
voor haar geld "te geven, en willen
voor Nederlandse begrippen een
uniek evenement tonen.
Zoals gezegd is Amerika de bakermat
van Trekker Trek, maar al snel volgde
Europa om met Nederland als koplo-

per deze vorm van kracht en snelheid
aan het publiek te tonen.
In 1977 werd er voor het eerst op de
Flevohof een officiële Trekker Trek-
wedstrijd georganiseerd. Sindsdien
mag de Sport zich verheugen in een
steeds grotere publieke belangstel-
ling.
Op de Nederlandse wedstrijdkalender
staan op dit moment 18 evenementen
gepland. Het gaat er bij Tractor Pul-
ling om, een steeds harder afremmen-
de last zo ver mogelijk weg te slepen.
De totale lengte van de trekbaan
bedraagt 100 meter. Wordt deze 100
meter gehaald dan spreken we van
een 'full pull'.

Deelnemers
Naast de Nederlandse top krijgt het
Lochemse evenement een internatio-
naal tintje. Niemand minder dan de
Amerikaanse semi-professionals Ron
Johnson en Barnie Klaus geven met
hun tractoren Bits and Pieces en Bar-
nie's Rose acte de presance op 25 juli.

Eerstgenoemde komt uit in de super
standaard klasse terwijl Barnie's Rose
in de vrije klasse acteert.

Naast deze twee klassen wordt er ook
nog gereden in de standaard klasse.

Niet alleen aan de tractor pulling zelf
is door de organisatie gedacht, want
op het terrein zullen verschillende
standjes aanwezig zijn waar men de
inwendige mens kan versterken, als-
mede een feesttent waarin de nodige
versnaperingen te verkrijgen zijn.

Tel daarbij op de aanwezigheid van de
Möllenbloazers uit Geesteren, die zo-
wel buiten als binnen de muzikale
omlijsting verzorgen.

Het kan haast niet anders of het wordt
zaterdagavond 25 juli een geweldige
happening. Het geheel vindt plaats
onder auspiciën van de Nederlandse
Trekker Trek Organisatie (N.T.T.O.).

krijgt u ook praktische informatie en
waar nodig, adviezen.

Op de eerste bijeenkomst wordt met
alle deelnemers samen het definitieve
programma vastgesteld:

Data van de bijeenkomsten: woens-
dag 16,23,30 sept. en 7,14,21 oktober.
Plaats: wijkgebouw, Kiekebelt 3,
Warnsveld.
Opgeven kan telefonisch 05700-
24060; Vorden dagelijks 05752-1487.

WEEKBLAD CONTACT
GOED EN GRAAG

GELEZEN

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink

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

Woensdagsmiddag geopend.

Politievaria
AGENDA

JULI:
30 Diploma zwemmen.

AUGUSTUS:
2 d-n Oost-n rit "Jong G eire" bij Café

"Schoenaker".
11-12-13-14 Fietsvierdaagse "Jong

Gelre".
13 Diploma zwemmen.
16 "Jong Gelre" dagje uit.
27 Diploma zwemmen.

SEPTEMBER:
3 H.V.G. afd. Dorp, Fietstocht.

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

11 Klootschiettoernooi "Jong Gelre".
16 H.V.G. afd. Dorp, Maandelijkse

avond.
20 Agrarische wedstrijden middag

"Jong Gelre".

Op 16-07-87 vond er een aanrijding met mat. schade plaats op de kruising
Rondweg/Baakseweg. K.M.B, uit Vorden die op de Baakseweg reed in de rich-
ting van de Rondweg, verleende A.J.B, uit Doetinchem geen voorrang op de
kruising Rondweg/Baakseweg. Gevolg een aanrijding met zware schade. De
brandweer uit Vorden is ter plaatse geweest om het wegdek schoon te spuiten.
Uit deze aanrijding en de diverse meldingen die bij de rijkspolitie van Vorden
binnen komen blijkt dat weinig mensen zich iets van de stopborden aantrekken.
Door de rijkspolitie van Vorden zullen een aantal controles op de stopkruising
gehouden worden.

Op 17-7-87 kreeg de rijkspolitie de melding dat op de Kerkstraat te Vorden de
ruiten van een bushalte vernield werden. Ter plaatse bleek dat vijf knapen voor
f400,- schade aan de bushalte aangericht hadden. De vijf werden terzake ge-
hoord en tegen hen zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Op 17-7-87 vond er een aanrijding zonder gewonden plaats op de Schuttestraat
te Vorden. De bestuurder van een personenauto, H.J.B, uit Vorden, moest uit-
wijken voor M. uit Vorden en reed tegen een boom. De schade werd onderling
geregeld. %

De rijkspolitie van Vorden kreeg de melding dat uit een afgesloten dis van een
caravan die voor de woning van aangever stond een gasflesregelaar was ont-
vreemd.


