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Voorzitter Geerken
somber over
toekomst S V Ratti
Voetbalvereniging Rat t i bestond vori-
ge week woensdag 50 jaar. De feeste-
lijke festiviteiten rondom dit gouden
jubileum worden cchier over ccn
maand gevierd. Dit weerhield Week-
blad Contact niet om alvast te gaan
praten met voorzitter Jos Geerkcn
over de toekomst van SV Ratti. On-
danks het fe i t dat het hier gaat om een
gezonde vereniging meteen floreren-
de jeugdafdeling, is voorzitter Jos
Gccrkcn somber over de toekomst
van het Krancnburgsc voetbal. 'Ik
denk dal de kans groot is dat er over
t ien jaar nog maar ccn Vordcnsc voct-
balcub is. Dat staat misschien een
beetje haaks op onze florerende
jeugdafdeling, maar als je naar hel se~
niorcnvoctbal kijkt dan zie je dat de
animo om te voetballen daar alsmaar
geringer wordt. Zo wordt er maiig ge-
t ra ind en de leden wi l len zich nuk
steeds minder inzetten voor de vereni-
ging. Daar maak ik me ernstige zor-
gen over, aldus voorzitter Jos (ieer-
ken in een interview met Weekblad
Contact. Zie gesprek Tweede Blad.

Nieuwe route van
24 kilometer voor
fietsliefhebbers
'Lokaal Ommetje Vorden'. Dit is de
titel van de nieuwe fietstocht die de
Streek VVV Achterhoek in samen-
werking hel hei Recreatieschap en de
plaatselijke VVV heeft uitgezet. De
tïctsroutc van 24 kilometer voert door
het buitengebied van Vorden. Nausi
de buurtschappen Linde en Dcldcn
wordt ook de gemeente Hengelo en
het dorp Wichmond aangedaan. Ver-
der komt de fietser langs verschillen-
de kastelen. De startplaats van 'Lo-
kaal Ommetje Vorden' is bij de VVV
aan de Kerkstraat in Vorden. Andere
mogelijke s ta r tpunten zijn camping
Klein Slccgc of café 't Olde Kriet in
Wichmond. De fietsroutc is bcwcg-
wijzerd niet groene vierkante bordjes
en maakt deel u i t van de serie 'Ach-
terhoek, het onverwachte fictsland' .
De folder "Lokaal Ommetje Vorden'
is te verkrijgen b i j de p laa t se l i jke
VVV.

Van den Bosch
start atelier
in Kranenburg
Gerda van den Bosch uit Zoeterwou-
de start in het voorjaar van 1996 met
een atelier in het oude pand van de
Rabobank, in Kranenburg. Nadat de
Rabobank vier jaar geleden def in i t ie f
de deuren van dit fi l iaal sloot, werd
het nog door diverse bedrijven ge-
b r u i k t . Via een advertentie in een ma-
kclaarsblad viel het oog van kunste-
nares Van den Bosch op deze locatie
waar ze haar dicrcncollcctic wil gaan
exposeren. Gerda van den Bosch
houdt zich bezig met het maken van
naturalist ische bronsbecldcn en heeft
zich gespecialiseerd in bronzen hon-
den.

Julianafonds geeft
7.000 gulden aan
Ludgerusgebouw
i l e t Ju l iana Welzijn Fonds heeft aan
Stichting Beheer Ludgerusgebouw te
Vicrakkcrccn bijdrage toegekend van
7.000 gulden voor de ui tbreiding en
verfraai ing van de parkeerruimte. Het
J u l i a n a Welzijn Fonds steunt in het
hele land groepen en organisaties die
zich inzetten voor het maatschappe-
lijk welzijn. Landelijk gezien worden
per jaar ongeveer ruim 1100 bijdra-
gen toegekend voor een bedrag van in
loiaal 22 miljoen gulden. Het Ju l i ana
Welzijn Fonds is een groot onafhan-
kelijk fonds dat zijn geld ontvangt uit
onder andere de GiroLotcrij, Bank-
Loterij, de Lotto/toto en de Kraslote-
rij-

Veel publiek tijdens 9e Beach Party

De organisatoren van de Beach
Party hadden zaterdagavond niet
te klagen. De weersomstandighe-
den waren uiterst tropisch en hel
publiek was massaal naar het
Graaskamp meer gekomen. Er kan
dan ook terug worden gekeken op
een geslaagde negende editie van de
Beach Party die aan het eind van de
avond werd afgesloten met een
groots vuurwerk.

De Jan Ottink Bami uit Lochern open-
de rond acht uur het programma en
zorgde gelijk al voor een stevig en
swingend optreden op het hoof'dpo-
diuni. Met name zangeres Diannc
Marsman wist van geen ophouden.
Ondertussen stroomde het terras vol
en genoot zowel jong als oud van de
eerste cocktails. Ook hel bier vloeide
zaterdagavond rijkelijk. Na het optre-
den van Jan Ot t ink was het de beurt

aan Kas Lux & Fricnd. De 47-jariye
zanger is geen onbekende in Vorden.
Enkele maanden geleden was hij ook
al te gast in ons dorp. Ter gelegenheid
van de 50-jarige bevrijding van Vor-
den gaf hij op l april samen mei z i j n
mu/ikalo^jicndcn een concert in de
Herberg W" l i'1' vol le levredcnhcid
van organisator Andrc Schroër die
Kas Lux vervolgens voor de Beach
Par t \ s t r i k t e . Samen met drummer
Hans Waterman, basstsl Bart Boelscn
saxoloni^^siels van Hoorn zorgde
Kas LuxBperdagavond voor ccn ui-
ictM swingend optreden.

Spiegeltent
In de Spiegeltent speelde op dat mo-
ment de band Lit t lc Boncs uit Aaltcn.
D c publieke belangstel l ing voor deze
l o t - m a l i e v i e l l e twa l legen. De Schotse
groep Woodsidc Now, d ie aan het e in-

Jong Gelre houdt
Kampioenschap
Boegsprietlopen
I_V a f d e l i n g Vorden van Jong-Gclrc
houdt zondag 6 augustus het open
Vordcnsc kampioenschap Boegsprie-
tlopen. Hierbij is het de bedoeling om
zover mogelijk overeen lange paal Ie
lopen zonder eraf te vallen. Voor het
publiek vanzelfsprekend u i tc rmalc
vermakelijk dat deze paal boven het
water hangt en dat alle deelnemers
uiteindelijk in het water vallen. Het
boegsprietlopen wordt gehouden aan
de oever van het meer van Graaskamp

aan de Ruurloscweg. Aan hel boeg-
sprictlopen kan iedereen meedoen.
Behalve deze attractieve happening
vindt er zondagmiddag ook ccn wed-
str i jd 'spijkerbroek hangen ' plaats.
Hierbij is het de bedoeling dat de'
deelnemer zo lang mogelijk aan een
spijkerbroek blijft hangen. De/.e spij-
kerbroek is bevestigd aan een stella-
ge. Het is trouwens de moeite waard
om hieraan mee te doen wan t 'Fas
h ion Corner' uil Vorden s te l t n ie t al-
leen de spijkerbroek aan de w i n n a a r
bcschikbaar, bovendien is er een
waardebon van honderd gulden te
verdienen waarvoor ccn kledingstuk
bij genoemd bedrijf in Vorden verkre-
gen kan worden.

de van de avond in de Spiegeltent
speelde, trok daarentegen veel meer
pub l i ek . En de mensen genoien volop
gezien de enthousiaste wijze waarop
gereageerd werd op hel optreden van
het v i j f t a l . Ondanks de h i t t e werd er
volop gedanst. Woodsidc^jüw werd
overigens vorig jaar omdJHfioor Su-
san Lensink uit Grocnlo tlic in 1994
een voettocht door Schotland maakte.
Ze was na terugkeer van haar vakant ie
zo enthousiast over de muziek van
Woodsidc Now dat ze 1̂ 1 ooi een
kleine locrnce voor hen ^Prganisc-
rcn. Als gevolg hiervan was het vijftal
dit voorjaar voor het eerst te gast i n d e
Achterhoek. Het bezoek van zater-
dagavond is een onderdeel van hun
tweede tocrncc door deze regio. De
negende e d i t i e van de Beach Party
werd zaterdagavond besloten met ccn
een swingend en exotisch optreden
van Max Tax Y Sus Bandilos.

Openluchtdienst
Zondagmorgen 6 augus lus wordt er
bij kasteel Vorden ccn opcniucht-
dicnst gehouden uitgaande van de
Evangelisatiecommissie van de Her-
vormde en Gereformeerde Kerk in
Vorden. Het thema van de dienst is
'Zoek de zon op'. Voorganger is N.
Esmeijer uit Hoenderlo en verder
wordt er meegewerkt door organist
W. Kuipers uil Apeldoorn en enke le
leden van muziekvereniging Concor-
dia zoals Jcrocn Oonk, Debby
Kraayclveld (trompet) en Mark Hcu-
v e l i n k (bariton). Bij regen zal de
dienst in de Dorpskcrk worden ge-
houden

Ruim honderd deelnemers aan koetsenritop 13 auguslus:

Diverse demonstraties op kasteelweide
/oiulag 13 augustus houdt In de
Reep'n voor de 19c keer ccn koet-
sciitocht door de landelijke omge-
ving van Vorden. Er zullen in totaal
ruim honderd aanspanningen aan
de start verschijnen. Naast de koet-
senrit zijn ervoor het publiek de ge-
hele dag demonstraties op de weide
van kasteel Vorden. De tocht van de
koetsen wordt aan liet eind van de
middag afgesloten met een defilé
door het dorp.

Voorzitter Johan Norde van In de
Reep'n is van mening dat er dit jaar
weereen heel gevarieerd aanbod van
rijtuigen in Vorden te zien is. Nordc:
'Zo zal bijvoorbeeld Vordenaar Jan
Hamann met zijn nieuwste aanwinst .
een Char a Bancs, aan de start ver-
schi jnen. Wat ook de moe i lc u aard is.

is de aanspanning van Nederlands
kampioen Cces Wcmpc uit Spaardam.
\ln zo kan ik nog wel een tijdje door-
gaan. De mensen moeien 13 augustus
maar gewoon komen kijken. Wanl hel
/ i j n MIJ k voor stuk hele mooie authen-
t ieke koetsen. Van de ruim honderd
deelnemers kernen er dit jaar 22 in
aanmerking voor jurcring voor het
Nederlands Kampioenschap. De rit in
Vorden is er dus één die landelijk
meetel!.' Hel gezelschap vertrekt ".s
ochtends vanaf kasteel Vordert. Na
een sherrystop hij kasteel de Wierssc,
keren de koetsen rond het middaguur
terug op de kastcelwcidc van het ge-
meentehuis . Daar kan het publ iek de
koetsen bekijken en genieten van de
vele demo's die op dit terre in worden
gegeven. Zo geeft bijvoorbeeld Stal
M e i j e r een demonstratie met Friese

hengsten. Ook zal er met medewer-
king van Henk Lammers uit W.irns-
vcld ccn demo met luigpaarden wor-
den gehouden. In tegenstell ing lot
voorgaande jaren zal aan de bezoe-
kers van de kasteclwcide een beschei-
den bijdrage worden gevraagd. Dit
geld wordt volgend jaar gebruikt om
het programma van de 2()c koctscnrit
een extra feestelijk t i n i j e te geven .
Na de lunch , terwijl de ac t iv i te i ten op
de kasteclwcide gewoon doorgaan,
/ u i l e n de koetsen richting Hackfort en
V'icrakker vertrekken. De intocht zal
in legcnstclling tot andere voorgaan-
de jaren niet langs de Wc h me gaan.
Dit jaar heeft de organisatie gekozen
voorde route Strodijk, Mispclkamp-
dijk. Almcnscwcg, Burgemeester
Gallccstraat, Dorpsstraat, Horsier-
kamp, kaslccl Vorden.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 6 augustus 10.00 uur SOW-openluchl-
diensl op de weide voor hel gemeentehuis Kas-
teel Vorden dhr. N. Esmeijer uit Hoenderloo.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 6 augustus 10.00 uur Openluchldienst
bij kasteel Vorden, uilgaande van de Evang.
Cie. Voorganger dhr. N. Esmeijer uit Hoender-
loo; 19.00 uur ds. H.A. Speelman.

R K Kerk Kranenburg
Zondag 6 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 5 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Weekend-Wachl-Pastores: 6-7 augustus Pas-
toor E. Lammers, Hengelo, lel. 05753-1275,

Huisarts 5-6 augustus dr. Sterringa, School-
straat 9, tel. 1255.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10,00 uur en
van 17,00-17.30 uur, U kuni dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niel tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne allijd éérs!
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingslijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 lot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
lijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9,45 lot 10.15 uur en 17.15 lot 17.45 uur.
Builen de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende receplen bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1351,

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld,).

Tandarts 5-6 augustus W.F. Haccou, Vorden,
tel. 05752-1908. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel, 05700-34340

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17,00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.0010117.00 uur,

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
nardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 lot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel,
05750-16463.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222,

Tafeltje Dekje augustus: mevr. v.d. Berg, tel.
6875, b.g.g. 1940. Graag bellen voor 3,30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12,15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcenirum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240,

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, 7aterdag 10.00-12.00 uur.

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag:
9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-1S.OO uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934,

l nfod ie ren bescherm ing
Tel, 05752-6668.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma, t/m vrij. van 9.00-12,00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
lel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56. Zulphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr,: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 augustus 10.00 uur ds. G. Griffioen,
Bal h men.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 5 augustus 17.00 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 6 augustus 10.00 uur Gebedsviering.
Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores; 6-7 auguslus Pas-
loor E. Lammers. Hengelo, tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g, 05700-33222 -
Brandweer 05-11. b.g.g, 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-

hoekseweg 8, tel, 05750-92911.
Atspraakbureau lel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15,00-15,45 en 18.-15-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.J5-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeüng 10.30-11.30. 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zalerdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uilleenposl Vierakksr-Wichmond SI. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16,15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

'Samen sterk voor de Dorpskerk'
Banhtummer
Rabobank Vorden
ABN/'AMRO Vorden
SNS-bank Vorden

36.64.47.475
47.30.94.X35
93.33.31.479

Giro van de bank
862923
837570
310031

Hoofdsponsor in de Reep'n koetsentocht
* Lel op (Je oc c jsiun-advertentie volgende week in Contact,

Schotpoort Personenauto B.V.
De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bi] onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.



A.S.ZONDAG
6 AUGUSTUS

GROTE
BINGO

met vele geldprijzen

Aanvang 1930 uur

CAFÉ-RESTAURANT

'd'Olde Kriet'
WICHMOND

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 ENVorden
Telefoon 05752-1012

STUDENTEN

Voor voordelige
meubels

naar

MeubelKoopjes

Molenhoek
„naast Edah"
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1286

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergers! raal 34 - Zulphen

Tel. 05750-15410

LIJSTEN
Uw mooiste f ulo lijM nu nog mooier,
uw burduunVL'rk wurdl 1111 ttn rf.h.1 kurulwerk,
uw Jipluma'ï knJKi-n niifl me*r inhniid en
uw frtaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren

ELED mooie lijst j;cM.'it een <;lLiktr waardr-
vcmwL'rdering aan alles wat u tip een muoi plekje
«•ill ophangen.

De keuze ia enorm; van klassiek lol modem, dun
of dik, grooluf klein. Wij lorgen ervoor dat tli-li|ü(
exact op maat gemaakt wordt, eventueel vooizlert
van onlspiegekl .

Kont gcrusl tens tongs nor ten goed mh'i'fs.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo GW., ZctwfnKWg 21
Ttl. 05753-4000

Het JAARLIJKSE UITSTAPJE
voor de wat ouderen is dit jaar
op woensdag 30 augustus
gepland.

Vertrek 9.00 uur v.a. Marktplein.

1 e stop koffie met gebak,
's middags lunch, daarna bezoek aan de
bekende weerman Jan Versteegt in
weercentrum Tiros,

's middags lange gezellige stop met
muziek!

Ca. 18.15 uur grandioos diner in 'de
Herberg'.

Prijs all-in: f 78,50 p.p.

Opgave;
Jan van Ark, tel. 1318; Braam, tel. 3260 of
Polman, tel. 1314.

Namens het bestuur,
Wim Polman.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Slagerij Jan Rodenburg
ook uw barbecue specialist

SPECIALITEITEN

1 küo Bami of Nasi +
500 gr. Babi Pangang

ƒ10,--samen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Snijworst

100 gram ƒ 1 ,49

Gebraden Varkensrollade

100 gram ƒ l j75 '

WEEKEND

Gepaneerde
Schnitzels

per stuk ƒ 1 3 50

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst
1 kilo ƒ 7,95

Slavinken
per stuk ƒ l ,"

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,"

Rundergehakt

1 kilo ƒ 12,50

Geef de muggen
geen kans!

Klamboe's
voor een ongestoorde nachtrust en

bovendien zeer decoratief.'

In meerdere modellen en kleuren.

Natuurlijk bij

DE PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

RuuHoseweg 2 - Hengelo (Gld.J - Tel. 0575J-1484
Barcbemseweg <1Q - Ruurlo - Tel. 05735-3193

Uw meubels
versleten ? <?
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wi] komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

Welkom bij boer en tuinder

Doe mee aan de

Agrarische
fietstocht
op zaterdag 5 auoustus

Start tussen 10.00 en 12.00 uur
vanaf het Marktplein te Vorden.

Bezoek aan: Paardefo'^cdrijf
MelkveeMfi-ijf
Loonbedrijf en
bloembollenteelt
Vollegronds tuinbouw

Onderweg kan men een pannekoek eten.
Accordeonmuzikant aanwezig.
U fietst ca. 26 km door mooie bosgebieden
rond Vorden.

Deelname gratis.

Organisatie: Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen en
Vordense
Landbouwfederatie

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor.

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

mode voor
het héle gezin

IJüïmtt
m* tachirinfashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Voor alle sterk afgeprijsde
zomerartikelen geldt nu

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132

THEO TERWEL |
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galléeslraal 67,7251 EA Vorden, Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

BINNEN/BUITEN
SCHILDERWERK,
VERF EN BEHANG,
KLEUREN INTERIEUR:
ALLES ONDER ÉÉN DAK

In onze geheel nieu-
we showroom vindt u
alles op het gebied
van kleur en interieur.
Verf en behang, gordijnsloffen,
vloerbedekking en raamdecoraties
kunnen in één handomdraai harmo-
nieus op elkaar afgeslemd worden.
U maakt moeiteloos de mooiste
combinaties voor uw woning of
bedrijf.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

l N T E R l

Hengelo Gld. Zelhemseweg 21 tel. 05753-4000
Zelhem tel. 08342-1998

U betaalt de afgeprijsde prijs van het duurste
artikel en krijgt het 2e afgeprijsde artikel gratis.

Loop even binnen want het loont weer de moeite.
Aanbieding is geldig van woensdag 2/8 f/m zaterdag 13/8 Betalen mei

|e pincode



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon

Bram

Christian Aibert

Datum: 31 juli 1995
Gewicht: 3100 gram.
Lengte: 51 crn.

Hans Houwen en
Ans Winkel

de Doeschot 11
7251 VH Vorden
Tel. 05752-1178

Wilt u beschuit met muisjes
komen eten, iaat ons dit dan
even weten.

Bram en Ans rusten van
12.00-15.00 uur.

Onze oprechte dank voor al
uw medeleven tijdens zijn
ziekle en na het overlijden van
mijn geliefde man. vader en
opa

HERMANUS
FREDER1KLEUNK

Zo veel medeleven is ons een
grote steun en troost om dit zo
moeilijke verlies te dragen.

J.R. Leunk-Wenneker
Kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkind
,,'tNijman"
augustus 1995
7231 PVWarnsveld

Voor de hartverwarmende be-
langstelling ter gelegenheid
van mijn 25-jarig onderwijsju-
bileum wil ik iedereen bedan-
ken.

Jan Marijnissen

Vierakker, augustus 1995

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren on verenigingen.
Minimumprijs! 8,5 O voor 3 gezette
regels; elkoregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme ol dubieuze contactlos
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bl| contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient ie worden, wordt hiervoor
f 2,50administratiekosten In reke-
ning gebracht
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Bel 05753-2370.

• GEZOCHT: de schoolbel
van de oude school Kranen-
burg graag terugkopen.
Tel. 05752-6596.
• GEVRAAGD: houten strijk-
plank. Ruilen voor ijzeren. Tel.
05752-6596,

• ledereen kan
HET!!.
Henkie.

• TE KOOP: hooi- of kuil-
gras, 1.25 ha. K. Schotsman,
Heijendaalseweg 1, Vorden.
Tel. 05752-2972. Briefjes inle-
veren zaterdags 17.00 tot
18.00 uur.

• Komt U a.s. zondagmorgen
ook naar de openluchtdienst
bij Kasteel Vorden? Aanvang
10.00 uur. Het is echt de
moeite waard! Ook te beluis-
teren via VLO op FM 107.4
MHz. kabel 87.5 MHz.

• TE KOOP: Hollandse her-
der teef, 8 wkn. oud. Tel.
05752-1070.
• TE KOOP: landbouwwa-
gen 4 mtr. Tel. 05753-1539.

• TE KOOP: z.g.a.n. dakdra-
gers speciaal voor Nissan
Sunny, 3 d., 1992-1993. Tel.
05753-2557 na 18.00 uur.

• VERMIST: duif, bruin-zilver
gebande Modena. Tel. 05752-
2919.
• Ze zijn er weer: verse tros-
anjers van het land. J. Schoen-
aker, Vierakkersestraatweg
22, Vierakker.
• ledere dinsdagavond t/m 15
augustus om 19.00 uur rond-
wandeling onder deskundige
leiding in het Pinetum de Bel-
ten te Vorden. Inlichtingen en
aanmelding via VVV Vorden,
tel. 3222, f 5,- p.p.. kinderen
f2,50. Geen honden meene-
men.
• JEKOOP:aardappelen.J.M.
Wijnbergen, Lochemseweg
4, Warnsveld. Tel. 05750-
23393.

"En de wereld gaat voorbij
en haar begeerlijkheid,

maar die de wit van God doet,
blijft tot in der eeuwigheid."

Op 29 juli 1995 overleed geheel onverwacht in
haar vertrouwde omgeving, onze lieve moeder
en oma

GEERTRUIDABRUIL-
EMSBROEK

WEDUWE VAN HERMAN BRUIL

op de leeftijd van 81 jaar.

B. Bruil
B.J. Bruil-Seinhorst

Saskia, Karine

Doetinchem, Loolaan 41
Correspondentie-adres:
Keppelseweg 44, 7009 AA Doetinchem

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

DANKBETUIGING

Het is zo stil,
een groot droef gemis.
Door jullie allen samen,
weten wij wat oprechte
vriendschap is.

Dr. Sterringa, dr. v. Dobbenburgh, afd. 4-West,
buurt, vrienden en bekenden, u allen bedanken
wij voor het warme medeleven tijdens de ziekte
en het overlijden van mijn lieve man, onze pa en
opa

W l M
De volle kerk, de bloemen, de kaarten en de lie-
ve brieven waren voor ons een grote steun.

Mw. T. Melders en kinderen

Brinkerhof 17
Vorden

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht {art. 13.4 Wmb en art.
3.19Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uuren:

b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30
uur, op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op don-
derdag van 13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van
13.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot
12.00 uur,

ligl vanaf 4 augustus 1995 gedurende 4 weken ter in-
zage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer A.F. Meijerink
straat en huisnummer; Hogeslagdijk 2
postcode/gemeente: 7251 MR Vorden
adres van de inrichting: Hogeslagdijk 2 in Vorden

orn: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf met fokzeugen en
vleesvarkens

Strekking van het ontwerp-besluit:
voorzover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu,

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk of mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het ge-
meentebestuur worden ingediend vóór 1 september
1995.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de Ier inzagelegging.

Datum: 1 augustus 1995

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris,
mr. A,H.B. van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. 05752-7483 (doorkiesnummer). fax. 05752-
7444

Wegens vakantie GESLOTEN
van 14 augustus t/m 2 september.

HUIDVERZORGING

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel 3025

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
/

VAN WOENSDAG 2 AUGUSTUS

T/M MAANDAG 21 AUGUSTUS

00 juwelier
siemennk
oo opticien

Zutphenseweg 7 - Vorden - Telefoon 1505

Afwezig wegens
vakantie van
7 t/m 25 augustus

Dr. Haas
huisarts

Voor patiënten van
At/m K neemt waar
dr. Dagevos, Het Vaar-
werkl, tel. 2432.

Voor patiënten van
L t/m Z neemt waar
dr. Sterringa, School-
straat 9, tel. 1255.

OPTIEK
GROOT
KORMELINK

Wij zijn
t/m zaterdag 12 augustus

GESLOTEN
Voor contactlens vlocis toffe n naar juwelier
Van den Hul, die wel geopend is.
Tel. 05753-4036.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. - Spalstraat 27 - Telefoon 05753-1771

's Maandags gesloten,

VERHUISD
per 1-8-1995

van:
Pastorieweg 15

naar:

de Wehme, kamer 137
Nteuwstad32, 7251 AJ Vorden

D. Wagenvoort

Ten gevolge van toenemende werkzaamheden, zijn er
binnen ons bedrijf vakatures ontstaan voor de functie
van

Onderhoudsschilder
Functie-eis e n

- Opleiding gezel schilderen.

- U bent in stoot geheel zelfstandig te werken en kunt
daornoast goed in teamverband functioneren.

Geïnteresseerden verzoeken wij telefonisch kontaid op
te nemen met: tel.: 05753-3109,

Schildersbedrijf

BEKT DEKKSiN

Wij hebben nog enkele

HOUTSTOK
PARASOLS en

PARTYTENTEN

Ook vele aanbiedingen
op

tuinmeubelen,
kussens-kleedjes,
ligbedden, houten
meubelen, banken,

rotan meubelen
enz. enz.

Kom gerust eens even
kijken.

De goederen worden grot/s
thuisbezorgd.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

ZOMERSE AANBIEDINGEN

...ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN...

NIEUW!

KRUISBESSEN SCHUIMVLAAI
echt 'n zomerse lekkernij,

goed voor 12 royale punten

DIT WEEKEND

van20,-voor l f ,DU

(s.v.p. gaarne bestellen)

Altijd lekker zijn de

BOSVRUCHTEN-
VLAAITJES

goed voor 6 royale punten
goed gevuld met 9 soorten bosvruchten

DIT WEEKEND

voor maar 8,45
Nieuwe Franse specialiteiten:

KNOFLOOK
STOKBROOD

gevuld met kruidenboter, kaas, stokbrood,
gevuld met haascrème, knoflook, olijfbol

Ook om zelf thuis af Ie bakken.

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Busverhuur
HARREN
Klarenbeekseweg 14
VOORST
Tel. 05758-1334

TAPTOE BREDA

Met de bus naar de taptoe in Breda?

30 en 31 augustus

Vertrek:! 7.30 uur

f 50,- p.p.
(inclusief entreebewijs)
(&J voldoende deelname)

^^ -

Hoge Es 5 - Hengelo Gld - tel. 05753-3109

Vijverfolie
4 x 4 m 60,-

Vijverpomp
79,-

WORDEN
•; ^^^^^^^^^^^^ '•

Ruurloseweg 65a
7251 LB VORDEN
Tel. 05752 - 3671

Zorg van
persoonlijk

niveau
Bel vrijblijvend voor informatie over:

• Thuiszorg
• Kraamzorg
m Persoonsgebonden budget
m Thuisbehandeting

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.

05750 -16463
Regiobureau Midden-IJssel, Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde

fi
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

ZOMERSE

AANBIEDINGEN
GELDIG donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus

KARBONADES
diverse soorten

ELKE 46 GRATIS

Speciaal aanbevolen vleeswaren;

GEBRADEN GEHAKT

100 gram Vjv/O

Keurkoopje:

BARBECUE-PAKKET
shaslick, hamburger, pepersteak en

barbecue-worstjes

SAMEN voor 7,95
SPECIAL

VAN DE WEEK:
VLEESWAREN-

SPECIAL:

THAI SATÉ

ICOgram 1 J

OOSTERS
GEBRAAD

lOOgram

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

ZWARE

2 kroppen 1l m

TOMAAT-
SALADE

2,50250 gram

OPAL
PRUIMEN

2,50500 gram

Voor de maandag-dinsdag-
woensdag aanbiedingen zie

de borden bij de winkel!

Fam. J. Huitlnk - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

De laatste week

VLAAI E N FE EST

IN

VORDEN

BIJ

ECHTE BAKKER

VANASSELT

nog t/m 5 augustus

10 soorten iedere dag vers

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



TE KOOP:

BEREGENINGS-
POMPEN
met slangen +
hulpstukken

volledig advies aanwezig

SPECIALE PRIJZEN

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

"Nederland belt tot
tien" kaarten

10 oktober aanslaande is net zover.
Meer L' a n 2 nifjM.'i l^clMTuiummers

wizigen, Wi| hebber een veelzijdige serie

originele vniiiEingskaarlen. In Ie drukker

mei uw persoonlijke tekst.

MaaX nu uw keuze, dan bent ü straks

bereik ba a r i

DRUKKERIJ
WEEVERS

-1,

NEDERLAND BELT TOT TIEN*

3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar

Donderdag 3 augustus zijn wij
3 jaar in Vorden

Om dit met U te vieren hebben wij het volgende georganiseerd.

Donderdag hebben wij van 9.30 uurt/m 14.30 uureen
'kinderboerderij' op de stoep.
Tevens zal er iemand voor de kinderen van ballonnen dieren
maken.
In de winkel hebben weeën wervelwindkast staan. Heeft U voor
f 25,- of meer aan boodschappen dan mag U Uw kassabon
voorzien van naam en adres in de kast deponeren.
Zaterdag om 14.00 uur worden er diverse prijzen uitgeloot.
De hoofdprijs is Uw kassabon volledig vergoed met
waardebonnen.
Bij deze prijsuitreiking moet U aanwezig zijn.
Bent U er niet dan wordt er een ander uitgehaald.

Bij de kassa krijgt U donderdag een leuke attentie.

Van donderdag t/m zaterdag zijn er verschillende proeverijen.

Wij hopen dat het gezellig wordt.
We zien U graag.

Wilbert en
Yvonne Grotenhuys
Smidsstraat2-7251 XS Vorden

3 j aar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar

Ongelooflijk...

HALVE PRIJZEN
bij Demi Byou
Niet alleen mode, maar ook

SIERADEN, CENTUURS, HORLOGES
{excl. zilver, doublé)
S/d dus nu uw s/ag.'.'.'

Zutphenseweg O - Vorden - Tel. 3785

Gedurende de maand augustus zijn wij 's maandags
gesloten.

i* 4e

In velband met vakantie i.ej±>

zijn wij gesloten
van 7 t/m 14 augustus

"

3E WONEKIJ
v/h AnkersmitV / r l * \ \ irvv^i oi i n i

Groenloseweg9-72ól AM Ruurlo -Tel.: 05735-1239- Fax: 05735-3694 /""

Tonny
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

ATS A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3-7227 DN Toldijk-Tel. 05755-1411

OPRUIMING
OVERHEMDEN va 25.-

TRUIENva 39.-

JASSENva 125.-

BROEKEN va 49.-
Wapenhandel - Vorden

Zutphenseweg 9
Tel. (05752) 1272

Geweermakers
Precisie draaiwerk

steeds doeltreffend!

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

Vosheuvelweg 6
726li ' l)Rmirlo

\\Vrk|i|.i(irs:

Ouci Hulhiulsdie nostalgische
BUITEMVERLICHTING

Brievenbus se LI

Lassen en vcrWL'rkcn
van roest vrij staal en
aluminium

Verkoop c 11 rcp;ir.uie van
STALINRICHTING

Constructiewerk en
Laswerk

Smederij
Borgonjen

ld: 057.15-2-61

h,ix:Oï73S-276l

l'.il̂ lcL'j; il

7261 RTRuurlo

"Nederland belt
tot tien" kaarten
00 10 oktober 1995 veranderen ook

uw telefoon- en faxnummers. Wij lorven u
ccn gchcol nieuwe collectie originele

wqziging&kaartcn. Ook voor aanpassing
van uw Ia«' en modemriuninicrs,

Wij adviseren u ook over uw andere
handelsdrukwerk.

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN «

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

We zijn er vrijdag weer!

Griekse Druiven 2 kilo 5,00
DIE LEKKERE

Nectarïna'Snu-iovoor 4.50

KOLDENHOF's Versmarkt

ZOMER RESTANTEN

NU: PRIJS
dames en heren zomermode

modecenfcrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

AUCUtTUf

PASTEN YOUR
/ SEATBELTS

BOULEVARD
TRIP TO TRIP
VIA VIA

'^Z
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PolitieVaria
Vorden

Voorzitter Jos Geerken (38) van Ratti over toekomst van voetbal in Vorden

Een 74-jarigc vrouw uit Vorden reed
vorige week donderdag op de Enk-
weg niet haar auto tegen een boom.
De politie schrijft het ongeluk toe aan
ccn glad wegdek. Het ongeluk ge-
beurde ter hoogte van de afslag melde
Grocncwcg. Omdat de vrouw geen
gordel droeg, belandde ze met haar
hoofd tegen de voorruit. Nadat ze ter
plaatse behandeld was door ccn dok-
ter kon ze de weg naar huis vervolgen.
Zondagavond deed garage Groot leb-
bink aan de Rondweg aangifte van
tanken zonder betalen. Rond ha l f t ien
werd de bewuste auto door de politie
aangehouden op de Den Elterwcg in
Zutphcn. De twee mannen die in de
wagen zaten, bekenden dat ze voor 45
gulden aan superbenzinc hadden ge-
tankt zonder te betalen. Verder bleek
de bestuurder van de auto, ccn 22-ja-
rige inwoner van Hengelo, niet in het
bc/il te /ijn vaneen rijbewijs. Ook hel
kentekenbewijs van de auto was nie t
geldig. De man uit Hengelo heeft vrij-
w i l l i g afstand gedaan van de auto, die
vervolgens naar de sloop is gebracht.
De andere man die in de auto zat was
een 29-jarigc inwoner van Zutphcn.
Tegen het tweetal werd proces-ver-
baal opgemaakt.

Hengelsport

Vreeman uit Vorden
winnaar van
Openviswedstrijd
De Vordensc hengelaarsvereniging
'De Snoekbaars' hield in de Bcrkel bij
Zwiep een 'open' viswcdstrijd waar-
aan door 30 personen werd deelgeno-
men. De opzet van deze wedstrijd was
in de eerste plaats om de vakant iegan-
ger iets te k u n n e n bieden. De vangst
was buitengewoon goed want 27 van
de 30 deelnemers slaagden erin om
een of meer vissen aan de haak te
slaan. Er werden 97 vissen gevangen
met een totale lengte van 17 meter en
96 centimeter. De uilslag was als
volgt: l W. Vreeman, Vorden 10
stuks- 205 cm; 2 C. Smii, Groningen
l O stuks- 148 cm; 3 H. Mcycr, Henge-
lo 7 stuks- 146 cm. Donderdag 3
augustus houdt 'De Snoekbaars' we-
derom een wedstrijd.

Du i vensport

Wedvlucht
Leden van de PV Vorden hebben
deelgenomen aan ccn wedvlucht van-
af Bergerac over ccn afstand van 915
kilometer. De uitslagen waren: C.
Goedhart l ; G.J. Oldenhavc 2, 4,5, 7,
S, H, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20; me-
vrouw Oldenhavc 3, 9, 10, 17; F.
Hummclink 6 en W. Oldenhavc 13.
Tevens werd deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Houdcng over een
afstand van 233 kilometer. Hier wa-
ren de uitslagen: M. Schucrink 1; C.
Bruinsma 2, 10; A. Jurriens 3. 5, 6, 7,
8, 14, 15,16, 17; W. Oldenhavc 4, 1 1 ,
20; M. Oh/slager 9; mevrouw Olden-
havc 12;T.Wessclink 13, 18cnD.dc
Bcus&zn. 19.

'Over 10 jaar heb je hier nog maar één voetbalclub'

Wielrennen

RTV

De afspraak voor het interview met
voorzitter Jos Geerken van voet-
balvereniging Ratli wordt gemaakt
op woensdag 26 juli. Heel toevallig
is dat net de dag waarop de Kra-
nenburgsc voetbavereniging 50
jaar geleden werd opgericht. Alleen
heette de club aanvankelijk geen
Ratti maar Avanti. Na enkele we-
ken ontving de vereniging echter
een brief van de Nederlandse Voet-
balbond dat er in Twello ook al mi
voetbalvereniging bestond met de-
zelfde naam. Daarom werd beslo-
ten om de voetbalvereniging te noe-
men naar Fans l i c Achille 'Ratti'
die erg veel van sport hield. Vijftig
jaar na de oprichting is Ratti nog
steeds een gezonde vereniging met
ruim 240 leden. Met name de
jeugdafdeling - bestaande uit tach-
tig pupillen heeft niet te klagen over
belangstelling. Toch is voorzitter
,Jos Geerken somber over de toe-
komst van het voetbal in Kranen-
burg. 'Ik denk dat de kans groot is
dat er over tien jaar nog maar één
Vordensc voctbalcub is. Dat staat
misschien een beetje haaks op on/e
florerende jeugdafdeling, maar als
je naar het seniorenvoctbal kijkt
dan zie je dat de animo om te voet-
ballen daar alsmaar geringer
wordt. En de leden willen zich ook
steeds minder inzetten voor de ver-
eniging. Daar maak ik me ernstige
zorgen over', aldus voorzitter Jos
Geerken. Een kritisch gesprek over
de toekomst van SV Ratti aan de
vooravond van de feestelijke festi-
viteiten die over een maand worden
gehouden. *ïk hoop dat ik de men-
sen wakker schud met dit verhaal.
Want het is echt niet mijn bedoeling
dat het voetbal in Kranenburg
verdwijnt. Maar ik ga het ook niet
ten koste van alk'.s krampachtig in
standhouden.'

- Is het ccn nitdcti>iii(> om voorzitter ie
zijn van SVRatti?
'Ju, dal is het zeker. Wantc rvah on^e
looflijk veel te doen binnen een vere-
n i g i n g als SV Ratli. Zo neemt de ver-
bondenheid van de leden met de c lub
steeds meer al". Daar w i l ik samen mei
het bestuur iets aan gaan doen. Want
als ik zie hoc op dil moment tic op-
komst bij de senioren voor de t r a in in -
gen is, dan schieten de t ranen soms in
mijn ogen, En die animo loop steeds
verder terug. Daarkomi nog bij dat de
leden zich ook steeds minder willen
inzetten voor de vereniging. Dat is
overigens een algemeen probleem in
Nederland. Maar je wordt er als be-
stuur van Ratt i wel mee geconfron-
teerd. Toen wc deze zomer het plan
hadden opgevat, om de k l e e d k a n u T ' .
eens flink onder handen te nemen,
heb ik verschillende avonden aan de
telefoon gezeten om een groep vrij-
willigers bij elkaar te /oekcn LUC dat
op zich wilden nemen. Maar u i t e i n d e -
l i jk is het dan een heel k le in groepje
waar je op terug valt. Over dat soort
zaken maak ik me als voorzit ter ern-
stige zorgen. Maar hoe ga je daarmee
om'? Hoc zorg je ervoor dal de ver
bondcnheid van de leden met de club
weer toeneemt. Dat is tic vraag waar
wij op dit moment als bes l u u r mee
worstelen. Daar komt nog bij dat de
zaterdagafdeling en zondagafdeling
als het ware twee verschillende groe-
pen zijn waar met name enkele jaren
geleden ccn enorme kloof lussen zat.

Ook die kloof willen wij proberen te
dichten. Kr va l t de komende jaren dus
n • : ' •• r e l te doen.'

Op zaterdag 29 juli stond de Ronde
van Elburg voor B-amatcurs en vete-
ranen op het programma. In ene groot
dcclncmcrsvcld, maar snel uitgedund
door de warmte, ontstnod er halver-
wege de koers een kopgroep van 13
man niet daarin de RTV-ers Ralf en
Lars Vos, vaderen zoon Hoiïmunn en
veteraan Roei Jansen {ETP Zutphcn).
De gebroeders Vos wisten zich uit de
kopgroep los te maken, maar door
eendrachtige samenwerking wrdcn ze
weer teruggepakt. Twee ronden voor
het einde demarreeerde Lars Vos
weer, maar Hcnny Vlocdgravcn (de
latere winnaar) reed het gat weer
dicht. In de eindsprint was c re ccn ze-
vende plaats voor Ralf Vos en cnc
t i ende plek voor Lars Vos.
In de Ronde van Bovcnkarspcl op
zondag 30 jul i wa het door de warmte
ccn 's lagveld ' . Veel renners stapten
snel af. Er ontstond hier ccn kopgroep
van drie man en daarachter een groep
van 12 man met RTV-er Ralf Vos.

- Hoc wuin jullie het zaterdag en
:ond(/i;voethal dichter hij elkaar
brengen?
'Dat weet ik nog niet precies. Zoiets
heeft ook tijd nodig. Dat is niel iets
dal je binnen een paar dagen oplost.
Maar je moei de klooi ' lussen he t za-
terdag- en zondagvoctbal ook weer
niet teveel u i tvergrolen . Want xo'n
groot probleem is het ook weer njjct .
Het is a l leen wel zo dat de laats te ia-
ren toch een beetje met argusogen
naar elkaar gekeken werd. I n d e kanti-
ne was er ook echt sprake van 1-1
vorming. Dat wordt nu ge lukk ig wat
minder . Wanneer je als voe tba l le r van
de zaterdagafdeling bij wij/c van
spreken ccn keer nieetrainde mei de
/ondag - omdat je op de vaste t ra i -

ningsavond nie t kon - dan \ \erd je
door de zondagvoelballcrs echt ge-
/.ien als een zaterdagvoetballer. En
andersom was dat ook zo. Zoicls is
heel erg jammer. Daarom hebben wij
als bes tuur ook ge/egd dat hel anders
moet. Wij proberen voetbal lers j u i s t
Ie s t i m u l e r e n om opeen andere avond
Ie paan t ra inen wanneer ze op de vaste
a\ ond nie t kunnen. Zo zorg je er ook
\oor dal het eonkict tussen de /.ater-

I g en zondag beter wordt.'

- l.K het wel verstandig geweest van
het vorige bestuur om in IV9I c, .' . ,
Sciilsplan te presenteren wtmrin heel
duidelijk is gekozen voor het zuter-

als vlaggeschip van de
Het zaterdagvoetbal is

namelijk in tegenstelling 101 het zon-
dagvoethal prestatiegericht. Op die
manier komt de zondagafdelïng er

. h ook bij ie hangen?

'Daar /il een kern van waa rhe id in .
De beslissing van het toenmal ige bc-
s i i i u r heef! ook niet voor nieis veel
slof doen opwaaien. Op die bewusie
vergadering dat dil plan werd voorge-
legd aan de leden waren er ook veel
meer zaterdagvoetballers aanwezig
dan zondagspelers. Ün dat is een heel
leer punt dal ik regelmatig te horen
kri jg van /.omlag voeibal Iers . Want die
hehben er moeite mee dat het zater-
dagvocibal prestatiegerichl is gewor-
den. Ik vrees dat hel locnmaligc be-
stuur deze beslissing er ook te snel
heeft doorgedrukt /.onder goed ovcr-
I C L : k- voeren met de zondagvoetbal-
lers. Op die manier hadden wc een
hoop e l lende k u n n e n voorkomen.
Want wat zie je nu? Het zatcrdagvnel-
bal draai t wat stroef terwijl liet zon-
dagvoclbal juist veel meer leden
heeft , lin de jeugd k i e s t nok steeds
meer voor de zondag. Op zich een lo-

Winnaar werd hier Ton van Duiven-
bod c uit Noordwijk, t e rwi j l R a i l Vos
een zesde plaats v oor zich opeiste. Jan
Wccvcrs reed zondag een ATB-kocrs
in Arnhem. Bart Brcntjens reed vanaf
de eerste ronde weg en werd niet meer
teruggepakt. Daarachter ccn groep
van ccn man of zes en daar kwam la le r
Adrie van der Poel nog bij. maar deze
moest door een lekke band lossen.
Het tempo in de tweede groep werd
opgevoerd en zo moesten ccn voor
ccn renners lossen. Als eenlingen
kwamen zij over de finish. Winnaar
werd Bart Brcntjens, t e rwi j l Jan Wee-
vers een vijfde plek wist ie behalen.

Zwemmen

Moonlightswimming
Het badpcrsonecl van het Vordensc
zwembad 'In de Dennen' houdt vrij-

dagavond 4 augus tus hei /opnoemde
"Moonlighl Swimmint; ' In tegenstel-
l ing tot voorgaande ui lgaves van hel
/wemmen bij maan l i ch t is het dit keer
niet nodig dal hel bad verwarmd
wordt, üe/.ien de meer dan /omerse
omstandigheden snakt de / w e m l i e f -
hcbber naar verkoeling. Het bad
wordt d c/.c avond gezell ig versierd
met vlaggetjes. Br is ccn barbecue,
terwi j l Rollen H i l b o l l i n k . die de k a n -
tine beheert, dezer dagen nog ccn
band /al contracteren die borg slaat
umi1 swingende muziek.

Paar desport

Graafschap
In laren werd op 29 juli ccn concours
gehouden voor paarden en ponics.
Door ruiters van l , R en K" 'de Graaf-
schap' werden de volgende prijzen

behaald: Inge Regelink met Lady Ie
prijs M l -dressuur niet 145 punten en
Ie p r i j s M-springcn. Rin ic Hcuvc l ink
met Gorby 2c prijs L-drcssur met 164
punten . Josc Winkel met Dafner 6e
prijs B-spr ingcn . L i l i a n Clippers me l
Hormocoflow Ie prijs L-springen. Si-
monc Baauw met Hanja 4c prijs
L,-dressuur mei 161 punten.

Tennis

Vordenaren gooien
hoge ogen tijdens
BCD Tennistoernooi
Onder /.eer warme weersomstandig-
heden is het Open BCD-tcnnisioer-
nooi in Vorden gespeeld. Zondag 30
juli weidende f inales gespeeld. Hel is

ccn zeer goed Toernooi geweesi, mei
schuierende part i jen. Ook enkele Y'or-
dense deelnemers v ie len nog in de
prijzen. Voor Carin IVansen was de
eerste p laa i s \\eggelegd in de Dame i
Enkel D. Dick Wijers en Evcri Thalcn
werden eervol tweede in de Heren
Dubbel Den jan Wolter ing en Hcnnic
Coppicns waren net ccn maal je te
grnci i voor Jan Dcnckamp en Cari
Fransen in de Gemende Dubbel D.

Fietstocht
De Vordensc Landbouw Federatie
houdt /.alerdag 5 augustus in samen-
w e r k i n g met de afdeling Vorden van
de Plattelandsvrouwen ccn fietstocht

gische ontwikkeling, want de zater-
dag is de enige dag dat ze ccn zakeent-
jc kunnen bijverdienen. F,n daar ma-
ken ze natuurlijk gebruik van. Daar-
om is het ook nog maar de vraag of de
zaterdag prestatiegericht moet blij-
ven. Zelf heb ik geen absolute voor-
keur. De zaterdag is mij even veel
waard als de /.ondag. Maar ik signa-
leer wel dat het binnen ccn aantal ja-
ren naarde zondag gaat, TenmiMr als
de huidige ontwikkelingen zich door-
zetten.'

- /.s het dan ook niet vee! logischer
om tic drie Vordense verenigingen -
Ratii, Vonten, Socii - te laten fuseren.
Op die manier kun je de krachten bun-
de/en.
'Ik heb me daar binnen de vereniging
ook wel eens k r i t i s c h over u i tge la ten .
Ik denk dat de kansgroo! is dat er over
tien jaar nog maareen Vordensc voct-
balcub is. Dat staat mi s sch ien eer
becljc haaks op onze florerende
jeugdafdeling, maar als je naar het se-
niorenvoctbal kijkt dan zie je dat de
a n i m o om te voetballen daar alsmaar
geringer wordt. Zo wordt er mat ig ge-
traind en de leden willen zich ook
steeds minder inzetten voorde vereni-
ging. Daar maak ik me ernstige zor-
gen over, Ik praal daar ook wel eens
niet voorzitter Jan Rouwenhorst van
W Vorden over en dan hoor ik dat zij
mei dezelfde problemen kampen. Al-
leen daarom /ou het misschien al
goed zijn om de krachlcn Ie bundelen .
De toekomst van het voetbal in Vor-
den slaat voor mij voorop. Hel is eehi
n i e t mijn bedoeling dal het voetbal in
Kranenburg verdwijnt. Maar ik ga hel
ook nie t ten koste van alles krampneh
tig in stand houden . Hn als ik eerlijk
ben. denk ik dat je ook niet ontkoml
aan één Vordeiise voetbalvereniging.
Binnen tien jaar is dal een feit.'

- Ik denk dat de mensen t'n Kranen-
burg .schrikken a/.v ze deze uitspraak
tU'-c \\-eck in Weekblad Contact lezen.
'Misschien wel. Maar waar k iezen wc
voor? Moeten ien koste van alles Ratti
in Kranenburg behouden of kiezen wc
voor ccn ge/.ond voclbalklimaat in de
gemeente Vorden. Want daar yaal het
toch om. Wel hoop ik dal ik de men-
sen wakker schud niet dit verhaal.
Want het is n ic lmi jn bedoeling dal hel
voclbal in Kranenburg verdwijnt.
Maar ik ga het ook niet Ien koste van
alles krampachtig in stand houden.'

- Staat dit verhaal niet een bedje
haaks op de florerende jeugdafdeling
van Ratti?
' Ja. dat slaat hel zeker, Onze jeugdaf-
d e l i n g d raa i t op d i t moment als een
trein. We hebben volgens mij nog
nooit zoveel jeugdleden gehad. Met
name schoolhoofd Wim Gudde en
jeugdvoorzitter Hans Komei jnders
hebben hel voetbal onder de jeugd de
l a a t s t e lijd enorm gepromoot. Maar
als de animo onder senioren afneemt
en er op die maniereen tekort ontslaat
aan begeleiders en jeugdtrainers dan
zi t je als bcsluiir met de handen in het
haan Daarom zie ik hel ook als onze
laak om de leden wakker te schudden.
Want als iedereen / i ch iets meer be-
lrokken voelt bij de vereniging, dan is
er binnen t ien jaar misschien hele-
maal geen sprake van ccn fusie met
voetbalvereniging Vorden. Wat dal
be t r e f t hehhen de leden de toekomst
van Ratti zelf in handen. '

langs een viertal agrarische bedrijven.
Ideaal voor de vakantieganger om
met eigen ogen te aanschouwen hoc
hei op een Achterhoeks bedrijf toe-
gaal. Liefhebbers voor deze tocht
kunnen zaterdag op eigen houtje van
start. Wel krijgen /e voor de 26 kilo-
melcr lange rit bij de shir t , de Her-
vormde Dorpskcrk, ccn routebe-
schri jving mee. Bij het eerste bedrijf
worden de fietsers geconfronteerd
met ccn eigenaar van ccn paardehou-
dcrij, waar een 40-tal fokpaarden te
bezichtigen zijn, Bij de tweede 'stop'
komt ccn loonbedrijf in beeld waar al
lerhand landbouwmachines zijn op-
gesteld. Hier doen de dames van de
Plattelandsvrouwen ook een d u i t in
hei zakje. Zij geven een demonstra
l ic van allerlei handwerken. Verder
xvordl een bezoek gebracht aan een
rundveebedrijf en een tuinbouwbe-
drijf.



•

AQEMEENTEQ ORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
MTelefax gemeente: 05752-7444.
• l let gemeentehuis is open van
maandag lot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E. JtC. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van9-10 uuren
volgens afspraak.

Wethouder D.Mulderije-Méulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

26juli 1995
- H.J. Wassink, het Vaarwcrk 8 in

Vorden, voor het bouwen van ccn
c arpor t/berg ing.

- Bouwbedrijf Kappen, Kerkstraat 5
in Vordcn, voor het vergroten van
ccn woning.

27juli 1995
- J. Wolbrink, Ludgcr 22 en 24 in

Wichmond, voor het bouwen van
twee woningen.

- ABN-AMRO Bank, Raadhuis-
straat l in Vorden, voor vergroten
van ccn kantoor.

Deze bouwaanvragcn kunt u geduren-
de de openingstijden inzien bij de sek-
tor Grondgebied in het koetshuis.

VERGUNNINGEN
Op 25 jul i 1995 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
- de heer H. van Ölst voor het bou-

wen van ccn garage en serre op het
perceel Ambachtsweg 6 in Vor-
dcn;

- de heer R.AJ. Verheij voor het
bouwen van een woning op het
perceel Handelsweg 4 in Vordcn;

- de heer S. van der List voor het u i t -
breiden van ccn woning op het per-
ceel Willem AIcxanderlaan I X i n
Vorden;

- de heer J.J. Rodcnburg voor het
uitbreiden van een woning op het
perceel Dorpsstraat 32 in Vordcn;

- de heer F. Ruizcndaal voor het in-
nemen van een standplaats voor de
verkoop van vis- en visscrijpro-
duktcn op het marktplein in Vor-
dcn op de zaterdagen in de periode
l augustus 1995 tot l augustus
1996.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u op de secretarie bij de
scktor grondgebied navragen.

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft de volgende meldingen
geaccepteerd;
- melding algemene maatregel van

bestuur (art. 8.41, lid 1) van maat-
schap J. en A, Zcnts voor het van
toepassing worden van het Besluit
mclkrundveehouderijen milieube-
heer op ccn reeds opgerichte mclk-
rundvcehoudcrij (revisie) op het
perceel Ruurloseweg 119 in Vor-
dcn:

melding algemene maatregel van
bestuur (art. 8.41, lid 1) van de
heer AJ.G. Rossel voor het wijzi-
gen van een mclkrundvcehoudcrij
op het perceel Koekoekstraat 13 in
Vic rakker;
melding (art. 8.19, lid 3) van de
heer A.G. Gotink voor het bouwen
van een wcrktuigenbcrging op het
perceel Lankampwcg 2 in Vorden.

ARKEERVERBOD ENKWEGu~
Burgemeester en wethouders van Vorden hebben besloten om vooreen gedeelte
van de zuidzijde van de Enkweg gelegen tussen de Stationsweg en het toe-
gangspad voor voetgangers naar de Eendracht een parkeerverbod in te stellen,
omdat het voor een vlotte doorstroming van de bussen die van het Stationsplein
de Burgemeester Gallccstraat op moeten draaien en voor de veiligheid en een
vlotte doorstroming van het overige verkeer noodzakelijk is. Bovendien dat er
i n d e onmiddellijke omgeving van de Enkweg en op de Enkweg zelf voldoende
parkeergelegenheid overblijft. Burgemeester en wethouders hebben dit besluit
genomen gelet op:
- hel besluit van de gemeenteraad van Vorden van 28 februari 1995 nr. 6, tot

overdracht van de bevoegdheid tot het treffen van verkeersmaatregelen aan
burgemeester en wethouders van Vordcn;

- hei Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer, de Wegenver-
keerswet en hel Reglement verkeersregels en verkeerstekens;

- het advies van de korpschef van de regionale politie district IJsselstrcck-
Oost van 6 juni 1995.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft belanghebbenden de bevoegdheid
binnen zes weken na toezending van deze beschikking bij ons een bezwaar-
schrift in te dienen, Belanghebbenden krijgen de gelegenheid het bezwaar-
schrift nader toe te lichten bij de commissie voor de behandeling van bczwaar-
cn beroepschriften gemeente Vordcn, die ons vervolgens adviseert. Het be-
zwaarschrif t moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:
- naam en adres;
- dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
- gronden van het bezwaar.

Indien belanghebbenden denken door deze beschikking onevenredig benadeeld
te worden, kunnen deze bij de president van de rechtbank, postbus 205, 7200
AE ïn Zutphcn. ccn voorlopige voorziening vragen. In dat geval is griffierecht
verschuldigd.

T MILIEUBEHEER OPENBAÏXENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro mil ieu, op werkda-
gen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende d openingstijd en, op dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur, op woensdag van 13.30 tot^BO uur, op donderdag van
13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00
tot 12.00 uur, ligt van 4 augustus tot en met l september 1995 ter inzage:
- een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

de heer G.A. Regelink, Hcngcloscwcg 16, 7251 PG Vorden, voor het wijzi-
gen van ccn mclkrundvcehoudcrij (revisie) op het perceel Hengcloscwcg 16
in Vordcn;

- een melding (artikel 8.19, lid 3) van:
maatschap Loman, Vicrakkcrsestraatweg 26, 7233 SG Vierakkcr, voor het
wijzigen van de veebezetting op het perceel Vierakkersestraatwcg 26 in
Vierakkcr.

Deze wijziging heeft geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het mi-
lieu.

EDEWERKJNG BOUWPLANNEN
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om niet toepassing van het
bepaalde in artikel 50 lid 5 van de Woningwet en met gebruikmaking van de
door gedeputeerde staten bij besluit van 19 augustus 1986, nr. RO86.28587-
ROV/G52I4 afgegeven 'algemene verklaring van geen bezwaar', medewer-
king te verlenen aan een plannen voor het bouwen van:
- een overkapping op het perceel kadastraal bekend gemeente Vordcn, sectie

B.nr. 1816cn plaatselijk bekend Ruurlose weg 65 A;
- een garage met berging op het perceel kadastraal bekend gemeente Vordcn,

sectie O, nr. 98, plaatselijk bekend Boshuiswcg 8.

Burgemeester en wethouders van Vordcn maken bekend met toepassing van het
bepaalde in a r t i k e l 19 van de Wet op de Ruimteli jke Ordening, jo. artikel 50, lid
5 van de Woningwet, medewerking te willen verlenen aan het plan voor het
uitbreiden van twee woningen aan de Insulindclaan 23 en 25.
De op het bouwplannen betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen lig-
gen met ingang van vrijdag 4 augustus 1995, gedurende twee weken, op de gc-
mccntc-sccretarie, afdel ing volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis) ter inzage, met de mogelijkheid bedenkingen hiertegen gedurende die pe-
riode schriftel i jk aan het college kenbaar te maken.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van maandag 7 augustus t/m zaterdag 19 augustus.

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in hel pand van
v/h schildersbedrijf Uilerweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In onze spuïtinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleiirwcrk en al le andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, bijv. stellingen, radiatoren, aanrechl-
deurtjes L-IC.

JO1VC* GELRE organiseert:

op zondag 6 augustus 1995

OPEN VORDENS-
KAMPIOENSCHAP

BOEGSPRIETLOPEN
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: Terrein Fam. Graaskamp

Ruurloseweg 'l6
(tegenover afslag Lochem)

Inschrijving ter plaatse.
Deelname op eigen risiko.

met medewerking van

FASHION CORNER

Groot Graffel op
zoek naar gebruikte
muziekinstrumenten
Sinds april van dit jaar is binnen het
Groot Graffel in Warnsveld een 'in-
loop' voor bewoners gestart. Dit is
een ruimte waar de opgenomen pa-
tiënt gedurende zeven dagen per weck
terecht kan als er geen bchandelaf-
sprakcn zijn. 'Ze kunnen daar een
praatje maken, een krant lezen of een
spelletje doen', aldus de heer A. Ko-
rcvaar, coördinator Recreatie bij het
Groot Graffel. Al vrij snel na het start-
en van het project, is er een grote be-
hoefte aan instrumenten. 'De bewo-
ners w i l l en graag muziek maken,
maar daar heb je wel instrumenten
voor nodig'. Vandaar dan ook de
vraag aan de bevolking van Warns-
veldcn Vordcn om niet meer gebruik-
te muziekinstrumenten die u wel kunt
en wil t missen aan te melden voor ge-
bru ik . 'Daar zullen ze de bewoners
een groot plezier meedoen', aldus
Korcvaar.

Kunstmarkt
In samenwerking met de VVV houdt
de Almclosc kunstenaar Bert Mens op
zaterdag 12 augustus ccn grote kunst-
markt op het marktplein in het cen-
t r u m van Vordcn. Uit het hele land
zul len kunstenaars naar Vordcn ko-
men om hun werk te presenteren. Vele
vormen van kunst zullen op deze
kunstmarkt vertegenwoordigd zijn
zoals aquarellen, etsen, keramiek,
gouachcs en sieraden. De kwaliteit
van het aangeboden werk zal van
hoog niveau zijn.

GENDA
AUGUSTUS:
Iedere dag SWO V Open Tafel inde
Wc h me.
Jeu de bnu Icsbaan bij de Wchmc
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

2 VVV Rondleiding Kasteel Vordcn
2 Lindcsc Molen,

thcatcrvoorscclling
2 ANBOKlootschietenbiftOlde

Lcttink
3 VVV Rondleiding Kasteel Vordcn
3 de Snoekbaars, Vis wedstrijd
3 VVV Spookrit per fictsA
3 Staringavond Wil de nboWi
4 VVV Concert Zomcrorkest

Nederland
5 Agrarische fietstocht Plattelands-

vrouwen
6 Openluchtdienstkasteel Vordcn
7 VVV Rondleiding Kasteel Vorden
8 VVV Huifkartocht Stationsplein
8 VVV Bezichtiging Pinctum de

Belten
9 VVVAvondwandclingDcn

Bramcl
9 VVV RondlcidincKastccI Vorden

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'Now, Gcrry, dan gleuf ik da'k cers die olde lange maor 's nao Vodd'n
brcngc.'
Willem Kocslag had 'n hof de zaolcrdagsc bcurte cgcvcnen von ut veur
vandagc wel gcnog. Ut wodn urn trouwens toch te heitc af, zo midden op
'n mcddag, dan ko'j ow maor bctter opbergen onder 'n appelboom.
'Dat olde tangc zo'k maor achterweage laotn, wi ' j wod zelf ok old en
wie wet hoo' w d'r dan an too bunt. Ut i.s al beroerd gcnog dat tante Wïllc-
mien eur man zo onvewachs k wiet ewodn is, daor hef ze bes moeite met
umdat tevewarken.'
'Dat kan bes wean maor ik heb ut altied al un veagc evonncn. Zee wet
altied alles belleren van 'n ander deugt t ' r nooit wat. Hoo vake hc'k eur
ut leste half jaor neet aans hen cbrah. Zee vindt dat maor heel gewoon en
dank je wel kan d'r nauwelijks af.'
'Och, met eur rolstoel i.s ze natuurluk arg van 'n ander afhankelijk, fcnii-
liehefzeok haos neet meer, daorvan l ig t de mcesten onderde grond. En
at laterdcarfcnis.se van eur vcdcild wod pak i'j ut ok wel an. '
'Dat mo'j nog maor afwachten of i1] wat kricgt, ze is nogal gek met de
dierenbescherming, 'k Zie d'r eur bes vcur an dat zee daor alles an vc-
maakt. '
'Dan kommc wi'j d'r ok nog wel ummc. I'j brengt eur maor effen nao eur
nichte in Vodd'n. Zo wiet is dal van Laornc uut ok nog neet. Maor trek
eers wel un andere boksc an, met dat ploddcrige ding kom i'j mien de
straotencct op.'
Willem schot vlot un andere bok se an en niet un kcticr ston c b i ' j tante
WMlcmicn veurdedcure.
'I'j bunt neet al te vrog, Willem. '
'Zo'n grewwel', dach Willem die mctcnc al begon te gluujcn. "n Dag is
nog lange gcnog.'
Willem pakn eur op de vcurbankc en de rolstoel ging met un bctjcn pas-
sen en metten achter in zien bcstelauto. Utritjen nao Vodd'n ging vlot en
ok de Delle bi'j ut bcjaordcnhuus was gauw evonncn. Willem hcistcrn
eur inde rolstoel.
'Zo, now red i'j ow wel. Urn un uurof zcssc kom ik ow wel wccrhaaln.'
'Och, wi ' j effen mciloopn. 'k heb niet de liftc nog wel us un probleem.'
Willcmien's nichte dei de dcurc los naodat wi ' j ancbeld hadn. 'Waor 's
de l i f t e ' , vrogg Willem ondcrwicl zuukcnd naounschoefdcurc. 'Oh, hier
an de trappe, den platc mo'j op en dan yao'j zo nao boavcn.' 'Dat l iekt
wel unbouwli f tc , oput wark mcu'w daor gaar gin personen op nao boa-
vcn brengen. Da's allcnc veur bouwmaterialen.' 'Daor seilt ze ons dan
hier schienbaor ok bi ' j in, ut bunt toch a l l e maolc afgeschreven luu die
hier wonl ' , menen de nichte.
Tante Willcmicn wodn op de plate van de lifte czet maor schot l 'r h , i > ,
metenc weer af too zee de rolstoel met de clectromotor iets wol vczcln,
Willem grcpcur nog bcticds.
'Hoo heb ze hier in 'shemelsname zo'n d ingkönncn plaatsen?' 'Ut geld
wasopendizzcn twecdchandscn konncnzc vcur un krats kricgcn', me-
nen de nichte te wctn.
Gelukkug is tante Willcmicn 's aovunds weer zonder ongelukken in
Laornc ckommcn. En wictcr mo'w maor hoppen dat t ' r met dat onding
gin ongelukken gebeurt. Want dan is Leiden in las, zowaar bi ' j ons in d'n
Achterhook.

H. Leest man

9 Lindcsc Molen,
theatervoorstell ing

9 ANBOKlootschictcn bi j • l Olde
Lcttink

10 VVVSpooktochtperficts
l O VVV Rondleiding Kasteel Vordcn
12 VVV Marktplein Kunstmarkt
12 Bosfccst Kranenburg
13 Mcdlcrtol, Fiets-oriënterlngsrit

't Wapen van 't Medler
13 Koetsenri tdaglndcRccp'n
13 HS V 'de Snoekbaars '.onderlinge

kompetitie senioren
14 VVV Kasteel Vorden, rondleiding
15 VVVBezichtigingPinctumdc

Belten

15 VW Stationsplein, Huifkartocht
16 VVV Avondwandeling,den

Bramcl
16 W V Rondleiding Kasteel Vordcn
16 Lindcse Molen,

Theatervoorstelling
16 ANBOKlootschictcnbij ' tOlde

Lcttink
17 Marktplein, Spookrit per fiets,

VVV
17 VVV Rondleiding, kasteel Vordcn
19-20 Wichmond-Vicrakkcr,

vogclschictcncn
fietsoriënteringstocht

20 Oogstdankviering, Vcldkapcl
Vicrakkcr-Baak

Evenementenweek Ruurlo van start op J l augustus:

Kleurrijk programma Evenementenweek
Het is dit jaar de tweede keer dat in
Ruurlo de Evenementenweek
wordt gehouden, van 11 tot en met
19 augustus. Een weck die bol staat
van activiteiten, waarbij aantrek-
kelijke geldprijzen te winnen zijn.
De Evenementenweek bestaat uit
een vijftiental doe- en kijkactivitci-
ten voor jong en oud, inwoners,
gasten en andere belangstellenden.
Het officiële startsein wordt gege-
ven op vrijdag 11 augustus door
burgemeester J. Ordelman in het
schitterende zwembad 'De Meene',
voorafgaand aan het traditionele
moonlightzwemmen. Dit begint
met een spannende gl ij wedstrijd op
de dubbele waterglijbaan tussen de
voorzitters van de deelnemende
verenigingen. De Evcncmentcn-
week heeft een zeer gevarieerd pro-
gramma met en zonder wedstrijd-
elementen.

Zaterdag 12 augustus kan men de
rommelmarkt bezoeken, die is inge-
richt op het Kerkplein, 's Middags is
er, eveneens op het Kerkplein, ccn
wedstrijd in hoefijzcrwcrpcn. Zon-
dagmorgen 13 augustus start ccn bos-
wandcltocht vanaf de doolhof aan de
Hcngcloseweg. 's Middags kan men
deelnemen aan klootschieten, gestart
wordt vanaf café-rcstaurant-zalcnac-
cnnimodatie 'De Luifel' in de Dorps-
straat, Op maandag 14 augustus is er
veel waterpret tijdens de brandweer-
middag op het Zuivciplcin. Dinsdag
15 augustus beginnen 's morgens de
badmintonspclcn in sporthal 'Rikkcn-

hage'. 's Middags kan men deelne-
men aan handboogschictcn in de tuin
van het kasteel 'Huize Ruurlo' . 's A-
vonds is iedereen welkom in de kas-
teeltuin om te komen luisteren naar
een concert dat gegeven wordt door
de Koninklijke Muziekvereniging
'Sophia's Lust'. Op hetzelfde t i jds t ip
is het kasteel, hel Ruurlose gemeente-
huis, geopend voor bezichtiging.
Woensdag 16 augustus is er ccn grote
braderic in het centrum van het dorp.
Medewerking wordt verleend door
verenigingen, middenstanders en
oude ambachtslieden. Donderdag 17
augustus stait een boerdcrijentocht
vanaf kasteel 'Huize Ruurlo ' . Die-
zelfde dag is er ccn spectaculair eve-
nement achter verzorgingshuis 'De
Bundel ing ' : wedstrijden in krachtme-
ting tussen mens en paard. Vrijdag 18
augustus is er tijdens de Ruurlose
weckmarkt op het Zuivelplein een bij-
y.nndere attractie. Ook zijn op deze
dag de zwembadspelcn in het open-
luchtbad 'DcMccnc'.

H o re ca ma n ife statie
Personeelsverenigingen, buurtvereni-
gingen, families en andere teams kun-
nen zaterdag 19 augustus in het cen-
trum van het dorp deelnemen aan een
gckostumccrdc biervatenrace en aan
de wedstrijden 'snelste kelner' .of
'snelste serveerster' van Ruurlo. Elk
team moet uit vier personen beslaan.
Hier zijn schitterende prijzen te win-
nen, zoals een Istc prijs van f250,-,
een 2dc van f 300,-, een 3de van

f50,-. Er bestaat ook een originali-
teitsprijs van f 100,-. Teams kunnen
zich inschrijven in café-restaurant-za-
lenccntrum 'De Luifel', Dorpsstraat
1 1 , telefoon 05735-1312. Alle in-
schrijvingen moeten vóór l O augustus
binnen zijn. Met de horccamanifcsta-
tic wordt de Ruurlose Evenementen-
weck daverend afgesloten. Voor
sfeervolle Caribische, Zuidamcri-
kaansc muziek zorgt het duo Tropi-
cana ' . Op het Kerkplein wordt ccn
groot terras ingericht, evenals een
cocktailbaren wie trek krijgt kan zk'h
tegoed doen aan ccn barbecue.

Als rode draad door de Evcnemcnlcn-
wcck loopt het deelnemerspaspoort
dat verkrijgbaar is bij de VVV (in de
Rabobank), het Ruurlose postkan-
toor, het zwembad, 'De Luifel ' en de
bibliotheek. Dit paspoort geeft recht
op gratis toegang tot alle act ivi tei ten.
Bij elk evenement kan men een stem-
pel vergaren in het paspoort. Hoc
meer stempels, hoc antrckkelijker de
prijzen die men kan winnen. Uiter-
aard kan men ook zonder paspoort de
activiteiten bezoeken of hieraan deel-
nemen. Maar men kan dan geen prijs
winnen.
De prijsuitreiking van de Evenemen-
tenweek vindt plaats op zaterdag-
avond 19 augustus op het Kerkplein.
Folders met het programma zijn te
verkrijgen op de adressen waar ook de
paspoorten worden verkocht. De or-
ganisatie van de Evenementenweek is
in handen van de Stichting Evene-
mentenweek Ruurlo.


