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Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Fa. Klumper stopt maar
wordt jonger dan ooit te voren
Het is een eeuw geleden, dat de familie Klumper in de Dorpsstraat hun bedrijf stichtte en de naam
was in de achterliggende jaren een begrip voor Vorden. Groente, fruit, planten en bloemen gingen
door de jaren heen uit de handen van de familie Klumper naar de consument.
Ongeveer 10 jaar geleden werd de afdeling bloemen overgedaan aan Grady Klumper die zich spe-
cialiseerde in bloemen, planten en keramiek. Zij wist prachtige kreaties samen te stellen en kreeg
hierdoor een goede naam. Door haar vertrek uit Vorden was het niet mogelijk om altijd aanwezig te
/ij n in de zaak. Evert Klumper door de jaren heen de centrale figuur nam dan haar taak over, maar
vindt nu de tijd gekomen om samen met z'n vrouw zich terug te trekken, /ij prijst zich danook geluk-
kig dat een stel jonge mensen haar zaak wil voortzetten. Het zyn Jan-Willem Elbrink (zyn vader is
een oud-Vordenaar) en mej. Jolanda Spaargaren uit Warnsveld. Dit jeugdige stel wil de zaak onder
de naam "Arti-Fleur" tot verdere bloei brengen.

Vorden komt uit in Zeskamp NCRV
Een Vordens team gaat meedoen aan NCRV's Zeskamp. Het team bestaat uit zeventien personen,
onder wie een zakeüjk leider, een captain, een trainer of masseur, zeven spelers, vijf speelsters en
een gemengd denkkoppel. De Vordenaren komen op 6 en 7 december in actie in de Arnhemse Run-
hal, waar één van de zes voorrondes wordt gehouden. Als Vorden in Arnhem drie andere gemeenten
de baas blijft, plaatst het zich voor de finale, die in mei 1986 in Eindhoven wordt gespeeld.
Er /ijn al enkele mensen bezig om dit geweldige spectakel in goede banen te leiden. Een zakehjk lei-
der is reeds gevonden en tevens de trainer/captain, men is nu al bezig om een ploeg te vormen. Be-
gin september zullen de namen bekend worden gemaakt.
De gemeente is bereid over de brug te komen met vijf mille om het comité enige financiële armslag
te geven. Dit geld is nodig voor vergaderkosten, kosten van trainingen en kosteiMJie gemaakt moe-
ten worden om de zeskamp-obstakels na te bouwen, zodat men beslagen teiflp; kan komen.
Drie weken voor men in aktie moet komen, krijgt men te horen wat voor onderdelen op het pro-
gramma staan. Dan is het zaak om snel te reageren en de spelen provisorisch na te bouwen, zodat
men kan oefenen. De Vordense gemeenteraad moet /ij ri fiat nog geven voor de 5.000 gulden, die het
Vordense zeskamp-comité mogehjk krijgt.
Door snel te reageren op de mogelijkheid om mee te doen aan de Zeskamp van^NCRV is het ge-
lukt om zodoende "Vorden" de kans te geven zich in de schijnwerpers te plaatsen. Wel iets om
als gemeenteraad te steunen want zo'n kans krijgt Vorden niet gemakkelijk weer. Landelijk kan
Vorden hierdoor een enorme bekendheid krijgen.

H.jflZ 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 na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak.
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft gepomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 13 augustus 1985
verleend.
Verleende bouwvergunningen:
- aan de heer E.H. Janssen, Ruurlo-

seweg 20, voor het vergroten van
een woning aldaar;

- aan de heer W.M. Voortman,
Nieuwstad l, voor het bouwen van
een rekreatiewoning aan het Scha-
penmeer 20.

2. Verleende vergunning voor een
collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Koningin Wilhelminafonds
een vergunning afgegeven voor het
houden van een collecte gedurende
de periode van 26 augustus tot en met
7 september.

3. Raadsvergadering, 27 augustus 1985
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, zullen onder
meer de volgende punten aan de orde
komen:

installatie gemeentesecretaris de
heer Mr. A.H.B, van Vleuten;
goedkeuring jaarrekening en ver-
slag 1984 van de Stichting Dorps-
centrum Vorden;
goedkeuring begroting 1986 van de
Stichting Dorpscentrum Vorden;
wijziging van de tariefregeling voor
het gebruik van de sporthal 't Jeb-
bink;
beschikbaarstelling van een krediet
voor het laten vervaardigen van
een beeldhouwwerk ter nagedach-
tenis aan de dichter A.C.W. Sta-
ring;
beschikbaarstelling van een krediet
t.b.v. verzekeringen voor vrijwilli-
gers van de Stichting Tafeltje Dek-
je;

beschikbaarstelling van een bedrag
af f 5000,- voor deelname van een
Vordens teams aan "N.C.R.V.'s
Zeskamp cup 1985/1986";
beschikbaarstelling van een krediet
t.b.v. het verrichten van een onder-
zoek naar de economische verster-
king van het huidige sportcomplex;
schenking kleuterschool "Het
Kwetternest" aan de sportvereni-
ging Ratti;
subsidie-aanvraag van het Vredes-
platform Vorden ten behoeve van
een poppenspel;
subsidieverzoeken 1985 herstelen
vernieuwing rieten daken;
aanvraag voorbereidingskrediet
voor de bouw van de nieuwe basis-
school in Kranenburg;
rapport woningbouwprogramme-
ring Gewest Midden IJssel en plan-
ningslijsten Nieuwbouw, Ver-
nieuwbouw en Verbetering (1986-
1991);
begroting 1986 en jaarrekening
1984 recreatieschap "De Graaf-
schap";

Enkele punten uit deze agenda wor-
den hierna toegelicht.

a. Burgemeester en wethouders stel-
len de gemeenteraad voor een kre-
diet beschikbaar te stellen voor het
vervaardigen van een bronzen
beeldhouwwerk ter nagedachtenis
aan het leven en werk van de Vor-
dense dichter A.C.W. Staring. Op
grond van de tijdelijke bijdragere-
geling provinciale bevordering van
beeldende kunst is het mogelijk
om met provinciaal subsidie een
kunstwerk aan te schaffen.

Indien deze plannen doorgaan dan
is het de bedoeling om het beeld op
het grasveld voor de N.H. Kerk te
plaatsen. Aan de Vordense beeld-
houwer FT. S. Letterie is reeds op-
dracht gegeven voor het maken
van een ontwerp

b. Aangezien de bezoekersaantallen
van het zwembad "In de Dennen"
een duidelijk waarneembare dalen-
de lijn te zien geven, stellen burge-
meester en wethouders de ge-
meenteraad voor een krediet be-
schikbaar te stellen voor het laten
plegen van een onderzoek naar de
economische versterking van het
huidige zwembadcomplex, inclu-
sief de sportvelden. De gedachten
van het college gaan daarbij uit
naar een object van dagrecreatie.
Mogelijk zal dit in de toekomst een
stuk werkgelegenheid scheppen en
zal dit een extra stimulans voor de
plaatselijke middenstand beteke-
nen.
Indien de raad akkoord gaat met
het voorstel van het college dan zal
het onderzoek gepleegd worden
door DHV Raadgevend Inge-
nieursbureau B.V.

Joop Cornelis Super
VRAAGT MET SPOED EEN

WINKELBEDIENDE
voor enkele uren per dag.

De totale werkduur zal
maximaal 12 uur per week

bedragen.
Gevraagde leeftijd plm. 17 jaar

Joop Cornelis Super
SMIDSTRAAT 2

7251 XS VORDEN
TEL 05752-2308

Zwemvierdaagse
ondanks weer
en wind geslaagd
In het zwembad "In de Dennen" is de
afgelopen week de zwemvierdaagse
gehouden met veel activiteiten in en
om het zwembad. De laatste dag wer-
den de medailles uitgereikt aan diege-
nen die trouw iedere avond gezwom-
men hebben. Het weer heeft een paar
keer roet in het eten gegooid, zo
moest woensdagavond het hele pro-
gramma een tijdje worden opgescho-
ven. Ondanks de regen die af en toe
viel is toch het gehele programma af-
gewerkt. Zo heeft de Vordense brand-
weer een demonstratie gegeven als
ook de politiehondenvereniging
PHCD.
Vrijdagavond was de slota^^j met
de medailleuitreiking. Speciale aan-
dacht kregen de jongeste en oudste
deelnemer aan de zwemvierdaagse.
Mevrouw J. Oonk-Gosselink, 68 jaar
zwom voor de zesde maal mee; de
jongste deelnemer Daniël \N^peler, 5
jaar zwom voor de eerste maal mee.
Zij ontvingen van de organaisatie een
speciale attentie. Ook iedere vijftigste
inschrijving ontving een speciale at-
tentie. Dit waren Edith Berenpas, Eri-
ka Mennink, Hans Wullink, Marinke
Bosman, Arjan Berenpas en Dinand
van Zuilekom.

Recordjacht
Tijdens de zwemvierdaagse konden
de jongelui deelnemen aan de record-
jacht. Dit vond plaats onder begelei-
ding van het badpersoneel. 190 deel-
nemers heeft deze activiteit getrok-
ken. Verdeeld over de hele week wer-
den de volgende onderdelen afge-
werkt: Onder water zwemmen, Ach-
teruit zwemmen, sjoffelen, hobbel-
fietsen, rode draad spel en natte hin-
dernisbaan. Voor de organisatie een
heel gereken, omdat niet iedereen aan
elk onderdeel heeft deelgenomen. Al-
geheel winnaar werd Riek Groot
Roessink. Hij ontving uit handen van
het badpersoneel de "In de Dennen-
bokaal", een wisselbeker, die hij vol-
gendjaar moet verdedigen. Uitslagen
7 t/m 11 jaar: 1. Micha Westerik; 2.
Roei Groenendaal; 3. Jeroen Ooste-
rink. 12-13 jaar: 1. Renate Nijenhuis;
2. Esther Oosterink. 14-15 jaar: 1. Riek
Groot Roessink; 2. Alex Franken. 16
t/m 18 jaar: 1. Ronald Janssen; 2.
Hans Wullink.

Interkerkelijk
Jongerenweekend
Op initiatief van een aantal jongeren
wordt er een kampweekend gehou-
den voor jongeren tussen de 18 en 22
jaar. Dit idee was opgekomen toen
bleek dat veel jongeren vooral na hun
belijdenis weinig of geen contact meer
met elkaar hebben. Door samen met
elkaar een gezellig weekend te heb-
ben hopen ze oude banden weer aan
te halen en anderen te leren kennen.
Het kamp wordt gehouden van vrij-
dagavond 19 tot zondagmiddag 21
september a.s. in kampeerboerderij
Erve Harkink te Lochem.
Hoe het allemaal ingevuld zal worden
is nog niet zeker. Er wordt gedacht aan
een film, een nachtwandeling, een
spel, muziek, klootschieten etc. Meer
informatie kan verkregen worden op
telnr. 05753-2082.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Jong Gelre geeft
kookcursus

Jong Gelre afd. Vorden zal de komen-
de maanden een kookcursus gaan ver-
zorgen. De cursus bestaat uit vijf les-
sen, die worden gehouden op de huis-
houdschool. Cursusleider is mevrouw
Keppels uit Vierakker. De lessen vin-
den plaats op 9 en 23 september, 7 en
21 oktober en op 4 november.

zen wat in de dertigste minuut resul-
teerde in 1-1 na een lange bal van Ben-
nie Wentink op André van de Vlek-
kert die de bal over de KSH keeper
heen kopte. In de tweede helft kregen
beide ploegen kansen om uit te lopen
maar Vorden en KSH verzuimden te
scoren.
De kosten voor deelname bedragen
f 35,-. Men kan zich opgeven bij Jan
Bargman (05754-312) of Reinier Hen-
driksen (6764).
Jong Gelre gaat op zondag 25 augus-
tus midgetgolven bij het zwembad in
Ruurlo. Het gezamenlijke vertrek is
vanaf het Dorpscentrum. De kosten
zijn f 3,-.

Bevestiging nieuwe
ambtsdragers
Aanstaande zondagmorgen zullen in
de Dorpskerk drie nieuwe ouderlin-
gen worden bevestigd.
Het zijn de heren B.H. Fokkink, B.
Gotink en J.M. Ilbrink. Met hun
komst zal het getal wijk-ouderlingen
weer compleet zijn. En dat is bijzon-
der fijn, ook met het oog op de twee
nieuwe predikanten van de Hervorm-
de Gemeente, die straks in het winter-
werk kunnen steunen op de samen-
werking met een ouderling voor iede-
re wijk.
De bevestigingsdienst wordt geleid
door ds. Veenendaal, die nog net deze
taak kan verrichten, voordat hij op
zondag l september in een "afscheids-
dienst" zijn werk als dienstdoend pre-
dikant afsluit.
Na afloop van de bevestigingsdienst is
er gelegenheid, in "de Voorde" de
nieuwe ouderlingen te begroeten.
Dat er op deze zondag géén dienst is
in de Kapel van de Wildenborch,
houdt verband met het feit, dat deze
bevestiging in de Dorpskerk de hele
gemeente aangaat.

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: rectificatie i.v.m. foutie-
ve opgave Gemeente: G.H. Bijenhof
en A. Stieding.
Gehuwd: M.H. Vijverberg en C.H.M.
Paardekam; P.E.M. Loeff en
C.E.H.M. Keijser.
Overleden: Geen.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 25 augustus 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal, Bevestiging van ouderlingen.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 25 augustus 10.00 uur geen dienst
i.v.m. bev. ouderlingen in de Dorpskerk.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 25 augustus 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
24 en 25 augustus dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder vowr
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 tot 10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 24 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 9.00 uur dierenartsprak-
tijk Breukink/Wechgelaer. Tel. 1566.
Tevens hele week van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
24 + 25 augustus H.F. van Dam, Lochem.
Tel. 05730-1684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor 9
uur.

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.
KA. 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 Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

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.

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.



't Is beroert voor een ander maar 'n Batavus is beter en stukken voordeliger.
FIETSSPECIALIST

KOOP BIJ DE MAN DIE OOK REPAREREN KAN.
lekink 8, Hengelo Gld. Tel. 2888

MUZIEKHUIS
HENNY EN GERJO

VRIESE

ORGELLESSEN
Ook dit jaar staan wij weer met onze rijdende orgelschool in

Vorden, Hengelo en Ruurlo.

Wij geven prettig en individueel orgelles in kleine groepjes van 3 a 4 personen.

Tevens uw adres voor:

nieuwe en gebruikte orgels
key-boards
accordeons
gitaren
blokfluiten
bladmuziek enz. enz.

VOOR VERDERE INLICHTINGEN:
HENNY EN GERJO VRIESE
Hengeloseweg 12, Zelhem, tel. 08342-2836
IJsselkade 7, Doetinchem, tel. 08340-44647.

NIEUWE KOLLEKTIE

Piedro en Bunnie
kinderschoenen

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
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Schoenmakerij Visser
RAADHUISSTRAAT 18 - VORDEN - TELEFOON 05752-1849

Geopend ma t/m vr. 8.30-13.00 uur/vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur

HEROPENING
op 26 augustus a.s.

Ter gelegenheid van deze gebeurtenissen bieden we tegen inlevering van onderstaande
bon een éénmalige echte KORTING VAN 10% op zolen- en hakkenreparatie.

VANDAAG GEBRACHT - OVERMORGEN KLAAR

BON - BON - BON - BON - BON - BON - BON - BON

- 10%KORTING op zool- en hakreparatie
- alleen geldig indien deze bon bij inlevering

van de reparatie wordt aangeboden.
- tot en met 6 september 1985.

ADVERTEREN?
IN CONTACT!

GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet
Terinzagelegging beschikking (art. 31. lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
23-8-85 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.3 O tot 16.3 O uu r, a l smede op de maandagavonden i n
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage de beschikking op het verzoek van: B.V. Techno
Import, Aamsestraat 32,6662 Eist Gld, om vergunning
tot het oprichten of in werking hebben van een land-
bouwmechanisatiebedrijf, datum verzoek 19 april 1985,
adres van de inrichting Industrieweg 13, kadastraal ge-
meente Vorden, sectie M, nummer(s) 814.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover thans
rekening valt te houden met de in het gebied waar de in-
richting is gelegen te verwachten toekomstige ontwik-
kelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten die inrichting isde vergunning verleend onderde
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
ter voorkoming van gevaar, schade of hinder buiten die
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

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na dag-
tekening van deze kennisgeving bij de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 AE '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 AE
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Vorden, 22 augustus 1985

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
De secretaris, A.H.B. van Vleuten
De burgemeester, M. Vunderink

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 05752-2323, toestel 19.

Vrijwel direkt te leveren diver^
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 222

Perziken 10 mooie 3,25
Handsinaasappelen 10 stuks 3,98
2 krop sla 0,98
komkommer 1 mooie 0,78

BRUNEKREEFT*
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 1.7-VORDEN-TEL 1617

MIDDENSTANDS
DAG- EN AVONDSCHOOL
In september a.s. starten bij de D.O.C, de volgende middenstands-
opleidingen.

middenstandsdiploma
Dit alles inclusief
computerboekhouden.

(rijkserkend examen)
1 jaar - 1 avond per week
1 jaar - 2 ochtenden per week
2 jaar - 1 avond per week
Lessen volgens HET PARALLELSYSTEEM: er wordt op iedere
avond les gegeven. Hierdoor is het mogelijk om binnen de cursus-
duur van avond te rouleren.
Cursusleider: dhr. J. Bullee (v.h. dir. Gulden Loon Doetinchem).

ondernemerscursussen
De D.O.C, heeft voor diverse branches geïntegreerde onderne-
mersopleidingen.

Inlichtingen en opgave:

Doetinchemse Opleidings Combinatie
Dr. Hubernoodtplaats 6, 7001 DT Doetinchem. Postbus 109, 7000 AC Doetinchem.
Tel. 08340-25428/42552.

* 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,
heggesscharen, motoren, alleszuigers enz.

UU WC 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.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Cursus middenstand
' slechts 1 keer per week naar les.
' parallel-lessen, vrije wisseling tussen de maandag-,
dinsdag- en donderdagavond.

' vraagt prospectus middenstand en
' typen engels spaans v. toeristen.

INSTITUUT GULDEN LOON
Keppelseweg 16, Doetinchem, tel. 08340-23708

DE VALEWEIDE"

Montrea Rozen 1 g^e bos 4,7 5
3 Kaapse violen 5,-
Jonge violen planten 50 voor 6,-

Bakkerij
't Stoepje
REKLAME:

de echte originele perstuk 0,30

20 voor

NIEUW:

Grof Volkoren 1 .86

Gevulde keekjes
Mink, brood, koek banket. Tel. 03499-84046.



Dankbaar en blij geven wij ken-
nis van de geboorte van onze
dochter

Moniek

GERDYENGERRIT
LENSELINK

7255 CW Hengelo Gld.
15 augustus 1985
Sarinkkamp 76

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij ie-
dereen heel hartelijk bedanken
voor alle belangstelling, felici-
taties, bloemen en kado's, die
wij mochten ontvangen op ons
50-jarig huwelijk.

Jo en Heintje

Schoenaker-Holtslag

Ruurloseweg 41,
7251 LA Vorden.

M.i.v. september start ik weer
met

teken-, knip- en
naailessen

Tevens mogelijkheid opleiding
diploma costumière, coupeu-
se, lerares.
Inl. J. PARDIJS,
Almenseweg 23, Vorden.
Tel.:05752-2985.

Te koop gevraagd: bed + mat-
ras 80 a 90 cm. breed, 200
cm. lang.
Tel.:05752-3444.

Gevonden: zwarte kater plm.
1 jaar.
Tel. 3591.

Te koop: eenmalige verkoop
van

SCHOOLBANKJES en
STOELTJES.

Per stel f 10,-; stoeltjes f 5,-.
Vrijdag 23 augustus a.s. 16.30-
17.00 uur op het schoolplein
van de Openbare L.S.

Bloemschikken
In september starten ver-
schillende cursussen op
bloemen- en plantenge-
bied.
Voor hen die al vaker lessen
gevolgd hebben, is er een
amateurcursus.

Wilt u in verenigingsver-
band wat doen, dan help ik
u hierbij graag.
Voor meer informatie:

Willemien Steenblik-Riet-
man (gedipl.).
Dennendijk 13, Warnsveld.
Tel. 05752-2810.
P. S. Denk nu aan het drogen van
bloemen voor de cursus van
straks.

Ik zoek huishoudelijk werk
voor 1 of 2 morgens of midda-
gen in de week.
Brieven onder nr. 22-1 Bureau
Contact, Vorden.

Gevraagd: Iemand die rr\ijn
tuin kan onderhouden.
W. Stokkink, Het Hoge 26a.
Tel. 3551.

Te koop: een Gelderse potka-
chelf675,-.
Tel. 2407.

Werkgroep Gezinsopvang
Jongeren (G.O.J.) Hengelo
Gld. e.o. zoekt nog steeds op-
vangadressen voor jongeren
boven 12 jaar.
Vrijblijvend inl.: Hermien Hid-
dink, tel. 05753-2238.

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

Metselwerk
• Timmerwerk

Handel in
bouwmaterialen

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

Erik Roseboom

en
Carla Reesink

trouwen op 30 augustus a.s. om 11.30 uur in
het gemeentehuis van Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
14.00 uur door Ds. Zijlstra in de Gerefor-
meerde kerk te Vorden.

Alle familieleden, vrienden en bekenden ver-
wachten wij daarna tussen 19.00-21.30 uur
in „Hotel Bakker", Dorpsstraat 24, Vorden.

Adres: Het Wiemelink 63, Vorden.

Op 23 augustus a.s. zijn wij

Henk Wiekart
en
Jo Wiekart-Maters

25 jaar getrouwd. N

Wij hopen dit samen met onze kinderen te vieren op
maandag 26 augustus.

U bent van harte welkom op de receptie van 16.00 tot
18.00 uur in zaal Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

7251 BC Vorden, augustus 1985
Dorpsstraat 30

Op dinsdag 2 7 augustus a.s. hoop ik

H. Gosselink

80 j aar te worden.

Ik hoop dit samen te vieren met mijn vrouw,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van
20.00 tot 22.00 uur in zaal "De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Prins Clauslaan 19,
7251 AS Vorden

x^X

Bloemschikcursus
Floralia

De van ouds bekende, jaarlijkse bloemschikcursus van
Floralia start woensdag 4 september a.s. De cursus
bestaat uit 6 lessen onder deskundige leiding. Doe mee
aan deze gezellige cursus. Nadere gegevens volgende
week in Contact.

feden^DonsietafenOrganisaties

Dansen
voor het
FDO-
certificaat

FDO Dansschool; FDO Danstesten en
Avro's Danstesten voor Brons, Zilver,
Goud en Goudster.

INSCHRIJVINGLESSEN 24 en 31 AUGUSTUS.

Dansoefenavonden om de 4 weken. Een avondje gezel-
lig uit. Om alles nog eens bij te scholen of een danscur-
sus gevorderden. Ook kunt U Volks- en rijdans leren.
NIEUW! Dansmarkt 1 - voor kinderen, ook voor 50
plussers en ouderen
Inschrijving op 24 en 31 augustus van 16.00-17.30 uur
in het Dorpscentrum te Vorden. Café-Rest. 't Medlerop
27 augustus en 3 september van 18.00-20.00 uur.
Aanvang spoedig (les beg. en gevord.) Inschrijfgeld
f 10,- p. persoon.

Th.A. HOUTMAN (International Council of Balroom
Dancing t/n v.d. N B D).

De deelnemers en verzorgers van de fietstocht Vor-
den-Brussel-Vorden zeggen iedereen hartelijk dank
voor de bloemen enz. en vooral onderstaande spon-
sors.

Café De Herberg; Agri Data Zutphen; Rabobank Vorden; Uiter-
weerd Schilder; Adm.kantoor Vorden BV; Garage Groot Jeb-
bink; Rotonde en Pantoffeltje; Welkoop Vorden; Kapsalon
Heersink;Tweewielers/garage Kuypers; Bloemsierkunst Klum-
per; Drukkerij Weevers; Foto Dolphijn; Schoenhandel Wul-
link; Hoveniersbedrijf Kettelarij; Barendsen Huish.art.; Cafeta-
ria d'Olde Smidse; Kluvers Sport Totaal; Warme Bakker Op-
laat; Vinotheek Smit; Coöp. Zuivelfabriek Vorden; Garagebe-
drijf v/h Tragter; Tweewielers Suzelbeek Velswijk.

Tot en met donderdag 5 september

is de laatste gelegenheid van dit sei-

zoen tot

bezichtiging van
Kasteel Vorden

VW Vorden

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig meisje gedaan.
Wie kan begrijpen watje hebt geleden?
En wie kan voelen watje hebt doorstaan.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat, na voorzien te zijn
van de H. Sacramenten der Zieken, vredig is ingeslapen
onze innig geliefde dochter en ons lieve zusje

Saskia

op de jeugdige leeftijd van 13 jaar.

NICO LICHTENBERG
DINY LICHTENBERG-GARRITSEN
Brigitte
Annelies
Bert
Gerard
Nico
Diane
Raymond

18 augustus 1985
De Stroet 6,
7251 CR Vorden.

Saskia isopgebaard in het rouwcentrum van de "Monu-
ta Stichting", Het Jebbink 4 te Vorden, waar woensdag
21 augustus van 19.45 tot 20.15 uur gelegenheid is tot
afscheid nemen en condoleren.

De gezongen Eucharistieviering zal worden gehouden
op donderdag 22 augustus om 10.30 uur in de Parochie-
kerk "Christus Koning", Het Jebbink 8 te Vorden, waar-
na omstreeks 12.00 uur de teraardebestelling zal plaats
hebben op het R. K. gedeelte van de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

De Avondwake vindt plaats op woensdag 21 augustus
om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.

Met leedwezen vernamen wij het overlijden van ons
juniorlid

Saskia Lichtenberg

op de nog jeugdige leeftijd van 13 jaar.

Wij wensen de ouders en familie alle sterkte toe dit verlies
te dragen.

BADMINTONVERENIGING
FLASH VORDEN

De Zutphense begrafenis StichtingL•ttflnno 1870
^.ievevrouwestraat 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.

Danckaerts - Modevakschool

VERHUISD!
Wilt u leren KNIPPEN EN NAAIEN en/of PATROON-
TEKENEN? Wilt u worden opgeleid voor COSTUMIÈ-
RE, COUPEUSE ENZ.?
Dit is mogelijk op ons nieuwe adres:

Deventerweg 135
7203 AG Zutphen
Tel.:05750-16204

Cursisten van de afgelopen jaren: bedankt
voor uw komst!

Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen

uw budget passen.
vanaf f 60,-

En ... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

vertrouwensman die tijd
voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemennk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

\j

^

met
Televisie

reparaties
_ direc»

i j naar

uw vakman
~ van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 -1381?.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar

E WILD
ietbergerstraat 34, Zutphen
el. 05750-15410

GELDIG VAN 22-8 T/M 24-8

Saucijsjes 5oogram 4,25
Hamburgers 4 halen 3 betalen
VOOR DE BOTERHAM:

Hausmacher
(eigen fabrikaat) 100 gram

Kookworst
(eigen fabrikaat) 100 gram

MAANDAG:

Speklappen p^o 6,98

1,30

0,75

DINSDAG:

Verse worst
500 gram

grove of fijne

WOENSDAG

Gehakt h.o.h. 500 gram

4,98

4,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

r
Zeeuwse Cakekoek

met vruchten en rozijnen
tegen inlevering van deze bon

! f 1f- KORTING

't winkeltje in vers brood en banket

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

CONTACTLENZEN

„voltreffer"

qp juwelier
siemennk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden
Telefoon 1505

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing
— alle contactlens-

benodigdheden en
vloeistoffen

Met ingang van 1 september a.s. gaan we onze zaak
overdragen.

Wij willen U hartelijk danken voor het in ons gestelde
vertrouwen en wij bevelen onze opvolgers van harte bij U aan.

Familie Klumper
Dorpsstraat 19
Vorden

Wij stellen aan U voor, de jongste ondernemers van Vorden,

Jan-Willem Elbrink en
Jolanda Spaargaren

die in de toekomst met enthousiasme onze zaak zullen
voortzetten.

Wegens reorganisatie is de zaak van 26 augustus tot en met 10 september

GESLOTEN
Vanaf 11 september zijn wij geheel tot Uw dienst.

In verband met overname a.s. donderdag, vrijdag, zaterdag
op alle artikelen

25% KORTING
Droogbloemen - droogstukjes - netwerk

kaarsen - restanten aardewerk

HALVE PRIJS

Bloemsierkunst

DORPSSTRAAT 19 - VORDEN - TEL 1436



Wielergroep van de Achtkastelenrijders collecte
maakten monstertocht van 560 kilometer

Negen leden van de A groep van de VRTC De Achtkastelenrijders hebben het afgelopen weekeinde een
monstertoertocht naar Brussel en weer terug gemaakt.
Vrijdagavond om half acht vertrokken de wielrenners uit Vorden onder begeleiding van een volgbusje
waarin chauffeur Adriaan Eskes, masseur Dies Eggink en Ina Eskes als voedselverzorgster, plaatshad-
den.
De heenreis verliep ondanks veel te-
Senwind voortreffelijk. Tegen 12 uur
's nachts reed de stoet een aantal kilo-
meter over een zeer slecht begaan-
baar zandpad omdat men in het don-
ker een bord niet zag staan, maar al
gauw zaten de renners weer op het
juiste spoor.
Zaterdagmorgen om kwart over zes
was het gezelschap tot aan de rand van
de Belgische hoofdstad gekomen.
Drie kwartier daarna kon men uitein-
delijk het beroemde Manneke Pis be-
groeten, die zo klein bleek dat de ren-
ners hem eerst over het hoofd zagen.

Na een kleine pauze van een halfuur
begon de groep via een geheel andere
route dan de heenweg aan de terug-
reis naar Vorden.
In Nederland hadden de wielrenners
te maken met hevige regenbuien
maar dat kon de goede stemming al
niet meer bederven. Zaterdagavond
om 8 uur arriveerde de rijders moe
maar voldaan weer in Vorden.
Ze hadden er op dat moment liefst 560
kilometer opzitten. De hele reis om-
vatte 6 stops en slechts één rijder werd
geteisterd door een lekke band.
Met een bloemenzee werden de ren-

ners bij café De Herberg door familie
en kennissen ontvangen.
Joh. Pardijs bedankte iedereen voor
het doen slagen van de tocht, vooral
de 23 sponsors.
Hierna kregen de renners een herin-
nering aan de lange tocht aangebo-
den, die dankzij inzet, optimale voor-
bereiding en goede verzorging tot een
succes is geworden.
De negen fietsers bestonden uit: Ro-
nald Hoenink, Peter Mokkink, Gerrit
Oplaat, Henk Arfman, Harry Eggink,
Harry Dinkelman, Henk Ebbink, Jan
Klein Wassink en Joh. Pardijs.

Robinson fietscross
stuntteam geeft

spectaculaire show
Tijdens de zwemvierdaagse vonden
naast het zwemgebeuren veel randac-
tiviteiten plaats. De laatste avond gaf
V.A.M.C. de Graafschaprijders een
demonstratie in wedstrijd vorm.
Op de grasvelden rondom het zwem-
bad hadden leden van de motorvere-
niging een aantal onderdelen uitgezet
voor een trial op tijd. Doordat het
even voor de aanvang begon te rege-
nen, werd gewacht tot het droog werd.
De regenbui zorgde voor een gladde
boel, zodat men sommige onderdelen
wat moest aanpassen. Er werden twee
manges verreden. Na de eerste mange
was het de beurt aan de fietscrossers,
die ook een demonstratie in wed-
strijdvorm gaven. Winnaar bij de mo-
tortrial werd Gerrit Pardijs met 202
punten. Bij de fietsers was Stephan
Braakhekke de beste met 148 punten.

Spectaculair was de show die vier kna-
pen uit Assen gaven. Dit gebeuren
vond plaats op de weg voor het zwem-
bad, die ter gelegenheid van deze
show was afgesloten.
Allerlei stunts werden uitgehaald met
en op de fiets. Zo sprongen de jongens
zeer hoog en ver, hoog over tonnetjes
en ver over een twintigtal kinderen,
die achter elkaarop de grond lagen.
Hoogtepunt vormde het springen met
de fiets over drie auto's.
Afsluiting van de zwemvierdaagse
vormde een optreden van het kunst-
zwemteam "De Seahorses" uit De-
venter. De première van hun nieuwe
show vond plaats in Vorden: De Star-
sistershow. Zo'n driehonderd mensen
bekeken dit gebeuren in het feestelijk
verlichte zwembad. Na het optreden
konden de aanwezigen zwemmen on-
der het motto "Moonlight Swim-
ming" en genieten van de muziek vn
de boerenkapel "De Achtkastelendar-
pers", die de gehele avond voor de
muzikale omlijsting zorgden.

Velocitas stelt teleur
op eigen toernooi
De Vordense zaalvoetbalvereniging
Velocitas heeft afgelopen zaterdag
geen beste beurt gemaakt op het ove-
rigens geslaagde toernooi, dat voor de
derde maal door Velocitas werd geor-
ganiseerd.
In twee poules moest de Vordense
zaalvoetbalvereniging genoegen ne-
men met de laatste plaats. Velocitas II
kon in de tweede klasse met vier ne-

derlagen niet verder komen dan O
punten. Het eerste team deed het
nauwelijks beter. Velocitas I kon in de
eerste klasse geen enkele partij win-
nen en belandde met één punt ook op
de laatste plaats. Alleen Velocitas III
wist in de derde klasse de eer te red-
den. Met twee overwinningen behaal-
de het de derde plaats. De eindstan-
den luiden als volgt:
Derde klasse: 1. Halfweg '78 8 pnt.; 2.
Zavodo 6 pnt; 3. Velocitas 4 pnt; 4.
Veldhoek 2 pnt; 5. Olburgen O pnt.
Tweede klasse: 1. Down Town 7 pnt;
2. De Eagles 6 pnt; 3. Zavodo 5 pnt; 4.
Oeken 2 pnt; 5. Velocitas O pnt.
Eerste klasse: 1. Longa 30 5 pnt; 2. De
Zessprong 4 pnt; 3. Z.V.U. '81 2 pnt; 4.
Velocitas l pnt.

Vriendschappelijke
wedstrijd

Ratti-dames
Tien jaren terug speelden de dames
van Ratti hun eerste competitiewed-
strijd tegen Sportclub Overwetering
(Olst). Die eerste wedstrijd werd met
13-1 verloren. In het kader van de jubi-
leum-festiviteiten en het tienjarig be-
staan van de dames-afdeling werd af-
gelopen zondag wederom gevoetbald
tegen de tegenstander van het eerste
uur.

In een prettig verlopen wedstrijd trok-
ken nu de dames van Ratti aan het
langste eind. Met 3-1 werd gewonnen.
Het was tevens een goede oefenwed-
strijd, daar de competitie op zondag l
september van start gaat. Daarvoor
trouwens moeten de dames al twee-
maal aantreden voorde beker-compe-
titie.

Na afloop van de wedstrijd verzamel-
den de dames van Ratti en Sportclub
Overwetering zich aan tafel voor een
koud buffetje. Voor de wedstrijd be-
stond goede publieke belangstelling.

Diploma/wemmen
Nog tweemaal bestaat dit seizoen de
mogelijkheid om de zwemdiploma's
A en B te behalen op het zwembad "In
de Dennen". Deze gelegenheden zijn
op vrijdag 23 augustus en vrijdag 6
september. Het verplichte proef-
zwemmen vindt voor beide keren één
dag eerder plaats. Op 6 september kan
tevens voor zwemvaardigheidsdiplo-
ma's gezwommen worden. Voor op-
gave voorhet diplomazwemmen kan
men terecht bij de kassa van het
zwembad.

JuMeum
aktiviteiten Ratti
De in zaal De Herberg gehouden Dri-
ve-in-show trok afgelopen zaterdaga-
vond^^st 450 - veelal jeugdige - be-
zoekiWA.s. zaterdag komen Ejo El-
burg (Wageningen) en René Notten
(De Graafschap) naar Vorden om de
jeugd een training te geven. De heer
Notten is op het laatste gecontrac-
teert, daar de heer H. Voskamp van
het bestuur van Goahead Eagles geen
toestemming verkreeg om deze trai-
ning te verzorgen.
De training neemt zaterdagochtend
een aanvang. Zaterdagmiddag is er
voor de Ratti-jeugd een spelmiddag.
Zondag a.s. is het six-toernooi. Vijf-
tien voetbal-teams en negen volley-
bal-teams hebben hiervoor ingeschre-
ven.

• P. V. de Blauwkras
Warnsveld

Lossingsplaats: Cambrai; Datum: 10-
8-1985; Gelost om 11.30 uur; Afstand:
305 km.; Aantal duiven: 280; Tijd Ie
duif: 14.23.37; Tijd 10e duif: 14.28.11.
1. J. Bosvelt; 2. H. Boesveld; 3. D. de
Beus; 4. J.A. Eulink; 5. D. de Beus; 6.
J. v. Gijssel; 7. H. Nijhuis; 8. H. Boes-
veld; 9. J.W. ter Beek en Zn.; 10. J.W.
ter Beek en Zn.

"Werk zelf mee aan de kankerbestrij-
ding: Lees en geef!"

Waarschijnlijk hebt u het al gemerkt
aan de affiches die u overal ziet han-
gen: binnenkort wordt weer de collec-
te voor de kankerbestrijding gehou-
den. U kunt de collectant van het Ko-
ningin Wilhelmina Fonds verwachten
tussen 26 augustus en 8 september. Al
eerder krijgt u een brochure thuis met
informatie over kanker en kankerbe-
strijding. De brochure heet: "Kanker-
bestrijding... misschien zijn we verder
dan u denkt".
In de brochure kunt u onder meer le-
zen wat u zelf kunt doen om het risico
op kanker te beperken en hoe u zelf
kunt meewerken aan vroege opspo-
ring van kanker. En u weet: hoe eerder
kanker wordt opgespoord, hoe groter
de kans op genezing.
In de brochure staat ook, dat tegen-
woordig bijna de helft van alle kanker-
patiënten weer beter wordt. Dit is me-
de te danken aan wetenschappelijk
kankeronderzoek dat het KWF heeft
kunnen financieren dank zij de giften
die het van u ontvangt. Verder be-
steedt het KWF uw bijdragen aan
kankervoorlichting, patiëntenbegelei-
ding en aan onderwijs en opleiding.

Werk zelf mee aan de kankerbestrij-
ding door de adviezen in het boekje
op te volgen en door de collecte te
steunen.
Het is voor de collectant en voor uzelf
wel zo prettig wanneer u uw gift klaar
hebt liggen in het zakje dat u achterop
de brochure aantreft.
Op woensdag 28 augustus en woens-
dag 4 september kunt u na het 8 uur
journaal, in de zendtijd van SOCUTE-
RA, een korte film zien over het werk
van het KWF.

Nieuwe Stichting
Chess begeleidt
bluesmuziel^
Uit initiatief van de in dit blad ge-
noemde Chess Blues Band is onlangs
de stichting Chess in het leven geroe-
pen. Deze stichting heeft zich als doel
gesteld om de door dej*band vertolk-
te muzieksoort verdeel promoten.

De muzieksoort in kwestie, de
"rhythm and bleus", is o.a. in de jaren
50 al de bakermat geweest voor de
rock and roll. Door diverse aktivitei-
ten wil de stichting het publiek de mo-
gelijkheid bieden, te ontdekken dat de
blues meer is als de eenzame oude ne-
ger met een gitaar.

Behalve het begeleiden van de Chess
Blues Band wil de stichting proberen
andere bluesgroepen en artiesten op-
tredens te laten verzorgen. Als hier-
voor voldoende belangstelling voor
bestaat is men bovendien van plan om
sessies te gaan organiseren. Het is de
bedoeling daat deze sessies onder lei-
ding staan van een ervaren muziekle-
raar, om zodoende op een lelike en
onderhoudende manier bezig te zijn
met deze muziek.

Voor inlichtingen kan men contact op-
nemen met: Stichting Chess, Postbus
18,7250 AA Vorden (telefoon: 05750-
3474).

Dash verbreekt samenwerking
met Ab Polderman
Vlak voor het begin van de nieuwe competitie heeft de volleybalvere-
niging Dash de samenwerking opgezegd met Ab Polderman, die ja-
renlang het eerste damesteam van Dash getraind en gecoacht heeft.
Voorzitter Henk Groenendal ontkent pertinent dat de breuk te maken
heeft met de degradatie van het damesteam van de derde divisie naar
de promotieklasse.

"Wij hebben nooit getwijfeld aan de
technische capaciteiten van Polder-
man en waren dan ook zeer verbaasd
toen dames van het eerste na afloop
van de vorige competitie ons duidelijk
maakten dat zij eigenlijk niet meer
met hun trainer wensten samen te
werken", aldus Groenendal.
Na gesprekken met de dames, de
technische commissie en Ab Polder-
man kwam het volleybalbestuur tot
de definitieve conclusie dat de trainer
niet meer het noodzakelijke vertrou-

wen genoot. Henk Groenendal: "Wij
hebben nog met de mogelijkheid ge-
speeld om Ab Polderman nog wel te
laten trainen maar de coaching aan
een ander over te laten. Dit bleek toch
geen haalbare kaart zodat wij besloten
om er dan helemaal een punt achter te
zetten.
Dash is nu naarstig op zoek nar een
nieuwe trainer-coach. Die taak wordt
voorlopig waargenomen door Rudie
Konings, die ook het eerste heren-
team onder zijn hoede heeft.

Tuinarchitectuur H. van Langen

Naast de bestaande aktiviteiten in tuinaanleg en onderhoud heeft
Henk van Langen thans een bronboorwagen aangeschaft om pro-
bleemloos bronnen in de tuinen en weilanden te kunnen boren. In de
praktijk wil dit nl. nogaleens problemen opleveren, dat mensen wel de
pomp en toebehoren hebben, echter nog niet weten hoe en wie de
bron moet maken.
Vaak wordt er met een mengmestton
en pomp een filter in de grond gespo-
ten, het grote nadeel hiervan is dat
men niet kan bepalen of men wel in de
juiste waterhoudende grondlaag zit,
maar bovendien spoelt men in een
zeer korte tijd een enorme hoeveel-
heid water weg (plm. 7000 1.).
Verder kan men met deze tractor en
tank niet bij de tuinen komen zonder
dat daaraan veel stuk wordt gereden.
Het bronnen boren volgens het sy-
steem van Henk van Langen heeft ve-
le voordelen o.a.
1. Geen wateroverlast, men boort
met het benodigde grondwater en
niet meer dan dat.
2. Schoon en helder water vanuit de
ketel resp. bron wordt gebruikt, geen
mestgeur van de mengmestton aan
het water.

3. Mogelijkheid tot 15 meter en die-
per, men boort totdat men in de juiste
bodemlaag (in de wel) zit.
4. Boren zonder dat schade aan tui-
nen wordt berokkend.
Naast het boren van bronnen voor het
aansluiten van handpompen en elek-
trische beregeningspompen is deze
installatie uitermate geschikt voor het
boren van bronnen op boerderijen
voor de drinkwaterinstallatie. Met de-
ze investering hoopt men verder beter
in te kunnen spelen op de totale ver-
zorging van de tuin. Het verzorgen
van een bron hoeft dus geen enkel
probleem meer te zijn.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar:
Tuinarchitektuur Henk van Langen,
aanleg, onderhoud, bestrating. Tel.
05753-2476. Hengelo Gld. - Dinxper-
lo.

Honderden zien uw etalage..,
duizenden uw advertentie.

Lochemse Schouwburg
OOSTERWAL 22 - TEL 05730-1081

^
Neem nu een besluit
voor een avondje uit!

Vorig jaar gingen 1750 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 gaarna ons seizoenprogramma gratis toe.



2DE BLAD
CONTACT

Druk:
Drukkerij Weevers B.V,
Vorden
Telefoon 05752-1404

FEESTKRANT
Ter gelegenheid van de jaarlijkse Oranjefeesten op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus

1985 te VIERAKKER-WICHMOND

Programma
Volksfeest

Zaterdag 24 augustus
19.30 uur: Samenkomst op het feestterrein, waarna muzikale hulde door de muziek-

vereniging Jubal aan het oude koningspaar.
19.30 uur: Vogelschieten voor dames en heren bij kunstlicht, inleg 5,-. Vogelgooien

voor dames, inleg 3,-. Schieten vrije baan, inleg 2,50. Kegelen, inleg 2,-.

Na het vogetechieten dansen met dansorkest "Sun-Set".

Zondag 25 augustus
13.00 uur: Oriënteringsrit voor fietsen, start vanaf de tent op het terrein, inleg 1,50.

«

Woensdag 28 augustus bakfietsen- en prominentenrace
18.30 uur: Bakfietsen, inmiddels een spektakelstuk in Wichmond. 's Avonds om half

zeven zal het eerste startschot van de bakfietsenrace worden gelost door
Riek Schagen, beter bekend als Saartje uit de televisie serie Swiebertje.
De bakfietsenrace is in opkomst zoals alleen al bleek in Zelhem waar 30
teams (waaronder 10 damesteams) samen met veel publiek voor een waar
spektakelstuk zorgden.
De organisatoren hebben niks nagelaten om er in Wichmond ook een on-
vergetelijke happening van te maken. Joop Bouwmeist^erzorgd weer het
commentaar over het bekende parcours (Hackforterweg/Vogelzang) en zal
hopelijk worden bijgestaan door het promotieteam van Verortica.
Verder zal tussen de races van de getrainde- en recreatieteams om de hoog-
ste eer worden gestreden door prominenten uit Wichmond en omgeving,

elnemers van 35 jaar of ouder. Bij ̂ doende teams uit
Wichmond zal er een aparte manche voor deze deelnemers worden verre-
den.

v De sluitingsdatum voor opgave is 24 augustus. Dus een ieder die zich nog
geroepen voelt om een team te formeren (dames, heren, prominenten)
heeft nog enkele dagen de tijd om dat te realiseren bij:
Willem Oldenhave, Spiekerweg 6, 7251 RA Vorden. Tel. 05752-1428.
De prijsuitreiking zal na afloop van het geheel worden gehouden in de feest-
tent.

Woensdag 28 augustus
Na de bakfietsenrace dansen op de tonen van Dans en Show orkest Liberty.
Gratis toegang en wordt U aangeboden door de exploitant van de tent.

Toegang onder voorbehoud.

Optocht van praalwagens
zaterdag 31 augustus om 2 uur
Van deze feestelijke optocht is dit jaar zeer veel werk gemaakt en wel omdat de Oranjevereniging op
dit gebied een naam hoog heeft te houden. Voor deze optocht zullen 16 praalwagens aan de start ver-
schijnen. Ook zullen verschillende kinderstukjes aanwezig zijn.
Een keur van muziek korpsen zal deze optocht van een muzikale noot voorzien, in totaal 5 korpsen
met plm.400 muzikanten.Deze korpsen zijn: Muziekvereniging Jubal met Drumband Vierakker en
Wichmond; Muziekvereniging Excelsior, Warnsveld; Muziekvereniging Amicitia, Geesteren; Mu-
ziekvereniging Nieuw Leven, Steenderen met vendelzwaaiers uit Baak; Muziekvereniging Cresen-
do, Hengelo Gld.
De Oranjevereniging wenst u allen prettige feestdagen toe en verwijst u graag naar het programma in
deze feestkrant.

De Oranjevereniging Vierakker-Wichmond
Na de optocht vendelzwaaien op het feestterrein achter de tent voor het Koningspaar.

Tuinverlichtingsweek van 24 augustus t/m l september
Dit jaar zal - evenals voorgaande jaren - weer in het kader van de traditionele Oranjefeesten de tuinverlich-
tingsroute worden uitgezet en wel in de periode van 24 augustus tot en met l september 1985.

De route - met een lengte van plm. 30 kilometer - zal ten opzichte van vorig jaar niet veranderd worden.

U kunt de route vanaf elke invalsweg naar Wichmond beginnen en door op de gele borden aangebrachte zwar-
te pijlen te volgen, komt u automatisch weer op uw startplaats terecht.

/
Via deze krant wenst de Tuinverlichtingskommissie een ieder een prettig Oranjefeest toe en de Oranjevereni-
ging veel sukses.

Donderdag 29 augustus
19.30 uur: Feestavond voor de bejaarden in het Ludgerusgebouw. De eigen toneel-

groep uit Vierakker-Wichmond zal voor U opvoeren het blijspel "De Suk-
kel" in drie bedrijven door Dick Faber. Deze avond wordt georganiseerd
door het bestuur van de Bejaardensoos en is toegankelijk voor iedereen die
60 jaar en ouder is uit Vierakker en Wichmond en die kerkelijk aangesloten
zijn uit andere gemeenten. Dus kom kijken. Vrije entree en het wordt la-
chen.
En kom ook ééns een kijkje nemen op onze Bejaardensoos-middagen die
worden gehouden altijd op de laatste woensdag van iedere maand van 2 tot 5
uur in het Ludgerus gebouw.

Vrijdag 30 augustus
13.30 uur: Samenkomst op het schoolplein, Dorpsstraat, graag met alle ouders en kin-

deren waarna in optocht met muziek naar het feestterrein. Daarna opening
door de voorzitter.

14.00 uur: Kegelen voor dames en heren van elke leeftijd, inleg 2,-. Schieten vrije baan,
inleg 2,50.

14.00 uur: Verschillende kinderspelen met traktatie. Deelname ook opengesteld voor
kinderen die lagere scholen in andere gemeenten bezoeken.

15.00 uur: Ringsteken per dogcar voor dames van elke leeftijd, inleg 2,- op het feestter-
rein. Gratis draaien voor de kinderen beneden de 13 jaar. (vrijdag 30 augus-
tus na de kinderspelen van ca. 14.30-17.00 uur).

16.30 uur: Wedstrijden voor schoolverlaters.

20.00 uur: Dansen in de tent met Dans- en Showorkest "Superfly".

Toegang onder voorbehoud.

14.00 uur: Grote feestelijke optocht m.m.v. diverse muziekkorpsen. Speciale beoorde-
ling praalwagens door deskundige jury.

ca. 17.00 uur: Uitslag en uitreiking van de prijzen voor deelnemers versierde wagens en di-
verse wej||rijden.

20.00 uur: Dansen in de tent met Dans- en Showorkest "Superfly".

Toegang onder voorbehoud.

Zondag l september. De jaarlijkse grote sportdag
Georganiseerd door de sportvereniging Sociï. Aanvang 12.30 uur, voor de
jeugd van Vierakker-Wichmono' in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Tevens wordt
de jaarlijkse oranjeloop georganiseerd met als afstanden 5 en 10 km.

15.30 uur: aanvang 5 km.
16.15 uur: aanvang 10 km.

Opgave tot een halfuur voor de aanvang van de-wedstrijden. Inleggeld f3,50.
Ter herinnering krijgt iedere deelnemer een medaille.

De Oranjeverenigng doet een beroep op iedereen om te vlaggen.

Rabobank S
geld en

goede raad

KANTOREN TE:

Vorden,
Zutphenseweg 26, tel. 05752-1888

Kranenburg,
Ruurloseweg 70, tel. 05752-6769

Wichmond,
Bar. v.d. Heydenlaan 3, tel. 05754-423

CAFÉ-RESTAURANT

„DEN BREMER"

Het adres voor al uw
bruiloften en partijen
Tel. 05755-1205

Vooral uw drukwerk
Drukkerij Weevers b.v., Vorden

UITKNIPPEN EN BEWAREN

ERKEND

SCHOORSTEEIMVEEGBEDRIJF

SMALE
ouderwets vegen

voor
ouderwetse prijzen

Tel. 05750-25749 - Warnsveld
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* Bruiloften
* Partijen
* Diners

tot 300 personen

Tevens een uitstekende gelegenheid
voor uw feestavond of grillparty
bij de open haard

ONZE BEKENDE

IJSSELAVONDEN
ZIJN EEN ENORM SUCCES.

* prima orkest
* koud en warm buffet
Incl. entree, eten en drinken

slechts f 42,50 per persoon

In oud-Hollandse stijl
Café - Bar - Restaurant

De IJsselhoeve"

^%SS^v ^k-iï

Eekstraat 15 - Doesburg
(nabij camping IJsselstrand)
tel. 08334-71622 of 05754-381.

de leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in
een van de

modellenboeken
die u mee mag

nemen om thuis
samen 'n keus te

maken.

drukkerij weevers
nieuwstad 1 2 - vorden

>on 05752-1404

kan bij ons gebeuren!

Moet u w auto gekeurd worden.
Ga naar de man die hem

ook repareren kan.

Wij zijn door de Rijksdienst wegverkeer
erkend als keuringsstation.

Met keurmeesters die reeds 14 jaar en
langer bij ons in dienst zijn en waarvoor
wij de modernste apparatuur hebben
aangeschaft.

AUTOMOBIELBEDRIJF

GROOT JEBBINK

Wij wensen u

een gezellig

oranjefeest

Ik tank zonder
een cent op zak!

OK-
Zelftankstation

Vraag inlichtingen bij de WELKOOP-WINKEL

te HENGELO (GLD), Spalstraat 37, tel. 1713
te RUURLO, Stationstraat 12, tel. 2500
te VORDEN,' Stationsweg 22, tel. 1583

RONDWEG 2 - VORDEN - TEL 05752-1794

MENGVOEDERS

Wichmond
Telefoon 05754-257

Te koop: prima eetaardappe-
len o.a. Parel, Surprise en Pim-
pernel. Eventuele bestelling
wintervoorraad: Tevens heel of
half varken, diepvriesklaar.
VAN KOUSWIJK

>Okhorstweg 6, Wichmond.
'Telefoon 05754-793.

DAKBEDEKKING WATERLEIDING CENTRALE V/ERW.

IM5TALLATIES LA5WERK FABRIEK5

M 0

Dik Langwerden
Lankhorsterstraat 28 - Wichmond - Tel. 05754-621.

Verkoop van nieuw en gebruikte auto 's. Inruil mogelijk.
Voor al uw onderhoud en reparaties.
Banden en uitlijnen:

Michelinmet30% KORTING

Vredestein meer dan 30% KORTING
Incl. montage en balanceren.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE VAKWflK

Schildersbedrijf

voor al uw

schilder- en
behangwerk

binnen- en buiten-
zonwering

dubbele beglazing

Vierakkersestraatweg 28,
Vierakker. Tel. 05754-361

ff Bunny" kinderschoenen
nu ook bij

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 05752-1342

L.M.B. VORDEN
INDUSTRIEWEG 13

7251 JT Vorden

Telefoon 05752-3163

Wij verzorgen al uw

metsel- en
timmerwerken

Zoals:
nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

Fa. J.J. Hartemink & Zn.
IJsselweg 6 - Vierakker - Tel. 05750-21852 en 21543

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

'/^öi jfifi)'
^̂ ^̂  WarHackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

NIEUWBOUW
VERBOUW

UTILITEITSBOUW
ONDERHOUD

Gespecialiseerd in

mach. houtbewerking
voor aannemers

MET DE MODERNSTE MACHINES!

BOUWBEDRIJF

Fa. G.J. Helmink b.v.
Dorpsstraat 28 - Wichmond - Telefoon 05754-450

Landbouwmechanisatiebedrijf

Koekoekstraat 1 Vierakker Tel. 05750-21628

Wij leveren al uw

LAN DBO UW-
WERKTUIGEN
Inruil mogelijk

Verder alles op het gebied van stalinrichtingen o.a
hangkettingen, gruproosters, stalmatten enz.

Vrije
merkbenzine

Elektrische huishoudelijke artikelen
en landbouwgereedschappen
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Dansen op het Oranjefeest
Wichmond-Vierakker

Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus
in de grote danstent (800 vierkante meter oppervlakte)

Vrijdag 30 augustus
om 20.00 uur dansen met muziek van Dans-en Showorkest Superfly

HELMINK
meubelen

• 4000 m2 Meubel- en
Tapijt-toonzalen

• Erkende
binnenhuisarchitectuur

Woningtextiel

VORDEN
Zutphenseweg 24. Telefoon 05752-1514

EIBERGEN
Laagte 16. Telefoon 05454-4190

Te koop: prima eetaardappe-
len o.a. Parel, Surprise en Pim-
pernel. Eventuele bestelling
wintervoorraad: Tevens heel of
half varken, diepvriesklaar.
VAN KOUSW1JK
Okhorstweg 6, Wichmond.
Telefoon 05754-793.

Maandagmorgen gesloten Vrijdag Koopavond

dansen met muziek van Dans- en Showorkest Superfly
zaterdagmiddag na de optocht GRATIS DANSEN tot 17.00 uur
zaterdagavond vanaf 20.00 uur. Toegang voorbehouden.

J">Ï-*3É

naar

TIMMERBEDRIJF

Fa. Haggeman
Broekweg 17 - Wichmond - Tel. 05754-351

AUTORIJLES
Theorieles (computer)

Autorijschool
,Oortgiesen'

Altijd voordelig. Telefoon 2783

Fa. Klein Lebbink
Wichmond
Baakseweg 11 - Telefoon 05754-267.

loodgieters-, gasfitters-, centrale ver-
warming en installatiebedrijf
elektra - radio - televisie
sanitaire artikelen - vrije merk benzine

Tevens uw adres voor alle installatie onderhoud.

Tegenwoordig goa'j uut liefhebberieë

Naor de Timmerieë

Want door beleaf'ie menig gezellig uurtjen,

in oe eigen buurtjen.

Veur'n drankjen, ettentjen of andere feesterieë

Goa'j noar de Timmerieë

DUS KOM ES AN!

de Timmerieë^___
REST AURANT& CAFÉ H

Aric Maalderink >
Lochemsewtu 16-7231 PDWarnsveld ÏH05751-336

Auto Boesveld
* Verkoop van alle

merken automobielen

* Onderhoud - reparatie

DuVAu * Vrije merkbenzine
A U T O *

* Ook financiering

Enkweg 5-7, Vorden
Telefoon 05752-1329 b.g.'g. 1743

H. JANSEN
Vierakker - Tel. 05750-20774.

Specialiteit i" A

Beter brood
en gebak
Uw kruidlhier

Voor verzorgde voeding
Handel in granen
en veevoeders baréndsei{ de meest veelzijdige zaak in de regio.

Ieeflangarchitectuurisgevestigdaandeschoolstraat17tevordentelefoon057522737en^
eleidingvanuwbouwwerkleeflangarchitectuurverzorgtdeuitbreidingenverbouwingsaanvraagvanuwgarageleeflangarchitectuurheeftineenwipuwhinderwetaanvraagbijdegem
igmetderealisatievanpremieawoningeninelkevormenafmetingzoalsgewenstuwnieuwbouwbungalowmetpraktijkruimtekanc'

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
Meester Schilder

Ruurloseweg 35 Vorden Tel. 05752-1523

Het adres voor

GLASWERKEN
SCHILDERWERKEN
BEHANGWERKEN
MODERNE
WANDBEKLEDING
SIERPLEISTERS

AFDELING DOE-HET-ZELF
een enorme sortering
billijke prijzen

De bewoners van de camping

„de Kleine Steege"
wensen iedereen 'n gezellig

oranjefeest.

Camping

„de Kleine Steege"
Fam. Bloemendaal, Hackforterweg 33, Wichmond
Fam. Krijt, tel.'05754-992.

KLEIN LEBBINK B.V.
BELASTINGADVIESBUREAU

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1455

— Administraties
- Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen

CAFÉ WEGRESTAURANT

DE BOGGELAAR

Zalen voor bruiloften
en partijen

Kegelcentrum

Speeltuin aanwezig

VORDENSEWEG 32 - WARNSVELD

TELEFOON 05752 1426

FederofieDansfefarenOrganaafieS

Gezellig dansen leren bij

DANSSCHOOL HOUTMAN
Beginners en gevorderde klubs. Balroom, Latin en oude
dansen. Voor jong gehuwden en verloofden t/m 35 jaar.
Verder van 35 t/m 50 jaar en oudere mensen en alleen-
staanden.

INSCHRIJVING:
Dorpscentrum Vorden op 24 en 31 augustus van 16.00-
18.00 uur. Café-Rest. 't Medler Vorden op 13 en 20 au-
gustus van 18.30-2.0.30 uur. Les op dinsdag, woensdag
of zaterdag. Inschrijfgeld f 10,- p.p.

Varkenshandel

Hans Fransen
Voor een goede afzet van slachtvarkens en zeugen

Wenst U een plezierig

en gezellig Oranjefeest

Ook tijdens het Oranjefeest voor noodslachting
dag en nacht bereikbaar.
Tel. 05754-922

VERKOOP
REPARATIE EN ONDERHOUD VAN

auto's, bromfietsen
en fietsen, accu's, banden-
en uitlaten, hoge
kortingen en gratis
montage

Tel. 268

Uw Bovag-vakman.

Kom vrijblijvend eens kijken
in onze showroom.
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SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd-
bogen.

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

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

AUTO
Voor: verkoop,

Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

RIJWIEL
Voor: Verkoop

Onderhoud, Reparatie
Verhuur:

fietsen/tandem

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

TAXI
Voor: Particulier
Ziekenfondsen

Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer

Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen

Begravenissen

Auto-Rijwiel en Taxibedrijf

v/h TRAGTER
Eig. A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85. Telefoon 05752-1256 of 3572.

Supercentrum
De Tuunte
wenst de

Oranjevereniging
Vierakker/Wichmond

veel sukses toe

!3 £
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HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - Vorden - Tel. 05752-2124

Het adres voor uw

kraampakket

o.a. badje met standaard, commode-
dek, boxkleed, luieremmer, enz. enz.
Grote sortering.

En verder

babyverzorgingsseries
o.a. Natusan, Zwitsal, Penaten, John-
son en de nieuwste serie van Dermatol.
Deskundig advies.

WEEGSCHALEN VERHUUR.

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

De drogist met de op de deur

De warme bakker presenteert:

fijn brood en
heerlijk gebak
Alles uit eigen bakkerij
Ook voor levensmiddelen vandaag en morgen,
zal Besselink graag zorgen!

Brood-banketbakkerij-kruideniersbedrjjf

F. BESSELINK v/hHelmink
Dorpsstraat 6 - Wichmond - Telefoon 239
W/y wensen u een gezellig Oranjefeest.

LOONBEDRIJF

H. & G. KORENBLEK
Tel. 05750-20853

MESTHANDEL

Tel. 05754-509

wensen u 'n prettige
feestweek

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

Voor levering van

traktoren en
landbouwwerktuigen
Tevens diverse merken gebruikte traktoren en opraapwagens

Vakkundige service

Off. dealer Landini traktoren, Mengele opraapwagens en Niemeijer Hooi-

bouwwerktuigen en Irrifrance beregeningapparatuur.

HENK ARENDS
WICHMOND - TELEFOON 05754-681

Willen jullie gaan trouwen?

En wil je echt een gezellig feestje bouwen?

Pak dan de telefoon

en draai, heel gewoon,

nr. 05752-2243 in Vorden

want daar kan het pas

écht gezellig worden.

HE ïteftïËtti''f fxS^JV ** *-^r+ 'M -V-V +\ (Eig. C. ten Barge)

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Zaal-akkomodatie tot ca. 250 personen.

Verkoop,
reparatie,
inruil,
ond. verkoop.

Pracht collectie

Fietsen,
Brommers,
Boomzaagmachines
Motorgazon maaiers

Het adres in Vorden e.o.

FA. KUYPERS
Dorpsstraat 12, Vorden. tel. 1393.

Binnenkort verkoop van alle z.g.a.n. verhuurfietsen en inruilers voor zeer aan-
trekkelijke prijzen. Reserveren is nu al mogelijk!

Wij maken massief eiken
meubelen naar uw eigen
keuze en ontwerp

Diverse bankstellen, kasten, wandmeubels, klapta-
fels,, eethoeken, knopstoelen, ronde, rechthoekige
en ovale tafels (bladdikte 5 cm.), buroos, boeken-
kasten, dekenkisten, hoek- en ladekasten, ledikan-
ten, kaarsen- en asbakstandaards, lampenstan-
daards (gedraaid) diverse maten.

J.W. Klein Kranenbarg & Zn
Hackforterweg 31, Wichmond, telefoon 05754-269
Kerkstraat 9, Vorden, telefoon 05752-2425

Voor de afzet van al uw

Vee en varkens
Vee- en varkenshandel

G. HISSINK
Wichmond - tel. 05754-229.

AANNEMERSBEDRIJF

Gebr. MAANDAG
Voor al uw nieuwbouw
en onderhoudswerken

Wichmond - Telefoon 05754 - 309

Bemiddeling bij aan- en verkoop van on-
roerend goed, taxaties, hypotheken en
alle verzekeringen met deskundig ad-
vies. Tevens agentschap van de Neder-
landse Middenstands Spaarbank.

Zutphenseweg 31 -Vorden-Tel. 057 52-1531

Voor komplete en akkurate
verzorging van alle voor-
komende schilderwerk-
zaamheden zowel nieuw
als onderhoud:

SCHILDERSBEDRIJF

van der Wal b.v.
Zaak: tel. 05752-1208

Leo Westerhof
Pieter van Vollenhovenla?in 8, Vorden, tel. 2039

KRIJT
SUPERETTE

Wichmond
Telefoon 05754-270

Wij wensen u
een prettig
Oranjefeest

KRIJT
UTD-MENGVOEDERS

PAVO-PAARDENVOEDER
Wichmond

Telefoon 05754-600
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Muziekdag Vorden blijkt goede zet van de WV
A. s. zaterdag 24 augustus optreden van negentien verenigingen en groepen.

De handleden hebben de nodige erva-
ring opgedaan in diverse regionale
bands. Het repertoire bestaat voorna-
melijk uit snellere rhythm and blues
nummers van o.a. B.B. King (onlangs
nog te zien als "Nederlandse" bijdrage
aan Live Aid), Johnny Otis, J. Geils
Band en Livin1 Blues.

Muziekschool
Omdat vele jongeren uit Vorden de
Muziekschool in Zutphen bezoeken
werkt deze mee aan het programma.
De leerlingen zullen haar beste been-
tje voorzetten.

Engels jeugd
symphonieorkest
In samenwerking met de Muziek-
school is het gelukt om dit jeugdsym-
phortfeorkest uit Shrewsbury 's
avonds op te laten treden. Dit orkest
staat onder leiding van Richard Whi-
te. Dit orkest zal, na een optreden in
het Amsterdamse Concertgebouw,
optreden in Vorden en de toehoorders
hoge kwaliteit bieden in de drie con-
certen, die zullen plaats vinden.
Zeventig jongelui tussen de 13 en 18
jaar zijn dit weekend te gast bij de Mu-
ziekschool regio Zutphen.

Er is al een jarenlange uitwisseling
met de provinciale muziekschool van
Shropshire, waar Shrewsbury de

;HTING
MUZIEKSCHOOL
REGIO ZUTPHEN

hoofdstad van is. Het bezoek van het
Engelse jeugdorkest is in onze regio
weer een prachtige bijdrage tot de vie-
ring van het Europese muziekjaar en
de concerten beloven een succes te
worden. Na het bezoek hier zal het or-
kest concerten geven in Düsseldorf.

De entree van het gehele muzikale ge-
beuren is gratis. Ook de verenigingen
werken geheel gratis mee aan dit mu-
ziek en zang gebeuren.

De organisatie is in handen van de
Vereniging voor Vreemdelingen Ver-
keer Vorden.

In het kader van de viering van het Europese mu/ie k jaar besloot de VVV een muziekdag Vorden te organi-
seren. Het mag danook uniek genoemd worden dat Vorden zoveel muziek en zangbeoefenaars bezit.
Liefst negentien verenigingen/groepen werken mee. Deze onderlinge samenwerking is bijvoorbeeld al
een sukses.

Eerste optreden van
Chess Blues Band in Vorden
JVJede door de Muziekdag hebben een
groep jongelui uit Vorden besloten
om zaterdag haar officiële optreden te

koppelen aan deze gebeurtenis. Hoe-
wel de band nog in opbouw is en nog
enkele mensen zoekt om de muzikale
mogelijkheden te vergroten.

De Chess Blues Band bestaat mo-

menteel uj^fcuc Seesing - zang; Eddy
Lammers ^Pums; André Jas - gitaar
en Bert "Qbus" van Dijk - bas, en is
voor deze gelegenheid uitgebreid met
de saxofoniste Hermie Klein Tese-
link.

Sauerlandrit
Voor de tweede maal organiseerde de
VAMC De Graafschaprijders een
tweedaagse toertocht naar Het Sauer-
land. 39 motoren maakten op de

heenweg naar het plaatsje Wasserfall
bij Meschede een rit langs toeristische
wegen van 300 kilometer. De terug-
reis kende een andere route en be-
droeg 250 kilometer.

Prijzen voor de
grootste club gingen naar De Spijkrij-
ders uit Doornspijk en voor de verst
komende rijder Rob Manen uit Capel-
le a.d. IJssel.

DEELNEMERS:
1. Sursum Corda Korps
2. Sursum Corda Drumband
3. Concordia Muziekkorps
4. Kapel de Achtkastelendarpers
5. Huisvrouwenorkest
6. Klarinettrio
7. Mannenkoor
8. Dameskoor
9. Koor Excelsior

10. R.K. Kerkkoor
11. Inter C h rist
12. Nuts Blokfluitclub
13. Gebroeders Kijkelkamp
14. Rudy van Straten
15. Chess Blues Band
16. Gemengd koor kranenburg
17. Jongerenkoor
18. Leerlingen Muziekschool
19. Kinderdansgroep 'Achtkastelendanseitjes'

OPTREDENS:

^x. plaats

tijd

14.00-14.30 uur

14.45-15.15 uur

15.30-16.00 uur

16.14-16.45 uur

17.00-17.30 uur

Herberg

Nuts
blokfluitclub

Huisvrouwen-
orkest

Jongerenkoor

Chess Blues
Band

Chess Blues
Band

Bodega
't Pantoffeltie

Leerlingen
muziekschool

Klarinettrio

Gebroeders
lujki'lkamp

Dameskoor

Kapel de Acht-
kastelendarpers

Dorpscentrum

Sursum Corda
Muziekkorps

Gemengd Koor
Kranenburg

Concordia
Muziekkorps

Interchrist

Kinderdansgroep
Achtkastelen-

dansertji's

N.H. Kerk
Schoolplein

K.k. Kerkkoor

Drumband
Sursum Corda

Excelsior

Mannenkoor

Rudy
van Straten

dagrekreatieprojekt in omgeving zwembad
Twee leden van de kommissie financiën, de heren Graaskamp (CDA) en Groen (WD), vinden
het verstandiger om eerst voorstellen van een projektontwikkelaar af te wachten alvorens gelden
beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de ekonomische versterking van het gebied bij het
zwembad en het gemeentelijk sportpark. Over de konkrete invulling van de plannen van de pro-
jektontwikkelaar kon wethouder Bogchelman niets naders meedelen. Wel kon hij de kommissie
vertellen datliem gebleken was dat er al met grondeigenaren onderhandeld werd en dat er enquê-
tes worden gehouden.
Een aantal weken geleden konden
B&W niet akkoord gaan met de plan-
ning van de bouw van 200 bungalows
op landgoed Het Enzerinck. Burge-
meester Vunderink opperde toen de
mogelijkheid dat het bungalowpark
eventueel wel opgenomen zou kun-
nen worden in het kader van het plan
om de omgeving van het zwembad
aantrekkelijker te maken, gezien de
dalende bezoekersaantallen van het
bad.

De heer Ploeger (PvdA) had de indruk
gekregen dat het om een voorgeno-
men projekt van 30 a 50 miljoen gul-
den zou gaan. Hij vond het in het licht
daarvan wel wijs om nu wel f 11.000 te
bestemmen voor een onderzoek, te
verrichten door een ingenieursburo.
De heer Overbeke (CDA) was het met
hem eens.
Beide raadsleden wezen erop dat in
dat onderzoek onder meer vijf beleg-
gers om advies zal worden gevraagd

waardoor de gemeenteraad uiteinde-
lijk beter in staat is om alternatieven af
te w^jjen.
Overigens was wethouder Bogchel-
man het met de raadskommissie eens
dat aan een eventuele uitvoering van
het bedoelde projekt vooraf de nodige
waarborgen opgenomen dienen te
worden.
De heer Groen noemde in dit verband
de tarieven van het zwembad als voor-
beeld.

Sinterklaas . . .
"We weten kennelijk geen raad met de
dertigduizend gulden die als post on-
voorzien op de gemeentebegroting staat
vermeld. Allerlei doeleinden worden
verzonnen om het geld aan kwijt te ra-
ken; het loopt weer naar Sinterklaas..
." Deze opmerking maakte de heer
Groen (VVD) in de kommissie finan-
ciën waar een verzoek om f500 subsidie
op tafel lag vooreen poppenspel voorde
jeugd in het kader van de vredesweek.
Wethouder Bogchelman (VVD) was
aanvankelijk tegen de toekenning van
subsidie omdat hij een politieke doel-
stelling achter de voorstelling vermoed-
de. Nadat mevr. van de Laak van het
Vredesplatvorm had toegelicht dat het
zuivef een edukatieve voorstelling be-
treft, ging de heer Bogchelman met de
kommissie mee om de subsidie toe te
kennen.

Beeld dichter A.C.W. Staring onzeker B&W komen met nota trottoirhandel
De kommissie financiën van de ge-
meenteraad ging vooralsnog niet ak-
koord met het voorstel van B&W om
f 15.000 te verlenen ten behoeve van
de vervaardiging van een bronzen
beeldhouwwerk van de Vordense
dichter A.C.W. Staring.
Wel was de kommissie bereid om een
bedrag van f2.500 beschikbaar te stel-
len voor een ontwerp van het beeld
te maken door de Vordense kunste-
naar F.T.S. Letterie. Daarna zou be-
slist moeten worden of het beeld,
waarvoor de provincie ook f 15.000 zou
moeten bijdragen, inderdaad gemaakt
kan worden. De heren Ploeger (PvdA)
en Graaskamp (CDA) waren van me-
ning dat het de gemeente ontbrak aan
langere termijnkader voor dé kunst..

De kommissie vond met de heer
Graaskamp dat er in de begroting een
bedrag voor het kultuurbeleid opge-
nomen zou moeten worden. Daar-
door zou volgens Ploeger een betere
afweging tegen andere uitgaven kun-
nen plaatsvinden. Hij vroeg zich af tot
welk bedrag de indirekte kosten van
het beeld nog zou kunnen oplopen en
wees in dit verband op de noodzaak
van een goed onderhoud. Volgens
hem staat het bevrijdingsmonument
bijna op instorten.
De heer Groen (VVD) was nog niet
overtuigd van het voorstel om het
beelhouwwerk te plaatsen op het gras-
veld bij de Ned. Hervormde kerk, ge-
zien de mogelijk nieuwe plannen voor
die plek.

Op verzoek van de heer Voerman
(CDA) zal het kollege van B&W in dit
najaar met een notitie over de trottoir-
handel komen. Hoewel er op dit mo-
ment nog geen officiële klachten over
deze handel bekend zijn, achtte de
heer Voerman het mogelijk dat de
trottoirhandel ook in Vorden een gro-
tere vlucht zal gaan nemen. Hij maak-
te deze opmerking in de raadskom-
missie algemeen bestuur.
De kommissie kon zich vinden in de
voorgestelde plannen voor de nieuw-
en verbouw. In de periode van 1986 tot
en met 1990 staan in Vorden in totaal
115 nieuw te bouwen woningen op het
programma. Zeven woonruimten zijn
opgenomen in het zgn. verbouwpro-
gramma.

Naar aanleiding van het verzoek om
subsidies, te verlenen voor vernieu-
wing van rieten daken, merkte de heer
Voerman op dat in zijn fraktie verschil-
lend wordt gedacht over het nut van
een gemeentelijke monumentenlijst.
Deze lijst, die nog door de gemeente-
raad moet worden goedgekeurd, fun-
geerde reeds als toetssteen om de sub-
sidie-aanvragen te honoreren.
De kommissie ging overigens akkoord
met de toewijzing.
Eveneens kon de kommissie instem-
men met de begroting van het rekrea-
tieschap de Graafschap. Binnen het
kader van dat rekreatieschap is in het
ontwerp-fietspadenplan onder meer
de bekende achtkastelen fietsroute
opgenomen.

Parallelsysteem
middenstand nu ook
bij Doetinchemse
opleidings combinatie
De Doetinchemse Opleidings Combi-
natie (DOC) start in de eerste week
van september met nieuwe cursussen
Middenstand volgens het parallelsy-
steem. Cursusleider is de heer J. Bul-
lee, die reeds jaren met veel succes
Middenstandscursussen verzorgt in
Doetinchem en Winterswijk.

PARALLELSYSTEEM
De docent van de Middenstandscur-
sussen de heer J. Bullee heeft mede
dankzij het parallelsysteem en de uit-
stekende lessen reeds jaren opmerke-
lijke resultaten met de 1-jarige Mid-
denstandsopleiding (normaal duurt
de opleiding 2 jaar). Het parallelsy-
steem houdt in dat de cursist slechts l
avond in de week naar les moet, doch
dat hij/zij kan kiezen uit diverse avon-
den; ook kan hij/zij ongevraagd van
avond wisselen aangezien in een be-
paalde week elke avond precies de-
zelfde leerstof wordt behandeld. Er
worden geen bepaalde eisen gesteld
aan de vooropleiding, maar het is wel
belangrijk dat men eenjaar goed stu-
deren wil. Aan het eind van het cur-
susjaar doet men het Staatsexamen
Middenstand. Er is bij de DOC tevens
een dagopleiding Middenstand.

GEÏNTEGREERDE OPLEIDING
De DOC verzorgt tevens geïntegreer-
de ondernemersopleidingen voor ves-
tiging in de Detailhandel, zoals b.v. de
ondernemersopleiding Sportartike-
len; normaal duurt deze opleiding
twee jaar voor bezitters van het Mid-
denstandsdiploma, maar de DOC
heeft de onderdelen assortiment en
management in eeri 1-jarige cursus
opgenomen. Geslaagde cursisten
kunnen een detailhandelszaak begin-
nen in alle branches.

Behalve de Middenstandscursussen
starten bij de DOC nog ruim 80 ande-
re cursussen voor o.a. computerkun-
de, AMBI, secretaresse, talen, boek-
houden enz.
Voor nadere inlichtingen kan men
bellen met de DOC, telefoon 08340-
25428/42552.
Voor het middenstandsdiploma slaag-
den: mevr. J.W. Borgonjen-Rietman,
dhr. H.J. Huntink, dhr. J. Weigraven,
dhr. B.J.J. ter Woerds.
Voor het onderdeel assortiment van
de opleiding sportartikelen slaagde:
dhr. A. Wunderink.

Deze kandidaten zijn opgeleid door
de heer J. Bullee. De heer J. Bullee is
met ingang van september a.s. als do-
cent en cursusleider bij de DOC ver-
bonden aan de Middenstands- en de
Ondernemersopleidingen (zie ook ad-
vertentie elders in deze krant).

Dammen
Op de eerste clubavond van het nieu-
we seizoen van DC Vorden zijn twee
vriendschappelijke sneldamtoer-
nooien gehouden. De eindstanden
waren: Groep 1: 1. J. Masselink 8 ge-
speeld 14 punten; 2. H. Ruesink 12; 3.
H. Hoekman 11; 4. Gerrit Wassink 11;
5. T. Slutter 7; 6. S. Wiersma 6; 7. B.
Nijenhuis 6; 8. S. Buist 5; 9. G. ter
Beest 0. Groep 2: 1. J. Slutter 9 ge-
speeld 15 punten; 2. G. Hulshof 12; 3.
M. Boerkamp 12; 4. B. Breuker 9; 5. B.
Wentink 8; 6. M. Boersbroek 7; 7. J.
Kuin 7; 8. J. Hoenink 7; 9. B. Rossel 7;
10. R. Slutter 6.
Komende vrijdagavond start de on-
derlinge kompetitie. De jeugdspelers
van de damclub speelden een wed-
strijd tegen DC Zutphen. De Zutphe-
naren wonnen met 6-2. De uitslagen
waren: Mark Klein Kranenbarg - Yvo
Baakman 1-1; Winand Hoenink-An-
ja Bouwman 0-2; Alexander Berenpas
- Marco Teunnissen 1-1; Bas Tem-
mink - Matthias Kelderman 0-2.



iiOlie-killer"
reinigt plaveisel, beton, klinkers
en natuursteen van lastige
olievlekken.
Busje 250 ml. 16,50

Sanicomfort
doucheglijstang-kombinatie met slang en
handdouche in de kleuren wit, beige
bermudablauw en juragrijs

„_ \

16,50
BOSCH
decoupeerzaagmachine
PST 50, 350 Watt

89,00
BOSCH
vlakschuurmachine
PSS 230,150 Watt

89,00
BOSCH
haakse slijpmachine
1341 voor slijpschuif 0 180
1342 voor slijpschijf 0 230
Adviesprijs f 490,- (H.C.I.-prijs)

355,00

H.C.I BOUWMATERIALENCENTRUM

V Kruisbergseweg 13, Hengelo (GId). tel. 05753-2121

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

itttilf docltnffendl

Zutphenseweg - Vorden

Installatiebedrijf

W.A. Klein Lebbink
Baakseweg 11 - 7234 SJ WICHMOND.
Handel in radio, televisie, huishoudelijke, textiel en
sanitaire artikelen. Aanleg van elektrische-,
loodgieters-, gas- en C.V.-installaties.

Wegens een reorganisatie in ons
bedrijf houden we deze zomer
gedurende 2 periodes een grandioze

OPRUIMING
van allerhande winkelartikelen.

In de tweede periode op alle winterartikelen zoals:
scheepjeswol; bonneterie (truien, ribbroe-
ken); werkkleding (Orcon); elektrische de-
kens; straalkachels etc.

van 19 t/m 24 augustus 10% korting
26 t/m 31 augustus 25% korting
2 t/m 6 september 50% korting

IN EEN KLAP
DE GROOTSTE

THUIS.

MINIPOSTER VAN 30X40 CM: F9,90f
OOK AIS FOTOPUZZEL: F 17.50!

Een mooie opname wordt letterlijk en figuurlijk
groots, als u nu met uw negatieven of dia's naar ons toe
komt.

Tot eind september maken we van uw negatief of dia
een Miniposter van 30x40 cm (of 30x30 cm, afhankelijk
van het negatief-Xdiaformaat). En dat voor f 9,90*. Of een
Miniposter als legpuzzel - en dat zijn heel wat stukjes - voor
f 1^,50 . _ ^^ <B, 'Van dia f 2,-extra

irostomnt
Ongelooflijk goed in kleur

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

Begin sept. aanvang cursus

„Werken met klei"
* handvormen
* decoratietechniek
* glazuren en stoken.

2 perioden elk van 7 lessen.

Inl. BARBARA SIEDSMA
Kieftendorp 2, Hengelo GId.
Tel. 05753-2415.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ

TENKATt
Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Te koop: z.g.a.n. tuig voor C-
pony, st.mt. plm. 1,34 m.
J. Voskamp.
Tel. 05752-2001 b.g.g. 6789.

Stalling: auto, vouww., boot.
Bevr. tel. 1417.

WEEKENDAANBIEDING

Vlaaitjes
winkeltje m vers brood en banket

l,

Burgemeester Galleestraat 22

Racefiets te koop.
M.G. Spiegelenberg.
Tel. 05752-1464.

Auto- of motorrijles?
Bovag rijschool - lid C.OA

G. Bultman
Telefoon 1753

B.M. W. - Volvo - Suzuki

Waterbronnen boren
zonder wateroverlast

Tuinarchitectuur
HENK VAN LANGEN
Aanleg, onderhoud, bestrating
Hengelo GId.
Tel. 05753-2476.

Ons rundvlees:
een klasse apart!

Proef deze week onze
heerlijke malse riblappen.

geldig
t/m 28 augustus

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Riblappen kiio 13,48
Cordon Bleu 100 gr. 1,55

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag - dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse
WOrSt per U 9,90

Gebr. Varkens-
rollade
150 gr. 1,95

Corned Beaf

100 gr. 1,45

SPECIALITEIT

Shoarma-vlees

250 gr 3,50

Bakje saus naar keuze
100 gram

MARKT
AANBIEDING

HAMBURGERS
6 halen

4 betalen

Runder

verse

worst

per kilo 11,50

WOENSDAG
GEHAKTOAG

1.15

h.o.h. gehakt
per kilo 6,95

Runder-gehakt per kilo 9,90

Alle gekruid gehakt -v n C
per kilo /,O«J

er ij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

CHAUFFEURS VAKOPLEIDINGEN c.c.v.-b

1 beroepsgoederenvervoer
2 vervoer van gevaarlijke stoffen
3 beroeps personenvervoer.

Opgave voor en inlichtingen over de cursussen

RIJSCHOOL GROENEVELD
Garvelinkplein 11 Ruurlo, tel. 05735-1788.

voor naai les
R. Abbink-Zemmelink
Heideweversweg 6, Hengelo GId.
Tel. 05753-1410.

LidModevakschoolvereniging "Danckaerts'

Bulthuis Reform Brood
Zuiver biologisch - dynamisch,

o.a. dr. Vogel brood, Zonnepit, Dadelbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

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

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,50
drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404

Laat Henk Uw
haard hout verzorgen.

Boflen en gekloofd.
Eik - Beuk - Berk.

05735-1249

DAKBEDEKKING

aquAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waletslaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Hel pak met de

WAPEN FN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHFNSEWEG - VORDEN

Zink- en dakbedekkings-
werk is één van de specia-
lisaties van Oldenhave.
Klein en groot onderhoud
tot aan een compleet
nieuw dak behoort tot de
mogelijkheden bij
Oldenhave.
Vraag vrijblijvend prijs-
opgave, het is de moeite
waard.

INSTALLATIE BEDRUI

GJ.OLDEMHAVE

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

witte old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten.
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

't Pantoffeltje, zeker ook na de uitbreiding sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

bod

INDUSTRIEWEG 5. VORDEN
TEL 05752-3425

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.



De Bongerdbuurtvereniging Lindenaren doen het met hun....

De Bongerdbuurtvereniging, spontaan opgericht in 1984, kan alweer terugzien op haar tweede geslaag-
defeestavond. Afgelopen zaterdag startte om 18.00 uur defietsoriënteringstocht. Met een deelname van
maar liefst 50 buurters werd in l O groepen gestart waarbij alle kinderen in de eerste 2 groepen waren in-
gedeeld. Het was een prachtige natuurtocht met diverse opdrachten waarmenigeen intuimelde. Onder-
weg was er een koffiestop ingelast met limonade voor de kinderen en wat lekkers.

Teruggekomen in de straat zorgde ie-
dereen ervoor dat de fiets snel werd
weggezet, het bestek en glas werd op-
gehaald en een plaatsje gezocht in de
grote feesttent die i.v.m. de weersom-
standigheden provisorisch was opge-
zet. De barbeque was al aangestoken

en met de muziek erbij van Dhr. Stro-
kappe werd het al gauw gezellig.
Omstreeks 23.45 uur sloot Hürry Die-
ters de avond af en verzekerde ieder-
een dat het jaar erop wederom een
soortgelijke avond weer verwacht kon
worden. Binnen een halfuur was alles

afgebroken en opgeruimd en ging ie-
dereen voldaan naar huis toe.
De buurt wil graag alle mensen/insta-
naties bedanken die hieraan hebben
meegeholpen.
Gezegde in de straat: "Bongerd buurt
boert best!!"

Wat zou daar nu in de kop van dit verslag ingevuld moeten worden? Als u de fo-
to goed bekijkt is dat beslist niet moeilijk te raden, maar op sportief recreatief
gebied zijn de Lindenaren behoorlijk actief.

Wat dacht U van de Lindese "Vriendenkring" die Linde per touw in 1984 nar het kampioenschap van Vor-
den trok, die jongens voetballen ook een behoorlijk of door de V.R.T.C. georganiseerde flets vier-
daagse, al verschillende keren de grootste groep!
En dan nat u u rlijk de beker mee naar huis Ja naar 't Proat Hoes dan wel te verstaan want daar staan er in de
fraaie vitrine al heel wat te blinken.

Avond voor
belangstellenden
van gemengde
vrijmetselary
De Vrijmetselarij heeft in de lange ja-
ren van haar bestaan nogal eens het
stempel gehad van een geheimzinni-
ge organisatie waar een buitenstaan-
der niets van mocht weten, waar ve-

Voortaan koopt
U een

sportvisakte
Om te mogen vissen in de zgn. bin-
nenwateren kocht men tot nu toe een
viskaart. Die was er nog in drie soor-
ten. Maar met ingang van l juni j.l.
werd dat anders. In de plaats van de
viskaarten met het rode en blauwe ze-
gel kwam de zg. sportvisakte. Daar-
mee mag U vissen met twee hengels,
ongeacht de aassoort, óf met één
peur.
Personen, die nog geen 15 jaar zijn,
hebben in veel gevallen geen sportvis-
akte nodig. Maar er is nog meer veran-
derd. Waren de viskaarten tot nu toe
geldig van juni tot juni, de sportvisak-
te krijgt een geldigheid van januari
tot en met december. Dat betekent
dat de sportvisakte die U nu kunt ko-
pen maar zeven maanden geldig is, nl.
van juni tot en met december. Hij kost
daarom nu f7,-. Aan het eind van het
jaar kunt U dan voor het eerst een ak-
te voor een héél jaar kopen.
De manier waarop U een sportvisakte
kunt kopen is niet veranderd. In het
postkantoor of postagentschap liggen
blanco sportvisakten klaar. Zo'n akte
vult U volledig in - niet met potlood.
Daarop koopt U vervolgens aan het
loket een zegel. De loketbeambte
plakt de zegel op uw akte en zet er een
stempel op. Pas dan is uw sportvisakte
geldig. Vaak heeft U ook een vergun-
ning nodig.
Met alleen een sportvisakte bent U er
in veel gevallen nog niet. Doorgaans
heeft U ook een schriftelijke vergun-
ning nodig van de rechthebbende op
het visrecht. Dat is de eigenaar of de
huurder van het visrecht, vaak een
hengelsportvereniging.
En ga na of voor het bereiken van het
viswater een zgn. loopvergunning no-
dig is. Het betreden van oevers, dij-
ken, kaden en waterkeringen kan na-
melijk verboden zijn.
's Nachts vissen mag (maar niet al-
tijd). In de periode van l juni tot en
met 31 augustus mag U in de meeste
wateren ook 's nachts vissen. De rest
van het jaar is het verboden met de
hengel te vissen tussen twee uur na
zonsondergang en één uur voor zons-
opgang. Toch zijn er nog wateren
waar nimmer 's nachts gevangen mag
worden. Het ministerie van Land-
bouw en Visserij kan U daarover in-
lichten. Ook over het gebruik van aas
zijn (veranderde) voorschriften geko-
men. En ook de minimummaten zijn
opnieuw vastgesteld. Folders met uit-
gebreide voorlichting kunt U bestel-
len bij het Ministerie vaan Landbouw
en Visserij, Bezuidenhoutseweg 73,
2500 EK Den Haag.

to's over werden uitgesproken en
waar vooral geen plaats was voor
vrouwen.
Maar steeds meer komt er duidelijk-
heid over wat de Vrijmetselarij doet
en wat zij voor mensen kan beteke-
nen. Dat er naast de eeuweoude mas-
culine (mannelijke) Orde al sinds bij-
na een eeuw ook een Gemengde Orde
van Vrijmetselaren bestaat, krijgt ook
meer en meer aandacht. In deze Orde
werken mannen én vrouwen in volko-
men gelijkwaardigheid samen.

Ook in Deventer is een loge (afdeling)
van de Internationale Orde der Ge-
mengde Vrijmetselarij werkzaam. Er
is sprake van een groeiend aantal le-
den, die niet alleen uit deze stad ko-
men, maar woonachtig zijn in Twente,
de Stedendriehoek, Salland en de
Achterhoek. De leden komen door-
gaans tweemaal per maand in Deven-
ter bijeen.
De laatste jaren is bij de samenstelling
van het winterprogramma ook plaats
ingeruimd voor een avond voor be-
langstellenden. Ook nu is dat het ge-
val. En eigenlijk wil deze vrijmetse-
laarsloge "St. Jan" in Deventer het
liefst het seizoen om zo'n belangstel-
lenden-avond beginnen. Daarom is
dit jaar besloten om op woensdag 11
september een bijeenkomst te organi-
seren voor wie nog geen lid is, maar
wel op een of andere wijze interesse
heeft in de Gemengde Vrijmetselarij.
Dat gebeurt in de zaal van de Doops-
gezinde Kerk aan de Brink no. 89 te
Deventer, bekend onder de naam
"zaal Penninckshoek". Men wordt uit-
genodigd om eens geheel vrijblijvend
over de vrijmetselarij te komen pra-
ten, vragen te stellen en gesprekken te
voeren.

Peiling l huijs
GDeCastanghe

Belangrijke
Kunst- en Antiek-
veiling te Lochem

18e en 19e eeuwse keeft en
Gronings kabinet, kolommenkast,

Friese staartklokken, etc.

3 KIJKDAGEN
vrijdag 23 aug. 10-21 uur

zaterdag 24 aug. 10-17 uur en
zondag 25 aug. 10-17 uur.

VEILINGDAGEN
ma. 26 aug. t/m vry. 30 aug.

om 19.00 uur.

Veilinghuys De Castanghe,
Veilingmeester L.Th.H.W. Fris.
Kastanjelaan 34-36, Lochem.

Tel. 05730-1895.

Geslaagden
In juli slaagden de volgende dames
voor hun Danckaerts-modevakdiplo-
ma's: I. Olthof (Vorden); J. Droppers-
Brouwer (Eefde); J. Gerritsen (De-
venter) voor coupeuse - praktisch ge-
deelte. Zij slaagden in februari reeds
voor het theoretisch gedeelte. Verder
B. Huizinga-Cats (Zutphen); Th.K.A.

Nguyen-Nguyen (Zutphen); C. Oort-
giesen-Zwart (Vorden); H. Lebbink
(Steenderen); H. Wissink (Halle)
voor costumière en A. van Houte-
Dierkx (Vorden) voor lerares lingerie
en jongenskleding. Zij slaagde in fe-
bruari reeds voor coupeuse lingerie en
jongenskleding. Deze dames werden
opgeleid door Modevakschool T. Leu-
verink-Eykelkamp, die deze maand is
verhuisd naar Zutphen, Deventerweg
135. Zie advertentie in dit blad.

Bij de fietsvierdagen van Jong Gelre
was het ook weer prijs, niet meer te
kloppen met 53 deelnemers, onder
niet al te optimale weersomstandighe-
den.
Andere groepen moesten met lede
ogen aanzien dat weer Linde met een
grote beker naar huis kon gaan.
Maar om nu toch maar bij het Kloot-
schieten te blijven, mogen ook hier al
weer enige prestaties van verschillen-
de klootschiet teams genoemd wor-

den: vorig jaar werden 3 teams be-
loond met een standaard, en wist Lin-
de met maar liefst 17 groepen aan de
meet te verschijnen.
Woensdagsavonds en zondagsmor-
gens is het in Linde een drukte van be-
lang, nu eens geen recreanten maar ei-
gen mensen gewapend met de kloot,
jong en oud doen mee en de prestaties
worden na afloop onder het genot van
een drankje besproken in het zenuw-
centrum van Tante Fiene.

Gezellig tot en met, nu hebben ook al
andere buurten lont geroken van het
schitterende Lindese parcours, pas
nog geheel gerenoveerd door de ge-
meente Vorden en Hengelo.

Soms vragen recreanten wat ze daar
aan het doen zijn in koor volgt dan:
"aan 't klootschieten" men rijdt dan
wel eens beschaamd verder, maar de
meesten wensen de Lindenaren veel
plezier en fietsen glimlachend door.

Huis aan huis wordt in heel Nederland een boekje ver-
spreid. Het heet "Kankerbestrijding... misschien zijn we verder dan u
denkt". Lees het. Er staat nuttige informatie in. Er staat in wat u kunt
doen om te helpen kanker terug te dringen. Er staan adressen in.
Er staat in wat het KWF met ieders hulp onderneemt om kanker te
bestrijden. Wat er bereikt is. En wat nog gebeuren moet.

Ter gelegenheid van de nationale collecte voor de kanker-
bestrijding verspreidt het Koningin Wilhelmina Fonds dat boekje.
'Opdat u op de hoogte bent.

14 MILJOEN NEDERLANDERS
IN DE SLAG TEGEN KANKER.

Huis aan huis wordt in heel Nederland gedurende de actie
ookeen envelopje afgegeven. En later weer opgehaald. In die enve-
lop kunt u uw gift stoppen. Met die gift steunt u het belangrijke werk
van het Koningin Wilhelmina Fonds. Dat werk is er op gericht onder-
zoek te stimuleren en te financieren. Zonder uw gift kan dat niet

De strijd tegen kanker moet doorgaan. Veel is dank zij uw
giften tot nu toe bereikt. Maar de weg is nog lang. Daarom doen wij
ook dit jaar weer een beroep op u. Elke dag telt. En elke cent.

Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Telefoon: 640991. Postgiro: 26000. Bankrekening: 70.70.70.007.
Advertentie aangeboden door drukkerij Weevers b.v. Vorden.



Wielrennen Vïerakker-Wichmond Assen

v. 1. n. r. boven: Jerrit Vrouwerff', Erik de Greef, Mano Waarlo, Martin Zonneveld, Netty Vrouwerjf, Ronald Doorn berg.
v.l.n.r. onder: Luco Zonneveld, Sifra Waarlo, Marjan de Greef, Karin Homrighausen, Maureen Homrighausen.

Zaterdag 20 juli 's morgens vroeg vertrokken de wielrenners van V. W. met hun ouders richting Assen, om-
daar hun tenten op te slaan op de Zonneweide bij het Zwembad in Sportpark Stadsbroek om de jeugdtoer
te gaan verryden die van 22 t/m 27 juli was. Voor de 21ste keer hield WSV Assen die Wielerevenement
met ruim 300 deelnemers waaronder wielrenners uit binnen- en buitenland. Dat het om een vakantie-
kamp ging kon men wel zien aan het rekreatie programma.

Men kon zwemmen, er waren toer- en
puzzeltochteh uitgezet. Op de vrije
morgens was er een bezoek aan het
verkeerspark voor de jongste deelne-
mers. De wat ouderen gingen naar de
bowlingbaan, 's Avonds was er zes-
kamp, volleybal, suplaze, bingo, lucht-
kussen, barbeque, disco en een kamp-
vuur. Zondags was er een jeugdleiders
vergadering met organisatie en jury.

Maandagmorgen begonnen de wed-
strijden met een tijdrit voor de gele
trui op de wielerbaan en op het TT-cir-
cuit. 5 jeugdleden en 4 heren nieuwe-
lingen vochten in de kleuren van W V.
Vierakker-Wichmond om de hoogste

eer en niet zonder succes, 's Middags
bij de officiële start op het Koopmans-
plein in Assen waren 2 van de 9 gele
truien voor RTV W.V. en wel bij de
nieuwelingen voor Jerrit v. Vrouwerff
en bij de 8 jangen voor Marjan de
Greef.
De hele week werd er hard gereden in
verschillende wedstrijden. Tijdritten,
kreteriums en wég-wedstrijden waar
RTV maar liefst 15 dagprijzen behaal-
den. Dit alles gebeurde in regen met
harde wind en zonneschijn. ledere
avond werden er dageleten's en uitsla-
gen verstrekt zodat een ieder wist wel-
ke plaats hij/zij veroverd had. Zater-
dagmorgen 27 juli nog een kreterium

op de wielerbaan en dan 's middags de
prijsuitreiking en sluiting van een
prachtige wielren-vakantie week,
waar de RTV 5 eindprijzen mee naar
huis namen.

Al de andere renners wisten zich te
plaatsen tussen de 20e en 30e plaats.
Voor nieuwelingen: Jerrit v. Vrou-
werff, 7e prijs algemeen klassement;
14 jarige Mano Waarlo, 6e prijs alge-
meen klassement; 8 jarige Marjan de
Greef, ^yjrijs algemeen klassement;
winnaa^Panje-trui Ie prijs, tijd klas-
sement; winnaar groen-trui Ie prijs,
punten klassement.

Harrie Flama
Deldens
schutterskoning
Voor de 35e maal is dit jaar het tradi-
tionele buurtfeest in Delden gehou-
den. Op donderdag- en vrijdagavond
hebben talloze toeschouwers kunnen
genieten van een optreden van een to-
neelgroep, die onder regie van Henk
Rouwenhorst stond. Zij brachten in
de feesttent de klucht "De onbekende
wereld".

De toneelgroep, die uit louter Delde-
naren bestond, kende de volgende be-
zetting: Henk Broekgaarden, Absie
Gotink, Hermien Tiessink, Dick Re-
gelink, Wilma Rossel, Henk Hukker,
Henk Rouwenhorst, Henk Groot
Roessink, Ina Broekgaarden, Wim
Bannink, Elsbeth Regelink en Gerrit
Rossel als souffleur.

Zaterdag werden er op het feestter-
rein aan de Spiekerweg voor jong en
oud volksspelen gehouden. De uitsla-
gen van de verschillende onderdelen
waren:

Vogelschieten: Harrie Flama - schut-
terskoning; B. Berentsen - rechter-
vleugel; B. Dijkman - Linkervleugel;
B. Tiessink - kop; W. Peters - staart.
Vogelgooien (dames): Hennie Hum-
melink - romp; Bernadette Eulink -
rechtervleugel; Riek Peters - linker-
vleugel; Hennie Hummelink - kop;
Ria Walgemoet - staart.
Dogkarryden: 1. Yvonne Eulink; 2.
Marga Hummelink; 3. Maraga Hum-
melink.
Kegelen: 1. Riek Peters; 2. Herman Ei-
lander; 3. Bertus Dijkman.
Schieten vrye baan: 1. F. Hummelink;
2. D. Besselink; 3. R. Pelgrum.
Schieten vaste baan: 1. Marcel Vrug-
gink; 2. F. Hummelink; 3. W. Burkink.
Stoelendans: 1. Edwin Schouten; 2.
Henrie Eggink; 3. Hennie Humme-
link. Poedelprijs: Heide Vruggink.
Korfbalgooien: 1. mevr. Bannink; 2.
Willem Oldenhave.
Behendigheidsspelen kinderen: 7-14
jaar meisjes: 1. Elsbeth Ruiterkamp;2.
Angela Oosterdarp; 3.^|jsan Rege-
link. 9
7-14jaarjongens: 1. Wilco Schouten;
2. Emiel Besselink; 3. Henri Eggink.

Kwaliteit en afwisseling
in de Lochemse Schouwburg

Adverteren?
in Contact!

Weekblad Contact
Verschijnt iedere week in een oplaag van ruim 13.000 exemplaren.

ed. Ruurlo
huis aan huis
per post.
3300 exemplaren.

ed. Vorden
2300 exemplaren

ed. Hengelo:
huis aan huis
per post
4500 exemplaren

ed. Warnsveld
huis aan huis
per post
3350 exemplaren.

Ruurlo, Barchem, Wolfersveen,
Mariënvelde, Varssel, Halle-Heide,
Dijkhoek, Linde-Wiersse en
Wildenborch.

Gemeente Vorden
abonnementen
zeer dichte lezerskring.

Hengelo, Keijenborg, Velswijk,
Olburgen, Bronkhorst,
Baak, Steenderen,
Toldijk.

Gemeente Warnsveld
Wichmond
Vierakker.

Contractkortingen mogelijk. Bij doorplaatsing van uw advertentie in een andere
editie 50% KORTING. Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij:

Drukkerij Weevers b.v.
Postbus 22, 7250 AA Vorden, tel. 05752-1404.

Nieuwe aanwinsten
Bibliotheek
Van gediplomeerd tot geoefend EH-
BO-er; Roquemore, Kathleen - Nu-
meroligie: mystiek en geheim van ge-
tallen; Feenstra, Gerbrand - DNA;
Eichhorn, Karl - Machinale houtbe-
werking; Oosterbroek-Dutschun, An-
nie - De zachte dwang; Lopulalan,
Frans - Onder de sneeuw een Indisch
graf; Koonings, Jan - In memoriam
Dick Bos: verhalen; Schuttevaer-Vel-
thuis, N. - Liefde aan de duinrand;
Paemel, Monika van - De vermalde-
dijde vaders; Brown, Rita Mae - Ko-
ningin van Amerika; Feiten over apar-
theid: verboden informatie over Zuid-
Afrika; Thomas, Gordon - Pontifex;
Toostjes, sandwiches en petit-fours uit
de Franse keuken; Salih, Tayyib - Sei-
zoen van de trek naar het noorden;
Kappler, Ingeborg - Werken en vorm-
geven met gips; Vri^s, Lyckle de - Jan
van der Heyden; Kundert, Fred - De
mysterieuze wereld van de slangen:
fotoboek.

MEER KANSEN
VOOR
GEHANDICAPTEN

Een handicap betekent: extra afgekeurd.
Daarom vragen wij méér kansen op sociaal

\ contact, werk, studie, vorming,
wonen, vervoer, recreatie, enz.

AVQ-DOET
wat écht nodig is
Vraag informatie, word lid:

**llf\ AVO-Nederland,
rJVU antwoordnr. 201,
** ^ J 3800 VB Amersfoort.

Tel.: 033-635214.

ledere donderdagavond repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag gezellig dansen in
zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

V.R.T.C. elke donderdagavond sterrit.

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

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.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofieltje.

24 aug. Muziekdag Vorden
24 aug. Provinciale Agrarische

wedstrijdag
l sept. Dansen voor ouderen in

De Herberg
KPO
Bloemschikcursus Floralia
Klootschiettoernooi, startplaats
café 't Zwaantje.

8 sept. HSV de Snoekbaars, senioren
wedstrijd, vertrek de Herberg

11 sept. Bloemschikcursus Floralia
12 sept. Bejaardenkring Vorden

Dorpscentrum
18 sept. Bloemschikcursus Floralia
17 sept. KPO
25 sept. Bloemschikcursus Floralia
27 sepr. Volksfeest Linde
28 sept. Volksfeest Linde
29 sept. Viswedstrijd HSV de Snoekbaars

leden Hengelo Gld.-Vorden.
Samenkomst bij Concordia
te Hengelo Gld.

Theaterliefhebbers kunnen weer met spanning uitzien naar de vele
voorstellingen en concerten die de Lochemse Schouwburg op haar
programma heeft staan. Bij de samenstelling van dit programma is
duidelijk gekozen voor veel variatie en voor kwaliteit.

Twaalf cabaretvoorstellingen, tien to-
neelstukken, vijf musical- en revue
uitvoeringen, 14 concerten plus nog
enkele voorstellingen op het gebied
van ballet, dans en operette, in totaal
zo'n 48 voorstellingen omvat het re-
pertoire voor het komende seizoen.

Keuze abonnement
Bij het keuze-abonnement kan men
zelf een abonnementsserie van 5
voorstellingen samenstellen met keu-
ze uit 28 verschillende theaterevene-
menten. Men kan kiezen uit toneel,
cabaret, musical, enz. bijvoorbeeld
Paul van Vliet, Tineke Schouten, Seth
Gaaikema, Martine Bijl, Jasperina de
Jong, Laurens van Rooyen en vele an-
deren.
Maar het is natuurlijk ook mogelijk
om diverse toneelstukken in zo'n se-
rie te stoppen, zoals "Leocadia" met
Mary Dresselhuys, "Jan Rap en z'n
maat" van Ivonne Keuls, "Het He-
melbad" van Jan de Hartog, "Kinde-
ren van een mindere god" van Mark
Medoff, de toneelvoorstelling geba-
seerd op het werk van Etty Hillesum
of de geweldige theaterhit uit België
"Pak 'em Stanzi". Ook komt in deze
serie de musical aan bod met de nieu-
we en groots opgezette produktie
"Mimicrimi" van Guus Vleugel.

Cocktailserie
Vier toppers uit het repertoire vormen
de Cocktailserie: "Argesul" de folklo-
ristische dansgroep uit Roemenië
(heel populair in Lochem), de musical
"Mimicrimi" van Guus Vleugel, "Der
Graf van Luxemburg" door de Hoofd-
stad Operette en de nieuwe theaters-
how van Martine Bijl.

Buje-tydserie
Voor zorgeloze amusement is de Blije
- tijdserie een garantie: te beginnen
met een nieuwe Nederlandse musical
door Nooy's Volkstheater "In Hol-
land staat een huis". Daarna volgt
nog: Henk Elsink met z'n nieuwe
show, "Ham & Hoppa" met een nieuw
programma en tot slot het nieuwe pro-
gramma van "De Wierdense Revue"
Teuterieje".

Muziek
Op muzikaal gebied staat Lochem dit
seizoen een zeer groot aantal bijzon-
dere gebeurtenissen te wachten. The
Cambridge Buskers doen Lochem
aan op hun wereldtoernee, Chris Hin-
ze komt met z'n "African-lndian and
World fusion", Caroline Kaart komt
met een avondvullend programma en
Laurens van Rooyen met een koffie-
concert.

Op donderdagavond 10 oktober start
de concertserie met een uniek concert
door het European Community
Chamber Orchestra o.l.v. Arpad Joo.
Soliste is Theodora Geraets-viool.

Verder komen op de concertagenda
de namen voor van Karin Lechner en
Sergio Tiempo-piano, Christiaan Bor
met z'n Reizend Muziekgezelschap,
Ana Maria Vera uit de Verenigde Sta-
ten, het Odeion Blazersensemble, de
Russische pianist Naum Grubert, Ton
Koopman en tot slot het Brabants Ka-
merorkest o.l.v. Anton Koene.
Solist bij dit concert is Han de Vries-
hobo.

Wij verzorgen al uw

DRUKWERK
van familiedrukwerk tot alle soorten
handelsdrukwerk.
Vraag vrijblijvend informatie

DRUKKERIJ WEEVERS
Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 05752-1404
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