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Hotel Bakker viert
gouden jubileum
met 'Bakker Open'
Hotel Bakker viert dit jaar haar gou-
den jubileum. Ter gelegenheid hier-
van wordt op woensdag 25 oktober
onder de naam 'de Bakker Open' een
klootschielwedstrijd gehouden. Hier
zullen diverse prominenten aan mee-
doen waarvan Klaas en Loke Bakker
op dit moment de namen nog niet prijs
willen geven. Het is de bedoeling dat
dit evenement een jaarlijks terugke-
rend festijn gaat worden. Een week
later houdt Hotel Bakker een receptie
voor alle inwoners van Vorden. 'Want
we willen iedereen bij het feest be-
trekken', aldus Klaas Bakker in een
interview met Weekblad Contact. Zie
Tweede Blad.

Sprookjestheater
tijdens jubileum
SOjaarSVRatti
Zondag 3 september treedt theater-
groep 'de Palantir ' op tijdens een kin-
dcrmiddag die door de voetbalvereni-
ging SV Ratti wordt gehouden ter ge-
legenheid van het 50-jarig bestaan
van de vereniging. Orginaliteit en
kwaliteit zijn de twee kenmerken van
het 'pasgeboren' Gelders straatthea-
ter 'de Palantir'. Theater 'de Palantir'
is een kindertheater dat zijn publiek
meeneemt naar een sprookjeswereld.
Aan de hand van twee fascinerende
echte trollen krijgen kinderen een
wonderlijke voorstelling voorgescho-
teld, waarbij zij niet alleen toeschou-
wer zijn maar ook een rol gaan spelen.
In de voorstelling worden kinderen
geschminkt waardoor ze deelgenoot
worden van het sprookjesland.

Nieuwe Rabobank
grootste van
Oost-Gelderland
Per l september fuseren de Raboban-
ken Hengelo-kcijcnborg, Stccndcrcn
en Vorden. Vanaf deze datum gaan zij
samen verder onder de naam Rabo-
bank Hengclo-Stccnderen-Vordcn en
behoort deze bank tot één van de gro-
tere Rabobanken in Nederland. Bij de
nieuwe bankcombinatic zijn ruim 100
medewerkers in dienst. Door de sa-
menvoeging zal de bank in staat zijn
nog betere adviseurs voor haar rela-
lies in dienst te krijgen. Medewerkers
zijn geïnteresscrd in een grotere bank
met toekomstmogelijkheden.
Maatwerk komt bij een grote bank va-
ker voor dan bij een kleine. Als voor-
beeld valt te nemen de beleggingsad-
viseur die alle ins en outs kent van de
hele beleggingswereld. De admini-
stratieve samenvoeging van de drie
banken zal voor het einde van het jaar
grotendeels afgerond zijn. Het is een
operatie die zorgvuldig dient te ge-
schieden.

Fashion Corner ondergaat face lift

IJ'/i jaar ervaring als Voivo-dealer

2 jaar ca rijdt graag mei u weg

Occasion van de week

Volvo 340 1.4 special
bj. 1990,93.000 km, grijs met.
electr. ramen, centr. vergrendeling

14.500,-
• Afleveringsiiïsjwctie • APK/V VN -keuring * Votvo/
Bovag-garaolie • Omruïlgaramie • Nationale Auto
Pas (geregistreerde kilomc(cistand)
•Zomer- of wintercontrolcbciiri
• Volvo Tourmg Service
• Volvo Advaniage Card

VOLVO

Occasions

Bij Schotpoort blijft een Volvo een Volvo.

SCHOTPOORT PERSONENAUTO B.V.
DE STOVEN 21. ZUTPHEN. TEL: 05750 - 27222.

Erna en Hans Huinink van Fashion Corner hielden vorige week woensdag Open Huis ter gelegenheid van de heropening
van hun winkel aan de Zutphenseweg, Ze vonden dat het na zeven jaar tijd werd voor een nieuwe 'look'. Zo is de winkel
voorzien van een houten vloer en gele wanden. 'Echt compleet iets anders', aldus Hans Huinink. De heropening van hel
pand viel toevalligerwijs samen met de omslag van het weer in Nederland. Hans Huinink: 'War dat betreft hadden wc het
niet beter kunnen plannen, want het is nu tijd om de nieuwe herfstcollectie in huis te halen. En dan zijn de mensen bij ons
aan het juiste adres.' De hersicollectie van Fashion Corner kent naast warme kleuren ook hele felle tinten. Hans Huinink:
'Het aanbod is heel breed. De mensen moeten maar gewoon komen kijken'.

In de Dennen verwelkomt
60.000e zwembadbelbeker
Het zestigste jaar in het bestaan van
het zwembad 'In de Dennen' heeft
een bijzonder geslaagd seizoen op-
geleverd. Nadat begin juni het jubi-
leum feestelijk werd gevierd, begon
al spoedig een zomerse periode die
heeft geduurd tot woensdag 23
augustus. Kort voor het moment
dat die dag een wolkbreuk het einde
van deze tropische weken aankon-
digde, kon de 60.000e bezoeker
worden begroet.

Eigenlijk waren het drie bezoekers,
want de zusjes Marian (10), Ineke (9)
en Elskc (5) Bcrenpas uit Vorden
wandelden eensgezind en gelijktijdig
door het hek. Ze werden begroet door
bestuurslid en penningmeester Harry
Mombarg die al de hele middag op dit

moment had gewacht. Nadat snel
Moeder Berenpas was opgehaald,
kreeg de familie namens het bestuur
een gratis gezinsabonnement aange-
boden voor seizoen 1996. De Werk-
groep 'Plons' die dit voorjaar onder
andere voor het jubileum het zeer ge-
slaagde 'zwemfcestala !935' organi-
seerde, bood de drie zusjes een VVV-
geschenkbon aan van zestig gulden.
Van de zwemplannen van de jongelui
kwam niet meer veel terecht, want ze
werden namens het bestuur in de
zwembad-kantine onthaald op een
hapje en een drankje.
Kort daarna moest badmeester Martin
Westerik omroepen dat wegens het
naderend onweer het bad moest wor-
den gesloten. Waarna er tot laat in de
avond moest worden doorgewerkt

aan het oplossen van de ovcrstro-
mingsproblemen die de wolkbreuk
veroorzaakte.
Ondanks deze stormachtige afsluiting
van de zomerse periode isJ^bestuur
van 'In de Dennen' bijzoncWpositief
over dit seizoen. De akties rond het
jubileum hebben duidelijk aange-
toond dat het zwembad de grote sym-
pathie heeft van de Vordensc bevol-
king en dat de ingrijpende renovatie
die vorig jaar werd uitgevoerd een al-
leszins verantwoorde investering is
geweest. Dat het zomerse weer dit
seizoen ook nadrukkelijk heeft aange-
toond dat een modern open-
luchtzwcmbad geen overbodige luxe
is, wordt dan ook als een extra en zeer
welkom jubilcumgeschenk be-
schouwd.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Oranjefeest in Vierakker-Wichmondgoed verlopen

Lankhorsterstraat winnaar van optocht
Het Oranjefeest in de kerkdorpen
Vierakker en Wichmond is de afge-
lopen week goed verlopen. Hoogte-
punt Was de jaarlijks terugkerende
optocht die zaterdagmidag op het
programma stond. In totaal gingen
er 13 praalwagens van start. Alge-
meen winnaar werd de Lankhors-
terstraat met 'de boerenbruiloft'.
De Boshuisweg behaalde een eer-
volle tweede plaats met 'Jonas en de
walvis', terwijl de buurtschap Del-
den en de Okhorsterweg-Polweg op
een gedeelde derde plaats eindig-
den.

Het publiek was zaterdagmiddag in
groten getale naar Wichmond geko-
men. Onder hen diverse genodigden
zoals burgemeester E.J.C. Kamerling
en wethouder M. Aartsen-den Harder
en schutterskoning Siem van der
Meulen. Nadat voorzitter Hank Riet-
man van de Oranjevereniging ieder-
een welkom had geheten, sprak bur-
gemeester Kamerling in zijn toe-
spraak lovende woorden richting de
plaatselijke bevolking en prees hij de
organisatie dat het elke keer weer
voor elkaar krijgt een prachtige op-
tocht te houden. Naast praalwagens

liepen er diverse kinderen mee in de
optocht. Na de prijsuitreiking werd
evenals op vrijdag het feest 's avonds
voorgezet in de tent rnet medewer-
king van dans- en showorkcst Reflec-
tion. Op zondagmiddag 27 augustus
hield SV Socii een jeugdspeldag. De
opgezet voor deze speldag was verge-
leken bij vroeger ietwat gewijzigd
maar het traditionele pcnaltyschietcn
op de keepers van Socii was in ere ge-
houden. Winnaar bij dit onderdeel

wcnl Jan Stapclbroek. Jan Schoena-
ker won het bordschieten. Ook voor
de stratenloop over 5 en 10 kilometer
was veel belangstelling. H. Nijland
was met 16 minuten en 53 seconden
het snelste op de 5 kilometer. Tweede
en derde werden respectievelijk J.
Wolbrink en F. Wiskamp. T. Klein
Blcumink won de 10 kilometer in 37
minuten en 14 seconden. H. Klein
Brïnke en J. Kraayvangcr werden
tweede en derde op deze afstand.

Uitslagen
Oricntcringsrit 20 augustus: 1. Joel Besselink, Riek Pellenberg, Chris-
tiaan Groot Jebbink, Peter Wolbrink. Polstokspringen vrijdag 25 augus-
tus: l. Arjan Momberg 7,65 meter, 2. Martin Rietman 7,30 meter, 3. Ger-
jan Rictman 7,20 meter, Dogcarrijden: l . Trees Wolbrink, 2. Ans Heitkö-
ning, 3. Ina van de Stroom. Kegelen dames: 1. Astrid Mculcnbrugge, 2.
Ina van de Stroom, 3. Derrie Pellenberg. Kegelen heren: l . Derk Stege, 2.
Jan Willcm Krijt, 3. Nol Nijenhuis. Optocht 26 augustus: 1. Lankhorster-
straat, 2. Boshuisweg, 3. Dclden en Okhorsterweg-Polweg. Kindcrop-
tocht groep: 1. Kindercircus, 2. Geitenhoedster en de Dino's. Individueel:
'mijn favoriet' en 'een clown'. Oranjeloop 5 kilometer op 27 augustus: l .
H. Nijland, 2. J. Wolbrink, 3. F. Wiskamp. 10 kilometer: 1. T. Klein Blcu-
mink^. H. Klein Brinke, 3. J.Kraayvanger. Uitslag spclmiddag: 1. Groep
6 met Peter Wolbrink, Bernadet Weneker, Sander Roording, Steven van de
Pavert, Tim Groot Roessink, Mark Wcsterink. Penaltyschicten: l. Jan Sta-
pelbroek. Bordschieten: l . Jan Schoenaker.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 3 september 10.30 uur ds. K.H.W.
Klaassens, geen zondagsschool.

Gerel. Kerk Vorden
Zondag 3 september 9.00 uur ds. H.A. Speel-
man; 19.00 uur dhr. W.J. Schol, Vorden.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 3 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring, gemengdkoor.

R K Kerk Vorden
Zaterdag2september 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Weekend-Wacht-Paatoras: 3-4 september Pas-
toor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 2-3 september dr. Slerringa, 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 kunt dan opbellen, {zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tol deze
spreekuren kunnen wachlen, gaarne altijd éérst
bellen vooroverleg.

Apotheek
Openingslijden: maandag lot en met vrijdag van
8.00 lot 12.30 uur en van 13.30 tol 18.00 uur.
Aansluilend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag; van
9.45 tot 10.15 uur en 17,15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

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

Tandarts 2-3 september J.H. Hagedoorn.
Lochem, tel. 05730-51483, Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-
12,00 uur.

Brandweer06-11, b.g.g. lel. 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 lot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 lot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13,00 tot 17,00 uur.

Indien het bureau gesloten Is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 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 tot 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 cl/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 f m vrijdag 8.30-9.30 uur.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje augustus: mevr. v.d. Berg, lel.
6875, b.g.g. 1940; september: mevr. Gille, tel.
2151 b.g.g. tel. 6875. Graag bellen voor 8.30 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 rouwcenlrum Het Jebbink
4a, lel. 05752-2749.

Begrafenlsdlenst 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.zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

Dierentehuis 'Oe Oronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.

Infodierenbeschermlng
Tel. 05752-6668.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
lel. 3405, Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldposl vrijwllllgershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatleburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56. Zutphen, tel. 05750-14141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIKRAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 september 10.00 uur ds, D. Rekswin-
kel-Kels, Sleenderen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 2 september 17.QQ uur Eucharislievie-
ring, volkszang.
Zondag 3 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring, 125-jarig beslaan Jongerenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 septembar Pas-
toor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11. b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.

Streekzlekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, Iel. 05750-92911.
Afspraakbureau lel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ ledere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenposl Vierakker-Wichmond Si. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15,15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Commissie haalt
veel goederen
op voor veiling
Samen met een grote groep vrijwilli-
gers heeft de gcldwcrvingscomrnissie
die zich bezig houdt met de actie 'Sa-
men sterk voor de Dorpskcrk' afgelo-
pen zaterdag een grote hoeveelheid
goederen opgehaald bestemd voor de
veiling van 20 en 21 oktober bij Hotel
Bakker. Vanwege de regen was het
eerst nog onzeker of de ophaalactie
zou doorgaan. Maar omdat er zoveel
vrijwilligers op de been waren en het
weer gaandeweg de dag beter zou
gaan worden, ging het gezelschap op
pad onder aanvoering van 'stadsom-
roeper' Jan Richterink. Bij de eerste
koffiestop - aangeboden door Jan

Vrieling - bleek dat alle 'ophalers' bij-
zonder te spreken waren over het aan-
bod van de spullen. Dit neemt niet
weg dat er ook wel goederen zijn die
iets minder geschikt zijn voorde vei-
ling. 'Daarom hebben we een deskun-
dige commissie samengesteld die
gaat beoordelen wat we wel en niet
kunnen gebruiken voor de veiling',
aldus de heer L.G. Wccvers die samen
met de heer J.W. Kornegoor de lei-
ding heeft over de veiling. Nadat de
spullen zijn uitgezocht worden ze
schoongemaakt en eventueel gerepa-
reerd. Eind september wordt er een
catalogus uitgebracht waarin alle goe-
deren die geveild worden zijn opge-
nomen. Wanneer u vragen heeft over
de veiling of wil t meehelpen, dan
kunt u contact opnemen met de heren
J.W. Kornegoor (1525) of L.G. Wee-
vers (1010 of 1404).



Let op, nog maar
enkele dagen

Flappen-Festival
bij Expert!

Met de flappen hiernaast kunt u tot en met zaterdag 2 septem-

ber echt betalen bij Expert*. Terwijl onze prijzen even scherp

zijn als altijd. En de Expert-extra's gratis blijven. Dus deze adver-

tentie is heel wat geld waard. Knip de flappen uit en stop ze in

uw portemonnee. Zoveel korting laat u toch niet lopen? Kom

vandaag nog naar Expert!

Zo betaalt u met de Expert-Flappen:

f 10,-Flap bij aankopen vanaf f 100,

f 25,-Flap bij aankopen vanaf f 250,

f 50,-Flap bij aankopen vanaf f 500,

f 75,-Flap bij aankopen vanaf f 750,

f 100,- Flap bij aankopen vanaf f 1000,

BETAAL NU
MET HET
EXPERTGELD
UIT DEZE
ADVERTENTIE!

* VOORBEELD: U koopt een apparaat van f 1.079,-. Dan betaalt u

met een Expert Honderd-Gulden-flap en dus kost

dit apparaat u slechts f 979,-!

•
ARENDSEN

HAADHUISSTHMT !«. T!!5 BUllGNBELO | CLO ITELHOONISTH .1511

ZorgGroepOostGelderland

ZorgGroep Oost-Gelderland
is Hen (nieuwe) organisatie
ontstaan na fusie tussen
gezinsverzorging,
kraamzorg, kruiswerk en
maatschappelijk werk.
Inwoners van het werk-
gebied kunnen een beroep
doen op een gevarieerd
zorgaanbod.

Voor de ZorgGroep zijn on-
geveer 2.500 medewerkers
werkzaam. Het werkgebied
omvat circa 340.000 inwo-
ners.

De ZorgGroep Oost-Gelderland, bedrijfseenheid
Zutphen/de Graafschap komt graag zo spoedig
mogelijk in contact met belangstellenden voor de
functie van

alpha-helpende m/v

in de gemeente Hengelo (Gld.l, Vorden en Zelhem

Fu net i e-informatie
De alpha-helpende werkt enkele dagen per week
(maximaal 15 uur per week), via bemiddeling van
onze organisatie, bij gezinnen en/of bejaarden die
voornamelijk huishoudelijke hulp nodig hebben.

Functie-eisen
- ervaring in huishoudelijk werk;
- in staat zijn zelfstandig te werken;
- beschikking over goede contactuele eigenschappen.

Arbeidsvoorwaarden
Het uurloon bedraagt bij 23 jaar of ouder, maximaal
ƒ 14,60 (inclusief vakantierechten) en is bij een
maximum van 8 uur per week belastingvrij (ook voor
tweeverdieners).

Inlichtingen
Nadere informatie is te verkrijgen bij mevrouw
H. Isfordink of mevrouw E. Janssen, bereikbaar op
werkdagen tussen 08.30 uur en 09.30 uur, telefoon
05750-43800.

Wijze van solliciteren
U kunt een aanmeldingsformulier aanvragen bij
mevrouw H. Isfordink of mevrouw E. Janssen,
telefoon 05750-43800.

2WINTER-
CYCLAMEN

ROLLADE 12,95

POTEN 4,75

PER KILO

PER KILO

Poelier HOFFMAN

Vrijdag 1 september
gaan wij weer open!

met optreden van:

RHAVAGE
vanaf 21. 00 uur.
Toegang gratis.

Jeugdsoos
FLOPHOUSE

TALEN CURSUSSEN
IN VORDEN

DUITS
BEGINNERS

NEDERLANDS
Nederlands als tweede taal voor volwassenen

Allochtonen

Inlichtingen en registratie
Nieuwstad 28-7251 AH Vorden

Telefoon (05752) 1443

Voshcuvelwcg 6
726I PDRuurio

Werkpl.i.us:

Oud Hollandsclu' nostalgische
B U ITEMVERLICHTING

Brievenbussen
Lassen L-n verwerken
van rocstvnj staal en
aluminium

Verkoop en reparatie van
STALINRICHTING

Constructiewerk en
Las werk

Smederij
Borgonjen

Tel.:05735-2761
Fax: 05735-2761

Palssreeg 2a
7261 K] Kimrlo
'lel.: 05735-3730

MAISTAXATIE
1995

Opgave voor maistaxatie 1995.

Voor Warnsveld:
H. van Gijtenbeek,
tel. 05751-1695.

Voor Vorden:
H. Havekes,tel. 05752-6621.

Opgave van 08.00-09.00 uur.

H A C K F O R T E R W E G 38 7 2 3 4 S H W I C H M O N D
T E L E F O O N / FAX 0 5 7 5 4 - 1 5 8 7

M.l.V. 1 0 -1 0 - ' 9 5 TEL . 0 5 7 5 4 4 1 5 8 7
F A X 0 5 7 5 4 4 1 3 2 0

WORKSHOP- EN CURSUSPROGRAMMA

NAJAAR 1995

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN BIJ ART GARDEN;
L CURSUS BEELDHOUWEN/ZELFPORTRET
2. CURSUS CULINAIR AQUARELLEREN
3. WORKSHOPS TUINARCHITECTUUR EN

BLOEMBINDEN
4. KERSTWORKSHOP GUIRLANDES MAKEN
5. ART VERJAARDAGSFEESTJES VOOR KINDEREN

Indien U zich wilt aanmelden of onze folder wilt ontvangen,
wilt U ons dan bellen of faxen?
Telefoon 05754- 1587 fax 05754- 1320.
M.i.v. 10-10-'95 tel. 0575 441587 fax 0575 441320.

Art Garden. Kreatief bijzonder.

Eitgcnie Overbeck-Longaymux

ONS RUNDVLEES
Een klasse apart

SPECIALITEITEN

750 gr. Shoarmavlees
-H 4 Broodjes

+1 bakje saus

samen voor ƒ 10,--

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Gehakt

100 gram ƒ 0,98

Gebraden Rosbief

100 gram ƒ 2,25

WEEKEND

Mager

Rundergehakt

ƒ 9,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst
1 kilo ƒ 7,95

Vlindervinken
per stuk ƒ l ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,™

Rundergehakt

1 kilo ƒ 12,50

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

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

"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op 10 oktober vefandcrsn moer dan
2 miljoen telefoonnummers.

Wij hebben een unieke serie originele
wi)ziE&igskaarlen_ Slel w relaties snel

op de hoogte van uw nieuwe leleioon-,
lax- on rnodcmnummers.

Wij adviseren u ook over uw andere

handelsdrukwerk.

Hoofdprijs: n r. 2262
1 e prijs: n r. 2140
2e prijs: n r. 0771
3e prijs: n r. 2722

UITSLAG
JUBILEUM-
VERLOTING
S.V. RATTI
1995

4e prijs: nr. 2671
5e prijs: nr. 0690
6e prijs: nr. 2769

DRUKKERIJ
WEEVERS A
NEDERLAND BELT TOT TIEN 'J «.*

»*

1980 15 JAAR 1995

Bansschool
Bouman

DANSLES IN WICHMONDMERAKKER

Op vrijdag 22 september a. s.
starten wij met een nieuwe
danscursus in Wichmond,

De lessen zullen wekelijks
op de vrijdagavond worden
gegeven in het "St. Ludgerus-
gebouw" aan de Vi e rakkers e straat weg 37.

Lestijden:
S. 1 9.00 tot 20.1 O uur; Beginners Jeugd.
T. 20.1 0 tot 21 .20 uur; Beginners (echt)Paren.
U. 21 .20 tot 22.30 uur; Gevorderden (echt)Paren

(wijzigingen voorbehouden)

Andere cursusplaatsen:
* Zondagmiddag/avond
* Dinsdagavond
* Woensdagavond
* Donderdagavond

Voor inschrijvingen en informatie kunt u terecht op vrijdag 8 september van
1 9.00 tot 20.00 uur in het 'St. Ludgerusgebouw' of telefonisch dagelijks
vanaf 1 8.00 uur op tel.nr. 0575-452204.

Inschrijfgeld f 1 0,00 per persoon.

Derkje en Herman Bouman.
Aangesloten bij:

De Engel
't Kompas
Onderde Linden
't Proathuus

- Steenderen
- Eefde
- Oeken/Brummen
- Dichteren

N.V.A.D.

-N

I.B.D.



Dolblij zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Sharon

Annie Constance

Mike en Anneke Bouwmeister-
Harmsen

Smidsstraat 17
7251 XS Vorden

Wil je beschuit met muisjes
komen eten, iaat het ons dan
even weten.

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

Joanne

Jan, Ingrid en Nicole Hulshof

26 augustus 1995
Waarleskamp 7
7255 WE Hengelo (Gld.)

Ingrid en Joanne rusten van
12.00 tot 15.00 uur.

Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter

Nancy

Zij weegt 3100 gram en is 50
cm lang.

Bert Groot Jebbink en
Alida Groot Jebbink-

Groot Wassink

25 augustus 1995
H.K. van Gelreweg 22
7251 XL Vorden
Tel. 05752-3131

Langs deze weg wil ik ieder-
een bedanken voor de felicita-
ties, bloemen en cadeaus die
ik mocht ontvangen bij mijn
85e verjaardag. Het was ge-
weldig.

J. Kettelarij

Vorden, augustus 1995

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Nog enkele plaatsen vrij
voor de

N AAI LES
Aanvang oktober '95

R. Abbink-
Zemmelink

Heideweversweg 6
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1410

Gediplomeerd lerares,
aangesloten bij de Coöp.

Modevakschool vereniging
.Danckaerts" UA te Den Haag.

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (05750) 27702
(liefst 17.00-20.00 uur)

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
touwtrekvereniging

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuys aan de
Zutphenseweg van

9.00-1330 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

Info: 05752-2836 of
05752-3376.

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasau tomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Gertie Oldenhave
0
& en

Annemarie de Gelder

gaan trouwen op woensdag
6 september 1995 om 11,00 uur in
het gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
bodega "t Pantoffeitje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

B. van Hackfortweg 5
7251 XB Vorden

Wij,

Bas Dijkerman
en

Laura Havinga

gaan trouwen.

De huwelijksvoltrekking vindt plaats
op 8 september 1995 om 11.00 uur
in het gemeentehuis 'Kasteel
Vorden1.

U bent van harte welkom op onze
receptie, die van 16.30 uur tot 18.30
uur gehouden wordt in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Ons adres:
Het Elshof 7, 7251 CB Vorden

LESTIJDEN GYM.VER. "SPARTA"

Wij

Jan Brinkerink
en

Marhgje Brinkerink-Kip

zijn op zaterdag 9 september 1995
40 jaar getrouwd.

Dit willen wij graag met onze
kinderen, kleinkinderen, familie en
bekenden vieren.

U bent van harte welkom op onze
receptie die van 15,00 tot 16.30 uur
gehouden wordt in 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

de Hanekamp 11
7251 CH Vorden T

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons erelid en mede-oprichter
van ons koor de heer

DERKDE BOER

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie:

Bestuur, leden en
dirigent Vordens Mannenkoor

23 augustus 1995

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

TOMPOUCEN
met echte Zwitserse room

NU 4 voor 7,50

BOSVRUCHTEN
VLAAI

10.-NU

ROOMBOTER
CROISSANTS

NU 1,20

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

MAANDAG:
16.00-17.00 uur

17-00-18.00 uur

18.00-19.00 uur

19.00-20.00 uur
20.30-21.30 uur
21.30-22.30 uur

WOENSDAG:
16.00-17.00 uur

17.00-18.00 uur

18.00-19.00 uur

16.00-17.00 uur
19.00-20.00 uur
18.30-19.30 uur
19.30-20.30 uur
20.30-21.30 uur

DONDERDAG:
09.00-10.00 uur

VRIJDAG:
16.00-17.30 uur

gym

gym

gym

gym
dames
heren

gym

gym

gym

groep 5
basisschool
groep 6
basisschool
groep 7+8
basisschool
middelbare school
recreanten gym
recreanten

groep 1+2
basisschool
groep 3
basisschool
groep 4
basisschool

jazz
hu isvro uwengym
callanetics vanaf 15 jaar
aerobic vanaf 15 jaar
aerobic vanaf 15 jaar

aerobic vanaf 15 jaar

training selectiegroep

De kosten bedragen t/m 15 jaar:
f 32.50 per 3 maanden.
Vanaf 16 jaar: f 42,50 per 3 maanden.
Hier komt eenmalig f 10,00 inschrijfgeld bij.

Onze hulp gaat na ruim 10 jaar voor
haar eigen gezin zorgen.

Wie komt haar bij ons vervangen?
{ca. 8 uur per week)

Het gaat om administratie- en
schoonmaakwerkzaamheden.

Schriftelijke reacties aan:

G.H. Vaags - architektuur - bouwadvisering

Het Hoge 26
7251 XW Vorden
telefoon 05752-1787

Sport en
Speldag

voor honden en hun bazen

Tevens demonstratie van
nieuwe hondcnsport in

Nederland:

de Breitensporl

zaterdag 9 september a.s.
aanvang: 9.30 uur
terrein: Ijzerhorst 2 te Warnsveld

Deze dag is bedoeld voor alle mensen,
die het leuk vinden om op een gezellige
manier bezig te zijn met hun hond,
ongeacht het ras of afmeting.
Kom allemaal en doe gezellig mee.
Opgave en inlichtingen: 05752-2919.

Zie redactioneel stuk, elders in dit blad.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voorparll-
cu 11 e re n en veren i g In gen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezette
regels; elke regel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. ol In-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactlos
word en n lel gepl aats t.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
taworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

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

• TE KOOP: helft van een
dubbel woonhuis te Hengelo
(Gld.). Inl. 05753-3472.

• TE KOOP; 1 driezitsbank,
2 fauteuils, 1 salontafel. Alex-
anderlaan4, Ruurlo.

• Lieve oppas voor onze kin-
deren gevraagd, niet rokend
en i,b.v. rijbewijs, voor ma- en
di-middag. Tel. 05752-6757.

• GEVRAAGD: oppas bij
twee kinderen, 2'/a jr. en 10
mnd. Wisselende dagen, 5 a 7
maal per maand. Telefoonnr.;
05753-1141.

• VERHUUR: doe-het-zelf
pulnbreker 10 rn3 per uur,
klein, zelfgebruik, uniek in
Ned., enorm kostenbesparend
door hergebruik van beton,
steenpuln enz. enz, Geen af-
voerkosten. Tevens caravan
voor weg of standplaats, incl.
all-in. Tel. 08347-81573.

• Trosanjers van eigen land.
Keuze uit diverse kleuren v.a.
f 3,- per bos bij J. Schoenaker,
Vierakkersestraatweg 22, Vier-
akker.

• Omdat het vervoer per bus
zo onregelmatig is, vragen wij
• enkele oude dames - of er ie-
mand is die ons zo af en toe
een keer naar Zutphen wil
brengen tegen een flinke ver-
goeding. Ophalen is niet nood-
zakelijk. Ook dames die even-
tueel mee willen rijden mogen
reageren. Busje komt zo, bus-
je komt zo, busje komt mooi
niet. Brieven onder nr. V23-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP: koelkast met
ombouwkast, z.g.a.n., f250,-.
Tel. 05752-1442.

• TE KOOP: spinnewiel. Tel.
1344.

• Ik ga in Zwolle naar school.
Met wie mag Ik meerijden?
Magookalleen's morgens.Tel,
05752-2663.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp 1x per 14 dagen, 3
uur. Tel. 05752-4411.

JUBILEUMPROGRAMMA 50 JAAR SV RATTI
l-2-3 SEPTEMBER

l september officiële receptie sv Ratti aanvang: 20.00
voor genodigden, leden en donateurs

sv Ratti

2 september reünie aanvang; 10.30
met o.a.: presentatie jubileumboek, mini veteranen-
toernooi (oud Ie elftal spelersRatti-Vorden-Sociï),

iedereen is welkom
voor reünisten geldt tevens een speciaal

dagprogramma

2 september bull-shit 'kijk waar die schijt' aanvang: 19.00
ps. er zijn nog enkele vakken beschikbaar

aansluitend feestavond
met o.a.; verkiezing sportleden en special act

de muzikale omlijsting wordt verzorgd door

'ASSORTI'
3 september voetbalkermis & kinderspektakel

voor kinderen t/m 12 jaar aanvang 14.00
met o.a.: diverse voetbal-spelletjes, theater, schmink

en poppenkast zie artikel elders in deze krant

VOOR ALLE KINDEREN & OUDERS UIT DE REGIO

WEEKENDAANBIEDINGEN

...ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN...

In wel 30 soorten

DITWEEKEND:

BANANEN-ROYAL
VLAAI

goed voor 12 royale punten

Gewoon Geweldig Lekker!

17,50voor maar

KLEINERE

BOSVRUCHTEN
VLAAI

met 7 verschillende bosvruchten
goed voor 6 punten

DITWEEKEND 8,50

MUESLI KRUIDKOEK
goed gevuld met noten en rozijnen

4,50voor maar

zie ook onze dagaanbiedingen

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

't\nhaa&

»ftt i A

Kaas-, Noten- en W
Zutphenseweg 1 A- Vore

Jonge Komijnekaas
Snn n ra m

Extra Belegen Kaas
=;nn gram

**' c,•. %-
1 "--i
ijnwinkel
en -Tel. 3773

a,Q5
fi.45

Uit Italië:
Gorgonzola of Gormas . . n
innnram 2.19

Pecorino Romana
700% schapekaas 1 00 gram

Ei-bieslooksalade
1 W gram

Ham-moussetaart
1 Dn nram

Pinda's groot of klein
Snn gram

2,fiQ

1,98

2,25

2,95

GELRE
VORDEN

ORGANISEERT:

KLOOTSCHIET-
TOERNOOI

Zaterdag 16 september '95 organiseert Jong Gelre haar 9e
klootschieltoernooi voor bedrijven, verenigingen, straten,
buurtschappen etc. uit de gemeente Vorden.
Er kan in vier klassen worden deelgenomen:
- Heren: vier heren per team
- Dames: vier dames per team
- Gemengd: vier personen max, twee heren per team
- Jeugd: vier personen t/m 14 jaar + één begeleider

Per team mag maximaal één persoon lid zijn van de AKF ol NKF.
Voor elke klasse worden prijzen beschikbaar gesteld en een
wisselbeker. Het gebruik van kunststof kloten is niet toegestaan.
Inschrijfgeld (14,-perteam.

Voor inlichtingen en inschrijving;
Wendy Zieverink, tel. 05752-1932 Erna ten Pas, tel. 05753-3420
Opgave voor W september.

Naar school gaan wordt
weer leuk met je nieuwe
spullen van Sueters.

Vele soorten
- multomappen

- schriften
- pennebakjes
- etuis

- kaftpapier

enz. enz. enz. enz.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUE TERS DORPSSTRAAT IS
7251 BA VORDEN

TE L. 05752-3566



Rabobank Hengelo-Keijenborg

Rabobank Steenderen

Rabobank Vorden en Omstreken

vanaf l september samen als:

Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden

U vindt ons op de volgende adressen:

Zutphenseweg 26
7251 DK Vorden

Raadhuisstraat 21

7255 BK Hengelo (GId)

Burg. Smitstraat 21

7221 BH Steenderen

St. Janstraat 44
7256 BC Keijenborg

Wichmondseweg 13a
7223 LH. Baak

Baron van der Heijdenlaan 3

7234 SB Wichmond

Rabobank

GEZONDHEID, KRACHT, BEZIELING

YOGA
Dorpscentrurn

dinsdagavond 19.30 uur en 20.45 uur
Proeflessen v.a. 5 september.

Inl. Theo de Gans, tel. 05756-3456.

COMPULINE COMPUTERS
Henk Groothuis Bernhardstraat 8 Groente TEL, / FAX 05440 - 64482

4&6DX4/100

CO-ROMSPELËB DOUBLÉ SPEED
SOUNOKAART16ÖIT STEREO
STAR IAATHIXPRINTER LC90 ,
STAR MATRIXPRINTER LC 240
CANON BJ200EX BUBBLEJET
DESKJET HP54Ö INK"WET:

HARDDISK 540MB
HARDDISK 65OMB
HARDDISK 1 Qlgabyt*
FAXfclODEMKAART 14K4 INTERN

f-i£i te

486DXZ/80

F 178,00
F 119,00
F 2 78,00

...FM»,OQ
F 579.00
F 678,00
F 340,00
F 419,00
F 528,00
F 128,00

BADKAMER VEMOUWEN ?

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
Kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Mei een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatsle moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
hel geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modem design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f, Jansen Installatiebedrijf

burg. galleeslraat 58 7251 EC vorden

Café Uenk
Nieuwstad 13 - 7251 AD Vorden - Tel. 05752-1363

Onze klaverjasavonden zijn:

25 september
30 oktober
27 november
18 december
29 januari
26 februari
25 maart
29 april

Aanvang 20.00 uur Woensdag gesloten

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - water

Lid VNI
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo GId. tel. 05753-5556

Wlit U leren knippen en naaien of wilt U de
kneepjes van hef vak leren.

Dat kan bij:

/. Kroese-Olthof
Het Kerspel 28 -Vorden

Bel voor inlichtingen en opgave; 05752-1053.
Lessen starten v.a. 18 september '95.

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING

Goed dat u geeft.
Giro 26OOO

NEDERLANDSE KAN KEHBESTHFJ DING. SOPHIALAAN B. IOÏ5 BR AMSTERDAM.
TEL:010-S700SOO. POSTBANK 36000, BANKREKENING: 70.70.70.007.

A\ A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • ZAND- EN G R IN D HA ND EL

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

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

IPEED UMI
TRAINBAND

IANTAROJA

m^^s^mss^ssmLtt̂ :̂.**»-«M«£te»* j

Keukenkastjes,..u ruit het niet
[ getoven, maar het zijn ware sctwt

kamers, Want hierin worden afgir
da/ikte oude pannen zorgvuldig
bewaard Misschien ook bij u
Gooi K niet weg. maar ru
ie in. want re zi/n In de
maand s«plemt>er tot f 20,-

. p*( pan waard hij aanschaf
van zo'n echte BK pan!
Kom dus snel naar de betere
huiihoud'Xpeciulzaafc. Het k
tot uiterlijk 30 september!

D«'iBC*i-r Kokürt

SPEELGOED-. HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluft
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
uur, en:

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.

ligt vanaf 1 september 1995 gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager.'
straat en huisnummer:
postkode/gemeente:
adres inrichting:
om:

naam aanvrager:

straat en huisnummer:
postkode/gemeente:
adres inrichting:
om:

naam aanvrager:
straat en huisnummer:
postkode gemeente:
adres inrichting:
om:

Schildersbedrijf Peters
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Ruurloseweg 35
een nieuwe, de gehele in-
richting omvattende ver-
gunning voor het in werking
hebben van een schilders-
bedrijf

Gemeentebestuur van Vor-
den
de Horsterkamp 8
7251 AZ Vorden
Enkweg 11
een nieuwe, de gehele in-
richting omvattende ver-
gunning voor het in werking
hebben van een gemeente-
werf en opslag

J. Reesink
Enkweg 4
7251 EW Vorden
Industrieweg 5
een nieuwe, de gehele in-
richting omvattende ver-
gunning voor het in werking
hebben van een herstelin-
richting voor motorvoertui-
gen met spuitinrichting

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zeilen ontwikkelingen in de direkte 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 alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging. Schriftelijke bedenkinen moeten bij het ge-
meentebestuur worden ingediend vóór 29 september
1995. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke ge-
gevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet
bekend gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met
de bedenkingen, schriftelijk aan ons college verzoe-
ken. Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek
worden ingebracht tot het einde van de termijn van 4
weken van de ter inzageiegging.

Datum: 31 augustus 1995

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden,
de loco-secretaris,
P. de Vires

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtinen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. 05752-7484 (doorkiesnummer), fax 05752-
7444.

I8M
niet in je eentje
maar in
groepsverband
Niet te geloven en toch echt waar;
3 gezonde, volle maaltijden per dag!1

d_us zonder honger!! En...
met onze oezona-Gien-voorschriften blijft U
slank, wat met geen arTdëTcHeet luk tl!

Cursusleldsler: Tnx Evenboer, tel.: 05754 -1969

Cursusplaats: Het Dorpscentrum te Vorden
ledere maandag van 18,00 - 19.00 uur

•fj\ kit. dub voor tiotera voedlngignwonnliün

__. E.GA-Nederland
vltt innte CDudn JUilink- en ïtgtlthlingicliib

Oosthaven 53 - 2801 PE Gouda, tel,; 01820-23619

VLEESVEEBEDRIJF

„DE HUIKERT"

Vleesveebedrijf „De Huikert"

uw vertrouwde adres voor
kwaliteitsrundvlees, (halve) bouten en

rundvlees-pakketten.

Bel voor folder of informatie
Angela Sasse of Angela Taken

Tel. 05739 -1202

zonder toegediende hormonen of restanten
van andere geneen- of groeimiddelen.
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PolitieVaria
Vorden

Klaas en Loke Bakker over het toerisme in Vorden:

Tijdens het Oranjcfeest in Vierakker-
Wichmond zijn er drie fietsen gesto-
len vanaf het feestterrein. Ook is er
een stuk maisveld aan de Lankhors-
terstraat opzettelijk platgetrapt. De
politie vermoedt dat dit het werk is
geweest van baldadige jeugd.
Tijdens het onweer van vorige weck
woensdag ging bij diverse bedrijven
in Vorden het alarm af. Het bleek hier
telkens om loos alarm te gaan. Bij een
boerderij aan de Vierakkerseslraat-
weg was het wel raak. Hier sloeg de
bliksem in en ontstond er een klein
brandje dat snel geblust kon worden.
Wel werden alle stopcontacten en di-
verse elektrische apparaten vernield
en vlogen de pannen van het dak. Als
gevolg van 'overspanning' van het
elektrische netwerk sneuvelden bij
buurtbewoners ook diverse elektri-
sche apparaten.
Op donderdag 24 augustus knalde op
de Ruurlosewcg een motor tegen een
auto op. Dit gebeurde ter hoogte 'van
de afslag met de Wildenborchcsewcg.
Daar sloeg een auto linksaf. De auto-
mobilist die hier achter reed moest als
gevolg hiervan in de remmen. Een
motorrijder die zich daar achter be-
vond, zag dit te laat en ging onderuit.
Zowel de motor als de tweede auto
werden licht beschadigd. B ij de 38-
jarige motorrijder uit Ruurlo werd een
'schouder uit de kom'geconstateerd.
Zondag 27 augustus deed een inwo-
ner van Vorden aangifte van bescha-
diging van zijn auto. Deze wagen
stond die dag tusssen 14.00 en 15.30
geparkeerd bij café Uenk aan de
Nieuwstad. De linkerzijde van de
auto was bekratst.
Op maandag 28 augustus werd er
door de politie een vermoedelijk op-
gevoerde bromfiets uit het verkeer ge-
haald. Dit gebeurde op de Almensc-
weg. De eigenaar van de bromfiets is
een 16-jarige jongen uit Vorden. Er
wordt in deze zaak een technisch on-
derzoek ingesteld. Tot slot controleer-
de de politie maandagochtend van
10.00 tot 12.00 uur de vrachtwagens
in de Dorpsstraat op het feit of ze in
het bezit zijn van een vrachtbrief om
spullen af te leveren in het centrum
van Vorden. Vrachtwagens zonder be-
stemming mogen namelijk niet door
het dorp rijden. Van de vier gecontro-
leerde vrachtwagens ging één chauf-
feur op de bon.

Amnesty
De afdeling Vorden van Amnesty In-
ternational is vrijdagmorgen l sep-
tember op de wekelijkse markt in Vor-
den aanwezig met een kraam waar het
publiek allcrhand artikelen kan kopen
zoals kaarten, tassen en pennen. Am-
nesty houdt maandagavond 4 septem-
ber in het Dorpscentrum een schrijfa-
vond waar men voorbeeldbrieven kan
overschrijven voor mensen die be-
handeld worden in strijd met de men-
senrechten. In de maand september
wordt voor 5 Somalische nationalis-
ten geschreven die met de doodstraf
bedreigd worden. Tevens voor de vrij-
lating van een mensenrechtcnactivi-
ste in Turkije en voor een Boeddhisti-
sche monnik in Vietnam. AI deze
mensen zitten onschuldig in de ge-
vangenis. Amnesty. acht het een goe-
de zaak om voor hen op te komen en
de betreffende autoriteiten te wijzen
üp hun schending van de mensenrech-
ten. De mogelijkheid bestaat ook om
thuis te schrijven. Voorbeeldbrieven
kunnen maandag 4 september in het
Dorpsccntrum worden afgehaald of
ze kunnen thuis bezorgd worden. Er
kan daarover kontakt worden opgeno-
men met Ank Wallenburg 05752-
2337 of Leni Lamers 05754-1341

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Platte-
landsvrouwen houdt maandagmiddag
4 september een partijtje kegelen wat
wordt gehouden in 'de Boggelaar'.
De volksdansgroep 'De Wikke' be-
gint onder leiding van Marian Werk-
hoven op donderdag 7 september in
het Dorpsccntrum haar aktiviteiten.
De leeskring van de Plattelandsvrou-
wen pakt maandag 11 september de
draad weer op. Dinsdag 12 september
wordt er in het Stampertje een koffïe-
middag gehouden. Tijdens deze mid-
dag houdt de Keuringsdienst van Wa-
ren uit Zutphcn een lezing voor de da-
mes.

' Vorden moet uitkijken dat het geen Valkenburg wordt'
De horeca is Klaas Bakker (45) met
de paplepel ingegoten. Als kind
hielp hij op jonge leeftijd al mee in
de keuken en draaide hij de bitter-
ballen. Dat was nog in de periode
dat zijn ouders het hotel aan de
Dorpsstraat runden. Ondanks het
feit dat zijn vader en moeder conti-
nue aan het werk waren, bestrijdt
Bakker de stelling dat horecakinde-
ren meestal te weinig aandacht
krijgen van hun ouders. 'Mijn va-
der en moeder wisten het bedrijf
heel goed te combineren met een ge-
zin. Ik heb tenmiste nooit het gevoel
gehad dat ik iets tekort kwam', zegt
Klaas Bakker. 'Het ging er bij ons
alleen wel iets soepeler aan toe dan
in een gewoon gezin. Maar dat heb
ik juist altijd als heel erg prettig er-
varen. Zelf moet ik er ook niet aan
denken elke dag om vijf uur klaar
te zijn met mijn werk om vervol-
gens met de pantoffels voor de
kachel te gaan zitten'. Inmiddels
zwaait Klaas Bakker samen met
zijn vrouw Loke (44) al weer twin-
tig jaar de scepter in het gelijkna-
mige hotel aan de Dorpsstraat dat
hij in 1975 van zijn ouders over-
nam. Dit jaar bestaat Hotel Bakker
50 jaar. In het kader van dit gouden
jubi leum wordt er op woensdag 25
oktober een klootschietwedstrijd
gehouden - De Bakker Open - waar
diverse prominenten aan mee zul-
len doen, gevolgd door een feesta-
vond voor genodigden. Het is de be-
doeling dat dit een jaarlijks terug-
kerend evenement wordt. Een week
later houdt Hotel Bakker een re-
ceptie voor alle inwoners van Vor-
den. 'Want we willen er iedereen bij
betrekken.' Een gesprek met twee
bedreven horecamcnsen die na tien
dagen vakantie weer bruisen van de
energie.

De afspraak voorliet interview was al
diverse malen verzet. Telkens kwam
er weer iets tussen. Ook maandag-
middag leek het daareven op. Een uit-
nodiging om met een gezelschap te
gaan jagen, dreigde roet in het eten te
gooien. Toch wilde Klaas Bakker niet
opnieuw de afspraak verzetten. Daar-
om verzocht hij de verslaggever om
enkele uren eerder te komen. Op die
manier zou hij toch nog kunnen gaan
jagen en kon de afspraak doorgaan.
Het voorval geeft aan dat een hotel-
houder altijd druk is. 'Wanneer je in
de horeca zit, is het vaak hard werken.
Maar dat weet je van te voren. Mijn
ouders waren'vroeger ook altijd druk.
Maar als het goed gaat met het bedrijf
en iedereen heeft plezier in z'n werk,
dan is dat helemaal niet erg. Dit in te-
genstelling tot bijvoorbeeld de var-
kensboeren in ons land. Die werken
zich ook kapot maar verdienen niets.
Daar moet zelfs geld bij. Nou, dan is
de lol er snel af. Dus zo slecht hebben
wij het nog niet. Je hoeft tenminste

geen medelijden met ons te hebben',
aldus Klaas Bakker die samen met
zijn vrouAdc leiding geeft aan een
staf van cl^Ptwintig medewerkers.
'Natuurlijk hebben wij ook wel eens
een baaldag', zegt Loke Bakker.
'Maar ik hoop dat de klanten daar
niets van merken. Want je kunt als
gastvrouw natuurlijk niet met een
chagrijnig gezicht rondlopen. Dat
mag je nooit uit het oog verliezen. Hn
gelukkig komt het maar zelden voor
dat ik er even doorheen zit. Op zo'n
dag als Koninginnedag is het bijvoor-
beeld zaak om voortdurend bezig te
blijven. Als je dan even gaat zitten om
uit te rusten dan ben je verkocht. Dat-
zelfde geldt voor de kerst. Want dun
komen er al gauw zo'n 1200 bezoe-
kers in twee dagen. En dat is niet mis.
Dat zijn lange dagen met weinig
slaap. Daarna ben je blij dat je weer
even een aantal rustige dagen hebt.
Maar ook dat is vaak heel erg beperkt.
Wantalshotclhoudcrbenjc in feite 24
uur per dag aan het werk. Aangezien
wij boven het hotel slapen, kan het
personeel ons altijd bereiken. En dat

zeggen we ze ook. Dus je bent in fe i te
dag en nacht met het bedrijf bezig.
Daarom vond ik het de afgnpcn tien
dagen ook zo heerlijk dJWe even
weg waren. Even lekker op vakantie
met het gezin naar Normandic.'
Wie verwacht dat het gezin Bakker in
Frankrijk in een hotel verbleef, heeft
het helemaal mis. Loke Bakker: 'Nee,
we hoeven niet zonodig tijdens onze
vakantie in een hotel te z i t ten . Wc za-
ten in een caravan en dat heeft ook z'n
charmes. De hele dag het zwempak
aan. Heerlijk was dat. En die caravan
was voorzien van alle gemakken. In-
clusief potjes en pannetjes. Dus we
hebben gewoon zelf gekookt. Alleen
het bed was wel heel erg klein, maar
het voordeel is dan wol dat je weer
eens een keer nostalgisch dicht tegen
elkaar aan kunt liggen. Dergelijke va-
kanties vind ik heel erg belangrijk.
Niet alleen om zelf tot rust te komen
maar ook voor ons als gezin. Want
doordat je continue aan het werk bent,
heb je als moeder toch wel eens het
gevoel dat je tekort schiet. Tijdens
dergelijke vakanties vind ik het uok

heerlijk om met die twee blagcn bezig
te zijn. En onze dochter Licsbcth en
zoon Willem Paul hebben dan ook het
gevoel dat wij weer even helemaal
van hun alleen zijn. Zo zijn we met
z'n vieren naar Eurodisncy gewest.
/Diets moetje als ouders zo af en toe
doen. Met name als je in de horeca
werkt. Elk jaar gaan we daarom ook
niet het gezin op wintersport. Dat is
een traditie die ik kosten wat het kost
in ere wil houden. Maar het mooiste
vond ik vorig jaar nog toen Klaas en
Willcrn Paul met z'n tweeën een paar
dagen met een tentje naar de Arden-
nen gingen. Zoiets is volgens mij heel
goed voor de onderlinge relatie. An-
ders groei je uit elkaar.' In de periode
dat het echtpaar Bakker op vakantie
was, draaide het hotel aan de Dorps-
straat gewoon door alsof er niets aan
hand is. 'Zo hoort het natuurl i jk ook.
Maar wanneer je geen goed personeel
hebt, dan kun je dat wel vergeten', al-
dus Klaas Bakker. 'En ik denk dat het
personeel tijdens onze afwezigheid er
zelfs nog een extra schepje bovenop
doet', verklaart zijn echtgenoot, '[k

sprak de afgelopen week een me-
vrouw die mij complimenteerde met
het personeel. Tijdens onze vakantie
had ze enkele nachten hier geslapen
en dat was haar ontzettend goed be-
vallen. Nou, zoiets is hartstikke leuk
om te horen. Niet alleen voor ons
maar ook voor het personeel. Want
een hotel dat run je niet met z'n
tweeën. Dat doe je met het hele team.'
Het feit dat Vorden een toeristcndorp
bij uitstek is, legt Hotel Bakker geen
windeieren. Toch is Klaas Bakker van
mening dat het het toerisme in deze
regio niet de spuigaten moet uitlopen.
'Ik vind het een slechte zaak als de
Achterhoek overspoeld zou gaan
worden met massatoerisme. Dat gaat
ten koste van het typische karakter
van deze streek. De mensen die nu
naar Vorden komen, die willen onge-
stoord door de bossen kunnen fietsen.
Dat vinden ze heerlijk.' Loke Bakker
is het hier helemaal mee eens. 'Vor-
den moet uitkijken dat het geen Val-
kenburg wordt. Want ik weet zeker
datje dan een groot deel van de men-
sen - die hier puur voor de rust komen
- wegjaagt. En dat zou zonde zijn.
Want het karakter van Vorden moet
behouden blijven.'
Met het oog op de toekomst ziet het
tweetal ook graag dat de naam 'Hotel
Bakker ' blijft bestaan. 'We bestaan nu
vijftig jaar en het mooiste zou natuur-
lijk zijn als wc het honderd jarig be-
staan van Hotel Bakker ook mogen
vieren. Maar dat is afwachten', zegt
Loke Bakker. Het is nu nog moeilijk
inschatten wat de kinderen willen.
Onze dochter Licsbcth begint in sep-
tember met het derde jaar aan de Mid-
delbare Hotclschool. Ze vindt het ho-
recavak heel erg leuk en helpt regel-
matig mee in het hotel. Maar voor het-
zelfde geldt komt ze over enkele jaren
een vent tegen waarmee ze naar de
Bahama's verhuisd. Wie zal het zeg-
gen? En onze zoon Willem Paul mag
ook graag in de keuken staan. Maar
hij is pas veertien jaar en misschien
denkt hij er over een aantal jaren wel
heel anders over. Maar we forceren
niets. Als ze het niet wil len dan houdt
alles op. Maar het zou natuurlijk wel
prachtig /ijn als na Klaas ook eender-
de generatie van de familie Bakker
het bedrijf in gaal.'

Vakantiestop
Het afgelopen jaar heeft u weke-
lijks op deze pagina een inter-
view of een sfcervcrslag kunnen
kvi'ii dat was geschreven door
verslaggever Peter Besselink. In
verband met zijn vakantie komt
de komende maand de rubriek
'In gesprek met...' te vervallen.
In oktober pakken we de draad
weer op en zullen weer andere
'prominenten' aan het woord
worden tzelaten. De redactie

Zwembad
Zaterdag 2 september is er voor de
laatste keer in dit zomerseizoen gele-
genheid een zwemdiploma te beha-
len. Het afnemen voor alle zwemdi-
ploma's begint s'morgcns om 10.00
uur. Het proefzwemmcn vindt op het-
zelfde aanvangsuur op woensdag 30
augustus plaats. Men kan zich vanaf
heden aan de kassa van het zwembad '
In de Dennen' opgeven. De examens
vindt plaats onder auspiciën van de
NRZ nationale Raad Diplomazwem-
men. De mogelijkheid bestaat om
zich nu ook al reeds te laten inschrij-
ven voor de opleidingen 1996. Nade-
re informatie kan men aan de kassa
van het bad verkrijgen.
Zaterdag 2 september worden er de
open Vordense zwemkampioen-
schappen gehouden welke door het
badpersoneel van 'In de Dennen'
wordt georganiseerd. Men kan zich
voor dit evenement vanaf heden aan
de kassa van het bad opgeven. Wil
men voor het kampioenschap in aan-
merking komen dan dientop alle num-
mers te worden uitgekomen. De te
vcrzwemmen afstanden zijn: 25 me-
ter vrije slag; 25 meter rugslag en 25
meter schoolslag. De leeftijdscatego-
ricn voor zowel jongens als meisjes
zijn als volgt: 6 t/m 8 jaar; 9 t/m 11
jaar; 12 t/m 14 jaar en 15 jaar en ou-

der. Voor de beste drie en op elk on-
derdeel worden prijzen beschikbaar
gesteld. Deelname is gratis. Als af-
sluiting van de zwemwcdstrijdcn
wordt een familie-estafette georgani-
seerd van 4 x 25 meter vrije slag. Het
team dient te bestaan uit twee ouders
en twee kinderen. Ook hier is de inzet:
het kampioenschap van Vorden.

Gondelvaart
De gondclvaart in Bredevoort heeft
dit jaar plaats op 1, 2, 8 en 9 septem-
ber. Als het donker wordt trekken de
gondels langs het publiek dat plaats
heeft genomen op de grote tribune of
langs de kant staat. Elke gondel wordt
afzonderlijk gepresenteerd door mid-
del van muziek en tekst. In de pauze is
er een wervelende show van de ven-
deliers van de 50-jarige schutterij
Wilhclmina uit Bredevoort. Daarna
trekken de gondels terug en wordt de
avond besloten met een grandioos
vuurwerk. Na afloop is er gelegen-
heid om het oude stadje in te gaan om
te genieten van de 'aftcr-gondcl-
vaart'. Op de markt is het druk en ge-
zellig rond de kraampjes. De horeca-
gelegenheden zitten stampvol en in
het 17c eeuwse Boerdcri'jkc en in de
Oldc Smidse kan met pannckocken
eten. Bijzonder mooi is ook de l icht-

route langs meer dan honderd verlich-
te tuinen. Dit jaar wordt de gondel-
vaart voor de 2Kc imutl gehouden. In
de loop van de jaren hebben honderd-
duizenden mensen het evenement be-
zocht. De bezoekers komen uit de
hele regio.

Flophouse
Na zes weken vakantie is jeugdsoos
Flophouse op vrijdagavond l septem-
ber weer open. Op het programma
staat een optreden van de coverband
'Rhavage' uit Stccndcrcn. Zij spelen
onder andere covers van de Golden
Earing, Sound Garden, REM en ZZ
Top. Ook zal er weer ccn Flopkrant
klaar liggen voor de bezoekers met
veel nieuws en terugblikken van on-
der andere het koffieconcert van Nor-
maal.

ENDA
AUGUSTUS:
lederedagSWOVOpcnTafelinde
Wc h me.
Jeu de boulcsbaan bij de Wchme
dagelijks geopend, info bijde
receptie.

30 ANBO Klootschieten bi j ' t Olde
Lctlink

30 Welfare handwerken, Wchme
31 HS V de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugd
31 VVV Rondleiding kasteel Vorden

SEPTEMBER:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
We h me.
Jeu de boulcsbaan bij de Wchme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
1-2-3 Ratti Jubileum 50jaar
1-2-3 VAMC40+-treffen,café

Eijkelkamp
3 De Graafschap, Concours

hippique
3 Zwembad sluiting
4 VVV Rondleiding kasteel Vorden
6 ANBOKIootschietenbij'tOldc

Lettink
7 HVG dorp, fietstocht
7 Bejaarde n k ring, Dorpsccntrum
9 Open Monumentendag

12 Gewone soos-middag,KBO
13 Wclfarchandwerkcn, Wchme
13 ANBOKiootschictcnbij 'tOlde

Lettink
16 SWOV Hobby beurs,

Dorpscentrum
17 Fietstocht Volksfeest Linde
17 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie

19 NCVB ds. L. Schuurman, Geloof
en politiek

20 H VG dorp, Reisverslag fam.
Rosse l

20 ANBO Klootschieten bij 't Oldc
Lctlink

21 Bcjaardcnkring, Dorpsccntrum
21 Toncclavond Volksfeest Linde
22 Vogelschictcn en gooien.

Volksfeest Linde
23 Volksspelen en slotbal, Volksfeest

Linde
24 Hcrfsttoertocht.VRTCde

Achtkastclcnrijdcrs
24 HSV de Snoekbaars,

Ledenwcdstrijden Hengelo/
Vorden

25 Vrouwenraad Vorden, Computer-
cursus, basiscursus

26 Euro-LuxGezondheids-en
Natuurproducten Hengelo O., dhr.
Smidt.KBO

27 ANBOKIootschietenbij ' tOldc
Lettink

27 Welfare najaai sconlaclmiddag,
Wchme

28 Vrouwenraad Vorden, Thema-
middag

29 ANBO Lezing
Ziekcnkostenverzekcring Oost-
Nederland



donderdag 7 september

om 9.45, 13.45, 15.30 en

19.15 uur

Najaar 1995 wordt een

modeseizoen met heel

veel kleur, stijl en variatie.

Voor man én vrouw.

Dat laten we u graag zien

tijdens onze Trendmode-

shows op 7 september.

U krijgt een prima show

te zien met de leukste

nieuwe mode van beken-

de merken. Komt u ook?

U bent van harte welkom!

mode
Burg. Galleestraat 9 - Vörden

P.S. Plaats reserveren

Bel 05752 - 1381

met vaste noppen
van 159.95 voor

L O C H E M
Alb. Hahnweg 1, Lochem
Tel. 05730-541 89

Café-Restaurant

Het KLAVERJASSEIZOEN begint op vrijdag
8 september'95.

De volgende data zijn:
6 oktober, 3 november, 8 december,

5 januari, 2 februari, 8 maart, 5 april en
3 mei

AANVANG 20.00 UUR

Tot ziens op 't Medler.
Ruurloseweg 114-Tel. 05752-6634

(na 10 oktober: (0575) 55 66 34

INSCHRIJVEN
NIEUWE DAN S CURSUS

vanaf 23 augustus dagelijks
en ook telefonisch 05730 - 51836

PAREN:

BEGINNERS EN GEVORDERDEN.

Deskundig en gezellig
Tijdens een gezellig avondje uit, onder deskun-

dige leiding en in een grote zaal met een
dansvloer van 170 m2, leren wij u de beginselen
van het dansen, of frissen wij uw geheugen op.

Live muziek
Ook krijgt u bij ons de gelegenheid het geleerde

in de praktijk te brengen. Wij organiseren
regelmatig dans- en oefenavonden,

met vaak live muziek.

Voor elk wat wils
Dansen is voor iedereen, voor beginners en meer

of minder gevorderden, van welke leeftijd dan
ook. Dansen in het ritme van deze tijd.

Voor iedereen is er een groep waarbij hij of zij
zich thuis voelt.

Samen of apart, alleen of met vrienden.

Inschrijvingen en informatie
Voor inschrijvingen of inlichtingen kunt u vanaf

23 augustus bij ons terecht.
U kunt zich telefonisch opgeven bij:

Danscentrum Veelers,
Tramstraat 37 - 39, 7241 CH Lochem.

Telefoon: 05730 -

DANS

Gedrags- en Getóarzaamheidsclub

GEHOORZAAMHEIDSCURSUS VOOR:
PUPPEN, BEGINNENDE- EN
GEVORDERDE HONDEN

START: 2 SEPTEMBER A.S. OM 16.30 UUR

Inlichtingen:
Jan Vredegoor-(puppen) - 05753-2968
Theo Lammers - (A-honden) - 05730-56971
Hans Lichtenberg - (B en C-honden) - 05753-2042

SCHOLIEREN

BEGINNERS EN GEVORDERDEN

Lochem:
Zondag 3 september van 17.00 - 1 9.00 uur
Vrijdag 8 september van l 7.00 - l 9.00 uur

Neede:
Maandag 4 september van 19.30 - 20.45 uur

ïn zaal Meyers

Ruurle:
Dinsdag 5 september 18.15- l 9.30 uur

in zaal De Luifel

Geesteren:
Woensdag 6 september l 7.00 - l 8.00 uur

in zaal Baan

BoFCiilo:
Woensdag 6 september 18.15- l 9.30 uur

in zaal Peters

Laren:
Donderdag 7 september 18 .15- l 9.30 uur
in zaal Stegeman. l.v.m. de Larense kermis

is de inschrijving op donderdag maar de lessen
worden gegeven op maandag

Vörden:
Zaterdag 9 september 18.00 - 19.30 uur

in het Dorpscentrum

Inschrijfgeld f 10.- per persoon

CENTRUM

Tramstraat 37 - 39, 7241 CH Lochem
Telefoon 05730-51 836

$s&
OP DE

JAARBEURS

VAN HET OOSTEN

Van 17 t/m 24 september in de Hanzehal te Zutphen
KRAAMBEURS

Baby & Kind, Toekomst & Werk
Bel vrijblijvend voor informatie:

05750 -16463
Steunpunt Apeldoorn: tel. 055-223225
NTN Midden-IJssel, Rustoordlaan 45F, 7211 AW Ecfde

Kraamzorg van NTN, het beste voor ouders en kind

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galléestraal 67,7251 EA Vörden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERiEBEDRIJF

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordl nu een echt kunstwerk,
uw diploma'! kri|fien nóg meer inhnu J i-n
uw fraaie rcproduktie siert dl' wand als nooit (I'HI

Een mooie lijst geeft een stukje wj.irdr-
vr nneerdering, aan alles wat u op een mooi plekje
wilt op Kannen.

De kruzt is enorm; van ktassk-k lot modem, dun
ut illk Rrool o( klein Wij zorgen ervoor dal de lijst
.•1,1.1 np maal gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom fma trra Itngt mor on jori «Jrto.

.HARMSEN
VAKSCHILDERS

Tel.05753-4000
eweg J1

STUDENTEN

Voor voordelige
meubels

naar

MeubelKoopjes

Molenhoek
„naast Edah"
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1286

Rekeningblocks

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 A A Vörden
Telefoon 05752-1010

o ü c c u r s u s

18 september gaat de nieuwe

MARGRIET-KNIP
ZELFMAAKMODE

weer van start bij:

M.GOLDEWIJK
Barchemseweg 16
Tel. 05735-2341

MAAK KENNIS
MET DE NIEUWE ELEGANTIE.

Graag willen wij u informeren over het nieuwe modeseizocn NAJAAR
1995.

Niet alleen brengt het nieuwe seizoen verandering van het weer, maar
ook verrassende veranderingen in het modebeeld.

Wij laten u graag zien wat wij bedoelen met nieuwe elegantie. Het
beeld mag weer vrouwelijk zijn en de stoffen zijn rijk gemaakt en vooral
soepel en comfortabel.

Laat u inspireren door de sfeer van de MIDDELEEUWEN en de
BAROK en geniet van alles wat Modecentrum Tcunissen u te bieden
heeft... en natuurlijk onder goede begeleiding van het complete
vcrkooptcam.

Om U de eerste gelegenheid te geven alles goed te komen bekijken
houden wij drie OPENHUIS DAGEN,

donderdag 31 augustus van 9.00 -12.30 uur en 13.30-18.00 uur
vrijdag l september van 9.00 -12.30 uur en 13.30 - 21.00 uur
zaterdag 2 september van 9.00 -16.30 uur.

Wij trakteren u op een koffie of thee complet.

modecentrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22,7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438



Auping Auronde
in vele kleuren en houttinten
Auronde 1000 160/200
met 2 ha n dvers tel bare Auping
d wars ges pannen spiralen
en 2 polyether matrassen [80/200]

nu 1.795,=

Senioren Comfort Slaapkamer
Uitgevoerd in wit laque met beuken.
Deze ledikanten zijn eenvoudig van elkaar te
schuiven. Zowel in 160 als 180 cm. breed
verkrijgbaar, 160/200

van 2650.= nu 2.395,-

Wij bieden u een groot assortiment
seniorenledikanten, bijv. dit

Senioren ledikant
Uitvoering mogelijk in wit, blank eiken
en donker eiken struktuur met
lattenbodem, matras en nachtkastje
l-pers. 90/200 compleet

nu 895,-
Geloogd grenen
slaapkamer
Bestaande uir; geloogd grenen ledikant met
2 nachtkastjes. Leverbaar in de maten 140,
160 en 180 breed.
HO/200 v;i" I69S.=

nu 995,-

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halvAoogslapers,
stapelbedden en hofflkpmbinaties.

Uitgevoerd in massief grenen en perfekt
afgewerkt. Honderden mogelijkheden.
Bijvoorbeeld deze Hoekcombinatie,

• Bed ook voor andere mogelijkheden

geschikt. ^f

• Geen gebruik van schadelijke stoffen.

• Massief grenen constructie.

• Geen zichtbarejchroeven.

• Inclusief l

Hoekcombinatie
met trap en hek

nu 1199,-
excl. laden

Uitvoering mogelijk in; gelakt, geolied, onbehandeld en geloogd grenen

Ruimtebesparende
bedden

* Vouwbed met lattenbodem en interieurmatras,
maat 80/190
van 259,= nu T 79,=

* Prachtig houten vouwbed.
vouwbed met massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van voetbeugel,
4 zwenkwielen en automatisch uitklapbare poten.
Inclusief polyether matras. Maat 80/200

nu 599,=
* Onderschuif-combinatie wit, stalen divanbed met
onder-schuifbed en versterkte spiraal.
van 599,- nu 499,=

* Bedbank uitschuifbaar zowel als éénpersoons- afs
2 persoonsDed geschikt, inclusief matras en 2
opbergladen, geheel compleet,
van 1.695,= nu 1.349,=

* Stapelbed uitgevoerd in gelakt grenen hout of in
wit met lattenbodems 90/200
van 699,= HU 499,=

Ledikant Summertime
Uitgevoerd in structuurzwak rnet beuken poten.
M:iaL 140/200 cm.

nu 599,-
Ook leverbaar in 160/200 cm.
Bijpassend nachttafeltje ƒ 239,- per stuk

SHOWROOMKASTEN
*Vouwdeurkast, front; houtsoort elzen, 120 cm
breed, 200 cm hoog

van 998,= nU 795,=

*Schuifdeurkast, eiken structuur rnet spiegeldeur
100 cm breed, 200 crn hoog

van 945,= nU 699,=

*Schuifdeurkast in de kleur alpine-wit, 200 cm
breed, 2 00 cm h oog

van 1395= HU 695,=

*Draaideurkast in geloogd grenen, inclusief lade
1 00 cm breed, 200 cm hoog

van 2295,= PU 1595,=

*Schuifdeurkast in blank grenen, 120 cm breed,
200 cm hoog

van 1435= PU 1250,=

SHOWROOMSUVAPKAMERS
""Zwevend" ledikant in de kleur roomwit met
2 nachttafels. Maat 180/200 cm

van 1995= nU 1295,=

'Slaapkamer in kersenstructuur met achterwand,
verlichting en 2 nachtkastjes

van 1995,= nU 995,=

'Slaapkamer in de kleur aubergine, met
achterwand en nachtkastje. Maat: 1 60/200 cm

van 1995,- nu 1295,=
*Geloogd grenen slaapkamer met 2 nachtkastjes.
Maat: 1 80/200 cm

van 3350,= nU 1995,=

*Boxspringcombinatie van Jan de Bouvrie.
Bestaande uit 2 boxsprïngs met hoofdbord, voet-
borden en 2 nachtkastjes. Maat: ! 80/200 cm

van 8550,= nU 4995,=

SUPERVOORDELIGE

MATRASSEN
Celflex Polyether matras
Soortelijk gewicht 40, ± 14 cm dik met
aan één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.

80/190
70/200
80/200
90/190
90/200
90/210
90/220

120/190
130/190
140/200
!60/200
!80/200

van 259,=
van 289,=
van 299,=
van 299,=
van 319,=
van 339,=
van 369,=
van 389,=
van 419,=
van 479,=
van 559.=
van 639.=

voor 199,:
voor 229,=
voor 239,=
voor 239,=
voor 249,=
voor 269,=
voor 289,=
voor 319,=
voor 349,=
voor 399,=
voor 459,=
voor 539,=

Perfolatex
schuimrubber matras
Een perfekte matras met een soepele stretch tijk die
aan beide zijden met wol is doorgestikt, Dikte ± 14
cm. 5 jaar garantie

80/190 van 659,= nu 549,=
80/200 van 659.= nu 549,=
90/190 van 749.= nu 599,=
90/200 van 749,= nu 599,=

120/190 van 959.= nu 799,=
140/200 van M 29.= nu 929,=

Combimatras
Combimatras bestaande .uit een kern van polyether,
Soortelijk gewicht 44 met aan één zijde een
perfolatex schuimrubber toplaag die afgedekt is met
schapewol. Dikte ± 15 cm. 5 jaar garantie

80/190
80/200
90/190
90/200
90/210

l20/190
140/200
160/200

van 399,=
van 469,=
van 449,=
van 519,=
van 549,=
van 6! 9,=
van 799,=
van 919.=

voor 339,=
voor 399,=
voor 379,=
voor 449,=
voor 479,=
voor 539,=
voor 699,=
voor 799,=

Ons gehele assortiment bestaat
uit wel 30 soorten, waarbij ook
een groot aantal binnenvering-
en pocketveringmatrassen.
Leverbaar in alle maten.

LEDIKANTEN
I-PERSOONS
Ledikant met 2 laden massief blank
gelakt met latten bodem 90/200,
van 4 79.= nu 369,=

Ledikant van MDF, met strakke vormgeving.
wit gelakt met lattenbodem en
laden, 90/200 van 499,= HU

Stalen ledikant met versterkte spiraal.
In wit en zwart n„ | OO —
90/200 van 349,=

2-PERSOONS
Eigentijds blank gelakt Jedikant. Incl. *%t\f%
lattenbodem. 140/200 van 519.= I1U 399,=

Wit ledikant 140x200 van 599,= nu 399,=

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 05750-12816



EMEENTEft ULLETIN y ORDEN SPORT-
NIEUWS

mTelefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
M Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C,Kamerling;
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uuren
yolgens afspraak.

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

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

VERKEERS-
MAATREGELEN

zaterdag 2 september 1995
In verband met een barbecue is het
Heijinkvan 18.00 tot 01.00 uur afge-
sloten voor bestuurders.

zondag 3 september 1995
In verband niet een concours hippiquc
gelden de volgende verkeersmaatre-
gelen:
- afsluiting in beide richtingen van

de toegangsweg naar kasteel Vor-
den;

- afsluiting in één richting van de
Schuttestraat vanaf de Ruurlose-
weg lot aan de Vordense bosweg;

- een parkeerverbod voor de Schut-
testraat (beide zijden) vanaf de
Ruurloseweg tot aan het toegangs-
pad naar kasteel Vorden, de west-
zijde van de Horsterkamp tussen
de Dorpsstraat en de Christinalaan,
de zuidzijde van de Ruurloseweg
tussen de Horstcrkamp en de
Schuttestraat.

vrijdag 8 september 1995
In verband met het buurtfeest Delden
is de Hamminkweg tussen de Spie-
kerweg en de Deldenscbroekweg af-
gesloten voor bestuurders.

zondag lOseptember 1995.
In verband niet rol ski wedstrijden zijn
de Enzcrinckweg vanaf de Galgcn-
goorweg/Ree oord weg tot de Larense-
weg; de Larcnseweg vanaf de Enzc-
rinckweg tot de Galgengoorweg; de
Galgengoorweg vanaf de Larcnseweg
tot de Enzer i nek weg/Reeoord weg,
afgesloten in beide richtingen voor
voertuigen, ruiters en geleiders van
rij- of trekdieren of vee (met uitzon-
dering van bcstemmingsverkcer).

ERGUNNÏNGEN
Op 22 augustus jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:
- de heer J. Polak voor het verande-

ren van een woning en vergroten
van een hobby-ruimte op het per-
ceel Nieuwstad l O te Vorden;

- loon- en transportbedrijf W.M.
Hissink voor het bouwen van ccn
woning op het perceel Rictgcrweg
l a te Vorden;

- E. WagenvoortenK. Schmitz voor
het bouwen van een woning met
garage/carport op het perceel Het
Hoge 27 te Vorden;

- J. Garritsen voor het bouwen van
een woning met garage op het per-
ceel Het Hoge 27a te Vorden;

- de gemeente Vorden voor het vel-
len van 4 populieren in de houtwal
Hoetinkhof/dc Koppel, herplant
vindt plaats met beuk, berk, eik en
els.

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 ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

1Ë WAfiD R/JDEW ̂ .
KOSTJE VEEt (-0) BINNEN DE KOM

•NDURO OP 21 OKTOBER 1995m
Op het verzoek van de V.A.M.C. 'de Graafschaprijders' om op zaterdag 21 ok-
tober 1995 de Oost-Gelderlandrit (enduro) te mogen houden, passen burge-
meester en wethouders de openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3:4 van
de Algemene wet bestuursrecht) toe.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen vanaf 30 augustus tot en met 27
september 1995 ter inzage in de boerderij bij het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen hierover hun zienswijze (naar keuze schriftelijk of
mondeling) aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. De ontwerp-be-
schikking strekt ertoe om de gevraagde ontheffing voor het houden van de
Oost-Gelderlandrit te verlenen, onder opleggir van ccn aantal voorschriften.

I» VERKIEZINGEN WATERSCHAPSBESTUUR
OP 14 NOVEMBER 1995

kandidaatstelling op dinsdag 12 september
De vier waterschappen in Oost-Gclderla d houden op 14 november 1995 ver-
kiezingen. Voor het eerst kan vrijwel iedereen vanaf 18 jaar kandidaat worden
voor het algemeen bestuur van het waterschap. Dit komt doordat de nieuwe ca-
tegorie 'ingezetenen' voor het eerst bij de verkiezingen wordt betrokken. Dit
zijn alle inwoners van het waterschapsgcbied, dus ook de huurders. Een van de
voorwaarden voor kandidaatstelling is dat minimaal tien mensen uit de catego-
rie en de kieskring waarvoor de kandidaat verkiesbaar wordt gesteld, de kandi-
datuur steunen. Door één van deze ondersteuners wordt de kandidaat ook opge-
geven. Dit kan uitsluitend op 12 september 1995 tussen 8.00 en 19.00 uur in de
waterschapskantoren. Het waterschap van de Berkel stuurt u op verzoek een
informatiebulletin met gegevens over de voorwaarden en de procedure van de
kandidaatstelling.
Waterschapsbestuurders bepalen het beleid van het waterschap en hebben grote
invloed op de uitvoering van de watcrschapstaken. Er wordt van hen verwacht
dat zij een goede afweging kunnen maken tussen de soms tegenstrijdige belan-
gen die er rondom het waterbeheer spelen. Zo is de natuur op bepaalde plaatsen
gebaat bij een hogere waterstand, terwijl de landbouw juist een snelle afvoer
van water wenst.
Van oudsher zijn er twee calegoricën vertegenwoordigd in het waterschapsbe-
stuur: de eigenaren van gebouwen en bouwwerken (categorie gebouwd) en de
eigenaren van percelen grond (categorie ongebouwd). Zij hebben een specifiek
belang bij het werk van het waterschap, dat samenhangt met het optimale ge-
bruik en behoud van het eigen bezit. De recentelijk toegevoegde categorie inge-
zetenen heeft een meer algemeen belang bij het werk van het waterschap; het
ste l t de ingezetene in staat te wonen, te werken en te recrcc'ren in het water-
schapsgcbied.

Programma 3 september: Longa
5-Vorden 4. Maandag 4 september bc-
kcrwcdstrijden: Eefde A l -Vorden
Al, Vorden Bl-Socii B I , Be Quick
Cl-Vorden Cl. Woensdag 6 septem-
ber bekcrwcdstrijd: Vorden l-De Ho-
ven 1.

Socii
Wedstrijdprogramma 4 september:
Socii C-Lochem C, Vorden B-Socii
B. 6 september: Socü-Grolse Boys,
BaakseBoys4-Socii5.

Paard e s p o r t

LRenPC
De Graafschap
Bij het concours hippiquc dat op za-
terdag 27 augustus in Hummelo werd
gehouden, behaalden de ruiters en
amazones van LR en PC de Graaf-
schap de volgende resultaten. Wim
Lenselink met Ike werd vijfde bij het
M-springen. Lilian Cuppers met Ho-
rinocoflow won de tweede prijs in de
Z l-dressuur en de derde prijs bij het
L-springen. Anïta Wolsink met Va-
lentina Bella werd derde in de L-drcs-
suur met 164 punten. Monique Groot
Roessink met Fellow won de vierde
prijs in het B-springcn en Evelien
Groot Roessink met Gideon werd
twee maal tweede in de B-drcssuur.
Aanstaande zondag wordt op het ei-
gen concours hippique voor paarden
en ponics gehouden op de terreinen
rond kasteel Vorden.

\Vate rschapsta ken
De waterschapstaken omvatten onder meer de beheersing van de aan- en afvoer
van water en de waterstand in beken, sloten en bepaalde rivieren. Ook zijn wa-
terschappen verantwoordelijk voor een goed onderhoud van watergangen en
oevers. Zonder dit werk zouden woonwijken, wegen en industrieterreinen niet
kunnen bestaan. Verder beschermen waterschappen tegen overstromingen. Dit
doen ze onder meer door het aanleggen en goed onderhouden van dijken en
kaden. Bij de hoge waterstanden van eind 1993 en b^B 1995 is nog eens geble- Dlllf V3I1 CrÊrar
ken hoe belangrijk deze taak is.

Du i vensport

Stemmen op 14 november
Op 14 november kunnen alle eigenaren van gebouwen, bouwwerken en/of
grond naar de stembus voor de waterschapsverkiczir^^.
De categorie ingezetenen kan zich wel kandidaat stenen, maar zal deze eerste
keer nog niet zelf stemmen. De ingezetenen worden vertegenwoordigd door ge-
meenteraadsleden.
Voor inlichtingen kunt u contact met het waterschap opnemen telefoon
05730-51201 (waterschap van de Berkel) of 05735-2310 (waterschap IJssel-
landBaakseBeek).

Wl

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Zee zekt wel 's: a'j um un praotjen veleagcn zit gao'j maor nao de super-
markt en daor is un hoop van an. Neet dat ut mien zo veging, in de super-
markt mos ik toch wcan, vegange zaoterdag.
'k Hadde net de suuker en ut zelfriezcnde bakmeal in de karre too vrouw
Velderman mien met un bedrukt gezichte achterop kwam.
'Zo, goeienmargen, narughcid in huus, i'j kiekt neet bcpaold vroluk.'
'Daor he'k ok gin enkele reajen veur', was eur kotte antwoord. Schien-
baor had zee d'r neet zovölle behoefte an mien in eur leed te laotn deiln.
'Maor wat is t'r dan, 'n arg zieken in huus?' 'OnzeBets is dood.'
Ut was of ik deur de grond zakn, zo schrok is. In zo'n geval loop i'j na-
tuurluk neet hard weg, dus vroog ik maor wieter of e lange ziek was ewes
en zo meer.
'Nee, ziek was e helemaol neet, gisteraovund, too'w nao ut journaal
kekn, is e veur 'n auto eloopn. Allichtc zal e wel achter un katte an heb-
ben ezctn, dat dut hunde noweenmaol.'
'Dus ut wasowluu hond? Gelukkug maor.' 'Wat gelukkug, wat dach i'j
dan?' 'Oh, ik meenen dat ut een van owluu jonges was, daorumme
schrok ik zo.' 'Wat dach i'j da'k dan hier wazze umme boodschappen te
doen en dat den hond dood is, is al arg gcnog.'
Dat was ok mooi stom van mien umme zo te reageern, 'k schoave too
maor gauw wieter met de karre en wazze vlot de supermarkt weer uut.
Too'k 's mcddags met Toon nao Wichem fietsen umme 'noptoch te bc-
kiekn he'k um ut hele verhaal verteld.
Tj mot op lied op ow woorden letn', was ut enugste wat e d'r op zei. In
ut Wichemse darp stonne wi'j inens tegenoaver Derk Ni'jland, un goeie
kennis van Toon.
'Wat maak i'j dan hier', vroog Toon um, 'i'j waarntoch opvekansiemet
Willem van de Knieperd, de veertien dage bunt nog lange neet umme
duch mien.' 'Jao dat wazze wi'j ok maor dat ha'w nao vief dage wel
bekekn.' 'Slech weerehad dan?' 'Oh nee, ut weer was bes, maor die luu
doet eur name wel ere an, Foi, wat bunt die zuunug, un köpken koffie
vonnen zee nog te duur um te koopn. Water uut de krane, daor ko'w ut
oaverdag bes met doen, menen ze. En zo was ut ene met ut ander. Op ut
leste kree'w zo'n ruzie da'w maor weer op huus an bunt egaon. Better de
huur van ut huuskcn weg as nog tien dage sjagcrcin. Vanaf Kufstein
hè'w mekare niks meer ezeg.'
'Wi'j hadn in huus al tegen mekare ezeg: Dat Derk met den Knieperd op
vekansie geet, dat snappe wi'j neet.' 'Dan he'j ons dat wel 's meugen
zeggen, zo te zeggen is ut dan ok un betjen ow schuld dat onze vekansie
veknaldis.'
Toon heel de mond maor dichte umme gin trammelant te kriegen. 'I'j
moet better op ow woorden letn Toon', gooien ik um toen veur de vuute.
'Za'k ow 's wat veteln Leestman, d'r is neet zo heel volle veschil tussen
de luu, bi'j ons in d'n Achterhook.

ƒƒ. Leestman

Boesveld wordt
lebijwedvluch
Gerard Boesveld heeft het aflopen
weekend met een van zijn duiven een
fraai succes geboekt. In Troyes wer-
den zaterdagmorgen 15.000 duiven
afkomstig uit het zogenoemde rayon
6 (Oost-Nederland) gelost, 's Mid-
dags om 14.02 werd de duif van Boes-
veld geklokt die de 450 kilometer af-
gelegde in 6 uur en twee minuten. Dit
bleek achteraf de snelste tijd. Een
fraai succes voor de Vordcnaar.

Gymnastiek

Sparta
Gymnastiekvereniging Sparta start op
6 september weer met haar lessen.
Zoals iedereen bijna wel weet is er
van alles te doen bij Sparta, zodat
jong en oud aan hun trekken komen.
Sparta geeft les in gymnastiek, tur-
nen, callanelics, jazz, aerobic, stepac-
robic en huisvrouwen- en rccrcantcn-
gymnastiek. Deze lessen zijn alle-
maal toegankelijk voor jongens en
meisjes en voor dames en heren.
Sommige lessen kunnen nog wel wat
leden gebruiken. Elders in dit blad
vindt u een lijst met lestijden en prij-
zen. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen Wilma Koers. Tel:
05752-2855.

Motorsport

Graafschaprijders
Op het 'Dclden'-circuit van de Vor-
dense motorclub 'De Graafschap-
rijders1 vonden zaterdagmiddag 26
augustus crosswedstrijdcn plaats
waarvan de resultaten meetellen voor
het onderlinge clubkampioenschap.
Onder leiding van wedstrijdleider
Geuit Arfman maakten de 19 cou-
reurs er een spannende strijd van.
Bloemenhuis Dijkcrman stelde na af-
loop voorde winnaars gratis bloemen
beschikbaar. De uitslagen waren als
volgt: Klasse bromfietsen: l Koen
Bcrenpas, Warnsveld. Klasse re-
creanten: l Jan Klein Brinke, Vorden;
2 Johannes van Kempen, Vorden; 3
Freddy Vcrsteege, Hengelo. Super-
klasse: l Stephan Braakhekke, Vor-
den; 2 Marcel Bulten, Vorden; 3 Wi-
nand Hoenink, Vorden. Klasse 80+
125 cc Jeugd: I Arno Linnenbank,
Vorden; 2 Stefan Harkink, Lochem; 3
Erwin PIckkenpoI, Hengelo. Er is in
alle klassen nog ccn wedstrijd te gaan.
De beslissing wat betreft de kampioe-
nen seizoen 1994/1995 valt op zater-
dag 16 september.
!n het weekend van vrijdag l tot en
met zondag 3 september houden de
Graafschaprijders een zogenoemd 40
Plus Treffen. De eerste deelnemers
worden in de loop van vrijdagavond l
september bij café Eykclkamp aan de
Ruurloseweg in Vorden verwacht. Za-
terdagmorgen 2 september komt het
restant van de deelnemers naar Vor-
den. Tot op heden hebben zich al tach-
tig personen voor dit treffen aange-
meld. Voor zaterdagmiddag staat een
toertocht op het programma. De rit
met een lengte van circa 100 kilome-
ter voert de deelnemers door ccn deel
van de Achterhoek en Twentc. Zater-
dagavond wordt er in café Eykclkamp
gedineerd waarna er aansluitend ccn
feestavond wordt gehouden. Zondag-
morgen 3 september is er een wed-
strijd klootschieten, waarna de deel-
nemers aan dit 40 Plus treffen weer
huiswaarts zullen keren.

Judo

Op maandagmidag 4 september be-
ginnen in sporthal 't Jebbink weer de
judolcssen voor jongens en meisjes
vanaf 4 jaar. In de maand september
zijn er open judolessen. Iedereen die
ccn keer wil kijken of meedoen, kan
in de sporthal terecht. De lessen zijn
uiteraard grats en staan onder leiding
van judoleraar Robert Piek. Een juo-
pak is niet nodig maar het is wel raad-
zaam makkelijke kleding aan te trek-
ken. Voor meer informatie kunt u bel-
len met 05752-2742.
Vlak voor de vakantie werden er in
Vorden judo-examens afgenomen. De
volgende jongens en meisjes slaagden
voor hun slip of band: Carinne Brin-
kcrink, Rina Nijland, Bart Bosman,
Twan ten Have, Niels Beek, Pascal
ten Pas, Floris Harmsnen, Chiel Ab-
bink. Mark Groot Obbink, Chiel van
Helden, Gideon Bolink, Jerocn van
Lingen, Bas Nijland, Mark Sips, Joost
Hagelstein, Micha Bolink, Willcm
Luijcndijk, Rudolph Harmsen, Dirk
Luijendijk, Coen Nieuwenhuis, Mar-
co Hartemink, Mark ten Pas, Wytsc
van den Toren, Barbara Klein Bramel,
Emiel van Lingen, Wouter Dijkman,
Niels Siemerink, Jacco Jansen, Oli-
vicr van Helden, Judah Bolink, Rap-
haelc pascarclli, Mirjam Klein Bra-
mel, Tim Elbrink.

Touwtrekken

De Vordense Touwtrckvcreniging
houdt zaterdagmiddag 9 september
op haar terrein aan de Ruurloseweg
een touwtrekwedstrijd met als inzet
het kampioenschap van Vorden. Het
kampioenschap is bedoeld voor be-
drijven, verenigingen en families.
Opgave is mogelijk tot 2 september
bij G.J. Vliem, Lagcwcg 2 te Zclhem
(08342-4436).

Hengels port

De Snoekbaars
De Vordense hengelaarsvcrcniging
'De Snoekbaars' hield in de Bcrkcl bij
Zwiep een wedstrijd waaraan door 14
personen werd deelgenomen die 144
vissen met een totale lengte van 26
meter en 30 centimeter. De uitslagen
waren als volgt: l J. Groot Jebbink 38
stuks- 671 cm; 2 R. Golstein 18 stuks-
311 cm; 3 A. Golstein 16 stuks- 290
cm.

Wielersport

RTV
Op woensdag 23 augustus stond tic
Ronde van Wichmond op het pro-
gramma. Na weken van mooi weer
kwam precies op deze dag de omme-
keer in het weer. De veteranen starten
nog met redelijk goed weer, maar
gaandeweg de koers kwam de grote
verandering. Er verschenen zo'n 60
renners aan de start. Nadat er ccn kop-
groep van vier man was ontstaan,
dachten de toeschouwers dat de bc-
.slissing was gevallen. Maar het pelo-
ton kwam weer terug en ook daarna
bleken uitlooppogingcn niet moge-
l i jk , Toen het vijftien ronden voor het
einde begon te onweren, besloot de
organisatie de koers in te korten met
vijf ronden. In de finale bleek Rudi
Peters - de plaatslijke favoriet - de
beste benen te hebben. Hij kwam met
voorsprong de laatste bocht uit en
werd zodoende winnaar van deze
Ronde van Wichmond voor vetera-
nen.
Bij de amateurs-B werd de start met
ccn kwartier uitgesteld. Toen de regen
ophield, besloot de jury de wedstrijd
te laten beginnen. Zo'n 90 renners be-
gonnen aan de wcdsrijd, maar al vlot
stapten veel renners af. Ook hier wa-
ren er uitlooppogingen, maar deze
werden niet echt doorgezet. Een pelo-
ton renners kwam op de eindstreep af
en de man met de snelste benen was
Adri Frijters uit Wagcningcn. Ralf
Vos van RTV werd 12e.

Hondendag
Zaterdagmorgen 9 september begint
op het terrein van de Uzcrhorst te
Warnsvcld een sport- en spcldag voor
baas en hond. Naast demonstraties
zullen er allerlei spelletjes worden ge-
houden die gezellig zijn voor honden
baas. Deze dag is geschikt voor alle
honden en het is niet nodig dat de hon-
den ccn speciale training gevolgd
hebben. De organisatrice Hildegard
Dijkgraaf - die een praktijkdiploma
heeft voor Gcdragsbcgeleiding voor
honden - ervaart dagelijks in haar
praktijk dat veel honden zich verve-
len. Daarom wil ze door middel van
deze dag laten zien hoc fijn het is om
samen met de hond iets gczclligs te
doen zonder dat je daarvoor elke dag
moet trainen of veel kosten moet ma-
ken. Voor inlichtingen en opgave;
05752-2919. Zie ook advertentie.


