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De komende heropening is voor ons aanleiding een kijkje te nemen en een klem gesprek
te arrangeren met de heer en mevrouw Elbrink (seniores). Het gesprekje verloopt nu niet
bepaald rustig. Er /ijn heel veel zaken, die zo kort voor de heropening, de volledige aan-
dacht vragen zoals de technici, die wat extra-voorzieningen moeten aanbrengen, de ver-
schillende leveranciers, die over het hele bedryfsgebeuren wat beter geïnformeerd moe-
ten worden, de aankomst van vele goederen in verband met het komende seizoen en vele
andere dingen, die de heropening vlot moeten laten verlopen en uiteraard de verkoop
daarna. En dan nu het gesprekje ook nog. Enthousiast word verteld hoe men de klanten
ontvangt en zoveel mogelijk tevreden probeert te stellen. De altijd gezellige ontvangst is
een belangrijk gegeven bij dit modehuis. Wij ondervinden dit nu ook. Zittend op een ge-
makkelijke stoel in Weense stijl midden tussen de confectie genieten wij van ons kopje
koffie en constateren rondziend, dat het een pracht van een zaak is geworden na deze laat-
ste verbouwing.

Mannenafdeling
Vorden had eigenlijk nog geen
specifieke „mannenzaak", maar
dat euvel is nu verholpen. De zaak
kan wedijveren met menige gespe-
cialiseerde zaak in de verre om-
trek. Voor een plaats als Vorden
met slechts ca. 7300 inwoners is
het grote vloeroppervlak winkel-
ruimte eigenlijk wel een bijzon-
derheid te noemen.

Damesafdeling
De damesafdeling is geheel ver-
nieuwd en steekt nu in aangename
modieuse kleuren.

Lingerie-afdeling
De lingerie-afdeling is uitgebreid
en bevindt zich nu op een plekje
waar het mogelijk nog prettiger
passen is.

Kinderhoek
De aparte kinderboek voor jon-
gens en meisjes van 6 tot 16 jaar
functioneert ook bijzonder goed in
het geheel.

55 jaar
Het is al weer 55 jaar geleden, dat
de zaak werd begonnen door de
heer en mevrouw Visser. Het was
toen gebruikelijk de klanten veelal
aan huis te bezoeken met volge-
pakte koffers voor en achter op de
fiets. De gunstige ontwikkelingen
maakten na 1945 vele verbouwin-
gen noodzakelijk. In totaal al 7
maal eerder.

Het resultaat van de 8e verbou-
wing kan men nu bewonderen.
Veel van het succes is te danken
aan de staf van medewerkers en
medewerksters; persoonlijke ge-
sprekken met onze klanten, die wij
vaak als goede kennissen kunnen
begroeten, en de service zijn za-
ken, die zeer hoog in het vaandel
staan, aldus de heer Elbrink Sr.
Het Modehuis Visser heeft zich
een eigen imago weten te verschaf-
fen door aan de inkoop uitermate
veel aandacht te schenken. Veel-
vuldig op stap om de nieuwste za-
ken op modegebied te kunnen
brengen en indrukken op te doen

om de mcde-trend te volgen. Zo-
doende moet er steeds een halfjaar
vooruit worden gedacht.

Opvolger
Vanzelfsprekend komen we even
over de toekomst aan het praten.
Enigszins grinnikend merken de
heer en mevrouw Elbrink op; wij
zijn nog jong en energiek, maar...
wij vinden het een erg prettige ge-
dachte, dat de volgende generatie
in de startblokken staat en het zal
niet lang meer duren, dat Tineke
en Henco Elbrink de zaak verder
zullen gaan runnen. Wij hebben
daar het volste vertrouwen in.

Leuze
Terwijl wij ons gereed maken om
mc^j^veer eens op te stappen valt
ons oog op een advertentie vanja-
ren her. We lezen een leuze, waar-
mee toen werd geadverteerd en
die wij op dit moment opnieuw
kujjen onderstrepen: VISSER -
V(SI)EN - altijd een bezoek
waard!

ONDANKS EEN KORTING OP DE SUBSIDIE

Kmdervakantiespelen
groot succes

Ondanks een korting op de subsidie /ijn de kindervakantiespelen te Vorden een groot succes ge-
worden. Drie dagen stonden de kinderspelen in het teken van de Indianen. Er werd een prachtig
Indianendorp gebouwd. De jongens en meisjes werden als Indianen verkleed en trokken als zoda-
nig op de laatste dag in optocht naar het bejaardencentrum "De Wehme", waar ze onder meer
met de 79-jarige heer Schol de vredespijp hebben gerookt Tevens werd er hier nog gezongen en
gedanst

In de middaguren werden er, weer te-
rug bij de wigwam, toneelstukjes op-
gevoerd. Er was een barbecue en een
optreden van de Vordense brand-
weer. Wethouder J.F. Geerken die de
kinderspelen afsloot, verzocht de kin-
deren een opstel over deze spelen te
maken en dit opstel op te zenden aan
het opperhoofd van de gemeente.

Voor het beste opstel wordt een prijs
beschikbaar gesteld.
De heer J.H.W. van Burk, voorzitter
van de Stichting Sociaal Kultureel
Werk te Vorden zei na afloop: "Alles is
voortreffelijk verlopen. Het weer zat
mee, alleen hebben de kinderen wat
last gehad van wespen. Ongelukken
hebben zich gelukkig niet voorge-

daan. De hulp van de vrijwilligers was
uitstekend en ik denk dat er in het
dorp een stuk good-will voor de va-
kantiespelen is ontstaan. Je hoopt dat
het loopt zoals je je dat voorstelt, niet
alles strak organiseren, maar wel een
programma waar de kinderen zich het
lekkerst bijvoeten", aldus de heer van
Burk.

"Je bekijkt het maar"
In de periode van 9 juli tot 13 augustus
hebben inwoners van Vorden het
werk van hun handen laten zien.
Deze expositie is een succes gewor-
den. Vele vakantiegangers hebben
hier een kijkje genomen. In een ga-
stenboek konden de bezoekers hun
naam en adres zetten. Uit alle wind-
streken kwamen ze vandaan. Van
Maastricht tot aan Meedhuizen. Hon-
derden zijn er geweest. Natuurlijk ook
vele Vordenaren.
Dit succes ligt in de eerste plaats aan
de amateurs in de schilder-, weef-,
kantklos-, en keramiek kunst, die te
zien was. Vele positieve reacties zijn
dan ook niet uitgebleven. Dit bete-
kent dat wij doorgaan met deze expo-
sities.
Afgelopen maandagavond is er een
contactavond geweest tussen alle ex-
posanten. De opzet was om op deze
wijze een band met elkaar te krijgen,
't Was een fijne avond waarbij de heer
Zijlstra alle aanwezigen door zijn
zienswijze op de schilderkunst een ie-
der wist de boeien door uitleg en kijk
op de vele schilderijen die in zijn pa-
storie hangen. Onder genot van een
drankje welke door enkele dames
werd verzorgd kon men van gedach-
ten wisselen. Suggesties werden ge-
daan om b.v. tijdens zo'n expositie
daadwerkelijk iets te doen. Hetzij
kantklossen, weven, spinnen of iets
dergelijks.

De heer Schipper kon nog medelen
dat er zich dertien nieuwelingen had-
den opgegeven. Variërend van Schil-
deren, Keramiek, Sdttien en bloem-
sierkunst.
Voordat er weer geëxposeerd word,
zal er nog een avond belegd worden.
Mochten er nog Vordenaren zijn die
schilderen of iet anders doen, maar
wel "eigen ontwerp^fe kunnen zich
opgeven bij : de heerxylstra, tel. 1290
of de heer Schipper, tel. 1785.

LV.N natuurwandeling
Vorden
Zaterdag 3 september a.s. organiseert
het I.V.N., afdeling de Oude IJssel-
streek een natuurwandeling o.l.v. er-
kende gidsen in het landgoed de
Kieftskamp.
De zomer loopt ten einde, de herfst zet
al in met zijn aparte sfeer en geur. De
jonge vogels zijn uitgevlogen, de bloe-
men zijn tot vrucht gerijpt, de blade-
ren beginnen te kleuren, paddestoe-
len rijzen uit de grond.

De wandelroute is zeer mooi en leidt
door een afwisselend, kleinschalig ge-
bied van akkers, weilanden, houtwal-
len en bosjes. Het landgoed is 150 ha
groot, met 5 boerderijen en als middel-
punt het charmante kasteel-landhuis
de Kieftskamp.

Het landgoed is eigendom van het
Gelders Landschap, 't kasteel is bezit
van de Stichting Gelderse Kastelen.
De wandeling begint bij de Kiefts-
kampseweg, een zandweg, een zijweg
van de Liefferinkweg. Deelname is
gratis.

Kerkdiensten
Hervormde gemeente
a.s. Zondagmorgen 28 augustus wordt
in de Hervormde Dorpskerk een
Dienst gehouden van Schrift en Tafel,
van woordverkondiging en Viering
van de Maaltijd van de Heer. Een
overzicht van de liturgie wordt uitge-
reikt.
"Wij worden genodigd aan tafel te
gaan, te vieren met brood en met wijn,
het feest zoals Jezus het ook heeft ge-
daan: wij willen Zijn leerlingen zijn."
Wij worden genodigd, ouderen en
jongeren! In de kerkdienst in de Wil-
denborchse Kapel hoopt a.s. zondag-
morgen voor te gaan Ds. C. Fortgens,
emeritus predikant van Wichmond.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kinderoppas
Tijdens elke morgen-kerkdienst in de
Vordense Dorpskerk is er kinderop-
pas, kindercrèche in zaaltje 3 van "de
Voorde", gelegen naast de kerk, Kerk-
straat 15. De kleintjes zijn daar wel-
kom.

Zondagsschool en
jeugdkerk
Beide worden a.s. zondagmorgen, ge-
lijktijdig met de morgen-kerkdienst,
weer gehouden: Jeugdkerk in "de
Voorde" en Zondagsschool in de
openbare lagere school, Kerkstraat 17
en in het Clubgebouw aan de Ruurlo-
seweg in Medler/Linde.
De Zondagsschool is bestemd voor
jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar.
De Jeugdkerk voor de jeugd van 13 tot
16 jaar.
Wie de Kerkdienst in de Dorpskerk
wil meemaken, is natuurlijk ook daar
hartelijk welkom. Trouwens, Jeugd-
kerk en Zondagsschool komen daar
ook in bepaalde kerkdiensten. Graag
geven we deze berichten hier door.

Medische zending
de uitgangs-kollekte in Kerk en Kapel
(Hervormde gemeente) is a.s. zondag-
morgen 28 augustus bestemd voor
DE MEDISCHE ZENDING!
Er valt in vele landen veel te helen, te
helpen. Medisch ook.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: M.H.W. Gaal en
D. Marlens; L.J. Kamphuis en M.M.J.
Katier.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: H.A. Takkenkamp,
oud 76 jaar.

R.K KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 10.00 uur Ds. J.C. Krajen-
brink. Dienst van Schrift en Tafel.
Na de dienst is er gezamenlijk koffie-
drinken in "de Voorde".

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 10.00 uur Ds. C. Fortgens,
emeritus pred. van Wichmond.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 28 augustus 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Dr. Sterringa. Tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00 - 9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 27 augustus 12.00 uur
tot maandagochtend 07.00 uur dr.
Breukink. Tel. 1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
27 en 28 augustus H. van Baren, Lo-
chem. Tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEK-JE
Mevr. Gille. Tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

NOODHULPDIENST
Augustus: Mevr. v.d. Vuurst, tel.
2072. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel. 05752-
3516.

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te
Hengelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk:
Mevr. M. Kersten. Spreekuren: ma,
wo en vr, 8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-
9.30 uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Len-
selink. Spreekuren: ma, wo en do,
8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening:
Mevr. K.A. Altena. Tel. 05752-3246.
Spreekuren: di en do, 8.30-10.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



fedenttieDanskmiwOrganisaties

De snelste manier om
te leren dansen is

door nu in te schrijven.

Dansschool Veelers
Tramstraat 37

7241 CH Lochem tel. 05730-1836

Lochem
Op:

Vrijdag 26 augustus
van 17.00-19.00 uur
Zondag 28 augustus
van 17.00-19.00 uur.

Inschrijfgeld f 10,-
per persoon

Voor de clubs voor Verloofde
en Gehuwde paren kunt u zich

telefonisch opgeven.

Ruurlo
op donderdag 25 augustus van

18.15-19.30 uur in de Luifel.

Vorden
op zaterdag 27 augustus van

18.00-20.00 uur in het
Dorpscentrum

Tevens dagelijks
inschrijving mogelijk

per telefoon
na 16.00 uur

CURSUS
MIDDENSTAND

Aanvang september te

VORDEN
Goed pakket voor Algemene
Ontwikkeling of vestiging en
tevens een goede basis voor

verdere studie voor kantoor of
winkel: vakken zijn

modern boekhouden - bedrijfseco-
nomie - Ned. handelscorr. - wets-

kennis - verkoopbevordering.

De lessen worden gegeven op
1 avond per week: de cursus-

duur is 1 jaar.

GULDEN LiON

ZONDAG 28 AUGUSTUS

EXCALIBUR
ZONDAG 4 SEPTEMBER PE1 E KE! .LY BAND

HIIIVJGELO GLD 05753-1461

9 Fraaie Semi-Bungalows
aan de Ruurlose
Hessenweg

"^ s~~\ - ^

/ ;<!V.':.

Prettig wonen achter
vriendelijke gevels!
Temidden van veel groen in een
landelijke omgeving, bouwt Nijhuis
Rijssen Bouwbedrijf b.v. 9 royale
semi-bungalows.

Een ruime hal, gezellige woonka-
mer, praktische keuken, bijkeuken
en carport/berging. Ziedaar de be-
gane grond indeling.
Op de verdieping 3 slaapkamers,
aparte toiletruimte (2e toilet) en
een fijne badkamer met ligbad en
extra doucheruimte.
Een bergzolder over het hele huis
maakt de woning kompleet.

Verkoopbemiddeling

Karakteristiek door de
vele extra's!
De ingebouwde bloembak bene-
den in de voorgevel, het balkon
eveneens aan de voorzijde,
vensters die vragen om het gebruik
van luiken (wat dan ook standaard
wordt uitgevoerd) en de speelse
daklijnen zijn extra's die deze
woning zo'n geheel eigen karakter
geven.

Gemiddelde
prijzen ƒ158.000,-
Vrij op naam
Kopers die maatschappelijk, dan-
wel ekonomische binding hebben
met de gemeente Ruurlo genieten
de voorkeur.

tenKate-tenHaggyj
MakolaarHii n<=> Cïraai<zrhan h w WWWMakelaardij De Graafschap b.v.
Pl^ntsoenstraat 75
7WI AB Doetinchem
Tel. 08340 - 34422

Lid NVM

7001 CG DOETINCHEM
Tel. 08340-23708

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBVKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

TAPIJTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEIM RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

VOORAL UW

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
tlttdl Jotltreffindl

Vorden, tel. 1272

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 26-
8-'83 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage de beschikking op het verzoek van de heer H.
Tjoonk, Schimmeldijk 2,7251 MX Vorden, om een ver-
gunning tot het oprichten of in werking hebben van een
agrarisch bedrijf met mestopslag. Datum verzoek 6 mei
1983. Adres van de inrichting, Schimmeldijk 2 te Vor-
den, kadastraal gemeente Vorden, sectie M/L, nummers
235/2117.

Strekking van de beschikking: voor zover thans reke-
ning kan worden gehouden met de in het gebied waar
de inrichting is gelegen te verwachten ontwikkelingen
met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten de
inrichting, isde beschikking opgesteld onder de voordit
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in
te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere inlichtingen gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 2323, toestel 19.

Datum, 26 augustus 1983
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. DRIJFHOUT. M. VUNDERINK.

Gecreosoteerde palen, spoor-
biels, gegalvaniseerde golfpla-
ten, diverse maten.
G. Weulen Kranenbarg & Zn
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1811 of 1217.

PREMIE A WONING?
Schoolstr 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Lekker vei* brood
van de Warme Bakker in vele variaties,
haalt u bij:

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Speciaal aanbevolen voor het
weekend

Zeeuwse cakekoek

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.
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Welkoop midzomeraanbiedingen
Een kunststof
gazonhark met sterke
tanden en een 150 cm
lange steel.

Deze
kwaliteits-

heggeschaar
heeft een speciale

golfsnede en rubber
buffers.

Bladlengte 30 cm.
Van 45,75
Voor

LICHTGEWICHT
REGENPAK

Waterdicht regenpak, fijn
om te dragen, dankzij het
soepele nylon-PV.C.
Met veilige reflekterende
strepen. Verkrijgbaar in
blauw, oranje en
groen.

Maat 128
t/m 164:
Van 67,-
Voor

Maat 34 t/m 56:
Van 76,50
Voor

De Grote Groene Vakwinkel
voor Huis enTuin.voor Mens en Dier
Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T.W.

Levering zolang de voorraad strekt.
Aanbiedingen geldig t/m 10 september 1983.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713
RUURLO Stationsstraat 12 - Tel: 2500
VORDEN Stationsweg 20 - Tel: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256



Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond, na
het overlijden van onze moeder

JENNEKEN

STAPPER-KERVEL

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Uit aller naam:
fam. Stapper.

Vorden, augustus 1983
De Steege 6.

Nu bestellen:

Chr. Dagkalenders 1984,
Honigdroppels,
Kruimkens v.s.H. tafel.
Hand vol koren,
Maranatha, enz.
Enkhuizer Almanak 1984

Boek- en Tijdschriftenhandel:
„JAN HASSINK".

VERLOREN: zwart zijden pet,
tegen beloning terug te bezor-
gen bij:
Bloemendaal, Wichmond.
Tel. 05754-230.

Stomerij voor Vorden e.o.

Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Unieke 1 -dag-service.

De Kon. Ned. Erk. Modesch.
Ver. start weer met teken-,
knip-, en naailessen.
Tevens mogelijkheid opleiding
diploma costumière, coupeu-
se, lerares.
Inl.: J. Pardijs,
Almenseweg 23, Vorden.
Tel. 2985.

Verloren een groen jack met
capuchon. Gaarne terug te be-
zorgen bij:
W. Rijneveld, Brinkerhof 45,
Vorden.

Te koop: zeer goede ramlam-
meren.
B. Bargeman,
Wilmerinkweg 1,
Tel. 1558.

Bloemschikcursus Floralia.
Aanvang cursus 31 augustus
a.s. Nadere gegevens in Con-
tact van vorige week.

Te koop: g.o.h. cyclomaaier
135. Tel. 3015.

Wilt U helemaal opnieuw met
Engels of Frans beginnen of
wilt u liever het allereerste be-
gin overslaan?
Elke donderdagavond vanaf 15
september in 't Dorpsotntrum
van Vorden.
beginnerscursus om 20.15
uur.
Cursus half-gevorderden om
19.15 uur.

Informatiestencil afhalen bij
Dorpscentrum. Opgeven bij 't
Dorpscentrum

Te koop: Komplete c.v. in-
stallatie. 1,5 jaar gebruikt.
Vraagprijs f 2250,-.
Zien is kopen.
Inl. J. Harmsen, Overweg 13,
Vorden. Tel. 2414.

Stalling gevraagd
voor caravan.
Tel. 05752-2663.

Verse eieren te koop.
Korenblek, Zelstweg, achter
het spoor, Vorden.

Een uur dat voorbijvliegt, is een
uurtje Engels of Frans in het
Dorpscentrum te Vorden.
Inlichtingen aldaar.

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Kennisgeving.

Wij gaan trouwen

MARGO HORSTMAN
en

MARJONABBINK

op woensdag 31 augustus om 14.15 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

Het feest vieren we 's avonds om 19.30 uur
met familie, vrienden en bekenden in Bar-
Bodega 't Pantoffeitje.

Het adres blijft:
v. Lochterenstraat 25, Zutphen.

Wij hebben besloten om de grote stap van
ons leven te maken en op vrijdag 2 septem-
ber 1983 voor het huwelijk te kiezen.

THEO BRANDTS
en

SUNNYVANBRAKEL

Het huwelijk zal worden voltrokken om
15.00 uur in het gemeentehuis "kasteel
Vorden" te Vorden.

Receptie van 17.00 -18.00 uur in café „de
Herberg" in Vorden.

Ons adres is:
Zutphenseweg 32, 7251 DK Vorden.

Met diepe droefheid maar vervuld van dank voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, geven wij U kennisvan
het onverwachte overlijden van mijn lieve vrouw, onze
lieve zorgzame moeder en oma

GERRITDINA ALEIDA ZWEVERINK
echtgenote van H.G. Veenhuis

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: H.J. Veenhuis
Delden Ov.: H. Bultman-Veenhuis

G. Bultman
Vierakker: AJ. Veenhuis

M.H. Veenhuis-Woerts
Klein en achterkleinkinderen

7251 AJ Vorden, 19 augustus 1983
Nieuwstad 32i

De begrafenis heeft inmiddels te Vorden plaatsgehad.

W Zomerprogramma

Maandag 29 augustus:

Concert Vordens Mannenkoor en Achterhoeks
Vocaal Kwartet in de Herv. Kerk te Vorden.
Aanvang 20.00 uur. Entree f 2,50.

öe Rijöenöe \\ r n r J r 1 r f
j p j j opgelschool

Ook dit jaar staan wij in
Vorden met onze lesbus!

Wij geven prettig en individueel orgelles in
groepjes van 3 a 4 personen, waarbij ieder-
een z'n eigen lestempo kan bepalen.

Het lesgeld bedraagt f 12,50 per uur,
meerdere gezinsleden krijgen reduktie.

Tevens uw adres voor nieuwe en
gebruikte orgels vanaf f. 795,-

Voor nadere informatie of opgave:

HENNY EN GERJO VRIESE

Zelhem
Tel. 08342-2836.

De Stichting Jeugdwerk
Vorden/Kranenburg

houdt een

OPEN AVOND
Deze avond is bedoeld voor jongeren
van twaalf tot en met zestien jaar. Heb
je ook zin om bij onze club te komen
kom dan eens kijken op donderdag 1
september om 19.00 uur in het jeugd-
honk van het dorpscentrum.

Leiding Stichting Jeugdwerk
Vorden/Kranenburg.

LET OP
gewijzigde tijden Nuts blokfluit-
en melodicaclub
Aanvang van de lessen: zaterdag 27 augustus in
het Dorpscentrum.

10.00 - 10.45 uur blokfluit groep 1
10.45 - 11.30 uur melodica groep 1
10.45 - 11.30 uur melodica groep 2
11.30 - 12.1 5 uur blokfluit groep 2
11.30 - 12.15 uur blokfluit groep 3

Opgave nieuwe blokfluitleerlingen nog steeds
mogelijk, inlichtingen tel. 1941,1785,1668,1518.

Het bestuur.

Gym. Ver. Sparta
Ook voor ons is de vakantie voorbij en
beginnen we weer met frisse moed.

Er is nog plaats voor

nieuwe leden
bij de volgende afdelingen.

Kleutergymnastiek:
Gymnastiek meisjes/jongens - dames/heren.
Huisvrouwengymnastiek
Jazzgymanstiek
Aerobic dansen

Inlichtingen over de lesuren bij:
MEVR. BRANDENBARG,
Tel. 2024. Brinkerhof 84.

Modern
Dansen
Leren

fetkntKDomknu&iOrganisaties

lesklubjes; indeling naar leeftijd, jongeren -
verl. en gehuwden.
Klubjes ook boven de 50 en 60 jaar.

BALROOM - LATIN - ROCK -OUDE DANSEN. ^

Inschrijving half uur voor aanvang lessen — Vor-
den, Dorpscentrum. Aanvang 3 sept. 6 uur.

Zaal AJ. Eijkelkamp Medler: inschrijving 31 aug.
van 7 tot half 9.

TH. A. HOUTMAN (dansleraar)
M.v. Dulkenstraat 7 Groenlo.

VOOR NAAILES
R. Abbink-Zemmelink
Heideweversweg 6, Hengelo Gld. Tel. 05753-1410.

Eventueel ook met patroontekenen volgens
de „Danckaerts" methode. Bekend door de
perfecte pasvorm!

Jonge Bokina 15,95
Kersen brandewijn
Pollen

Duff Cordon
Sherry

VAN HET VAT

Costière du Gard
Fijne zachte rode wijn
per liter

Witte vermouth
per liter

Mosel Riesling
per liter

5,95

5,95

6,95
SLIJTERIJ, WIJNTAPPERIJ

SMIT - VORDEN
Dorpsstraat 10, tel. 05752-1391

KON. WILHELMINAFONDS
VOOR DE KANKERBESTRUDING
steunt de kollekte in Vorden die gehouden wordt van

29 augustus tot en met 10 september 1983

Kursussen 1983 -1984 Vrouwenraad

,Hoe nu verder'

rOnderwijs voor volwassenen"

Jekenen en schilderen'

,Vrouw en gezondheid'

„Kindermishandeling"

„Engels voor beginners en
gevorderden"

8 september, 22 sep-

tember, 6 oktober.

Kosten f 10,-

Dinsdagochtend.

Aanvang eind september.

Kosten ca. f 100,-

Maandagavond

Aanvang 26 september

Kosten f 35,-. 10 lessen.

Dinsdagochtend

17 - 24 - 31 januari

7 -14-21-28 februari

1984. Kosten f 25,-.

Thema-avond

28 maart 1984.

Woensdagmorgen

Inlichtingen en opgave bij:

Mevr. T. Brandenbargennkerhof 84 iei 2024

RENATA, OMDAT GOEDE
SCHOENEN BELANGRIJK ZIJN..

WULLIIMK VORDEN
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

CHAUFFEURS VAKOPLEIDINGEN c.c.v.-b

1 e beroepsgoederenvervoer

2e vervoer van gevaarlijke stoffen

Opgave voor en inlichtingen over de nieuwe cursus

RIJSCHOOL GROENEVELD
Garvelinkplein 11 Ruurlo, tel. 05735-1788. Ook voor uw

MOTOR-, AUTO- en VRACHTWAGEN- en BUSRIJBEWIJS

Grindtegels40x 60 a 3,75 per
stuk.
Betontegels 30 x 30 a 1,- per
stuk.
G. Weulen Kranenbarg & Zn
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1811 of 1217

Wij verzorgen al uw huis-
slachtingen en vlees voor
uw diepvries.
Halve varkens per kg. 5,-
Voorbouten v.a. per kg. 7,95
Slagerij W. Eggink,
Borculoseweg 14, Ruurlo.
Tel. 05735-1337.

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

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

VOLLEYBALVERENIGING

DASH
Kan nog enkele

jeugdleden
gebruiken (leeftijd 8 -12 jaar).

Inlichtingen:
Ali de Vries, tel. 05752-1941



WIJ ZIJN 20 BRUTAAL
DAT WE DE PRIJS VAN ONZE

EIGEN KOFFIE VERLAGEN
Overal wordt koffie duurder.

Behalve bij ons. Sterker nog: wij zijn zo brutaal
geweest de prijzen van uw bakje troost te
verlagen.
Dus hoeft u geen kopje minder te drinken.
En ook niet te hamsteren bij uw eigen
kruidenier.
Kom maar naar Jac Hermans Prijs-slag.
Kunt u meteen profiteren van onze tientallen
andere prijsverlagingen.

gemalen

Koffie
zilvermerk
inhoud 250 g

ITALIAANSE
WITTE REGINA DRUIVEN
Ie kwaliteit schaal a ca. l kilo

„Jf

CHINESE SPERZIEBONEN
heel blik

CORNED BEEF
blik 340 gram 3&T

100
m i i

299
SANTUSA ZUIVERE
BIJENKONING
pot 450 gram

VENZ
CHOCOLADEHAGEL
pak 200 gram, melk of puur.

BRADO BAK EN BRAA1
pakje 200 gram

149
49

-355- 335-329
pakken 250 gram .gemalen en vacuüm verpakt

REMIA FRIETSAUS
emmer 0,6 liter

HEINZ HOT KETCHUP
fles 340 gram

APPEL
MOES

WITTE PEPER
busje 50 gram 89-

BARBER
CREAM CRACKERS
pak 200 gram

CHOCO PRINCE
6 stuks

ENGELSE DROP
zak 400 gram

WASYERZACHTER
flacon 1500 ml., VrijProdukt

NOOTMUSKAAT
busje 50 gram

BADSCHUIM
seringen, literflacon

JORDAN
TANDENBORSTEL
hard of medium

SNEEUWSTER
GEBAK
diepvries, gevuld met
advokaat en slagroom

SUJA LUIERS
pak 30 stuks _

Verkrijgbaar in onze filialen met een groente afdeling.
Prijzen geldig van 23 t/m 27 augustus a.s.

Ie kwaliteit nieuwe oogst 2 kilo

ZURE HARING
pot 500 ml.

SLAGERIJ
Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij.
Prijzen geldig van 23 t/m 27 augustus a.s.

MAGERE SPEKIAPJES

SPITSKOOL
Ie kwaliteit kilo

299 MACUANS TANDPASTA 100
rood of blauw, tube 75 ml 219" l i i

249 CONTESSA
BAND 110

ys? 117

FROUC ^ 400
£ AA Pak 1500 gram $#$ ~ i l

^W FOETSI-BAH
KATTEBAKVUÜJNG 499

WAT UW PORTEMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN

WK R TI r'A



CONTACT
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Donderdag 25 augustus 1983
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VORDENSE JONGENS EN MEISJES

Boordevol indrukken terug uit d
Verenigde Staten

Moe, voldaan, maar vooral boordevol indrukken kwamen ze zaterdagmorgen om exakt 8.40 uur
aan uit de Verenigde Staten van Amerika. In totaal 24 jongens en meisjes uit Vorden en omstreken
die in het kader van de Operation Frienship in totaal drie weken naar Amerika /ijn geweest De
groep bestond in totaal uit 96 jongelui uit verschillende delen van Nederland. De groep uit deze
omgeving stond wat betreft Massachusetts onder leiding van Cor Prins en de groep met Indiana
stond onder leiding van Jan Rigterink.

Jan Rigterink is in Nederland voorzit-
ter van de Operation Frienship. Hij
was op deze reis niet alleen advisor
voor de groep Indiana maar hij was te-
vens als "head-advisor" betrokken bij
het wel en wee van de andere groe-
pen.
De kinderen werden op deze trip on-
dergebracht bij Amerikaanse pleeg-
gezinnen. Rigterink daarover: "Deze
gastgezinnen hebben vreselijk hun
best gedaan om het de kinderen naar
de zin te maken. Niets dan lof hiero-
ver. Ook die kinderen die wat proble-
men met de Engelse taal hadden wer-
den direkt op hun gemak gesteld".

De groep naar Indiana heeft onder
meer een bezoek gebracht aan Chica-
go. "Van Chicago als misdaadstad
hebben wij gelukkig niets gemerkt",
zo sprak Jan Rigterink. De jongelui
hebben daar onder meer het grootste
aqarium ter wereld bekeken, de Han-
cock Building werd bezichtigd etc.
Wat opviel was de kilomterslange stra-
ten. In Indianapolis werd de befaam-
de 500 mile race bezocht. In Cincinatti
werd King's Island bekeken. Een van
de grootste pretparken van Amerika.
De groep die Massachusetts heeft be-
zocht heeft onder meer een bezoek
gebracht aan de stad New York met

zijn indrukwekkende wolkenkrab-
bers. Tevens werd het beroemde vrij-
heidsbeeld bezichtigd. In Boston gin-
gen de jongelui onder meer een kijkje
nemen in het Statehouse, alwaar zij
een vlag aangeboden kregen.

Het verblijf in Amerika is vrijwel pro-
bleemloos verlopen. Enkel een paar
ongelukjes. Eén brak bij het rolschaat-
sen een enkel en één liep een blessure
aan de hand op. Dat is echter "all in
the game". Volgend jaar zullen een
groep Amerikaanse jongelui in deze
omgeving op bezoek komen en wel in
de periode van 17 juli tot 7 augustus.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uu r .

Vergadering van de commissie voor be-
zwaar- en beroepschriften gemeente-
raad Vorden.
Op woensdag 31 augustus aanstaande
vergadert de commissie voor de be-
handeling van bezwaar- en beroep-
schriften gericht aan de gemeenteraad
om 19.30 uur in de boerderij bij het
kasteel/gemeentehuis te Vorden.
Aan de orde komt de hoorzitting naar
aanleiding van het door de heer E. A.S.
von Mengden ingediende beroep-
schrift tegen de beslissing van burge-
meester en wethouders d.d. 14 juni
1983, op het verzoek om een kam-
peerexploitatievergunning.

Verleende vergunning voor een collec-
te.
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Koningin Wilhelminafonds
een vergunning afgegeven voor het
houden van een collecte gedurende
de periode 29 augustus tot en met 10
september.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen
besluiten van de overheid en wel bij
het orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de
datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen
l. N.V. Waterleidingmaatschappij

Oostelijk Gelderland, Terborgse-
weg 136, Doetinchem, voor het
bouwen van een pompstation aan
de Wientjesvoortseweg.

Gasvoorziening Buitengebied Vorden.
De G AMOG heeft op 19 april 1983 het
gemeentebestuur van de gemeente
Vorden geïnformeerd over de aanleg
van gasleidingen in het buitengebied
in het kader van het plan nota VI „gas-
voorziening buitengebied".
Daarna is de „GAMOG" met de en-
quêteringsfase no l begonnen. Inmid-
dels is deze enquêtering afgerond en is
een definitief plan voor uitvoering ge-
reed. De aanleg van de hoofdleiding
zal in augustus starten.
Ook is in de gemeente Vorden een zo-
genaamde gascommissie ingesteld en
deze heeft in de afgelopen periode
veel ondersteunende werkzaamhe-
den verricht. Zij heeft het gehele plan
nog eens onder de loep genomen. De
„GAMOG" heeft de gegevens onder-
zocht en dat heeft geresulteerd dat er

als nog 110 percelen op het bestaande
plan aangevuld kunnen worden; 90
percelen in de gemeente Vorden en
20 in de randgemeenten.
De lengte van de hoofdleiding voor
deze percelen is totaal ca. 22 km. De
percelen die alsnog in aanmerking
komen voor een gasaansluiting zullen
eind augustus een informatiepakket
ontvangen.
Voorwaarden en kosten worden
daarin nader toegelicht en met voor-
beelden geïllustreerd. Aan de hand
van het aanmeldingsformulier wil de
„GAMOG" geïnformeerd worden
hoe groot de belangstelling is en welk
soort woningen of bedrijven er in het
betrokken gebied zijn gevestigd. Ook
wordt in de brief een voorlichtingsa-
vond aangekondigd waar men nadere
inlichtingen kan verkrijgen.

Deze avond is gepland op 6 september
a.s. in de zaal van Café Schoenaker te
Kranenburg, aanvang 8.00 uur.
Indien men besluit gasverbruiker te
worden dient men het aanmeldings-
formulier naar de „GAMOG" te stu-
ren voor 15 september a.s.

Daarna ontvangt men een nota van
f354,-. Dit is een eerste aanbetaling
welke verrekend zal worden met de
definitieve bijdrage in de aansluit-
kosten. Deze nota moet voldaan wor-
den voor 23 september a.s. Wanneer
per streng 66% van de percelen be-
taald heeft, dan gaat hoofleidingsaan-
leg door. Daarmee wordt gestart me-
dio november a.s. De eerste huis-
aansluitingen zullen in januari 1984
gerealiseerd kunnen worden.

Hoeveel van de 110 percelen uiteinde-
lijk aangesloten zullen worden hangt
af van de belangstelling en van de
eventuele problemen bij de aanleg
van de leidingen. Zoveel mogelijk
wordt gebruik gemaakt van openbare
grond, maar waar dat niet kan, zal uit-
geweken worden naar partikulieren
grond waarvoor de „GAMOG" alle
medewerking vraagt van de betrokke-
nen. Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Vorden hebben alle
medewerking toegezegd en verwach-
ten, gezien de vele verzoeken die
vanuit het buitengebied jaren achter-
een zijn binnengekomen, niet veel
problemen.

Filter afvoerloze wasemkap kan bron
kankerverwekkende stoffen /.ijn.
In circulatie-wasemkappen (afzuig-
kappen in de keuken zonder afvoer
naar buiten) worden in het koolfilter
stoffen gevormd met kankerverwek-
kende eigenschappen. Het gaat hier-
bij om nitrosamines. Deze stoffen ko-
men vrij als het koolfilter in de wasem-
kap verzadigd begint te raken. Dit is
gebleken uit een onderzoek van TNO
(hoofdgroep voeding en voedings-

middelen). In ongunstige gevallen
kan de hoeveelheid nitrosamines vijf
tot tienmaal hoger zijn dan men ge-
middeld via het voedsel binnen krijgt.
Dit kan bepaalde risico's met zich
meebrengen.
VolgM| de Hoofdinspektie van de
Volk^Pzondheid verdient het aanbe-
veling het filter in de wasemkap na
een periode van ongeveer vier maan-
den te vervangen. Deze periode is ge-
baseerd op een dagelijks gebruik van
één j^^nderhalf uur. Bij intensiever
gebrcBrmoet de bovengenoemde pe-
riode korter zijn.
Uit het onderzoek is gebleken dat het
filter aan vervanging toe is voordat dit
door de gebruiker gemerkt wordt door
het afgeven van geurtjes. Ook de kwa-
liteit van het filter is van invloed op het
moment waarop nitrosamines vrijko-
men. Bij de ministeries van Volks-
huisvesting, Ruimtelijk Ordeningen
Milieubeheel en van Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur wordt nage-
gaan op welke wijze vervolgonder-
zoek kan worden uitgevoerd. Vooral is
behoefte aan parktijkmetingen in
keukens waar ciculatiewasemkappen
in gebruik zijn. Ook zou moeten wor-
den nagegaan welk type filters de vor-
ming van nitrosamines tegengaat.

Milieuklachtencentrum provincie Gel-
derland.
Bij de dienst milieuhygiëne van de
provincie Gelderland is een milieu-
klachtencentrum ingericht. Alle mi-
lieuklachten in deze provincie kunnen
24 uur per dag worden gemeld. Het te-
lefoonnummer is 085-452220. Via dit
nummer kan men ook inlichtingen
krijgen over de kwaliteit van het
zwemwater.

Meer informatie over het milieuklach-
tencentrum kunt u vinden in de folder
die de provincie hieromtrent uitgeeft.
In dit vouwblad staat beschreven wat
de milieutaak is van de provincie, wat
er met de gemelde klachten gebeurt
en welke bevoegdheden instanties als
gemeente en waterschappen hebben
in hun zorg voor ons milieu.
Gratis exemplaren zijn beschikbkaar
bij de dienst voorlichting van de pro-
vincie, telefoon 085-592293.

Overlast van overhangende takken.
Op 30 juni heeft onder deze rubriek
een berichtje gestaan omtrent over-
hangende takken, die met name voor
voetgangers nogal eens overlast ver-
oorzaken. Ook op fietspaden wordt
hiervan overlast ondervonden. Op
grond van de bepalingen in de Alge-
mene Politieverordening is dit verbo-
doen. Wij verzoeken u dan ook met
klem om overhangende takken welke
overlast veroorzaken zodanig in te
snoeien dat wandelaars of fietsers
hiervan geen hinder meer ondervin-
den.

Kollekte Koningin
Wilhelmina Fonds
De jaarlijkse kollekte van het Konin-
gin Wilhelmina Fonds voor de kanker-
bestrijding wordt dit jaar gehouden
tussen 29 augustus en 11 september.
Het Koningin Wilhelmina Fonds be-
steeds de bijeengebrachte gelde aan
wetenschappelijke onderzoek, voor-
lichting over kanker, patiëntenbege-
leiding en nascholing van hulpverle-
ners.
Juist nu de overheid moet bezuinigen
- ook op de kankerbestrijding - is uw
bijdrage aan de kollekte, uw aandeel
in de strijd tegen kanker extra nodig.
Het Koningin Wilhelmina Fonds ont-
vangt nl. steeds meer verzoeken voor
het financieren van wetenschappelijk
kankeronderzoek.
Dit jaar heeft het Koningin Wilhelmi-
na Fonds voor het eerst in zijn ge-
schiedenis om financiële redenen aan
een aantal verzoeken niet kunnen vol-
doen en is goed en wetenschappelijk
verantwoord onderzoek blijven lig-
gen.
De kankerbestrijding heeft resultaten
opgeleverd: steeds meer kankerpa-
tiënten genezen. Toch sterft nog altijd
één op de vier mensen in ons land aan
kanker. De strijd tegen kanker moet
dus doorgaan.
Een dezer dagen komt de kollektant
bij u aan de deur. Lever, net als vorige
jaren, uw aandeel in de bestrijding van
kanker en geef alstublieft. En, als het
even kan, geef meer.

Open avond Stichting
Jeugdwerk
Zoals ieder jaar houdt de Stichting
Jeugdwerk Vorden/Kranenburg in
verband met de start van het nieuwe
seizoen een open avond. Dit zal zijn
op donderdag l sejj^oiber in het
jeugdhonk van het Dwpscentrum.

(Zie advertentie)

Concert
In het kader van het ̂ ^ Zomerpro-
gramma geeft het Vordens Mannen-
koor en het Achterhoeks Vocaal
Kwartet maandagavond 29 augustus
een concert in de Nederlandse Her-
vormde Kerk te Vorden.

Plattelandsvrouwen
Op l september starten de Platte-
landsvrouwen het nieuwe seizoen
met een fietstocht naar "Erve Broaks"
in Gelselaar. Vertrek vanaf het markt-
plein.
8 september volgt de eerste koffiemid-
dag waarop mevr. Verhey uit Hengelo
zal vertellen wat er allemaal met scha-
pewol gedaan kan worden.
14 september de eerste avond van het
seizoen zal mevr. Sanderman-Vrieze
optreden. Beter bekend als „moo van
de Wierdense revue". Ook de dans-
groep "Wikke" zal haar medewerking
verlenen.

Prijswinnaars
fancy fair
De fancy fair die de Vordense boeren-
dansgroep "De.Knupduukskes" heeft
georganiseerd is voor de vereniging
een financieel succes geworden. Bij
het sjoelen werd de heer Steenblik
met 82 punten winnaar. De heer His-
sink, Da Costastraat 92 Zutphen won
twee prijzen bij het raden van enkele
artikelen.

Achtkastelenfietstocht
De fietstochten langs de acht kastelen
zijn nog steeds in trek. Dit keer namen
er 130 personen aan deel.

Achterhoekse
boerenleven
De in het kader van het VW zomer-
programma georganiseerde dia-
avond over het Achterhoekse boeren-
leven trok een redelijke belangstel-
ling. De avond werd gehouden in de
boerderij bij het kasteel en werd zoals
gewoonlijk gepresenteerd door de
heer van Roekei uit Zelhem. Deze leg-
de voornamelijk het accent op het
boerenleven uit vroeger dagen en gaf
hij een duidelijke explicatie bij de ver-
toonde beelden.

Uit het politie-rapport
Container in brand
Bij het schildersbedrijf v.d. Wal stond
afgelopen zondag een afvalcontainer
in brand. De oorzaak is niet bekend.
Een buurman bluste de brand.

Botsing Horsterkamp/Christinalaan
De automobilist H.K uit Vorden wilde
vanaf de Christinalaan de Horster-
kamp oprijden. Aldaar reed C.V.H, uit
Wichmond. Hoe het zij, er ontstond
een botsing met als gevolg nogal ma-
teriele schade aan beide voertuigen.

Luchtbuksen op openbare weg
Twee jongens van 17 jaar werden op
het Industrieterrein gesingnaleerd, al
schietende met luchtbuksen. Ook vo-
geltjes waren het mikpunt. De
Rijkspolitie, die was getipt, deelde hen
mede dat zulks niet was toegestaan.
De jongens zeiden niet te weten dat
zulks niet mocht. Er volgde proces-
verbaal.

Bouwkeet uitgebrand
Op het Hoetinkhof raakte vorige week
een bouwkeet van de Gebrs. Wue-
stenenk uit Hengelo in de brand. De
keet brandde fiks en de brand werd
door de brandweer geblust. Met de
verbrande gereedschappen een ge-
schatte schade van f 5000,-
Ook een gasfles ontplofte nog. Vol-
gens getuigen is de oorzaak: met vuur
spelende kinderen. De politie heeft de
zaak nog in onderzoek. Wel was de
bouwkeet niet afgesloten.

Vakantiegangers
op de boerderij
Zo'n 50 vakantiegangers hebben de-
zer dagen een kijkje genomen bij de
boerderij van de heer Mennink aan de
Galgengoorweg te Vorden. De bezoe-
kers kregen een aardige kijk op het
boerenleven. De varkens werden ge-
voerd, de koeien werden gemolken
etc. De heer Mennink Sr. gaf bij alles
een uitleg.

Aanwinsten
bibliotheek
VOLWASSENEN:
VEURTJES, H.H. Een nieuwe start;
voor jezelf beginnen; een wegwijzer
voor ondernemende mensen; VOET,
E. Nederlandse goud- en zilvermer-
ken; ARCHER, J. De verloren doch-
ter; HERWIG, R. Herwig tuinplante-
nencyclopedie; RUIMTEVAART,
De; NOTKIN, J.J. Mechanica; RED
de dieren; DANELLA, U. Als een
vloedgolf; AITINK, H.E. Veiligheid
thuis en op straat; KALSBEEK, L.
Van christen tot antichrist; uit het le-
ven en denken van Friedrich Nietz-
sche; COOKSON, C. Wolken voor de
zon; WILDERODE, Anton van. Get
groot jaargetijdenboek; HOESEL, E.
van. Leven je ouders nog? ROVER,
P.A. de. Calyijn; KOKAI, M. de man
van goud; HARTLING, P. Hubert of
de terugkeer van Casablanca;
MANN, K. Mefisto; FERGUSON, M.
Maanlicht en middagzon; FALD-
B AKKEN, K. Die zomer dat ik zestien
werd; SCHURINK, J. en S. TEL. Jog-
ging.

JEUGD:
BALLEGEER, J. David; ZIELMAN,
M. en R. KAPENGA. Bewakers in de
natuur; SUTCLIFF, R. de lantaarn-
dragers; GARVY. H. Je fiets repare-
ren; BUTTUM, A. van. Twee win-
naars; DUBELAAR, TH. Het bontje
van Betsie; WILMINK, W. Dicht
langs de huizen; KESER, M. Op blo-
te voeten naar Moskou; WOLDE, G.
Tillie voor het eerst naar school; BÖS-
SE, M. de tuin van je leven.

Klootschieten
Jong Gelre
Voor de klootschietwedstrijd welke de
afdeling Vorden van Jong Gelre op za-
terdag 3 september organiseert heb-
ben zich tot dusver tien teams opgege-
ven. De organisatoren hopen dat zich
nog een aantal teams zullen opgeven.
Dit kan nog de gehele week bij Jan
Hendriksen (tel. 6764) of bij Henk
Tjoonk (tel. 1268). Men kan inschrij-
ven in de volgende klassen: dames-
klasse (vier personen); herenklasse
(vier personen) of gemengde klasse
(vier personen).

Bedrijven, verenigingen, straten, fa-
milie, buurtschappen, vrienden het
geeft niet in welk verband men mee
wil doen. De verzamelplaats voor de
wedstrijd op zaterdag 3 september is
bij café het Zwaantje aan de Hengelo-
seweg.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Maandag 29 augustus
Concert Vordens Mannenkoor en
Achterhoeks Vocaal Kwartet in de
Herv. Kerk te Vorden.

Woensdagmiddag 31 augustus
Acht Kastelen Fietstocht onder lei-
ding. Vertrek Marktplein.

Voetbal
Vorden l heeft in Delden met 3-3 ge-
lijkgespeeld tegen Rood Zwart; Rood
Zwart 2 - Vorden 2 1-4; Reuni 3 - Vor-
den 3 1-1.
Donderdagavond 25 augustus speelt
Vorden l tegen Erix l uit Lievelde.
Zondagmiddag staat de wedstrijd
Vorden l - WW op het programma.

Het eerste elftal van "Vorden" heeft in
een zwakke wedstrijd thuis met 1-3
verloren van H en K uit Hummelo.
Vorden 2 zegevierde met 4-2 over H
en K 2.

Uit het Ratti-kamp
Nog enige weken en de competitie be-
gint ook weer voor de amateurs te
draaien. De amateurs van Ratti zijn in-
middels met het oefenprogramma be-
gonnen.

Afgelopen zaterdag speelde zaterdag
l een oefenwedstrijd tegen Groen Wit
uit Apeldoorn. Keek Ratti met de rust
tegen een 0-1 achterstand aan, in de
tweede helft werden de zaken resolu-
ter aangepakt. Het team was veel ster-
ker geworden. Uiteindelijk werden de
punten gedeeld 2-2.
Zaterdag 3 ontving Groen Wit 3. Met
de rust was het reeds 5-0 voor de
thuisclub. Na de rust liep de stand uit
tot 11-2. Alle doelpunten van Ratti

kwamen van de voeten van Groot
Riessink en Hartelman.
De B-junioren van Ratti namen het op
tegen Barchem. Met de rust keken de
Kranenburgers tegen een 1-4 achter-
stand aan. Na de thee kwa Ratti echter
flink terug. Uiteindelijk werd het nog
gelijk 5-5.
Resumerende nog dat de speelvelden
bij de v.v. Ratti er bijzonder goed bij
liggen. De terreinploeg had geduren-
de de warme zomer onafgebroken de
velden bewaakt en zo nodig vele uren
achtereen de drie velden doen be-
sproeien.

Diploma zwemmen
A.s. zaterdag 27 augustus vindt in het
zwembad "In de dennen" te Vorden
het laatste diploma zwemmen plaats
voor alle zwemdiploma's.
Om te kunnen afzwemmen voor deze
diploma's dienen gegadigden vooraf
eerst te komen proefzwemmen, het-
geen zal plaatsvinden op vrijdag 26 au-
gustus a.s., en men dient zich vooraf te
hebben opgegeven aan de kassa van
het zwembad.
Aanvangstijden, alsmede nadere in-
formatie hieromtrent zijn gepubli-
ceerd aan het zwembad, of informeer
even bij het dienstdoende badperso-
neel.
Voor de goede orde wijzen wij de ove-
rige bezoekers erop, dat op bovenge-
noemde data's, er beperkte zwemge-
legenheid is in het diepe bassin.



De eerste dagen na de vakantie is 't
daar horen goede voornemens bij...

Gelukkig helpt uw
zuivel

Coberco volle yoghurt l 25
l literpak, deze weck •• •

Houdbare vla
vanille, chocolade of aardbeien
1 literpak nu

Goudse kaas
jong heel kilo

Vruchtenkwark
2 bakjes a 200 gram

allerlei

Pickwick
theezakjes
groen per pak

Prince fourree
rol 250 gram Blue Band

margarine
pak 250 gramVan Helle Supra

pak 250 gram

±±±
t l l l i I. I...J...J t....l„..llt.,„;....

margarine
Schaal 24 cm. 0
3 assorti-2-r75~

Ruitjes margarine
pak 250 gramDelmonte

perziken
1/1 blik

jfompleta
grote pot 400 gramBorrelglas set

a 6 stuks 4^5r

Rultjes
halvarlne

kuip 500 gram

Jonker Fris
doperwten
zeer fijn 1/1 blik

NngeErbsen
Fotoalbum
20 pagina's zelfklevend-3r5O- Calve

pindakaas
per pot

Bona margarine
kuip 500 gramCalvé

Dido schrijfblok
kwarto 100 vel 4£8-

Dido enveloppen
pak 50 stuks ±£fir

179
129

Femina inlegkruisjes 98
pak 30 stuks-2-r25~~ ^« •

Nhrea crèmezeep
.pak 5 stuks

325

kruidenier
Brinta
pak 500 gram, deze week

Kattebakvulling
grote baal 5 kilo

l ?9
349

Whiskas
4 soorten, blik 400 gram L8Q
Silan geconcentreerde
wasverzachter
fles 500 m!.-2^9-

Van NeUe theezakjes l 09
van 1.23 voor •• •

Cötes du Rhöne
"Caesar" 1982
fles van-5r25-voor

Heinz tomatenketchup
grote fles 850 gram

1.19
2.19

445

Victoria
water
l literfles

Patates frites
zak l kilo

0.69

1.19

Dixan
zeeppoeder
koffer 2 kilo
deze week

7?5

Stimorol kauwgom
pak 5 stuks ±98-

Arks showwaaiers
pak 240 gram-2-73§~

Botervlindo's
pak 16st.Z2S-

Duyvis zoute pinda's
250 gram

11

169
179
179
198

Nutricia
chocomel
l l t r .

169

bakkerij
Puntjes of bolletjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

Boerenkrentenmik
met spijs
800 gram nu

0?8
Q?8

379
Een sneeuwster voor een dichter...

Er was eens een huisvrouw in Loenen
die kocht appels, peren en meloenen
en de rest ook bij Veenendaal
het scheelde echt een kapitaal
die lage prijzen zijn om te zoenen!

Bea Klomp
Imbosweg 15, Loenen

MARKT
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



...net een beetje Nieuwjaar en
een beetje rustiger aan met geld u
VS-markt u daarbij.

De tent afschuieren en opbergen, de caravan schoonmaken, de vakantiefoto's ophalen,
kortom de vakantie zit erop. Voor weer eenjaar met de dagelijkse aktiviteiten. Net een beetje Nieuwjaar
en daar doet uw VS-markt aan mee met VASTE LAGE PRIJZEN... Kom, overtuig uzelf, uw VS-markt
maakt uw dagelijkse boodschappen goedkoper en... bij uw VS-markt is 't gezelliger.

matefl
soepMacaroni of

» vermicelli
zak 500 gram

Heinz blik soep
groente, kip
of tomaat

Heineken bier
krat 24 pijpjesPicaao

nootmuskaat
50 gram

Magere
chocolademelk
1 llterflesNoor

Conimex ketjap
manis
500 ml.

Calve
borrelnootjes
div. soorten
per zak

Natuurazijn
0.75/fr.

Herschi sinas,
pub of cola
1 liter

kruidenier
Nibbit cocktail
zak van 4r£9~voor

Driehoek vloeibare
zeep
lltr.^45-

Alpenblümchen
per fles
Deze week 3 flessen
voor

Grolsch bier
•krat 20 pullen V. S. prijs

Geldig van 25/8 - 27/8 '83
Sla
2 zware kroppen nu

Export komkommers
2 stuks
Ze zijn er weer!!
Die honingzoete Griek-
se witte druiven per kilo
Nieuwe Oogst!!
Hollandse handperen
(Clapps Favorite) 2 kilo
Maandag 29/8:
Jonge dunne prei
kilo

Q98
148
278

298

0?8
Dinsdag 30/8:
Gekookte zomer-
bietjes 500 gram Q79

298

Calvé slasaus
0.5 Itr

slijterij
Hoppe jonge jenever
l liter ±5^95

Hoppe vieux
l literfles 4^45

j Coebergh bessen-
jenever
11 literfles 43^5—

A95 Karaf 13 sherry
• iB* 2 literfles 13r95-

Delaforce port
fles van

10?5

Woensdag 31/8:
Hollandse handappels
James Grieves
2 kilo

bloemen
Door onze eigen inkoop op de veiling in
Aalsmeer, kunnen wij u een uitgebreid
assortiment bloemen en planten aanbie-
den, tegen zeer scherpe prijzen en na-
tuurlijk eerste kwaliteit produkten.
Dit weekend:
Pracht gemengd
boeket nu
(bestaande uit Sonia Rozen/Liatris/Gips-
kruid) met gratis zakje Substral

Kaapse Viooltjes
per stuk
Deze week uitzoeken
3 voor

3.75
iatris/Gips-

198
495

Geldig van 25/8-27/8'83
Riblappen
hele kilo

Borstlappen
hele kilo

048
Magere runderlappenï 48
hele kilo ^•^B •

Stikadelappen
hele kilo

Gehakt h.o.h.
hele kilo

Tartaar
hele kilo

Bieflappen
hele kilo

Rttnderpotdet
hele kilo

698
1048
12?8
1Q48

Maandag t/m Woensdag 29/8 t/m 31/8

Magere speklappen
hele kilo

Braadworst
hele kilo

Hamburgers
l O stuks ± hele kilo

450
§98
750

vleeswaren
Geldig van 25/8-27/8'83

Paarderookvlees
100 gram

Ringlevetworst
500 gram

Leverkaas
150 gram

Katenspek
100 gram

Sellerv salade
200 gram

Eiérsalade
200 gram

149
179

0?9
159
198

Maandag t/m Woensdag 29/8 t/m 31/8

Gekookte Gelderse
100 gram

Varkenslever
100 gram

Berliner
100 gram

0?9
0?9
0?9

NA R K Tl
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
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DE LOCHEMSE SCHOUWBURG BIEDT:

Een rijke variatie
in het nieuwe schouwburgseizoen

De Lochemse Schouwburg biedt een repertoire aan vol variatie zodat een ieder er iets van zyn of
haar gading in zal kunnen vinden. Evenals vorig jaar zyn er weer 4 series; een keuzeserie, een
cocktailserie, een hlije-tijdserie en een concertserie. Vooral de keuze-serie waarbij men /elf/ijn
voorstellingen kan uitzoeken is vorig jaar een groot succes gebleken. Daarom zal er ook dit jaar
weer de mogelijkheid /ijn om uit een groot aantal evenementen zelf een abonnement samen te
stellen. Nooit meer in de rij staan, een flinke korting en de beste plaatsen, dat /ijn de grote voorde-
len van een abonnement Deze abonnementen /ijn niet persoonlijk zodat U ze ook cadeau kunt
geven of als U zelf een keer verhinderd bent kunt uitlenen.

KEUZE SERIE
Bij deze serie heeft men keuze uit de
volgende toneelvoorstellingen: "De
Bontjas" en "Een Maand Op Het
Land", beide voorstellingen worden
gebracht door Toneelgroep Theater
uit Arnhem. Voorts de beroemde tra-
gedie "Hamlet" van Shakespeare en
"Het Dagboek Van Anne Frank" on-
der regie van Jeroen Krabbé.
Op het gebied van cabaret kan men uit
de volgende voorstellingen kiezen: de
nieuwe show van Robert Long: "Het
bleef nog lang onrustig in de stad", het
succesvolle programma van Fons Jan-
sen "Zullen we handhaven?", een Ca-
baretfestival waaraan vijf jonge veel-
belovende cabaretgroepen deelne-
men, een geheel niewe show van Seth
Gaaikema, Youp van 't Hek en z'n ge-
weldige programma "MAN VER-
MIST' en tot slot Paul van Vliet,
eveneens met een geheel nieuw pro-
gramma.
Naast cabaret en toneel is er in deze
serie nog de groots geënsceneerde
musical "FIEN" te zien met Jasperina
de Jong in de hoofdrol, en een zeer bij-
zondere Balinese dansvoorstelling
GAMBUH BALI, de gloednieuwe
muziekgroep van Peter Weekers (van
Flairck), een mimevoorstelling door
o.a. Rob van Reijn met het wereldbe-
roemde verhaal "Srooge en Marley"
van Charles Dickens, een zeer exclu-
sief optreden van de King's Singers en
tot slot Wierdense Revue met een
nieuw programma.

COCKTAILSERIE
De cocktailserie opent met de toneel-
voorstelling "STILLE NACHT" van
de Oostenrijkse auteur Peter Turrini.
Mary Dresselhuys en Jan Retel spelen
de hoofdrollen. Voorts zitten er in de-
ze serie twee geweldig grote musicals;
op de eerste plaats de musical "FTEN"
met Jasperina de Jong in de hoofdrol

en voorts "De Zoon van Louis Da-
vids" in een sterrenbezetting met o.a.
Lex Goudsmit, Gerrie van der Klei,
Jenny Arean en vele anderen. In deze
musical hoort U vele van de beroem-
de liedjes van Louis Davids. De grote
kleine man van toen komt voor één
avond terug.
Tot slot zoals gebruikelijk in deze serie
een voorstelling van de Hoofdstad
Operette. Dit zeizoen zal dat de be-
roemde operette van Ralph Benatsky
zijn: "lm Weissen Rosse!" en de
Hoofdstad Operette maakt daar een
oogverblindende voorstelling van, de
dat weet U.

BLIJE-TLJDSERIE
Vier avonden top amusement dat is de
garantie van de Blije-tijdserie. De
spits wordt afgebeten door André van
Duin die dit seizoenvoor 't eerst weer
met een groots opgezette revue door
het land gaat toeren. Dan volgt de
nieuwe theatershow "Sprakeloos" van
Mini & Maxi, vervolgens De Wierden-
se Revue met een geheel nieuw pro-
gramma en tot slot een geweldig blij-
spel "Koppen dicht" met o.a. Rijk de
Gooyer, Ronnie Bierman, Pieter Lutz,
Dolf de Vries en vele anderen. "Kop-
pen dicht" is werkelijk een knettergek
blijspel waarin de meest waanzinnige
dingen gebeuren.

CONCERTSERIE
De meest succesvolle serie is on-
getwijfeld de concertserie. Ook dit jaar
is deze serie weer samengesteld uit
grote meesters van hun instrument.
Studio Laren o.l.v. Marijke Ferguson
opent de serie, daarna volgt een con-
cert door Theo Olaf - viool en Daniël
Wayenburg - piano. Vervolgens komt
Theo Bruins naar Lochem die het 19e
pianoconcert van Mozart speelt bij het
Gelders Orkest. Daarna komt de be-
roemde Argentijnse pianiste Karin

Lechner naar Lochem. De piano is de-
ze keer wel populair want in het vol-
gende koffieconcert komen Marjanne
Kweksilber - sopraan en Reinbert de
Leeuw - piano een concert verzorgen.
De Japanse violiste Nobuko Imai
komt het concert voor altviool spelen
van Béla Bartók samen met het Gel-
ders Orkest. En dan, zoals jaarlijks ge-
bruikelijk een ensemble uit België in
samenwerking met het Belgisch Mi-
nisterie van Cultuur. Dit jaar zal dat
het Avena Trio zijn. Dit jonge trio van
Houtblazers (hobo-klarinet en fagot)
heeft reeds in vele delen van de we-
reld belangrijke muziekprijzen ge-
wonnen.
De serie wordt besloten door het Am-
sterdamse Harpkwintet waarin U al-
leen heel bekende namen tegenkomt.
Abbie de Quant - fluit; Else Krieg -
viool; Matthias Maurer - altviool; Jean
Decroos - cello; Edward Witsenburg -
harp.

PODIUMPARADE-SLOTFEEST
Podiumparade op zaterdag l oktober
zal de openingsvoorstelling van het
schouwburg-seizoen zijn maar tevens
het grote slotfeest van de viering "Lo-
chem 750 jaar Stad". Het wordt een
heel bijzonder evenement.
De opzet is als volgt: twee voorstellin-
gen vangen gelijktijdig aan op twee lo-
katies, n.l. in de Grote Kerk en in de
Schouwburg.
In de Grote Kerk wordt het verre ver-
leden teruggeroepen en in de schouw-
burg zal de verre toekomst zichtbaar
worden gejokt. Na de pauze wisselt
het public Mm lokatie en worden bei-
de voorstellingen herhaald.
Tijdens de pauze vinden er pauze-pro-
gramma's plaats in de foyer van de
schouwburg, in de Kunstgalerij en in
de BibliotlJfc. Het wordt een avond
vol onverwronte momenten geheel
verzorgd door en voor Lochem.

Adverteren?
in Contact!
CONTACT/SPORTOVERZICHT

Van het touwtrekfront
Afgelopen zondag heeft de jeugd van
de touwtrekvereniging Vorden op-
nieuw het beker-toernooi gewonnen.
Ditmaal werd het tournooi georgani-
seerd door TTV Oosterwijk te Zel-
hem.
De Nederlandse deelneming aan de
Europese kampioenschappen touw-
trekken in de Ierse stad Dundalk is
succesvol geweest. De Gelderse ploe-
gen die hiervoor voor Nederland wa-
ren afgevaardigd behaalden beide het
brons.
De Bisons uit Beltrum werden in de
720 klasse derde na Engeland en Zwit-
serland.
De ploeg van Heure moest in de 640
klasse slechts Zwitserland en Ierland
voor laten gaan.
Door deze resultaten hebben Eiber-
gen en De Bisons zich verzekerd van
deelname aan de World Games, die in
1985 zullen worden gehouden.

"Graafschaprijders"
kloppen HAMOVE
De crossers van de Vordense motor-
club "De G raafschap rijders" hebben
zaterdagmiddag de crosswedstrijd te-
gen Hamove uit Hengelo met 675

punten tegen 612 punten gewonnen.
De wedstrijd werd gehouden op het
Delden-circuit waar Dick Pardijs na
afloop tevens de individuele resulta-
ten bekend maakte.
Klasse A (startbewüshouders); 1. Wal-
ter Arendsen, Vorden; 2. Rolf Ooste-
rink, Vorden; 3. Jan Koop, Vorden; 4.
Ronald Nijhof, Hengelo; 5. Tonny
Harmsen, Vorden.
Klasse B: l. Marcel Bulten, Vorden; 2.
Hans Bosch, Hengelo; 3. Marinus Vis-
ser, Vorden; 4. Tjeerd Stapelbroek,
Vorden; 5. Henk Hilferink, Hengelo.
Klasse jeugd (50/80 cc): 1. Hans Be-
rendsen, Hengelo; 2. Erik van Ark,
Vorden; 3. Lubert Lenselink, Vorden;
4. Herbert Stokkers, Vorden.
Klasse jeugd bromfietsen: 1. Laurens
Bouwmeister, Vorden; 2. René Brum-
melman, Vorden; 3. Jan Dijk, Vorden;
4. Wim Schoenaker, Vorden.
Door deze overwinning kwam "De
Graafschaprijders" in het bezit van de
fraaie wisselbeker voor het jaar 1983.

Volleybalvereniging
Dash organiseert
mini-instuif
Op zaterdag 3 september wil de vol-
leybalvereniging Dash voor een mini-
instuif nog een aantal jeugdleden -
jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar

werven om haar jeugdteams aan te
vullen.
Die dag worden de aspirantleden in de
gelegenheid gesteld om na afloop van
de wedstrijd tussen de dames van het
eerste team van Dash en Isala uit De-
venter met de Dash dames een par-
tijtje volleybal te spelen om op deze
wijze kennis te maken met de volley-
balsport.
De mini-instuif is 's middags in de
sporthal. Jongens en meisjes die mee
willen volleyballen moetel wel hun
sportschoenen meenemen.
Voor inlichtingen kan je bellen naar
Alie de Vries, tel. 1941 of Willy Kuit
tel. 2917.

Reddingsbrigade
te Vorden?
Gedurende en tijdens de zwem-4-
daagse te Vorden zijn plannen ontwik-
keld en is aktie ondernomen middels
pers en publikaties binnen het zwem-
bad om te komen tot een reddingsbri-
gade afdeling Vorden, een initiatief,
dat uitgang van chef badmeester M.J.
Westerik.
Tijdens deze zwem-4-daagse heeft
men kennis kunnen nemen van het
werk van een reddingsbrigade in ons
zwembad t.w. de Reddingsbrigade uit
Dinxperlo middels een-demonstratie.
Om een dergelijke afdeling in Vorden
te kunnen oprichten zal nog moet blij-
ken, daar de belangstelling hiervoor
tot op heden nog nihiel is, vandaar de
vraag om zich hiervoor te willen opge-

ven indien men hiervoor belangstel-
ling heeft.
In principe kan iedereen zich opge-
ven, zowel jongeren als ouderen, en
wil men hierover meer informatie,
dan kan dit dagelijks geschieden gedu-
rende de openstelling van het zwem-
bad, alwaar men zich tevens kan opge-
ven hiervoor, terwijl uitvoerige infor-
matie hierover is gepubliceerd aan het
zembad, hetgeen kan geschieden tot
uiterlijk 4 september.
Degene die zich voor deze datum heb-
ben opgegeven ontvangen t.z.t. nader
bericht en informatie omtrent de
stand van zaken.

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggescharen, motoren, alleszuigers enz.

UUVVC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

VOOR CASE TRACTOREN

LM.B.
VORDEN
Industrieweg 13,
Vorden.
Tel. 05752-3163

Diverse door inruil verkregen tractoren van 25 t/m 72
PK, met en zonder cabine, enkele tuinbouw tractoren,
o.a. Carraro kniktractor, 40 PK, 1600 draaiuren.
DBR 885 smalspoor tractor 48 PK, als nieuw.
1 x 2 wiel Ferrari tractor 12 PK, met frees.
1 x 2 wiel Simar tractor, 6 PK, met frees.
Gebruikte bosmaaiers en kettingzagen.
Gebruikte hooibouwwerktuigen o.a. C2 330 har-
ken.
NIEUW: Killingstad ploegen, noorse kwaliteit, lage
prijs.
Bugballe kunstmeststrooiers, zeer goed strooi
beeld. Ook voor overbemesting.

Dealer van Baars systeem regen installaties, vraagprijs
bij vervanging of defect van uw oude systeem.

Holtslag
Ruurlo
heeft weer eens wat:

1e soort

BETONKLINKERS
voor erfverharding en/ of sleuf silo
Nuvoormaarf195,-excl.BTWper1000st.bijvollewa-
genladingen.

Deze aanbieding kan ook op afroep be-
steld worden.
Tel. 05735-2000.

Lochemse schouwburg
Oosterwal 22 - tel. 05730-1081

"Met de Lochemse schouwburg
bent u goed uit!"

Deze week worden onze seizoenpro-
gramma's huis-aan-huis verspreid in
Lochem en omgeving.

Indien u onze brochure niet mocht ont-
vangen, belt of schrijft U ons dan even.
Wij sturen U gaarne ons programma-
blad gratis toe.

"Theatermarkt"
Op zaterdag 27 augustus is er in de
foyer van de schouwburg een THEA-
TERMARKT. Van 13 tot 17 uur kunt U
alle informatie verkrijgen over het ko-
mende theaterseizoen. Tevens kunt U
in overleg Uw keuze maken en even-
tueel Uw abonnement bestellen.

Informatie over:

Abonnementen
Inhoud voorstellingen
Reserveringen voor groepen
Keuze maken en bestellen
Gang van zaken bij de schouwburg!

Aardgas Aardgas Aardgas
Aanleg - ombouw
haarden - c.v. ketels e.d.
Alles tegen betaalbare prijzen

Vraag inlichtingen:

G. Weulen
Kranenbarg
Zelhem.
08342-1364.

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar deerken-
de vakman.
Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping
^̂ ^̂  Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
flHfe en watertechnisch installateur

D

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

aguAsport
regenpakken

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden. Telefoon 05752-2637

• • ' i r v . u i V . . i k , ' , - 1
en Waterstaat Hel meest verkochte
regenpak van Ne<l>-n,ui

Martens
,'HTPHf NSEWEG - VORDEN


