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MOTIE CDA:

'Haast maken met fietspad
Ruurloseweg'

Zowel de PvdA als de WD schaarden zich achter de motie van het CDA, waarin wordt uitgesproken dat de
aanleg van een vryliggend fietspad dan wel een parallelweg langs de Ruurloseweg zeer urgent is.
De gemeenteraad wijst in de motie dat de vele fietsers op de Ruurloseweg slechts de beschikking hebben
over een smalle strook van ca. één meter. Bovendien geldt op de Ruurloseweg de maximumsnelheid van
80 km/uur.

De direkte aanleiding voor de indie-
ning van de motie vormde het ernsti-
ge ongeval op de Ruurloseweg van af-
gelopen juni toen een fietser dodelijk
verongelukte.
Het college van B&W wordt nu ver-
zocht om de motie onder de aandacht
te brengen van Rijkswaterstaat. Te-

vens stelde mevr. R. Aartsen (CDA)
voor om de motie ook naar de GS van
de provincie Gelderland door te stu-
ren. De provincie die in diverse be-
leidsstukken waaronder het streek-
plan op het grote belang van de weg
Zutphen-Winterswijk wijst, zou wel-
licht wat financiële dan wel bestuurlij-

ke ondersteuning kunnen geven.

Burgemeester M. Vunderink juichde
de motie toe. 'Er bestaat al jarenlang
een plan voor een fietspad bij Rijkswa-
terstaat. Misschien kan met behulp
van deze motie het tempo van uitvoe-
ring worden opgeschroefd'.

Wellicht toch nog kansen
voor Kringloopwinkel
De Gelderse Stuurgroep Werkloosheid stelt de gemeente Vorden voor om te onderzoeken
of het toch nog mogelijk zal zijn om in Vorden een kringloopwinkel op te starten. De kring-
loopwinkel zou in het kader van het fonds voor werkloosheidsbestrijding worden opgezet.
In mei heeft het college van B&W echter de ruimte die voor de kringloopwinkel gereser-
veerd was, gesloten. Ook verkocht de gemeente enige goederen die al ten behoeve van de
winkel verzameld waren.

De Vordense FNV verzet zich tegen
deze suiting. Zij neemt het college
kwalijk dat de sluiting zonder overleg
met de betrokkenen heeft plaatsge-
vonden.
Tijdens de vergadering van de raads-
commissies Welzijn betichtte de voor-
zitter van de FNV-Vorden, de heer A.
Turfboer, de gemeente van laksheid.
Vorigjaar mei zou de kringloopwinkel
reeds geopend worden.
Een jaar later was dat nog niet het ge-
val. Wel was inmiddels een plek aan de
Insulindelaan voor de winkel gevon-
den. Vrijwilligers hebben het pand op-
geknapt en nebben alvast spulletjes
verzameld. Van een opening is het
niet gekomen. •

Ook is er geen stichting door de ge-
meente opgericht die de winkel zou
gaan beheren. Volgens de FNV heeft
de gemeente te weinig aandacht aan
de winkel geschonken. Zo had wet-
houder J.F. Geerken in januari toege-
zegd eens een kijkje te nemen in
Gorssel, waar een succesvolle kring-
loopwinkel draait.

Deze belofte is hij volgens de heer A.
Docter van het FNV niet nagekomen.
De FNV wijt het aan de geringe voort-
gang van gemeentelijke zijde dat het
animo van de betrokken mensen niet
is toegenomen. De gemeente zag in
deze afnemende belangstelling een
reden om de zaak te sluiten.

In een brief aan het college van B&W
en de gemeenteraad stelt de Gelderse
StuurgroepWerkloosheid nu voor om
deze sluiti^»p te schorten en geen
goederen meer te verkopen. De
Stuurgroep biedt aan om te onderzoe-
ken of het initiatief toch nog levens-
vatbaar zou zijn.
De Gelderse Stuurgroep heeft verno-
men dat er nog steeds belangstelling
van uitkeringsgerechtigden voor de
kringloopwinkel zou bestaan. Mocht
uit het onderzoek blijken dat de kring-
loopwinkel inderdaad levensvatbaar
zou zijn dan is de Stuurgroep bereid
het initiatief verder te ondersteunen.
Over deze voorstellen heeft het colle-
ge van B&W nog geen standpunt kun-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdagvan 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester M r. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Tijdelijke afsluiting overweg
In verband met onderhoudswerk-
zaamheden zal de spoorwegovergang
Oude Zutphenseweg afgesloten zijn
voor alle verkeer behalve voetgangers
op woensdag 3 september aanstaande
van 08.00 tot 16.00 uur.

2. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Koningin Wilhelminafonds
vergunning verleend VOOT het houden
van een collecte gedurende de perio-
de van 25 augustus tot en met 7 sep-
tember aanstaande.

3. Militaire oefeningen
Van- l tot en met 4 september aan-
staande zullen er onder meer in Vor-
den militaire oefeningen worden ge-
houden. Particulieren hebben toe-
stemming verleend voor het betreden
van hun terreinen. Er zal geen gebruik
worden gemaakt van losse munitie.

4. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogerykheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Een overzicht
van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen

van bezwaar is aan een aantal regels
gebonden. Voor nadere toelichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
I ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift in principe
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden inge-
diend, de onderstaande bouwvergun-
ningen zijn op 19 augustus 1986 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de Touwtrekvereniging Vor-

den, p/a Ballochilaan 8 te Lochem,
voor het vergroten van een trai-
ningsruimte aan de Ruurloseweg
110.

2. Aan de heer W.J. Kornegoor, Hoe-
kendaalseweg 4, voor het gedeelte-
lijk vergroten van een varkens-
schuur.

3. Aan de heer G. Vlogman, Brinker-
hof 14, voor het plaatsen van een
blokhut.

4. Aan de heer M. Kornegoor, Gal-
gengoorweg 17, voor het bouwen
van een mestsilo.

5. Aan de heer A.G. Berendsen, Ou-
de Wed 12 te Zutphen, voor het
bouwen van een woning aan de
Strodijk 9.

6. Aan de heer J.W. Wentink, Hoe-
tinkhof 273, voor het bouwen van
een opslagplaats voor open haard-
hout.

7. Aan de heer J.W. Loman, Galgen-

goorweg 5, voor het bouwen van
een mestsilo.

8. Aan de heer J.W. Fokkink, het Els-
hof 12, voor het gedeeltelijk veran-
deren en vergroten van een garage/
berging.

8. Aan de heer W.N. Homma, Brin-
kerhof 8, voor het bouwen van een
tuinhuisje.

5. Inspraak Milieuhygiënisch
beleidsplan provincie Gelderland

Vanaf heden tot en met 7 oktoberaan-
staande ligt, gedurende de openings-
tijden van het gemeentehuis, ter se-
cretarie, afd. Algemene Zaken, het
voorontwerp milieuhygiënisch be-
leidsplan (MHBP) ter visie. Tot die da-
tum kan een schriftelijke reactie ge-
zonden worden aan Gedeputeerde
Staten van Gelderland, Dienst voor-
lichting en inspraak. Postbus 9090,
6800 GX Arnhem.

Het MHBP bevat de voorlopige voor-
nemens van Gedeputeerde Staten
voor de thema's verzuring, vervuiling
en aantasting van bodem- en grond-
water, vermesting, milieugevaarlijke
stoffen en uitvoering en handhaving
van het milieuhygiënisch beleid.
Het plan bevat ook een voorontwerp
Grondwaterbeschermingsplan, waar-
in de hoofdlijnen staan van het voor-
genomen beleid ter bescherming van
waterwingebieden in Gelderland.

nen innemen omdat de brief vorige
week woensdag pas ontvangen is.
De heer O. Wempe (PvdA) kon zich
nu al vinden in de voorstellen van de
Stuurgroep. De heer W.A.J. Lichten-
berg (CDA) wilde eerst nog het advies
van het college en het fractieberaad
afwachten alvorens een mening te ge-
ven.
Ook de heer E. Brandenbarg (WD)
nam nog geen standpunt in. Wel was
hij van mening dat de gemeente in ie-
der geval de verdere verkoop van de
goederen kan staken. De andere com-
missieleden waaronder de wethouder
M.A.V. Slingenberg stemden hier
mee in.

Vermaak voor
Vordense kinderen
Zo'n vijftig kinderen, waarvan velen
vergezeld werden van hun ouders,
hebben zaterdagmiddag kunnen ge-
nieten van een stuk openlucht-theater
op het marktplein in Vorden. De orga-
nisatoren van de HAM-party hadden
twee acts uitgenodigd die de kinderen
wisten te vermaken.
Nadat zij met de organisatoren op
paard en wagen het dorp waren bin-
nengereden traden de acteurs voor
groot en klein op.
Met grappen en grollen wisten de Pop-
pendokter uit Lichtenvoorde en het
Poppentejater uit Leiden de verza-
melde schare aan het lachen te krij-
gen.
Zo konden de toeschouwers de bele-
venissen volgen van Jan Klaassen die
in de 'grote-mensen-wereUj^vas te-
rechtgekomen. 1P

Ham-party
Het kindertheater was een initiatief
van Hans Wagenvoort ^^André
Schroër, met medewerking^an de
Gemeente Vorden, die jaarlijks de zo-
genaamde Ham-party organiseren.
Zesjaargeleden begonnen zij met een
klein feestje voor zo'n zeventig perso-
nen. Nu is dat uitgegroeid tot een wa-
re happening. Zaterdagavond vond de
zesde Ham-party plaats, met onge-
veer vijfhonderd gasten.
Muziekbands zoals de Ides of May en
de Ham-partyband, barcecue en een
schimmenspel waren ingrediënten
die ook dit jaar van het feest een suc-
ces maakten.
De organisatoren zijn in het bijzonder
dank verschuldigd aan Bennie Ron-
deel voor zijn belangeloze hulp en in-
zet.

Wadlopen
Op zondag 14 september gaat Jong
Gelre gezamenlijk met alle afdelingen
uit de regio wadlopen.
Na het wadlopen is er gelegenheid om
de zeehondencrêche in Pieterburen te
bezoeken.

De Timpe voor vier
jaren verhuurd
De Vordense gemeenteraad heeft
besloten om de voormalige kleuter-
school De Timpe voor minimaal vier
jaren te verhuren aan de Christelijke
Landbouwschool. Het college van
B&W schat dat na die vier jaren er een
positief saldo van f28.000,- voor de ge-
meente resteert.

Kinderdansgroep
Achtkastelen
Dansertjes
Donderdag 4 september start de kin-
derdansgroep de Achtkastelendan-
sertjes weer. Volksdansen is voor el-
ke leeftijd. Vanaf 4jaar worden de kin-
deren al spelenderwijze het volksdan-
sen bijgebracht. Kom eens met uw
zoon of dochter kijken tijdens de repe-
tities in het Dorpscentrum. Inl. bij tel.
2464 of 2771.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Jeugdclubs
Herv. en Geref. Kerk
In de week van 1-7 september starten
de jeugdclubs van de Hervormde en
Gereformeerde Kerk weer. Dit gaat
zoals gewoonlijk met een wat feeste-
lijk karakter. Woensdag 3 september is
er voor groep 3 en 4 (basisschool) een
poppenkast georganiseerd. Vrijdaga-
vond is er voor de jongens en meisjes
van het voortgezet onderwijs een fo-
topuzzeltocht met barbecue. Zater-
dagmiddag is er voor groep 5,6,7 en 8
(basisschool) een spelmiddag. Voor
verdere informatie kan men op school
terecht (affiches of stencils). De start-
week wordt zondag 7 september af-
gesloten met een startdienst. De
jeugdclubs hopen op de komst bij één
van deze aktiviteiten.

Dienst zondag 31 augustus
Deze zondag staat op het rooster Lu-
cas 14:7-24. In dit schriftgedeelte komt
3 keer hetzelfde aan de orde, 3 keer
gaat het over het houden van een
maaltijd. En bij die maaltijd gaat het
anders toe dan volgens onze regels en
gewoonten gebruikelijk is. Daarbij is
het goed om te weten, dat de maaltijd
op vele plaatsen in de Bijbel een beeld
is van het komende Rijk van God. Ver-
bazend genoeg blijken velen daar
geen tijd voor te hebben. Zij zullen
dan ook niet proeven van deze maal-
tijd.

We zingen o.a. een psalm, die een heel
andere houding laat zien:

wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend u ontmoet
die leven zijt en leven doet. (Ps. 84).

Geboren: Geen

Ondertrouwd: Geen

Gehuwd: D.H. ter Welle en A.B.
Heijenk; C.H. Klein Kranenbarg en
M.A.A.H. Hendriks; A.H. Bargeman
en J. Nijhof; A.C.L. Noordegraaf en
W.J. Busschers; G.W.H. Waarle en
H.B. Eggink; M. Gotjé en B. Kamper-
man.

Overleden: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 31 augustus 10.00 uur ds. H. Wes-
terink.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 31 augustus 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
30 en 31 augustus dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 30 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
30 en 31 augustus N.J. Edens, Vorden. Tel.
05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon mevr.
Graag bellen voor half 9.

tel. t to

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo 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. Lenselink.
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.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



Witbroodeters
enbruinbroodeters

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

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

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

Proef 't en ontdek 't

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

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

Wij installeren in de regio verwarming-sanitair-
elektro. Landelijk worden tankinstallaties gemon-

teerd.

Wegens een toename van het aantal opdrachten
hebben we vakatures voor:

A. eerste monteurs
B. leerling monteurs
In aanmerking komen LTS'ers metaal en installa-
tietechniek. Zij krijgen een 3-jarige dagopleiding
(1 dag per week) voor c.v.-monteur.
Leeftijd 17/18 jaar.

Schriftelijke sollicitaties naar onderstaand adres.

Brief: Antwoordnr. 16
7240VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

Te koop: plm. 9000 m2 gebakken

Zeer geschikt voor kuilvoederplaatsen.
Beter bestand tegen inwerking van zuren.

TE BEVRAGEN BIJ:

DOSTAL
Aannemersbedrijf
Onsteinseweg 20 - Vorden
Telefoon 6691.

Weekaanbieding

Vlotte college
in blauw leer. Maten 36 t/m 41

NORMAAL 49,95

NU 29,-

WULLINK - VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - TEL. 1342.

Jansen & gal

Warnsvelds Installatie Bureau
..H04M.lt A'l l»

„Erkend installateur"
Kremerskamp 2 - 7231 GT Warnsveld - tel. 05750-24688

Tijdens de feestweek speciale
'Gondelvaart-aanbiedingen'

ITT KTV 70 cm DIGIVISIOIM

Stereo-teletekst - witte uitvoering T

Vrijblijvende demonstra^Bin de winkel. Eigen TV-
monteur, specialist in beeld en geluid. Wij repareren al
uw TV- en Geluidsapparatuur - 24 uur service.

Geen voorrijkosten, gratis servicetoestel. Ook repara-
ties en plaatsen van antennes.

ZANKER Intimat de Luxe
f19Qf1RVS bovenblad, speciale gondelprijs l l 4L«JUf~

Gedurende de feestweek 1 0% korting op al
uw gastoestellen, gaskachels en c.v.-ketels.
Informeer vrijblijvend naar ons voordelig jaarcon-
tract voor het onderhoud van al uw gastoestellen.

10 normale gloeilampen
naar keuze (tot max. 100 watt) T l 5

Voor de maand september voordelige
offertes voor al uw dakwerk.

Vraag informatie.
„Alles voor uw gemak onder één dak

bij Uw vakman-installateur"

DE VALEWE IDE
2 bos chrysanten
1 cyclame
2 voor_ 9,75
Grote keuze in exclusieve vaste planten, voor uw tuin.
Tussen 8.00 en 10.00 uur voor elke koper een

bos chrysanten . 1 ,50

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

R
odenburg's
undvlees
azend lekker
eële prijzen

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

Biefstllk ongewoon lekker 250 gr 6,25

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

Priklapjes
Slavinken

ELKE WEEK VOORDEEL

14,95
1,00̂

VRIJDAG

UIT EIGEN
WORSTMAKERU

Gekookte worst
Aan het stuk.
250 gram 1,95'

Gebraden
gehakt
150 gram 1,15

MARKT
AANBIEDING

Bami of Nasi

Maandag - dinsdag

Fijne verse worst 1 k,io 6,95

Grove verse worst 1 uio 9,90

Runder verse worst 1 k,io 11,50
Speklappen

1 kilo

7,25

WOENSDAG

GEHAKTDAG

1 kilo

5,95

H.o.h. gehakt
1 kilo 6,95

Rundergehakt
1 kiio 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,95

SPECIALITEIT EXTRA AANBIEDING MA. Dl, WO.

Pampa schijven
5 halen 4 betalen

Room schnitzels
5 halen 4 betalen

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Wij presenteren onze nieuwe NAJAARSKOLLEKTIES
samengesteld uit kollekties van diverse binnen-en buitenlandse Mode Huizen.

Winterjaponnen en pakjes
89,00 - 498,00

Rokken vanaf 69,00

Modieuze dameskleding
Modern mannenmode
Speciale kinderafdeling

Mantels vanaf 189,00
Pullovers en vesten

van Gispa

RUURLO
VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 9 UUR. OOK OPEN VAN 6-7 UUR.

Nuts Blokfluit en Melodicaclub
Opgave nieuwe

LEERLINGEN
voor 6 september a.s. bij:
P. de Vries, Hoetinkhof 51, tel. 1941
M.J. Bruggeman, Het Hoge 31, tel. 3216
P. Kater-v.d. Hoef, Molenweg 13, tel. 1668

Aanvang der lessen 6 september a.s., deze worden ge-
geven in het Dorpscentrum door Hans Weenk en Gea
van Zuilekom.
De nieuwe leerlingen worden verwacht om 9.45 uur.

Op 6 september werkt de club mee aan Muziekdag
Vorden. Ze speelt dan van 16.00-16.30 uur in de Her-
berg. Een mooie gelegenheid om eens te komen luiste-
ren en/of kennis te maken.

HET BESTUUR

Voor naailes
R. ABBINK-ZEMMELINK
Heideweversweg 6, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1410

Middag- en avondlessen
Lid Modevakschoolvereniging 'Danckaerts'.

•^hP•^\>

Nieuw!
Tegen inlevering van deze bon

f 1,00
reductie op Mik 't Winkeltje
Gevuld met noten, rozijnen, vruchten, gele l
room en spijs.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877



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

Ineke

Wim, Liesbeth en Marian
Berenpas

22 augustus 1 986
Ruurloseweg 71
7251LBVorden

Allen die ons 25-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt, door fe-
licitaties in welke vorm dan
ook, willen wij heel hartelijk
bedanken.

G.J. Roseboom
J. Roseboom-

Renting

Storm v. 'sGravesandestraat 5
7251 XE Vorden

Voor alle felicitaties, bloemen
en cadeau's, die wij ontvingen
met ons 50-jarig huwelijk, wil-
len wij iedereen hartelijk dank
zeggen. Het is voor ons en onze
kinderen en kleinkinderen een
prachtige dag geweest.

G. Remmers
G. Remmers-

Hu iskes
Vorden, augustus 1986

Nu iedereen genoten heeft van
een vakantie wil de wielerver.
R.T.V. Vierakker-Wichmond
een ieder die heeft meegehol-
pen tot welslagen van de Bra-
derie Ronde van Vorden op
woensdag 16 juli, hartelijk dank
zeggen.

R.T.V.
Vierakker-Wichmond

Te koop: 1,15 ha kuilgras.
Briefjes inleveren voor zater-
dagmiddag 12.00 uur bij
G J. Beek, Het Hoge 61, Vor-
den. Gunning voorbehouden.

Te koop: 1 Bergmeubel 2.40
L; stoelen, oliekachel, keu-
kenbloc, verwarmingsradia-
toren, olietank 6001. en goe-
de ramlammeren.
B. Bargeman,
Wilmerinkweg 1, Vorden.
Tel. 1558.

Plm. 90 are mais te koop bij
H. Schouten, Beekstraat 12,
Hengelo (Gld.).
Briefjes inleveren t/m 13 sep-
tember.

De Cursus Tekenen en Schil-
deren georganiseerd door de
Vrouwenraad Vorden start op
donderdagavond 18 sept. in het
D.C. Tijd: 19.30-21.30 uur.
Kosten f 35,- voor 10 lessen.
Inl. en opg. (ook voor oud-cur-
sisten) bij T. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, tel. 2024.

Wegens overcompl. te koop
boerenklaptafel, 4 bijpassen-
de stoelen en oude olielamp.
Tel. 05752-6807.

Overalls kleur blauw, maat 38,
40, 44, 46, 60 Prijs f 35,-.
Western Jeans van f 69,-
voor f 39,-.
Cracker van f 89,- voor f 49,-
Dames bandplooi ribcord
kleur grijs. Kost overal f 79,95
bij ons f 49,-.

's Middags vanaf 1 uur.
Hackfortselaan 2, Vorden.
Tel. 05752-1717.

RECLAME

/l C. f\
van f 5,- voor ^¥/O\/

ECHTE BAKKER

ASSELT
phenseweg Vorden Tel 1384

l.v.m. landelijke open dag is de
bibliotheek op zaterdag 13
september

GEOPEND
van 10-13 uur.
Ook verkoop afgeschreven
boeken.

LEGO
BAZAR SUETERS

1946 Biljartvereniging
1986 K.OT.Vorden

Op zaterdag 6 september a.s. hoopt de bil-
jartvereniging K.O.T. Vorden haar 40-jarig
jubileum te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00-
22.00 uur in Bodega,, 'tPantoffeltje ", Dorps-
straat 34, Vorden.

NETBESTUUR

Zomer -

MAANDAG 25 T/M VRIJDAG 29 AUGUSTUS
Zwembad 'In de Dennen'. Zwemvierdaagse. In deze week
wordt speciaal een zwemvierdaagse-abonnement uitge-
geven in combinatie met een deelnemerskaart. Tegen een
zeer gereduceerd tarief.

ZATERDAG 6 SEPTEMBER
Vordense Muziekdag. M.m.v. alle zang- en muziek-
verenigingen.

Tafeltennisvereniging Treffer '80
Heb jij deze zomer in je vakantie ook geta-
feltennist of heb je een tafel thuis.
Bij ons is er gelegenheid om onder bekwa-
me leiding de tafeltennissportte beoefenen.

Wij trainen op de donderdagavond in zaal II van de
sporthal, de jeugd van 19.00-20.00 uuren de volwasse-
nen van 20.00-21.30 uur.

Schroom nieten kom gerust een avond proefspelen
of geef je op bij G. Wentink, tel. 1784 of W. Jansen,
tel. 2653.

Opgave voor Maistaxatie

Voor henge/o:
H. Gosselink, tel 05753-1928

Voor Warnsveld:
H. Pardijs, tel. 05754- 303

Voor Vorden:
A. Morde, tel. 05752-6653
S.V.P. BELLEN TUSSEN 19.30-20.00 uur.

Gaarne opgave vóór
6 september a.s.

Speciale aanbieding

Sweatshirt
maten 104 t/m 176.
Modieuze kleuren
van 45,00 nu 25,00

Modecentrum

Ruurlo

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 28, 29 en 30 aug.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

kroppen sla
2 zware voor

1,25
MAANDAG
1 september
500 gram
panklare

Hutspot
0,95

DINSDAG
2 september

500 gram
panklare

Prei
0,95

WOENSDAG
3 september

500 gram
panklare

Rode kool
0,75

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

In de advertentie van 'Aantrekkelijke agrari-
sche vliegreis naar Mallorca' is per abuis een
verkeerd telefoonnummer vermeld.

Dit moet zijn:

Frans Moors Reizen -Zeddam

Tel. 08345-1751.

DANSSCHOOL
E r vormen zich mooie dans-
klubs voor gehuwden en
verloofden. Ook kunt U een
danstest voor Brons - Zilver

- Goud doen. In Balroom - Latin - oude dansen kan ook.

U kunt nog inschrijven op
6 september in Het Dorpscentrum, Vorden.
10 september in Café-Rest. 't Medler, Vorden.
Voor beide op de uren van half zeven tot acht uur.

Lessen op dinsdag, woensdag en zaterdag. Verder bij
Mevr. Wijs, Mispelkampdijk 40, Vorden. Tel. 2628 en
bij Dhr. J. Weg, DeHaar 24, Vorden.Tel. 2018. Voor pa-
ren en klubs bij

Dansschool Houtman
Tel. 05440-64672, Groenlo.

In september start opnieuw de

gymnastiek voor
moeder met peuter
Nieuwe leden kunnen zich op-
geven bij:
Mevr. J.Th. Wullink, Almense-
wegl.tel. 2281.

De Quilt- en Patchworkles-
sen gaan weer van start!
Cursussen voor beginners en
gevorderden (ook voor man-
nen). Inl. let Smits, 'DeQuilte-
rij', Oude Borculoseweg 1,
Warnsveld.Tel. 05751-909.

Te koop: trailer voor lichte
zeilboot evt. ombouw tot surf-
trailer. Prijs f 150,-.
Tel. 05750-19319 tussen
18-20 uur.

Te huur gevraagd: ruimte
voor 2 of 3 auto' s, voor renova-
tie. Tel. 's avonds na 18.00 uur
1335.

Zet kwaliteit op tafel:
Poulika kip van uw slager!

Dit weekend extra voordelig:

Poulika kippebouten
Per kilo

5,95
Voor de Boterham
Uit eigen worstmakerij

BOERENMETWORST . __
150 gram 1,30

ONTBUTSPEK , __
150 gram 1,30

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink

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

Woensdagsmiddag geopend.

GEVESTIGD TE HENGELO
ADMINISTRATIEKANTOOR

H. VAN DEN BRINK
Wij zijn een klein kantoor gespecialiseerd in het

verlenen van financieel-administratieve diensten.
Voor uw gehele of gedeeltelijke administratie

kunt u bij ons terecht. Dit werk doen wij graag
en goed. Ons werk houdt niet op bij een goede

boekhouding alléén. Wij zijn graag de rechter-
hand van de ondernemer waar het zaken betreft

als: de fiskus, de bank, subsidies, etc. U hoeft
slechts te bellen voor een oriënterend gesprek.

H, VAN DEN BRINK

Singel 21, 7255 WK Hengelo (Gld.), tel.: 05753-2500

WPjAÏEfNl

M[CICJÓJ_ÜJN Lid Van Spaendonck
Accounting Groep een
samenwerkings
verband van en voor

administratiekantoren.

BANDEN-
CENTRUM

BENNIE
WENTING

Molenenk 2 - Hengelo (Gld)
Tel. 05753-3300

b.g.g.1256

Hyundai dealer
Staalgordel radiaalbanden

l nel. BTW en montage

135-12-62,00
155-12-72,65
135-13-65,00
145-13-73,65
155-13-82,50
165-13-86,50
175-13-94,00

185-70-13-94,00
175-14-96,50

Bij aankoop van 4 banden,
ballanceren + uitlijnen

50,00

met
Televisie

reparaties
- direc»

lili; naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen.Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

mode
presenteert:

TREND
SHOW

Een wervelende muzikale
Mode Show

van
Jeans en Young Fashion,

de mode van NU.
Wanneer: vrijdag 5 september 19.30 uur

/aterdug 6 september 13.30 en 15.00 uur

daar waar je het direkt kunt kopen,
dus in onze zaak

Toegang: uiteraard gratis

MOUSTACrfê
Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249



UfTLAAT-
CENTRUM

BENNIE
WENTING

Molenenk 2 - Hengelo (Gld)
Tel. 05753-3300

b.g.g.1256

Hyundai dealer

Compleet uitlaatsysteem
voor:

BMW 320
78-82 complete uitlaat

320,00
DATSUN CHERRY
79-7/80 complete uitlaat

125,00
FORDTAUNUS

7/70-4/80 1.2N complete
uitlaat

120,00
OPEL KADETT D

8/79-7/83 complete uitlaat

150,00
OPEL ASCONA
77-82 complete uitlaat

150,00
Prijzen incl. BTW

Bel tijdig voor huur
doe het zelf brug.

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Noteert U even:
Zondag 28 september

uniek grote bruidsshow.

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

Da's pas lekker

Brood
zo uit de oven in de winkel.

ECHTE BAKKER

ASSELT
2 Zutphenseweg Vorden Tel 1384

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

Wij hebben iedere dag lekke-
re gezonde verse boeren
karnemelk voor u. Helpt
goed voor de dorst en is niet
duur.
Boter- en kaasboerderij
IBINK, Armanssteeg 1, Ruurlo
Tel. 05735-1796.
Aan de weg Ruurlo-Lichten-
voorde.

op alle
in voorraad

zijnde

HANDG RASMAAIERS
CIRKELMAAIERS

MOTORMAAIERS

20% korting

uitgezonderd
aktie's
aanbidingen

DE BEER B.V.

nu zwanger?
Nou dan bof je, want sinds kort is de grootste babyspeciaalzaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoefje niet verder te zoeken.

SCHUPSTOEL 5, ZUTPHEN TELEFOON 05750 - 14394

NU OPGEVEN VOOR

ORGEL en KEYBOARD LESSEN
Op 1 september starten wij weer met het nieuwe seizoen. Ook dit
jaar staan wij met onze Rijdende Orgelschool in Vorden, Ruurlo,
Hengelo.

Tevens uw adres voor al uw studie materiaal zoals:

piano's, keyboards, orgels, akkordeons, blokfluiten,
gitaren en bladmuziek.

VOOR VERDERE INLICHTINGEN EN DESKUNDIG ADVIES:

MUZIEKHUIS HENNY EN GERJO VRIESE
IJSSELKADE 7 - DOETINCHEM - TEL 08340-44647/rWGELOSEWEG 12 - ZELHEM - TEL. 08342-2836

BINNEN EEN KWARTIER IN ZUTPHENS ZWEMPLEZIERÜ!

Openstelling overdekte bad van 1 september 1986 t/m eind juni 1987

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

7.00- 8.15 uur Recreatie
8.1 5 - 18.1 5 uur Recreatie + Zwemles
8.00 - 9.00 uur Recreatie + Zwemles
9.00 - 1 0.00 uur Recreatie + Zwemles

1 0.00 - 11.00 uur Recreatie voor 55+ en peuterzwemmen
11.00 - 18.00 uur Recreatie + Zwemles
19.00 - 21.00 uur Recreatie + Zwemles

8.00 - 1 2.30 uur Recreatie + Zwemles
1 3.30 - 1 6.1 5 uur Recreatie

LOC HE M

STEENDeREN
0HENOEL

1 9.00 - 20.45 uur Zwemmen,uitsluitend vanaf 1 7 jaar (géén glijbaan, duikplank en recreatiemateriaal)
20.45 - 21.30 uur Trimzwemmen voor volwassenen (vanaf 1 7 jaar)

Donderdag: 7.00 - 8.1 5 uur Recreatie
8.1 5 - 10.00 uur Recreatie + Zwemles

10.00 - 11.00 uur Recreatie voor 55+
11.00 - 1 8.1 5 uur Recreatie + Zwemles

Vrijdag: 7.00- 8.30 uur Recreatie
8.30 - 9.30 uur Recreatie + Zwemles
9.30 - 10.20 uur 55+, trimmen voor huisvrouwen en peuterzwemmen

10.20 - 1 8.00 uur Recreatie + Zwemles
19.00 - 21.00 uur Recreatie + Zwemles

Zaterdag: 1 1.00 - 1 2.30 uur Trimzwemmen voor volwassenen (vanaf 1 7 jaar)
12.30 - 16.00 uur Recreatie

Zondag: 10.30 - 1 2.30 uur Recreatie
14.00 - 1 6.00 uur Recreatie

Op de tijden waar naast recreatie, zwemles staat vermeld, is het instructiebad bezet,
dat wil zeggen, dat dan alleen het diepe en het peuterbassin toegankelijk zijn.

Op maandag, donderdag en
vrijdagochtend kan van
07.00 tot 08.00 uur voor
slechts één gulden worden
gezwommen!

Deze regeling geldt van
september tot opening bui-
tenbad 1987.

ATTENTIE IN SEPTEMBER!
ZATERDAGMIDDAG FILMMIDDAG!!

ledere zaterdagmiddag
van 13.30-16.00 uur wor-
den in het instructiebad
leuke kinderfilms ver-
toond. Het filmkijken kost
niets! Het kaartje voor uw
kind slechtsf 1,85 vooreen
hele middag. In combina-

tie met onze verjaardagsaanbieding een
prima gelegenheid om eens langste ko-
men!

Het Graaf Ottobad bevat onder meer:
• superlange waterglijbaan • waterloopbrug • TV-bewaking in de
garderobe • waterval • gratis haardrogers in dames- en herenkleed-
kamers* zonnebanken (wel eventjes reserveren)* solarium (geen re-
servering nodig) • alle bassins minstens 27 graden • prima bar/res-
taurant met uitzicht op de basins •' onderwaterverlichting • toegan-
kelijkheidssymbool voor mindervaliden • muziek op de achtergrond
• mini-kluisjes voor waardevolle voorwerpen • midget-golfbaan.

NIEUW - NIEUW!!! „LOOPBRUG" 15 meter lange waterloop-
brug. Loop eens over het water naar de overkant van het bassin

Onze entreeprijzen behoren tot de laagste van de regio én we
sturen u of uw kinderen niet met een uurtje weer naar buiten!
De 1 0-badenkaart is niet strikt persoonlijk en dus bij uitstek
geschikt voor groepen, verjaardagen of partijtjes.

kinderen t/m 2 jaar: gratis
kinderen 3 t/m 16 iaar: f 1,85 of f 15,50 (1 O-baden)
vanaf 17 t/m 64 jaar: f 2,70 of 22,70 (10-baden)
vanaf 65 jaar of 'PAS 65': f 1,85 of f 1 5,50 (10-baden)

Het jarige kind dat met minimaal 6 vriendjes of vriendinnetjes
bij ons de verjaardag komt vieren, mag GRATIS naar binnen, en
wanneer de groep na af loop toe is aan een bordje f riet met limo-
nade in het restaurant, krijgt het 'feestvarkentje' dit ook nog
eens helemaal gratis!

GRAAG TOT ZIENS IN HET GRAAF OTTOBAD!

-^^^^ ^^^^^

Graaf Ottobad Zutphen
VOOR ALLE INFORMATIE
TELEFOON 05750-25377

BABY
CENTER
ZUTPHEN

MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND bebine

LOCHEMSE SCHOUWBURG
Oosterwal 22 - Telefoon 05730- J08 J

NEEM NU EEN BESLUIT
VOOR EEN AVONDJE UIT

Vorig jaar gingen 1850 abonnees U reeds voor!

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

Mocht u onze brochure niet ontvangen, belt of schrijft U ons dan even.
Wij sturen U gaarne ons seizoenprogramma gratis toe.

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naarde erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Tijdelijk 100,- extra voordeel!

Luxe VHS

VIDEORECORDER

met veel
mogelijkheden

Tijdelijk inclusief
draadloze afst.bed.

ADVIESPRIJS1749,-
ONZE PRIJS 1395,-

ERRES64VR 64

NU VOOR 1295,

AKKERMANSSTRAAT 5
VELSWIJK/ZELHEM
TELEFOON 08344-301



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 28 augustus 1986

48e jaargang n r. 22

ZATERDAG 6 SEPTEMBER

Vordense Muziek- en Zangdag
Zaterdag 6 september wordt de Vordense Muziek- en Zangdag gehouden. Na het sukses van vorig jaar
hebben ook nu bijna alle verenigingen spontaan hun medewerking toegezegd. In afwijking van vorig jaar is
dit keer gekozen voor twee zalen, dit als experiment om te voorkomen dat bij de een bijna geen en bij de an-
der wel publieke belangstelling bestaat. Om dit helemaal te voorkomen zal wel een probleem blijven, doch
door het aantal zalen te beperken is de kans kleiner.

H. Korenblik wint

™ 'o e d idee

Muziekvereniging Concordia zal star-
ten met een rondgang door het dorp,
daarna zullen diverse optredens vol-
gen in Hotel Bakker en Zaal 'De Her-
berg'. Liefst 14 verenigingen werken
mee aan deze muziek- en zangdag. De
bedoeling is dat inclusief de wisseling
een halfuur per vereniging wordt be-
nut.
Zondag 7 sepember zou een groep uit

Tsjechoslowakije optreden, doch dit
gaat niet door, i.v.m. visum moeilijk-
heden.

De Muziekdag zal op zaterdag wor-
den afgesloten door een zaal optreden
van het Achterhoeks Jazzkwartet in
zaal de Herberg.
Het VVV bestuur welke de organisa-
tie in handen heeft, is er van overtuigd

dat ook de Muziekdag 1986 weer zal
slagen en dat dit weer een mooie af-
sluiting van het zomerprogramma zal
zijn.

De verenigingen worden nog ver-
zocht, op te geven hoeveel leden per
vereniging deelnemen aan deze Mu-
ziekdag. Graag met spoed s.v.p. bellen
nr. 1404.

1430 uur Openingsmars door 't dorp met muziekvereniging „Concordia'

DEELNEMERS:

Muziekschool

Muziekvereniging Concordia

Blokfluit en Melodicaclub

Achtkastelendarpers

Huisvrouwenorkest

Klarinettrio

Sursuni Corda

Achterhoeks Jazzkwartet

Jongerenkoor
'Onverwacht Genoegen'

Dameskoor

Mannenkoor

H.K. Kerkkoor 'Cantemus Domino'

Jongerenkoor 'Interchrist'

Gebr. Eykelkamp

's\. plaats

tyd ^\^

15.00-15.30 uur

15.30-16.00 uur

16.00-16.30 uur

16.30-17.00 uur

17.00-17.30 uur

17.30-18.00 uur

18.00-18.30 uur

vanaf 18.30 uur

DE HERBERG

Muziekver. Concordia

Blokfluit en Melodicaclub

Achtkastelendarpers

Huisvrouwenorkest

Klarinettrio

Sursuni Corda

Achterhoeks Jazzkwartet

HOTEL BAKKER

Muziekschool

Jongerenkoor
'Interchrist'

Dameskoor

Mannenkoor

R.K. Kerkkoor
'Cantemus Domino'

Jongerenkoor
'Onverwacht Genoegen'

Gebr. Eykelkamp

De bedoeling is dat inclusief wisseling een half uur per vereniging wordt benut.

Nedac-Sorbo neemt nieuw ifttiatief
A.s. maandag l september zal in Schjjndel een nieuwe aktiviteit van de Nedac-Sorbo Groep worden ge-
opend nl. een zogeheten Tex Inn. De Tex Inn is een mode-inkoopcentrum speciaal bestemd voor de tex-
tie l-vakhandel, dus niet voor particulieren. De Tex Inn stelt de vakhandel in staat op de korte lijn modi-
sche produkten in te kopen. Vooral de ontwikkeling in de mode waarin de laatste jaren wisselende beelden
in kleur en vorm /ijn te zien stelt nieuwe eisen aan de textiel vakhandel.

De mode dient dikwijls ver vooruit te
worden ingekocht en de Tex Inn pro-
beert thans een brug te slaan tussen
verschillende producenten en de
distribuerende handel.
Aan de Tex Inn werken 15 verschillen-
de producenten en importeurs mee.
In het Tex Inn modecentrum tonen zij
hun collecties aan de vakhandel waar-
bij deze in staat is bepaalde produkten
direct te ontvangen. Op zich is de Tex
Inn een geheel nieuw fenomeen bin-
nen de distributie.
In Schijndel zal de officiële opening
a.s. maandag worden verricht door

Burg. Scholten en zijn echtgenote
waarbij, gezien het modische karak-
ter, mevr. Scholten het openingscere-
monieel zal verrichten.

Vanuit het gehele land bestaat een
grote belangstelling voor dit nieuwe
initiatief. Op 6 oktober a.s. zal in Vor-
den in het gebouwencomplex aan de
Enkweg een soortgelijk centrum wor-
den geopend, terwijl een derde vesti-
ging ter grootte van ca. 2000 m2 in ja-
nuari 1987 zal volgen.
De totale organisatie wordt vanuit
Vorden begeleid terwijl tussen de ver-

schillende Tex Inn vestigingen in het
land rechtstreekse computer-verbin-
dingen zullen bestaan met het hoofd
computercentrum in Vorden.

De heer Jac. H. de Jong deelde mede
dat indien de initiatieven in de eerste
drie vestigingen succesvol zullen zijn
ongetwijfeld ook zal worden gedacht
aan een verdere uitbreiding in de
randstad.
Voor Vorden betekent dit nieuwe ini-
tiatief weer een versterking van de
economische belangen van het gehele
bedrijf.

PIT-kollekte
8 t/m 13 september - 't Gaat
om meer dan geld alleen
Binnenkort - in de week van 8 t/m 13
september - wordt weer de landelijke
kollekte gehouden voor het Prote-
stants Interkerkelijk Thuisfront: de
bekende PIT-kollekte.
Het PIT is voor velea een begrip, al
zover onze herinnering strekt. Bijna
40 jaar steunt het PIT het werk van de
protestantse geestelijke verzorging
van de militairen in de ruimste zin van
het woord. In al die jaren kon het PIT
ook rekenen op de steun van onze sa-
menleving, mede omdat de prote-
stantse militaire tehuizen open staan
voor iedere militair en de dominees in
dienst er niet alleen zijn voor prote-
stantse jongeren.
Steun aan het PIT was een vanzelf-
sprekende zaak. En dat is het nog
steeds: afhankelijk van uw financiële
bijdrage.
De Nederlandse krijgsmacht bestaat
uit ca. 130.000 mannen en vrouwen,
vrijwillig dienenden en beroepsperso-
neel: maar ook ca. 46.000 dienstplich-
tigen, die tenminste 14 maanden

'voor eerste oefening' zijn opgeroe-
pen.
Om hen allen gaat het; onze zorg
strekt zich naar hen uit, die onze vrede
en veiligheid hopen te waarborgen.
Velen van hen bezoeken in hun vrije
tijd de protestantse militaire tehuizen
(ca. 1.000.000 bezoeken per jaar). Ie-
dereen wil 's avonds na zijn dagtaak
het liefst zo gauw mogelijk naar huis.
Ongeveer de helft van de militairen
kan dat niet. Vandaar...
Duizenden vinden in de dominee een
vertrouwde gesprekspartner (ca. 65%
heeft in een enquête gezegd prijs te
stellen op geestelijke verzorging). Het
vormingscentrum 'Beukbergen'
wordt jaarlijks door ca. 5500 militairen
bezocht.
Als u dit leest vindt u misschien dat de
overheid dit belangrijke werk zou
moeten betalen. Velen denken dat dit
inderdaad ook gebeurt, de werkelijk-
heid is echter dat de overheid dit
werk slechts gedeeltelijk subsidieert.
Als het PIT zich voor dit werk niet
blijft sterk maken zullen de gevolgen
uitermate triest zijn:
- een groot aantal militaire tehuizen
zal moeten sluiten;
- het werk van de predikanten in mili-

taire dienst zal flink worden belem-
merd;
- de mil i tair zelf, om wie het allemaal
draait, zal ernstig worden gedupeerd.
Het gaat om meer dan geld alleen, het
gaat ook om het welzijn van tiendui-
zenden jongeren "in militaire dienst.
Daarom vragen wij u met klem dit
werk te steunen. Mocht u de kollekte-
bus missen: het gironr. is 5163 t.n.v.
PIT te Rijswijk.
Voor nadere informatie: Geestbrug-
weg 91 te Rijswijk, tel. 070-994170.

Diploma/wemmen
In het zwembad In de Dennen zijn 21
kandidaten geslaagd voor een zwem-
diploma, 8 voor A, 3 voor B, 3 voor
zwemvaardigheid I, 2 voor II, l voor
III en 4 voor het nieuwe basisdiploma,
dat tussen diploma B en zwemvaar-
digheid I zit.
Op de laatste dag dat het zwembad
geopend is, 6 september bestaat nog
de mogelijkheid om voor alle onder-
delen op te gaan. Op dezelfde dag
worden er op het bad de Vordense
zwemkampioenschappen gehouden.

wedstrijd
In juli organiseerde het blad Goed
Idee een consumentenwedstrijd in sa-
menwerking met Super waarbij men
een verrassingspakket kon winnen.
De wedstrijd hield in dat de deelne-
mers het aantal art ikelen moesten tel-
len die op een foto, afgebeeld in Goed
Idee, stonden. Verder moesten de
deelnemers een slagzin afmaken.
Er waren 500 pakketten te winnen, elk
ter warde van 100 gulden. Een van de-
ze pakketten is gewonnen door H. Ko-
renblik uit Vorden. Zij kon vrijdag-
morgen uit handen van Joop Cornelis
het pakket, samen met een bos bloe-
men, in ontvangst nemen.
W ij wensen haar veel geluk met de ge-
wonnen prijs.

Saneringsonderzoek
geluidshinder 'De Gems'
De provincie Gelderland zal binnenkort een onderzoek doen naar een
aantal huizen in de omgeving van De Gems Metaalwerken, die moge-
lijk teveel geluidshinder van de metaalfabriek ondervinden.
Uit een verricht acoustisch onderzoek is gebleken dat er in de nabij-
heid van De Gems 13 woningen /ijn die een geluidsbelasting van
meer dan 55 db(A) ondervinden.
Het provinciale saneringsonderzoek
moet nu uitwijzen hoe de geluidsbe-
lasting kan worden teruggebracht.
De gemeenteraad van Vorden nam
gisteravond in het kader van de Wet
geluidhinder een zogenaamd zone-
ringsbesluit. Hierdoor zullen binnen
een vastgestelde zone rond De Gems
in de toekomst nieuwe woningen aan
bepaalde waarden moeten voldoen.

Bij eventuele vernieuwbouw of uit-
breiding van bestaande woningen in
de zone moeten dusdanig voorzienin-
gen aan de gevel worden getroffen dat
het binnenniveau van het lawaai niet
hoger dan 35 db(A) mag zijn.

De kosten van de benodigde aanpas-
singen van de woningen zijn voor re-
kening van de bouwer.

Opening radio- en
televisiespeciaalzaak Bredeveld

Onder grote belangstelling opende donderdag de Fa. Bredeveld uit Zutphen haar filiaal aan de Dorps-
straat 8 te Vorden. De Fa. Bredeveld is geen onbekende in Vorden. Vele jaren heeft men TV toestellen en
apparatuur geleverd in Vorden zodoende had men al een klantenkring opgebouwd in de gehele omgeving.
Zelfs in Runrlo, Hengelo en Warnsveld.
Voor Vorden is dit een aanwinst vooral nu Kreatiefcentrum Kerkepad stopte met haar aktiviteiten. De toch
al teruglopende winkelstand is gelukkig met deze zaak weer verbeterd want als zo'n pand leeg staat is dit
niet best voor het totale winkelbestand.

Ook burgemeester Mr. M. Vunderink
was zeer verheugd dat deze zaak weer
bezet is. De Fam. Bredeveld was zeer
tevreden en blij dat er zovelen kwa-
men feliciteren met hun nieuwe zaak.
Vele mensen gaven te kennen dat er in
Vorden behoefte was aan zo'n zaak.
De bedrijfsleider, de heer A. van Laar,

deelde ons mede dat vrijdag de ver-
koop buiten verwachting was, zo'n ex-
plosie had ik niet verwacht. De heer
Bredeveld zei:

'Ze haald mien üc win-
kel in Zutphen nog leeg. Ik moet snel
nieuwe voorraad bestellen. Het is fan-
tastie v ' .

Zo zal het wel niet blijven, doch uit
hun grote assortiment H i f i appara-
tuur, televisietoestellen, compact
discs, cassettes, sclfeerapparatuur,
stofzuigers enz. is het verleidelijk ko-
pen.

In ieder geval wij wensen de Fam.
Bredeveld veel sukses toe.

J



Veel bijzondere voorstellingen
in de Lochemse schouwburg

Amnesty nieuws Kind in de kunst Geslaagden

Het nieuwe seizoenprogramma voor
de Lochemse Schouwburg is dusda-
nig uitgebreid dat het niet zou mis-
staan in een grote provinciestad.
Naast een groot scala van toneel- mu-
ziek- en cabaretvoorstellingen zijn er
ook een aantal zeer bijzondere en ex-
clusieve theaterevenementen te noe-
men. Uit Rusland komt een dans-en
muziekgroep met folkloristiche dan-
sen en muziek uit Moldavië. Uiter-
aard in authentieke kostuums. Uit
Portugal komt de wereldberoemde fa-
do/angeres AMALIA RODR1GUES.
Zij brengt haar eigen muzikanten
mee. Uit het Holland Festival komen
ALEXANDRA RADIUS en HAN
EBBELAAR met hqn nieuwe pro-
gramma 'Op het l i j f geschreven' van
de Nederlandse choreograaf Niels
Christe. Uit Keulen komt het beroem-
de AURYN STRIJKKWARTET, uit
België het kamerorkest 'I FIAM-
MlNGHr en uil de USA komt een
zeer bijzonder pianokwartet, het
'LHONID HAMBRO KWARTET1.
Dit kwartet bestaat uit vier pianovir-
tuozen die met vier Baldwinvleugels
door de wereld toeren. Hun repertoire
gaat van klassiek tot populair en de
humor ontbreekt niet in het program-
ma dat u zal betoveren, amuseren en
verba/en.

Abonnementen
Het populaire KEUZE-ABONNE-
MENT van de Lochemse Schouw-
burg geeft u de mogelijkheid uw ei-
gen theaterserie samen te stellen. De
serie van 5 voorstellingen kunt u kie-
/en uit totaal 37 verschillende voor-
stellingen.
Daarnaast zijn er nog een aantal z.g.
vaste series, zoals de COCKTAILSE-
RIK, de CONCERTSERIE en de serie
CABARETTALENT. Cabarettalent
is een nieuwe serie van 5 voorstellin-
gen van jonge artiesten die uitzonder-
lijk veel theatertalent hebben, te we-
ten:

1. Herman Finkers
2. Cabaret Zak en As
3. Brigitte Kaandorp
4. Cabaret Dubbel & Dwars
5. Cabaret Boemerang

Toneel
Liefhebbers van toneel kunnen uit
het keuzeabonnement een compleet
toneelabonnement samenstellen.
TONEELGROEP THEATER komt
met 'RIEN NE VA PLUS' van Ste-
phen Poliakoff naar Lochem, PLEU-
NI TOUW en HUGO METSERS
brengen een comedy van Bernard S la-
de 'HET KAN VREEMD GAAN' op
de planken en daarna komt Theater
weer met de familievoorstelling
'GREAT EXPERTATIONS' (Pip) van
Charles Dickens.

Van Yvonne Keuls komt het aangrij-
pende stuk 'DE MOEDER VAN DA-
VID S' naar Lochem. Van de belang-
rijke Zuid-Afrikaanse schrijver Athol
Fugard wordt 'MIJN MEKKA' (The
nnd to Mecca) gespeeld met o.a. Jose-
phien van Gasteren en Henriëtte Tol.
Voorts begroeten wij met vreugde EL-
LEN VOGEL in de voorstelling
'GLAZEN SPEELGOED' van Ten-
nesee Will iams.
Eén van de belangrijkste toneelvoor-
stellingen die in dit seizoen naar ons
toekomt is ongetwijfeld 'DE AARD-
MAKERS' dat zal worden gespeeld
door het Belgische gezelschap 'HET
MECHELS MINIATUURTHEA-
TER'. Deze grootse productie is van
de Vlaamse auteur Paul Koeck.
Met Henny Orri en Linda van Dijk
komt tot slot de voorstelling 'AGNES
OF GOD' voor het Lochemse voet-
licht. Een toneelspel over het fragiele
wonder van ons bestaan.

Cabaret
Naast de serie 'cabarettalent' komen
vele cabaretgroepen en solisten naar

het Lochemse, zoals J ASPERINA DE
JONG, WILLEM NIJHOLT, SETH
GAAIKEMA, Cabaret PURPER,
PAUL VAN VLIET, HANS LIBERG,
HEDDY LESTER, YOUP VAN 't
HEK, TINEKE SCHOUTEN, PE-
TER FABER, MARTINE BIJL en
ROBERT PAUL.

Musical en dance
De Stichting Nederlands Volkstoneel
komt met de muzikale komedie
'BOEFJE', die Annie van Ees destijds
1500 keer speelde. Tweemaal komt de
musical 'PUBLIEK' van Seth Gaaike-
ma naar Lochem en tweemaal komt
Jos Brink's musical 'MADAME AR-
THUR' naar ons theater. 'MUSICAL
DANCMXPRESS' wordt een zeer
aanstel^Pc dansgebeuren voor ieder-
een die van dans, jazzdans en tapdans
houdt.

Muziek
Grote i^ken zullen weer op het Lo-
chemseiwdium verschijnen: PI M JA-
COBS, LOUIS VAN DIJK, CHRIS-
TIAAN BOR, KARIN LECHNER,
het AURYN STRIJKKWARTET,
ISABLLE VAN KEULEN, MAT-
THIAS MAURER, het ORLANDO
STRIJKKWARTET, het LEONID
HAMBRO PIANO KWARTET, enz.

Openingsvoorstelling*
Op zaterdag 4 oktober zal het theater-
seizoen in Lochem worden geopend
met de voorstelling 'HET GROTE
GEBEUREN'. Aan deze voorstelling
zullen ca. 250 amateurs en een aantal
beroepsgezelschappen meewerken.
Op 5 podia worden de gehele avond
voorstellingen gegeven in de schouw-
burgzalen, de kunstgalerij, de biblio-
theek en in een tent in de Dr. Rive-
straat naast de schouwburg. Op deze
eerste theateravond worden ca. 1500
bezoekers verwacht.

Fietsen in de
Achterhoek
In de door de ANWB en stichting:
fiets! uitgegeven serie 'Fietsen in...'
verscheen zojuist het deeltje Fietsen
in de Achterhoek. Hierin zijn twintig
verschillende fietsrondritten opgeno-
men, waarvan een aantal door de
ANWB ook is bewegwijzerd. De rou-
tes hebben een gemiddelde lengte
van 30-40 kilometer en maken het
mogelijk veel intieme plekjes van de
Gelderse Achterhoek te verkennen;
een streek die bij veel Nederlanders
minder bekend is, maar vanwege het
landschappelijk schoon tot de mooi-
ste fietsgebieden van Nederland be-
hoort.

Een gebied dat zich ook heel goed
leent voor het maken van herfstfiets-
tochten. Van iedere route wordt een
uitvoerige routebeschrijving gegeven,
voorzien van en gedetailleerd kaartje
in kleuren en toeristische informatie.
Fietsen in de Achterhoek is voor f9,95
te koop bij de XNWB- en V.V.V.-kan-
toren of kan door overmaking van dit
bedrag op postgirorekening 234567
worden aangevraagd bij stichting:
Fiets! in Amsterdam.

Uitstapje Dameskoor
Het Vordens Dameskoor hield don-
derdag 21 augustus haar jaarlijks uit-
stapje. Dit jaar stond het Rijk van Nij-
megen op het programma, 's Och-
tends togen de dames per bus naar
Druten, waar een bezoek werd ge-
bracht aan een meubelhuis.
In Maasbommel liet het zangkoor
zich de koffietafel goed smaken. Ver-
volgens werd een bezoek gebracht
aan het Afrika-museum in Berg en
Dal. Daarna ging het via een prachtige
tocht richting Lent, waar theepauze
werd gehouden en een cactuskwekerij
werd bezocht.
Na een prima dinder in Zeddam werd
de terugtocht ingezet.

Hoe maak je een goed verhaal? zijn
onderwerpen die aan d-e orde komen.
Ook kan iedereen zelf aan het spelen
gaan. De cursus duurt drie dinsdag-
avonden 2, 9 en 16 september in de
kleuterklas van de Vrije School 'De
Berkel', Weerdslag 14b, in Zutphen.

P.V. Blauwkras
Wedvlucht St. Quentin
J.A. Eulink l, 2, 8; J.J. van Gijssel 3;
J.W. Bosvelt 4,5,6,10; D. de Beus 7,9.

Vereniging voor
Vrije Opvoedkunst

Op dinsdagavond 2 september a. s.
wordt het programma van de Vereni-
ging voor Vrije Opvoedkunst geopend
met een cursus 'Poppen laten leven'.
Centraal staat: het omgaan met pop-
penkastpoppen. Hoe laatje ze leven?

Adverteren
kost geld

Niet
adverteren
kost meer!

Schrijven voor gevangenen
Omdat het vakantietijd was heeft de
werkgroep Amnesty International
Vorden twee maanden geen schrijf-
avonden gehouden. Maar nu ieder-
een weer flink wat energie heeft kun-
nen opdoen in deze mooie zomer ver-
wacht de werkgroep alle trouwe schrij-
vers op maandag l september a.s. 's
avonds in het Dorpscentrum. Daar
kan men dan een halfuurtje tijd geven
om een briefte schrijven, die mogelijk
er toe bijdraagt dat er ergens op de we-
reld iemand, die wegens zijn overtui-
ging gevangen zit, wordt vrijgelaten.
Natuurlijk zijn 'nieuwkomers' van
harte welkom. U kunt op uw gemak
alle inlichtingen doorlezen, die er
over de mensen waarvoor geschreven
wordt bekend zijn en dan of zelf een
brief opstellen of (veel eenvoudiger)
een zgnd. 'Voorbeeldbrief overschrij-
ven. De meeste schrijvers doen het
laatste.
Deze maand kunt u schrijven naar:
Kenia: Hier werd in 1982 Otieno
Mak'onyango, een vooraanstaand
journalist, gearresteerd. Hij wordt
sindsdien zonder aanklacht of vorm
van proces vastgehouden;
Tsjechoslowakijke: waar Pavel Krivka
en Pavel Skoda in de gevangenis zit-
ten omdat ze kritiek hadden op het
milieubeleid van de regering.
Taiwan: waar Yang Chin-Hai, een za-
kenman, een levenslange gevangenis-
straf kreeg opgelegd omdat hij met an-
dere politici een oppositiepartij wilde
oprichten.

Nieuwe aanwinsten
bibliotheek
Harmsze, H. - 60 jaar T.T.; Green,
Hannah-Goede gaven; Inving, J.-De
regels van het ciderhuis; Kraft, Chr. -
Het licht in de ogen; Amber, R. - Kleu-
rengeneeskunde; Straling en radio-ac-
tiviteit: Tsjernobyl 1986; Goritcheva,
T. - Wij, Christenen van de Sovjet-
Unie; Benson, M. - Nelson Mandela;
Potok, Ch. - De rechtvaarïiging; Tit-
tel-Schilperoort, M .E. -^Ploorzaam-
heidsoefeningen voor uw hond; 302
schakelingen... elektronische schake-
lingen; Elektronica bouwboek.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie N uts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

Vordens Mannenkoor, elke dinsdag repeti-
tie in het Dorpscentrum.

Maand Augustus:
27 Floralia Bloemschikcursus
31 De Snoekbaars, Seniorwedstrijden

Maand September:
2 H.V.G. Dorp Fietstocht in de omgeving
2 K.P.O.
3 Floralia Bloemschikcursus
4 Bejaardenkring
6 Muziekdag

10 Floralia Bloemschikcursus
lON.B.v.Pl.vrouwen Bijeenkomst
13 Jong Gelre Klootschiettoernooi
14 Jong Gelre Wadlopen
16NCVB
H HVG Dorp maandelijkse avond
17 Floralia Bloemschikcursus
18 Bejaardenkring
18 K.P.O.

Maand oktober
2 Bejaardenkring
7 K.P.O.
8 N.B.v.Pl. vrouwen bijeenkomst

15 HVG Dorp ringvergadering
16 Bejaardenkring reisje
30 Bejaardenkring

Onder deze titel is vanaf l september
in de galerie van de bibliotheek een
expositie te bezichtigen rondom dit
thema. Deze tentoonstelling laat zien
hoe een ogenschijnlijk alledaags gege-
ven als een kind door beeldende kun-
stenaars wordt benaderd, waarbij ver-
bonden door hetzelfde thema, de
enorme diversiteit binnen de beel-
dende kunst tot uiting komt.
De expositie is onderdeel van een sa-
menwerkingsverband tussen de stich-
ting Galerie bij de Boeken te Ulft en
de werkgroep tentoonstellingen Ze-
venaar en vindt tegelijkertijd in diver-
se andere accomodaties plaats.
In de galerie te Vorden zijn van de vol-
gende kunstenaars werken te bekij-
ken.
Pieter van de Bogaard uit Millingen
aan de Rijn - olieverf; Eveliene Post-
mes uit Maastricht - diverse grafische
technieken; Thea van Doorn uit Rot-
terdam - (kleur)-potlood; Bels van
Wezel uit Amsterdam - beelden
(brons); Ellen Roupe van der Voort uit
Rotterdam - diverse technieken.
Het verdient aanbeveling om deze
boeiende expositie te komen bekij-
ken.
Deze is geopend gedurende de ope-
ningstijden van de bibliotheek en
duurt tot en met 19 september.

Aan het Insti tuut voor Middenstands
ontwikkeling te Zutphen slaagden on-
derstaande leerlingen:

Middenstandsdiploma Algemene Han-
delskennis: Dhr. E. Grootherder,
Brummen; Dhr. G. Snellenberg, Eef-
de; Dhr. R. Warris, Eefde; Dhr. J.A.
v.d. Meij,Gorssel; Mevr. G.H. Steger-
man, Hengelo Gld.; Mevr. G.W. Ste-
german, Steenderen; Mevr. H.M.
Gosselink, Vorden; Dhr. W.C.A. De-
genkamp, Warnsveld; Mevr. J.M. van
Vemde, Warnsveld; Dhr. A. Haytink,
Zutphen; Dhr. B. Kloppers, Zutphen;
Mevr. D. Oostendorp, Zutphen;
Mevr. B. de Weerd, Zutphen; Mevr.
A.P. Wouters, Zutphen.

Management Parfumerie: Mevr. B.H.
Karman, Brummen; Mevr. H.T. Her-
rebrugh, Lochem.

Management Sport/Sportartikelen:
Dhr. R.J. de Bruin, Apeldoorn; Mevr.
H. Geerlings, Brummen; Dhr. R.J.F.
Vrielink, Ede.

Management Koffers en Lederwaren:
Mevr. G .E. Bolder, Didam; Dhr. G .11.
Wentink, Toldijk; Mevr. J.C. v.d.
Schoor, Zutphen.

Renovatie van de Wehme
veilig gesteld
De gemeenteraad van Vorden heeft unaniem besloten om voor een
bedrag van ca. 8,5 miljoen garant te staan voor geldleningen en even-
tuele tekorten van de Stichting tot Huisvesting van Bejaarden te Vor-
den. De Stichting heeft deze geldleningen nodig voor de renovatie
van het verzorgingstehuis De Wehme en de renovatie en isolatie van
26 bejaardenwoningen.

De renovaties en isolatie zijn nu door
de gemeentelijke garantstelling veilig
gesteld.
Alle pogingen van het college van
B&W om de provincie te bewegen tot
de garantstelling zijn de afgelopen
maanden mislukt. De voltallige ge-
meenteraad was met B&W van me-
ning dat de gemeente nu zelf de ga-
rantie moet geven.
Aan de garantstelling koppelde de
raad een reeks van voorwaarden die
het forse financiële risico tot een mini-
mum moeten beperken.

Eén van die voorwaarden is de moge-
lijkheid tot het aanwijzen van een ge-
meentelijke vertegenwoordiger in het
bestuur van de stichting. Het staat nog
niet vast of die vertegenwoordiger er
ook inderdaad zal komen. Ook de sta-
tus van zo'n vertegenwoordiger is nog
niet bekend. De gemeenteraad zal
zich over beide punten in de toekomst
nog moeten uitspreken. B&W vinden
vooralsnog dat er voor de vertegen-
woordiger een rol van 'waarnemer' is
weggelegd, die een signaalfunctie kan
vervullen.

Jubileum voor Mevr. Kettelarij

Vorige week was Mevr. Kettelary-Kempers twaalf e n een half jaar in
dienst bjj Sorbo. Nadat Mevr. Kettelarij weduwe was geworden begon
/ij een geheel nieuwe loopbaan hij Nedac-Sorbo. De collega1 s uit het
Nedac-Sorbo maga/ijn namen het intitiatief een ereboog voor Mevr.
Kettelarij te bouwen hij de ingang van het huis zoals op de foto te zien
is. 's Morgens werd /ij door de directie en collega"s in de Sorbo kanti-
ne gehuldigd.
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regenpakken
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en Waterslii.it Md im-cst verkoch
regenpak van Nederland M

Martei
ZUTPHBNSEWEG - VORDEN

MOEZELVAKANTIE
Te huur: volledig huishoudelijk
ingerichte CARAVANS met
grote voortent. Op Camping
Pommern a.d. Mosel in het
prachtige Moezeldal in Duits-
land, 8 km. van Cochem.
Voor het nazeizoen sterk gere-
duceerde prijzen.
FAM. LOVINK,
Thorbeckestraat 22,
7021 AZ'ZELHEM
Te. 08342-1548

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Te koop: diepvries 240 liter.
De Stroet 4, Vorden.
Tel. 2068 na 18.00 uur.

Te koop: boerenkool, prei, an-
dijvie en groenlofplanten.
H.SNELLINK,
Bekmansdijk 4, Vorden.
Tel. 05752-6876.

Goedkope nieuwe en gebruik-
te gas, kolen-haarden en ka-
chels; kookkachels; alles-
branders; fornuizen; gevel-
kachels. Inruil mogelijk.
Ook voor schoonmaken en re-
paratie.
Tevens kachelpijpen, mica en
glas.

Jansen
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1360.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
b'j U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 05754-517

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

Roomboter amandel
speculaas

Ze zijn er weer.
Dat moet U geproefd hebben.

ECHTE BAKKER

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

ZOMER AANBIEDING '86
ZO LANG DE VOORRAAD STREKT

PIRELLI ACHTER -l- VOORBAND = SAMEN

130/90 V16 MT 28 + voorband MT 29
120/90 V17 MT 28 + voorband MT 29
130/90 V17 MT 28 + voorband MT 29
1 20/80 V18 MT 28 + voorband MT 29
120/90 V18 MT 28 + voorband MT 29
130/80 V18 MT 28 + voorband MT 29
350 H18 MT 48 + voorband H
400 S18 MT 1 5 + voorband S
400 H18 MT 48 + voorband H
425/85 H18 MT 48 + voorband H
110/90 H18 MT 48 + voorband H
120/90 H18 MT 48 -l- voorband H

CONTINENTAL ACHTER -l- VOORBAND =

f300-
f300,-
f300-
f300-
f300-
f300-
f200-
f200-
f200-
f200-
f200-
f200-

SAMEN
f200-
f200-
f200-
f200-
f200-
f200-
f200-
f200-
f200-
f200-

SAMEN
f250-
f250-

350 S16 K112+voorband RB2
MT90S16 K112 + voorband RB2
500 H16 K112 +voorband RB2
450 H17 K112 +voorband RB2
350 S18 K112+voorband RB2
400 S18 K112 + voorband RB2
400 H18 K112+voorband RB2
425/85 H18 K112 + voorband RB2
120/90 H18 K112 + voorband RB2
1 30/80 H18 K11 2 + voorband RB2

DUNLOP ACHTER + VOORBAND
120/90 H18 K427 + voorband H
450 H17 K87 + voorband H

METZELER ACHTER + VOORBAND =SAMEN
450 V17 ME77 + voorband V f250-

Off the road
PIRELLI ACHTER + VOORBAND =SAMEN
350-18MT 13/22 + voorband MT 13/22/26 f 1 50 -
400-18MT 13/22 + voorband MT 13/22/26 f 1 50-
350-19MT 13/26 + voorband MT 13/22/26 f 1 50-
110/90-19MT 26 + voorband MT 13/22/26 f 1 50-

Cross + Off the road
PIRELLE ACHTER + VOORBAND = SAMEN
300-17MT 16/25 + voorband MT26-19" f 1 00-
450-17MT 16/25 + voorband MT26-19" f 100-
500-17MT 16/25 + voorband MT26-19" f 100 -
300-18MT 16/27 + voorband MT26-19" f100-
400-18MT 16/27 + voorband MT26-19" f 100-
450-18MT 16/27 + voorband MT26-19" f 100 -

Bestel tijdig - levering binnen enkele dagen
Bandencentrum

BENNIE WENTING
Molenenk 2 - Hengelo Gld. Tel. 05753-3300 b.g.g.
1256. Hyundia dealer

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

Café-Restaurant

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

STHHLWHREN i
\ 'f

! "^ DU DE V H K M H N

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt doeltrtf/endt

Zutphenseweg - Vorden

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

L.M.B VORDEN

Met verkoop en onderhoud van o.a.:

Case International-
Shibaura-

Deutz Fahr-
Tractoren en Werktuigen

Vraagt met spoed 2-leerling of
aankomende

MONTEURS
Leeftijd 18 t/m 21 jaar met LTS of gelijkwaardige
opleiding, afkomstig uit de Agrarische sector.

SOLLICITATIES NA TELF. AFSPRAAK.
VRAGEN NAAR G. VERBEEK

Industrieweg 13 - tel. 05752-3163

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

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

Te huur: paardeboxen incl.
weidegang; prima uitrij moge-
lijkheid.
Tel. 05753-7302

Vrijstaande woningen

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

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

cursus middenstand
Vraagt Inlichtingen en ook voor

TEKSTVERW/COMPÜTEROPL/ENGELS enz.

Keppelseweg 14-16
'chem 08340-23708GULDEN ©LOONR

Welkoop diervoeders in voordelige grootverpakking
Kenner

hondediner
De volledige warme
maaltijd voor uw
hond. Nu in ver-
nieuwde, smakelijke
samenstelling.
3 kg van:
940 O Af\
Voor: O/AU
15 kg van:
40,45
Voor 36,50

Kenner
gemengd

konijnevoer
Het veelzijdige totaal-
voer. Bevat alle beno-
digde voedings-
s to f fen . 5 kg van:
6,05
Voor:
25 kg vaii:
2425 91Voor: Z.I,

Kenner krabpaal
l - e n veilige manier
voor uw kat om de
nagels te scherpen.
Van: 4,95 ^QC
Voor O/T^

Kenner
valkparkietezaad
Het volledige vogel-
voer, 5 kg.
Van.- 10,70 f\ s j-
Voor: y/OO
Piïj/en / i j n inc lus ief B'I\V
en geldig l m 6 september

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1731; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;
Toldi.jk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L



'Zwemmen bij maanlicht'
Vrijdagavond wordt de twaalfde
zwemvierdaagse in het zwembad In
de Dennen op bijzonder feestelijke
wijze afgesloten.
Nadat de laatste zwemmers hun af-
stand hebben gezwommen zullen
tien motorrijders van de VAMC De
Graafschaprijders op een snel en spec-
taculair parcours op het grasveld een
behendigheidstrial houden. De mo-
torrijders strijden om de In de Den-
nen-bokaal.
Tot middernacht kan er onder de uit-
nodigende titel 'Moonlightswim-
ming' in het extra verwarmde bad ge-
zwommen worden. Voor deze gele-
genheid is het zwembad zowel boven
als onder water sfeervol verlicht, zo-
dat men niet in het maanlicht alleen
hoeft te zwemmen.

De zwemvierdaagse-medailles en de
prijzen van alle rekordjachten worden
ook op deze avond uitgereikt. Tevens
worden de jongste en de oudste deel-
nemer in het zonnetje gezet. Ook zij
die elke dag trouw hun 20 baantjes
hebben gezwommen zullen als
'swimjoggers' gehuldigd worden in-
dien zij bepaalde afstanden in totaal
hebben afgelgd.
Niet alleen de waterratten worden
vrijdagavond gastvrij op het zwembad
onthaald. Op het terras zal met kamp-
vuur en barbecue de stemming ver-
hoogd worden, terwijl er gedanst kan
worden op de tonen van orkest de
Blue Danio's. Ondanks al deze festivi-
teiten wordt de entreeprijs niet ver-
hoogd en bedraagt voor niet-zwem-
mers f 1,25.

Brandweer in actie
Op de eerste dag van de zwemvier-
daagse heeft de vrijwillige Vordense
Brandweer op het zwembad In de
Dennen een demonstratie van haar
kunnen gegeven. Ook de aanwezige
kinderen maakten gretig gebruik van
de mogelijkheid om de brandslangen
ter hand te nemen. Partijen probeer-
den over en weer een bal in het bad
naar elkaar toe te spuiten.
Ondanks de matige weersomstandig-
heden hebben zich toch nog een klei-
ne tweehonderd deelnemers aange-
meld voor de zwemvierdaagse.
Woensdag- en donderdagavond kan
de jeugd zich op het Zwembad verma-
ken met diverse recordjachten. De in-
zet is de 'In de Dennen-WisselbokaaF.

Oranjecommissie
Medlertol
Zaterdagavond 23 augustus is onder
goede weersomstandigheden een
oriënteringsrit per fiels verreden. De
ril was uilgezel door de buurtschap-
pen Medler, Mossel, Kranenburg,
Linde, Varssel en was 20 km. lang. De
deelname was zeer goed. Voorzitter
H endriksen rijkte de prijzen na afloop
uil. De versie deelnemer kwam uil
Goes.
Ie prijs groep Nijenhuis, Eikenlaan;
2e prijs groep R. Gr. Neulend; 3e prijs
groep G. Nijenhuis.

P.K.V. nieuws
Onder goede belangslelling heeft de
pluimvee- en konijnenvereniging
P.K.V. afgelopen vrijdag weer haar
jaarlijkse jongdieren keuring gehou-
den in de landbouwschool aan de
nieuwslad. 77 Hoenders en dwerg-
hoenders, en ruim 140 konijnen wer-
den beoordeefd door 3 keurmeesters.
De uitslagen waren: Grote Hoenders,
Barnevelder dubb.gez. H.J. Rielman:
IxF. Idem Welsumer Palrijs IxZG.
Dwerghoenders: Sussex zwart, H.J.
Rietman IxZG; Sussex buff. Colum-
bia, J. Grool Jebbink IxZG.Wyandol-
le BI. gez. M. Klein Bramel IxZG.
Wyandotte BI. Columbia H. Berenpas
IxZG. Afd. Konijnen: VI. reus geel
Agnes Wijnbergen IxZG. Vl.reus
Kon. grijs H.W. Sloeljes IxZG. Vl.reus
Yzergr. André Hielbrink IxF, IxZG.
Vl.reus wit A. Dijkstra 2xF, IxZG.
Idem G.J. len Bokkel IxF, 2xZG.
Idem G. van Zeeburg IxZG. Franse
Hangoor boni, T.F. Eenink IxZG.
BelgHaasMej.G.Sanders IxF, IxZG.
Nieuwzeelander rood G. Lenselink
2xZG. Idem Herman Gosselink
3xZG. Nieuw zelander wil Marco
Besseling IxF, 2xZG. Idem H. Verste-
ge IxF, IxZG. Idem A. Dijkstra IxZG.
Wener wit: Wouter Boersma 4xZG.
Idem Agnes Wijnbergen: IxF, IxZG.
Papillen Zwart: J.W. Greutink IxZG.
Alaska Zwarl H.G.J. Horstman
2xZG. Deilenaar Haas W. van Beem
IxZG. Rex Gastor 2xZG. Idem Rex
Geel IxZG. Hollander zwart Theo
Janssen IxF, 3xZG. Hollander kon.
grijs H.J. Rietman 2xZG. Klein zilver
Cristiaan Berenpas IxZG. Ned. Hang-
oordwerg Marcel Dekkers IxZG.
Kleurdwergen G.J. Sanderman
2xZG. Idem mej. G. Sanders IxF,
IxZG.

Hel volgende evenemet van PKV is
de Klubshow, die eind september
wordt ge'houden. Nadere inforfnatie
hierover vindl U l.z.t. in 'Contact'.

Jeugdwielrennen
De jeugd van Wielervereniging R.T.V.
Vierakker-Wichmond zijn het afgelo-
pen weekend naar Lobith geweest en
daar een districtwedstrijd verreden.
Daar is door de jeugd hard gereden.
De uitslagen waren bij de 9 jaar: 6e
plaats voor Erna de Loor; 7e plaats
Alexander van Amersfoort. 10 jaar:
Marjan de Greef 8e plaats; Karin
Homrighausen 12e plaats. 11 jaar: Ed-
win Maalderink 3e plaats; Michel van
de Aar 7e plaats; 12 jaar: Sifra Waarlo
10e plaats; Maureen Homrighausen
12e plaats. 13 jaar: Luco Zonneveld
17e plaats.

Honderden
motorcrossers in
september op de
Kappenbulten
Op 13,14,20 en 21 september a.s. zul-
len op het Grand Prix circuit 'de Kap-
penbulten' te Halle wederom honder-
den motorcrossers zorgen voor een
aantal spectaculaire kijkdagen.
Nu 3 van de 4 dagen gratis toeganke-
lijk zijn kan het publiek, dat de motor-
sport een warm hart toedraagt, in gro-
te getale verwacht worden.
Wat kan men verwachten:
13 september: jeugd- en juniormo-
torcross (gratis toegang); 14 septem-
ber damesmotorcross; veteranenmo-
torcross; trikescross alsmede een
jeugdstreekmotorcross (gratis toe-
gang); 20 september: streekwedstrij-
den, deelnemende verenigin-
gen: HALMAC Halle, CC Bergh,
MACL Lichtenvoorde, TCD Doetin-
chem, WIMAC Winterswijk, VA-
MAC Varsseveld. Eveneens gratis
toegang. 21 september: promotie-
cross (toegang niet gratis).
Voor wat betreft de damescross en de
veteranen met motoren tot het bouw-
jaar 1970 is het HALMAC-bestuur
nog op zoek naar deelnemers. In-
schrijfformulieren zijn te verkrijgen
bij de secretaris van de HALMAC, tel.
08342-2298.

Amazone
Jeanine van den Berg
in de prijzen
Tijdens de Nationale Keuring Neder-
landse Rijpaard en Pony Stamboek te
Ermelo is de Vordense amazone Jea-
nine van den Berg met het paard Ani-
ta in de prijzen gevallen. In de catego-

rie Bestgaande Hulpstamboek Rij-
paarden werd zij na een spannende
dressuur door de vijfkoppige jury tot

kampioene uitgeroepen,
van den Berg is lid van de Vor-

dense rij vereniging De Graafschap,
met wie zij drie a vier keer in de week
oefent.
De fd^er en eigenaar van het paard
Anit^pb heer S. Siebelink had niet
gerekend op dit succes. 'We zouden
met een vijfde of zesde plaats ook al
tevreden zijn geweest'.
Eerder dit jaar werd Jeanine van den
Berg met Anita al eerste tijdens de
keuring van het NRPS in Lunteren.
Volgend jaar hoopt zij de titel te pro-
longeren.

Dammen
Sneldamtoernooi Westerhaar
Tijdens het sneldamtoernooi voor
kwartetten in Westerhaar behaalde
het Vordense viertal met Henk Hoek-
man, Harry Graaskamp, Jan Masse-
link en Henk Ruesink een eerste
plaats van groep 2.
Aanvankelijk zag het er nog naar uit
dat Vorden nog voor groep l zou kun-
nen uitkomen. In zeven van de twaalf
wedstrijden wisten alle vier Vordense
dammers een overwinning te boeken.
In beslissende wedstrijden tegen
Twente's Eerste en DEZ 2 uit Wester-
haar werden echter onfortuinlijke ne-
derlagen geleden. Hierdoor moest het
eerste team van DCV genoegen ne-
men met een plaats in de zogenaamde
kleine finale in groep 2. In die finale
versloegen de Vordenaren al hun te-
genstanders zodat zij winnaar van
groep 2 werden.
Winnaar van de eerste groep werd het
eerste team an DEZ-Westerhaar,
waaronder de Vordenaar W iegerWes-
selink die met één nederlaag en twee
remises niet echt goed op dreef was.
De DCV Vorden had ook een tweede
team in de strijd geworpen. Dit viertal
bestond uit SaskiaBuist,Theo Sluiter,
Harry Vos en Simon Wiersma die
liefst 15 punten in de wacht sleepte.
Het tweede begon vrij slecht (drie
bordpunten uit de eerste vier wedstrij-
den) maar wist daarna toch zo goed te
presteren dat het team net achter het
eerste team eindigde.
Harry Graaskamp werd Vordens top-
scorer met 20 punten, gevolgd door
Henk Hoekman (19) en Henk Rue-
sink (16).

De eindstand: Groep 1: 1. DEZ Wes-
terhaar l 12-18; 2. DC Huizum Leeu-
warden 12-16; 3. DEZ Westerhaar 2
12-14; 4. Twente's Eerste Hengelo 12-
12. Groep 2: 1. DCV Vorden l 12-15;
2. DCV Vorden 2 12-12; 3. Nijverdal

12-8; 4. DEZ Junioren 12-7; 5. DEZ
Aspiranten 12-4; 6. Almelo 12-2.

Onderlinge kompetitie
H. Berenpas - M. Boerkamp 0-2; S.
Buist - B. Hiddink 0-2; H. Hoekman -
J. Hoenink2-0;T. Janssen-J. Kuin 1-
1; J. Masselink - B. Nijenhuis 1-1; J.
Sluiter - R. Slutter 1-1; T. Slutter - H.
Wansink 2-0; B. Wentink - H. Graas-
kamp 0-2; B. Rossel - S. Wiersma 0-2.
Jeugd: M. Klein Kranenbarg - F.
Meyerman 0-2; C. Voskamp - D. van
DijkO-2;M.Molendijk-E.Bos2-0;M.
Voskamp - A. Berenpas 2-0; D. van
Dijk - F. Meyerman 2-0; C. Voskamp -
M. Klein Kranenbarg 0-2; M. Vos-
kamp - M. Klein Kranenbarg 1-1; M.
Molendijk - F. Meyerman 1-1; D. van
Dijk-E. Bos 0-2; A. Berenpas-A. Mo-
lendijk 0-2; D. van Dijk - M. Molendijk
0-2; M. Molendijk - C. Voskamp 2-0.

pioen triathlon van 1985, Gregor
Stam, hetgeen werd mogelijk ge-
maakt door Central AirTeuge b.v. Uit
de groep Vorden doen de navolgende
personen mee: A. Veltman, B. Koers,
E. Thalen, M. Siebelink.

start gegaan. Tegen DVV l uit Duiven
werd een 1-3 nederlaag opgelopen.
Het enige Vordense doelpunt werd
gemaakt door Leo Slokkers.

Voetbal
Zaalvoetbal

Triathlon
Voor de 4e maal zal de s.v. R.A.P.
(Sportvereniging van de Rijks-Apel-
doorn) een kwart triathlon voor rijks-
politiemannen en -vrouwen organi-
seren en wel op vrijdag 29 augustus
a.s. Alle deelnemers maken deel uit
van het distrikt Apeldoorn van de
Rijkspolitie. Wat in grote lijnen omvat
de Veluwe, De Achterhoek en Flevo-
land. Evenals het vorige jaar zal het
recreatiegebied Bussloo op het terrein
aan de Robbeskamp in Twello het
strijdtoneel zijn.
gens l kilometer zwemmen, 45 km.
fietsen en 10 km hardlopen moeten
afleggen.
Er doen ruim 100 deelnemers aan
mee. De prijsuitreiking zal worden
verricht door de Nederlands kam-

Ratti l afd. zaterdag
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de s.v. Ratti speelde vorige
week woensdag baareerste bekerduel
tegen Socii uit Wichmond. De Kra-
nenburgers wistten zich gedurende de
eerste helft goed te weren tegen een
vrij sterk Socii. De gastheren uit Wich-
mond kwamen al vrij snel op een 1-0
voorsprong.
Een niet goed werkende buitenspel-
val leidde tot het eerste doelpunt. Rat-
ti wist zich echter vrij snel te herstellen
en kon via Henk Bulten, na eenjaar
weer present in het eerste van Ratti,
op gelijke hoogte komen. Nog vlak
voor rust kwam Socii opnieuw op
voorsprong.
De tweede 45 minuten leverden voor
de Rallianen niet het gewenst resul-
taat. Nadat Socii op een 3-1 voor-
sprong was gekomen, was het met de
gasten gedaan en kon Socii de eind-
stand naar een zeer geflatteerde 7-1
opbouwen.
Afgelopen zaterdag oefende Ratti l
tegen Oeken 1. Ratti won met 6-2 via
doelpunten van Pascal Klootwijk (2x),
Henk Bulten, Jan Willem de Hart,
Harm Welleweerd en Jan Leegstra.

Slechte start Vorden l
In hun eerste competitiewedstrijd zijn
de spelers van Vorden l slecht van

Tegenvaller voor Velocitas l
Van alle deelnemende teams aan het
overigens zeer sportief verlopen vier-
de Velocitas-zaalvoetbaltoernooi pre-
steerde uitgerekend het eerste team
van Velocitas het om slechts nul pun-
ten te vergaren. Vorige week werd het-
zelfde team nog kampioen van het
Oeken-toernooi.
De andere deelnemende teams van
gastheer Velocitas deden het niet veel
beter. Ook Velocitas III eindigde in
zijn poule op de laatste plaats, terwijl
Velocitas II in die poule de derde
plaats bezette.
Met een tweede plaats in poule B wist
Velocitas IV de eer voor de Vordense
zaalvoetbalvereniging te redden.
Het zaalvoetbaltoernooi vond de af-
gelopen zaterdag plaats in sporthal 't
Jebbink. Het toernooi stond onder lei-
ding van de scheidsrechters J. Groo-
tenhuis en K. Bergenhenegouwen.
De eindstanden luidden als volgt:
Poule A: 1. G.S. 80II I 7(7-4); 2. Dyna-
mo III 4 (7-4); 3. Velocitas II 3 (4-5); 4.
Zavodo '76 VIII3 (4-6); 5. Velocitas III
3 (6-9).
Poule B: l. Gebr. Oost 7 )8-2); 2. Velo-
citas IV 5 (5-4); 3. Zavodo '76 VI 3
(7-6); 4. Velocitas V 3 (8-11); 5. Olbur-
gen II 2(3-8).
Poule C: 1. WZV II 6 (6-2); 2. Down
Town 6 (9-7); 3. Oeken I 4 (6-5); 4. Za-
vodo '76 IV 4 (8-10); 5. Velocitas l O
(2-7).

Voetbal 'trein' stopt in Vorden
De D-selektie van de KNVB-pupillen
uit de regio Zutphen-Zevenaar deed
zaterdagmorgen Vorden aan. Vanuit -
t KNVB-complex te Zutphen waren
de 10 tot 12-jarige pupillen vertrokken
om in een aantal plaatsen hun kun-
sten te vertonen.
In Vorden werd gestopt bij de NH-
kerk waar de aankomende topvoet-
ballers demonstraties in balvaardig-

heid gaven. Onder hen bevond zich
ook de Vordenaar Marino Besselink.

Het doel van de demonstratie was het
promoten van het voetbal onder de
jeugd. Al jaren kampt het jeugdvoet-
bal met een stagnerende leden-aan-
was. 'Er zij te veel sporten waartussen
gekozen kan worden', aldus Henk de
Jonge, voorzitter van het jeugdbe-
stuur van de W Vorden.
De voetbaltrein is een initiatief van de

regionale jeugdcommissie van de
KNVB, waar de voorzitter van de W
Vorden, Jan van Ark, deel uit maakt.
De Voetbalvereniging Vorden houdt
elke zaterdag 'open huis' op haar vel-
den, 's Ochtends kan men de pupillen
en 's middags de junioren aan 't werk
zien. Met nadruk vermeldt Henk de
Jonge dat het lidmaatschap voor zo-
wel jongens als meidjes open staat.
Tot nu toe hebben zich in Vorden
twaalf nieuwe jeugdleden aangemeld.

FIRATO OPRUIMING
6 st. 51 cm ITT kleuren TV p. st. f 899,-
3 st. 66 cm Graetz KTV + teletext p. st. f 1698,-
2 st. 66 cm Blaupunkt + afst.bed. p. st. f 1597,-
1 st. 51 cm Blaupunkt + telet. p. st. f 1539,-
2 st. 51 cm ITT stereo + telet. p. st. f 1698,-
2 st. 56 cm ITT stereo + telet. p. st. f 1798,-
28 st. Kleurentelevisies o.a. Philips,

Erres, ITT, Graetz, Seleco, Blaupunkt,
Orion, etc vanaf f 699,-

INRUIL KLEURENTELEVISIE VANAF f 100,-tot
f 1199,- o.a. 56 cm stereo-teletext.

1 Sony 8 mm Camera-recorder,
compleet demonstratiemodel
van f 5880,- voor f 4398,-
2 Sony 8 mm Camera's per stuk f2999,-
1 Sony 8 mm Huisvideo * f1999,-
2 Sanyo Betamax Video's vanaf f 999,-

1 8 diverse VHS Video vanaf f 1198,-
1 JVC port. VHS Video met timer nu f 2995,-

STEREO-TOREN met boxen en KTV f 1499,-
1 2 div. Stereo-torens m. boxen vanaf f 549,-

92 div. transistor radio's-cassette-klok
mono of stereo reeds vanaf f 25,95
Diverse aanbiedingen in Koelen, Vriezen,
Wassen, Drogen, Huishoudelijke appara-
ten etc.

Tevens verhuur Video films Video2000, meer dan
500 titels.

Ook voor uw antenne kunt u bij ons terecht.

BAAK

Ook voor reparatie en verkoop
meer dan 50 jaar.
Emmerikseweg 46
t.o. Autobedrijf BAAK.

Telefoon 05754-264

Honda gazonmaaiers
16 types 3 tot 13 pk.
Geruisarm, veilig, elektr. start, cardanaandrijving, half autom. versnellingsbak,
vangzak.

Jowé Keijenborg tel. 05753-2026


