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"Het onland bloeit"
nieuwe dichtbundel
van Jaap Zijlstra

Van onze plaatsgenoot Jaap ZijIstra, die zes dichtbundels en één roman gepubli-
ceerd heeft, is een nieuwe dichtbundel verschenen. De titel luidt: "Het onland
bloeit". De bundel bevat veertig korte gedichten over bomen, planten en bloemen.
Uitgever^ Terra in Zutphen heeft het boekje biezonder mooi uitgegeven.

Op het omslag prijkt een tekening
van groot hoefblad, gemaakt door
de kunstenaar Philip Kouwen uit
Dordrecht.
Jaap Zijlstra is geboren op 5 sep-
tember 1933, hij hoopt dus aan-
staande maandag "Abraham te
zien". Na tien jaar administrateur
geweest te zijn van het Rijnlands
Lyceum te Wassenaar, is hij op 33-
jarige leeftijd nog predikant gewor-
den. Eerst in Duurswoude (Fries-
land), vanaf 1971 in Delfzijl en

sinds 1978 is hij predikant in Vor-
den.
Om voortaan meer aan het schrij-
ven toe te komen, heeft Ds. Zijlstra
per l september een nieuwe rege-
ling getroffen met de Gerefor-
meerde Kerk, waardoor hij voor-
taan twee dagen in de week be-
schikbaar zal hebben om zich aan
zijn schrijverschap te wijden. Om-
dat het werk in de kerkelijke ge-
meente toch ook moet gebeuren,
zal de heer H.W. Groot Enzerink,

van de Mispelkampdijk 34, hem
daar in bijstaan.
Aanstaande zaterdagmorgen, 3
september, zaal Jaap Zijlstra van
tien tot half één aanwezig zijn in
boekhandel Loga, Raadhuisstraat
22, om de bundel "Het onland
bloeit" voor de liefhebbers van een
handtekening te voorzien. De prijs
van het boek bedraagt f9,50. Ieder
die met de schrijver en zijn nieuw-
ste werk wil kennismaken, is harte-
lijk welkom!

Zaterdag 3 september is het de eerste
landelijke korenmolendag. Deze dag is
uitgeroepen door het Ambachtelijk Ko-
renmolenaarsgilde. Dit is de vereniging
van molenaars die nog voor hun beroep
malen met een wind- of waterkorenmo-
len. De korenmolendag is uitgeroepen
om deze nog werkende molens meer in
de aandacht te brengen.

De korenmolen aan het Hoge in Vor-
den, waar sinds mei dit jaar mee wordt
gemalen, is dan de hele dag geopend
voor bezichtiging. Bij voldoende

Korenmolendag
wind, wordt er gemalen en het meel
van de molen is dan ook te koop.
Sinds kort levert men ook meel aan
een paar bakkers. Tot nu toe zijn dat
bakker Oplaat, aan de Dorpsstraat in
Vorden, en bakker Sloot in Keijen-
borg. Deze bakkers bakken er een
speciaal molenbrood van, een erg lek-
ker volkorenbrood.
Het verschil met brood dat van fa-
brieksmeel gebakken is, is duidelijk te

proeven. Door de eenvoudige manier
van vermalen, tussen twee molenste-
nen, blijft de natuurlijke smaak van de
tarwe veel beter behouden.
Morn^teel werkt de heer Limbeek
elke v^lag en zaterdag voor de molen
van Vorden. Een deel van die tijd
wordt gebruikt voor het zoeken van
nieuwe klanten en het rondbrengen
van meel.

Elke zmerdag is de molen geopend
van 9 tot 4 uur voor de verkoop van
meel.

Verbouw De Wehme
voorlopig uitgesteld
De verbouwing van het bejaardenhuis "De Wehme" gaat voorlopig
niet door. Aanvankelijk zou volgende maand begonnen worden. Het
ministerie van WVC wil voorlopig nog geen medewerking verlenen.
Dit in tegenstelling tot de gemeente Vorden en de provincie die wel
hun goedkeuring aan de verbouwplannen hebben gehecht

De plannen tot verbouwing date-
ren al uit 1979. De bedoeling was
om de bestaande kamers in het
rusthuis uit te bouwen, terwijl te-
vens enkele renovatie- en repara-
tie werkzaamheden gepland wa-
ren. De uitbouw van de huidige ka-
mers is gewoon noodzakelijk aan-
gezien deze momenteel veel te
klein zijn. Het aantal bedden zou
gelijk blijven namelijk 72. Dat het
ministerie momenteel nog niet
van plan is een vergunning te ver-

lenen moet waarschijnlijk gezien
worden in het totale licht van de
bezuinigingen. Ten aanzien van
het bejaardenbeleid wil de over-
heid zoals bekend flink gaan be-
zuinigen Het bestuur van "De
Wehme" hoopt nu maar dat de
"Wehme" tot de urgente gevallen
zal behoren zodat in de nabije toe-
komst alsnog met de verbouwin-
gen (kosten vijf miljoen gulden)
begonnen kan worden. Voorlopig
is het afwachten.

Volksfeest
Wïldenborch
Voor het eerst sinds jaren zal het traditionele volksfeest in
het buurtschap Wildenborch, dat altijd wordt gehouden op
de eerste zaterdag in september, niet worden opgeluisterd
door een optreden van de Wildenborchse toneelvereniging
T.A.O. Wegens het plotselinge overlijden van één van
haar leden, vorige maand, heeft T.A.O. besloten om dit
jaar niet op het volksfeest op te treden.

In haar plaats zal nu de toneelvereni-
ging "Eendracht" uit Gelselaar een
optreden verzorgen in de Kapel. Zo-
wel op vrijdagavond 2 september als-
mede zaterdagavond 3 september zal
worden opgevoerd "Morgen schient
de zunne". Een blijspel geschreven
door Arie v.d. Lugt.
Zaterdag worden de volksspelen van-

af 13.30 uur gehouden op de weide na-
bij kasteel de Wildenborch.
Daaraan voorafgaand vertrekt om
13.00 uur bij de Prinses Julianaschool
de optocht van de versierde karretjes,
fietsen etc. De muziekvereniging
"Sursum Corda" verleent deze zater-
dag, traditiegetrouw, haar muzikale
medewerking.

Leven midden in de mooie natuur van
de Achterhoek en er niet veel van we-
ten, dat voelen veel mensen als een
gemis. Daarom was er dit voorjaar erg
veel belangstelling voor de kursus, die
het IVN-afdeling Lochem organiseer-
de. Een Groenkursus, omdat-ie gaat
over de natuur in al zijn verscheiden-
heid en bestemd is voor mensen, die
er nog maar weinig of misschien nog
niets van weten.
Die grote belangstelling was voor de
IVN-leden, die deze kursus hebben
voorbereid, een goede reden om ook
dit najaar een Groenkursus te organi-
seren. Die gaat over wilde planten en
paddestoelen, insekten, de bodem,
bomen en over ons leefmilieu in het
algemeen. Aan elk onderwerp wordt
een les gewijd en een excursie, steeds
onder leiding van een deskundige. De
zes lessen worden - vaak met dia's toe-
gelicht - gegeven in Rest. de Heikamp
in Ruurlo.

Als u meer wilt weten over het pro-
gramma of u op wilt geven: dat kan via
telefoonnummer 05735-2029 of
05752-6807. Ook belangstellenden uit
de regio zijn welkom.

Hypnotiseur
"Madrahasj" voor

de 2e keer in
"de Herberg"

In kombinatie met een dansavond
m.m.v. het orkest 'Transit" komt de
hypnotiseur "Madrahasj" opnieuw
naar zaal de Herberg te Vorden.
Dit zal plaatsvinden op zaterdagavond
17 september.
Was het vorig jaar uitverkocht, ook nu
blijkt de belangstelling voor deze
avond groot, gezien het aantal reser-
veringen van de afgelopen weken.
Kaarten in voorverkoop zijn verkrijg-
baar bij eetcafé-bar de Herberg.

Vordens mannenkoor
op dreef in
zomeravondconcert
In het kader van het VW zomerpro-
gramma gaf het Vordens Mannen-
koor onder leiding van dirigent Bert
Nijhof maandagavond in de Neder-
lands Hervormde Kerk een zomera-
vondconcert, waarvoor een niet al te
grote belangstelling bestond.
Het Vordens Mannenkoor, deze
avond weer zeer goed op dreef begon
haar optreden met het zingen van het
vijfde deel uit Schuberts Deutsche
Messe. Het koor zong verder onder
meer het Dominico salve fact.
Ludo Eykelkamp oogstte wederom
bewondering door de bariton-solo die
hij in "De twaalf rovers" voor zijn re-
kening nam. Ook de overige nummers
met tot slot "Kalinka" werden uitste-
kend door het Vordens Mannenkoor
vertolkt. Voor de orgelbegeleiding
zorgde Teun Wissink terwijl de piano-
begeleiding in handen was van Lu-
cian Venderink.
Deze avond trad tevens het Achter-
hoeks Vocaal Ensemble op. Dit uit
vier leden bestaande ensemble stond
onder leiding van dirigent Jan Kleve.
Het Achterhoeks ensemble bracht
een gevarieerd programma dat door
de bezoekers ten zeerste werd gewaar-
deerd.

E.H.B.O. cursus
Regelmatig bereikt iederjaar opnieuw
de EHBO afd. Vordei^reermalen de
vraag wanneer er weel^^n cursus be-
gint. Dit wekt altijd hoge verwachtin-
gen bij het bestuur.
Wanneer er dan echter na de zomer-
periode een advertentie geplaatst
wordt om zich op telken blijkt de
animo zeer gering. ^P
Zo meldden zich ook nu tot op heden
slechts 4 gegadigden.
Mogelijk was de onlangs geplaatste
oproep nog te vroeg in verband met de
vakanties en is deze aan de aandacht
ontsnapt.
Misschien brengt deze herinnering
dan ook nog een flink aantal er toe om
zich op te geven.
Mocht het gewenste aantal van mini-
maal 18 cursisten voor 15 september
a.s. niet bereikt zijn, dan zal er dit win-
terseizoen geen diplomacursus EH-
BO in Vorden gehouden worden.

zomerprogramma
Zaterdag 3 september: Jong Gelre
Vorden. Klootschiettoernooi voor
straten, bedrijven, verenigingen enz.

Zaterdag 3 september: Het I.V.N. (In-
stituut voor Natuurbeschermingsedu-
katie) afd. 'de Oude IJsselstreek' orga-
niseert een natuurwandeling op het
landgoed 'De Kieftskamp'.

Zondag 4 september: Oriëntatierit
V.A.M.C. De Graafschaprijders. Na-
zomerrit.

Jeugddienst
a.s. zondagmorgen
De Jeugddienst commissie van de
Hervormde gemeente nodigt eenie-
der graag uit voor de maandelijkse
Jeugddienst op a.s. zondagmorgen 4
september in de Dorpskerk.
In deze dienst hoopt dan voor te gaan
mevr. Ds. A.C. Fokkema. Zij is een
reeks van jaren predikant geweest in
Doetinchem en woont daar nog en
doet daar ook nog allerlei kerke-werk.
Het koor 'The News Singers" uit
Voorst hoopt zingend aan deze Jeugd-
dienst mee te werken. Organist is Ru-
di van Straten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Het thema van de dienst luidt: "Vita-
minen?" Na de Jeugddienst is er koffie
in "de Voorde".

Ook een avonddienst
Op de eerste zondag van de maand is
er ook een avonddienst in de Vorden-
se Dorpskerk. Voorganger: ds. Kra-
jenbrink.
Overeenkomstig het leesrooster van
de landelijke Raad van Kerken is de
Evangelie-lezing: Lucas 14:25-33.
Een moeilijk gedeelte?! Wat moeten
wij en wat doen wij er mee...?
U bent welkom ook in de stille avond-
dienst a.s. zondagmorgen 4 septem-
ber.

De catechisaties
In het Kerkblad voor de Hervormde
gemeente, dat eind deze week ver-
schijnt, staan ook weer vermeld de ca-
techisaties die op maandagavond 26
september en dinsdagavond 27 sep-
tember weer beginnen in "de Voor-
de", Kerkstraat 15.
Vroegtijdig verwijzen we jongeren en
ouderen naar de catechese-uren. Met
de Hervormde predikanten is ui-
teraard ook nader overleg mogelijk,
zeer zeker ook wat de z.g. Belijdenis-
catechisatie betreft.
Het is goed om er op tijd al es over te
praten en na te denken. Vandaar dit
bericht.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: H.A. Tinkelenberg en N.
Simons; B. Turfboer en A.M. Wope-
reis; L.H. Arfman en J.A.E. Maalde-
rink; W.J. Klein Heerenbrink en
A.Th.H. Hartman
OVERLEDEN: Geen

R.K KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 4 september 10.00 uur: Mevr.
Ds. A.C. Fokkema (Doetinchem);
Jeugddienst m.m.v. "The News Sin-
gers" Voorst.
19.00 uur: Ds. J.C. Krajenbrink;
Evangelie-lezing: Lucas 14:25-33.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 4 september: 10.00 uur Ds.
P.A. Bohlmeier, Ruurlo.
19.00 uur: Ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
3 en 4 september dr. Vaneker, tel.
2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 3 september 12.00 uur
tot maandagochtend 07.00 uur dr.
Warringa. Tel. 1277.
Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
3 en 4 september W. Haccou, Vorden,
tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

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

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

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

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

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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



.. IS HET JUISTE WOORD VOOR HET NIEUWE,
TOTALE MODEGEBEUREN VANUIT VORDEN.
RUIM IN SORTERING, RUIME SERVICE,
RUIMTE GENOEG OM TE KIEZEN, DUS
RUIMBAAN VOOR..

Burg. Galleestraat 3
Vorden, tel. 05752-1381

Donderdag 8 september openen
wij onze uitgebreide en aangepaste
modezaak. Een metamorfose voor
een ruimere aanpak op modegebied.
Zowel dames- en herenmode, maar
ook de jeugdmode staat centraal in
onze modewereld. Natuurlijk heb-
ben we ook een ruime plaats voor
onze lingerie-afdeling gecreëerd,
zodat u rustig uw keus kunt maken.
Bij een feestelijke opening hoort een
feestelijke aktie en daar kunt U nu
van profiteren.

IEDERE KOPER ONTVANGT
EEN WAARDEBON. Voor u een
goede gelegenheid om vele guldens
te besparen. Deze feestelijke aktie
duurt tot en met 17 september a.s.
De waardebonnen blijven geldig tot
en met 31 december 1983.
Voor kinderen een speciale aktie.

MODEHUIS

U BENT VAN HARTE WELKOM!

FEESTELIJKE OPENING OP DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1983

ORANJEFEEST
WILDENBORCH

Zaterdag 3 september 14.00 uur op het terrein
bij het kasteel

Volwassen- en kinderspelen

Vrijdag 2 en zaterdag 3 september 20.00 uur
speelt in de Kapel de toneel-vereniging

Gelselaar: "Morgen schijnt de zon"

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en
automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426.

Ruime ligplaatsen voor boten in 1984:

20% KORTING
tot 15 september a.s.

Moderne nieuwe jachthaven.

RECREATIEDORP

IJSSELSTRAND
Doesburg (Gld.). Tel. 08334-2797 of 4063.

reisbureaus

J L HARREN
Klarenbeekseweg
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC



Joke en Paul Zents
geven U met blijdschap kennis
van de geboorte van hun doch-
ter

ELLES

Bij het doopsel ontvangt zij de
namen,

Elisabeth Maria Johanna

28 augustus 1983
Ruurloseweg 107
7251 LD Vorden.

Aan allen die 20 augustus tot
een onvergetelijke dag voor
ons hebben gemaakt onze har-
telijke dank.

JANTJE EN GERRIT

RUITERKAMP

Vorden, september 1983

Langs deze weg willen wij me-
de namens onze kinderen u al-
len heel hartelijk bedanken
voor de vele kaarten, bloemen
en geschenken die wij op ons
60-jarig huwelijksfeest moch-
ten ontvangen.

H. HENGEVELD

J. HENGEVELD-

VOSSELMAN

Margrietlaan 29
7251 AV Vorden.

Voor de vele blijken van mede-
leven die wij van u persoonlijk
of schriftelijk mochten ontvan-
gen na het overlijden van vader
en opa

BJ. WASSINK

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

J. Wassink
A. Dimmendaal
J.W. Dimmendaal-

Wassink

Vorden, augustus 1983
De Steege 10.

Te koop: een Tonkanees. Krui-
sing tussen Burmees en Sia-
mees, met stamboom + 3 jon-
ge poesjes, gratis af te halen.
Smitstraat 6, Vorden.
Tel. 3561.

Te koop: ouderwetse rook-
stoel.
Smidstraat 6, Vorden.
Tel. 3561.

Te koop gevraagd: 2e hands
tuinbank en stoelen.
Brieven onder nummer 25-1
Buro Contact.

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

Bejaardenboottocht.
a.s. dinsdag 6 september half
9, vertrek uit Zutphen, IJssel-
kade.
Bus vertrekt uit Vorden om
8.00 uur.
Laten degene die plaats over
hebben om 8.00 uur op het
Marktplein komen.

Het comité

AANVRAAG BOUWVERGUNNING

Schoolstr 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

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

met
Televisie

reparaties
- direct
n naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

l

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750 13813

Op maandag 12 september a.s. hopen wij
met onze kinderen en kleinzoon ons 25-ja-
rig huwelijk te herdenken.

WIM GROOT ENZERINK
en

I JOPIE GROOT ENZERINK-SEESINK

U bent van harte welkom op onze receptie
van 20.00 uur tot 21.30 uur in café rest. „De
Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

„'t Boerle", Vorden
Deldensebroekweg 21.

Zaterdag 3 september a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons40-jarig
huwelijk te herdenken.

HJ. VELHORST
W.L VELHORST-

GROOT ROESSINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat
10a te Vorden.

7251AB Vorden
September 1983
Raadhuisstraat 26

§
§l
§§
§

Zaterdag 3 september a.s. zijn wij 40 jaar §
getrouwd en hopen ditte vieren op zaterdag
10 september met moeder, kinderen en §
kleinkinderen.

DA LENSELINK
J.W. LENSELINK-NORDE

Vorden,
Burg. Galleestraat 16

Algemene vergadering
van de Rabobank

te Kranenburg
Hierdoor roept de Coöperatieve Raiffeisen Boerenleen-
bank Kranenburg BA. haar leden op tot het bijwonen van
de algemene vergadering die gehouden wordt op dins-
dag 13 september 1983 om 20.00 uur in zaal Schoen-
aker te Kranenburg.

Verkorte agenda

• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Jaarrekening 1982
• Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht
• Mededelingen en rondvraag.
De volledige agenda, de notulen van de vorige vergade-
ring alsmede de jaarrekening 1982 liggen vanaf heden
op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inza-
ge.

Het Bestuur.

Rabobank

Mevr. W.A.A. Bayer-Kreulen
muzieklerares D/p/. C. Amst. Conserv.

Hervat maandag 5 september haar lessen
(piano, blokfluit, ensemble).
Christinalaan 12, Vorden.
Tel. 05752-2326.

Afstand bewaren
hoeft niet..

Mevr. v. Diepen wou stoppen met or-
gelspelen. "Met m'n leesbril zie ik de
noten niet scherp en als ik een bril heb
om op die afstand wel scherp te zien
moet ik langere armen hebben om 't
leesboek vast te houden...".
Maar haar zus zei: "Vraag toch eens bij
Opticien Groot Kormelink om die alle-
afstanden-scherp-bril met Varilux gla-
zen. De vlieg op de tafel en 't haantje op
de toren... Alles duidelijk scherp".
Vraag over van alles waarze ervan alles
over weten.

AGRCOT KORMELINK
Jrorlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo G.-Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien - 's Maandags gesloten

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal "De
Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Ter voorbereiding van de opening woensdagmid-
dag 3 uur a.s. (verkoop vanaf donderdagmorgen)
zijn we a.s. maandag, dinsdag en woensdagmor-
gen

MODEHUIS

Burg. Galleestraat 3 - Vorden

Zaterdag 17 september:
Gezellige

Dans- en showavond
m

Herberg"
te Vorden.

m.m.v.

hypnotiseur "MADRAHASJ

-orkest'TRANSIT"

Aanvang 20.00 uur.
Entree f 10,- (inklusief koffie en enkele

hartige hapjes.)
Meer dan de helft van het beschikbaar
aantal plaatsen is reeds gereserveerd.

DUS WEES ERBIJ

DE PRIJS TELTi
DIT NAJAAR T

Jouw stijl... jouw prijs...
teeners opgelet: leuk leren

modelaarsje, een absolute'
topper voor een

knalprijs.

Maten 28-39

£aeen geld eigenlijk
voor zo'n
fantastische
kinderschoen van

kwaliteitsleer...
oersterk en met natuurlijke steun.

Maten 32-35

55,-

Maten21-31

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

Toekomstige auto- en motorrijders

Heden kan iedereen vanaf 17 jaar bij on-
ze rijschool

theorielessen
volgen i.v.m. het nieuwe theorie exa-
men.

Ingaande 2 januari 1984 kunt u als 18
jarige reeds een certificaat behalen, dat
3 jaar geldig blijft. Op die datum is het
verplicht om een theorie certificaat te
bezitten, alvorens men het praktisch
examen kan aanvragen.

Voor verdere inlichtingen:
AUTO- en MOTORRIJSCHOOL

H.K. v. Gelreweg 35, Vorden. Tel. 1753

DE RIJSCHOOL VOOR
VORDEN EN OMSTREKEN.

Na seizoen aanbieding vanaf 1 septem-
ber a.s. een hele week kamperen voor

HALF GELD
RECREATIEDORP

IJSSELSTRANDL Doesburg (Gld). Tel. 08334-2797.

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

CURSUS
MIDDENSTAND

Aanvang september te

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

verdere studie voor kantoor of
winkel: vakken zijn

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

kennis - verkoopbevordering.

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

duur is 1 jaar.

a.s. Zaterdagmorgen 3 september van
10.00 tot 12.30 uur signeert bij LtGA
onze plaatsgenoot predikant Jaap Zijl-
stra zijn nieuwe gedichtenbundel

Het Onland Bloeit"

L«GA Boek en kantoor
Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 05752-3100

GULDEN LiON
7001 CG DOETINCHEM

Tel. 08340-23708

MOEZEL VAKANTIE
Te huur: Volledig huishoudelijk
ingerichte caravans. Op vaste
standplaats aan de Moezel in
Duitsland. Voor het naseizoen
hoge kortingen.
Fam. Lovink,
Thorbeckestraat 22,
7021 AX Zelhem,
Tel. 08342-1548

Kunstgebittenreparaüe

DROGISTERIJ
TBMKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Nu bestellen:

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

Boek- en Tijdschriftenhandel:
„JAN HASSINK".

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

e in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Speciaal aanbevolen voor het
weekend.

Rozijnenbollen

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

Vraag inlichtingen:

W. Weulen
Kranenbarg
Zelhem.
08342-1364.

Voor een groot assortiment en aktuele

l l

natuurlijk naar

RUURLO

IVIdDtGIlJGS m/borgvoering 00, ~ en /Df'

UOrO. p3nt3IOnS in mode kleuren v.a. ^*>r'

Jacks v a 59,
Off. Barbara Farber dealer!!

Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open van 6-7 uur.

Zaterdags doorlopend open tot 4 uur.

Wij bakken

brood van de Hackfortse molen
Eerlijk en heerlijk volkoren brood. Echt Vordens brood dus gebak-
ken door een Vordense Bakker.
Haalt U ook eens zo'n heerlijk volkoren brood en proef de ouder-
wets lekkere smaak!

Warme bakker

OPLAAT bakt het voor U.

CHAUFFEURS VAKOPLEIDINGEN c.c.v.-b

1 e beroepsgoederenvervoer

2e vervoer van gevaarlijke stoffen

Opgave voor en inlichtingen over de nieuwe cursus

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

MOTOR-, AUTO- en VRACHTWAGEN- en BUSRIJBEWIJS



Franse les: conversatie voor
gevorderden.
Mevr. Jongbloed, tel. 3105.

Caravanstalling in goed ven-
tilerende afgesloten schuur.
J.W. Bruil, Korenweg 7,
Velswijk. Tel. 08344-486.

Te koop: 1 oude bascule, met
koperwerk, zelf op te knappen.
2 oude dressoirs.
Te bevragen na 18.00 uur.
Tel. 2006.

Kamer te huur gevraagd met
vrije opgang en kookgelegen-
heid.
Tel. 05753-3368.

Te koop: dresseerkar in orgi-
nele staat.
W. Zweverink,
Deldensebroekweg 13,
Vorden. Tel. 05752-1431.

ALLE DOE MAAR ARTIKE-
LEN HALVE PRIJS.
Bazar Sueters,
Ruurloseweg 91. Tel. 6658
Dorpsstraat 15. Tel. 3566.

L0GA verhuurt weer nieuwe
videobanden.

Gevr. een meisje om op dins-
dag en donderdagavond van
half 7 tot 8 uur op onze kinde-
ren te passen.
Fam. Leuverink,
Burg. Galleestraat 4.
Tel. 2733.

Wilt u leren

knippen en naaien?
Wilt u patroontekenen leren of
wi It U worden opgeleid tot cos-
tumière, coupeuse enz.?
Voor inl. en opgave:
Modevakschool
T. LEUVERINK EIJKELKAMP
Burg. Galleestraat 4, Tel. 27 33

Wegens plaatsgebrek een
diepvrieskist te koop. 225 l
f100,-.
2 deuren met gl. in lood
f 500,-
Hoetinkhof 201, tel. 2016.

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

STAATSLOTEN

De verkoop begint maan-
dag 5 september 1983.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 8.30 -12.30 uur en 's mid-
dags van 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam n ta huur bij:

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG IEL 05752 1514

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

VOOR4tUW

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens

Voor slechts één kwartje
per dag is uw hele gezin ver-
zekera tegen ongevallen.

De verzekering die in geen
enkel gezin mag ontbreken.
, , ^ . - . :

Onze Gfzinsongevallenverzekering ver-
zekert de ouders én de kinderen, 24 uur per dag
het hele jaar door, overal ter wereld vanaf f46,-
per halfjaar, dat is een kwartje per dag per gezin.

De uitkering bij blijvende invaliditeit of
overlijden voorkomt dat een ongeval ook finan-
cieel nare gevolgen heeft voor uw gezin.'

Gratis single van
The Kids from Famé live'.

Zolang de voorraad strekt ontvangt u
bij een vrijblijvende polis een gratis single van
de theatershow van The Kids from Fame.
Met twee fantastische songs van deze razend
populaire groep.

Ook als u geen gebruik maakt van onze
verzekering mag u deze single toch behouden.

Maar... bel ons snel voordat de voorraad
platen op is! Wacht niet al. Bel ons vandaag voor

de folder.

makelaars - o.g. en
assurantiekantoor

Vorden - Telefoon 1531

Zóveel zekerheid voor slechts
één kwartje per dag.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Lekker brood
van Echte Bakker

^ A

® Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Nog niet van gegeten, moet je doen,
haal er 's één. Lekker!!!

Zo uit de oven in de winkel!!

m ^J\3r^ gratis kennismakingsles op 6

september in het Dorpscentrum te Vorden. Aanvang
10.30 tot 11.30 uur.
Slaapzak of deken meebrengen. Inl. bij:

Theo de Gans
gedipl. leeraar YOGA VEDANTA. Tel. 08338-3143.

tleeds doeltrtfftndl

Vorden, tel. 1 272

Badminton sport. Ja leuk?

Geef je op als senior lid bij onze vereni-
ging. Speelavond: donderdags.

Opgave bij Mevr. Bultman, H.K. v. Gel-
reweg 35, tel. 1753.

BADMINTONVERENIGING

FLASH VORDEN

Doe het zelver opgelet!
Voor alle soorten

'Hout
* Plaatmateriaal
* Deuren, Kozijnen en Ramen
* Schroten
* Isolatiemateriaal
* Rolluiken enz.

Alles op maat gemaakt naar: ^^

ARÜJI
U bent welkom aan de Burg. Galleestr. 23 te Vorden.
Tel. 3587. Voor grotere partijnen speciale prijzen.

De repetities van de

Kinder Dansgroep

„De Achtkastelen Dansertjes"
worden hervat op maandag 5 sep-
tember a.s. in het Dorpscentrum
voor:

Kindergroep 1 Leeftijd 4 - 6 jaar 's maandags
van 16.00 -16.30 uur.

Kindergroep 2 Leeftijd 6 - 9 jaar. 's maandags
van 16.30 -17.15 uur.

LET OP:
Kindergroep 3 Leeftijd 9-12 jaar gewijzigd van

maandag op donderdag van
18.30 -19.15 uur.

Nieuwe leden kunnen zich melden of vrijblij-
vend tijdens de repetities komen kijken. Inlich-
tingen worden verstrekt door het bestuur, tel.
2016 -1366 - 2928.

Bij voldoende belangstelling zijn er plannen voor
een volksdansgroep, met dansen uit diverse lan-
den o.a. Nederland, Joegoslavië, Amerika, Israël
enz. op te richten voor ouderen, in de leeftijd
van jongens en meisjes 12 -16 jaar. en dames
en heren van plm. 16 tot plm. 25 jaar, onder»jndige leiding van Marga v. Eerten, gedi-

eerd lerares Volksdansen, Brinkerhof 58,
tel. 2928.

OoA i'oor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Molt -locltrtlfcndl

Zutphenseweg - Vorden

I.M.O.
Middenstandsavondschool

Zutphen
Opleiding voor:

MANAGEMENT SPORT/
SPORTARTIKELEN
EN KOFFERS EN
LUXE LEDERWAREN
(bij voldoende deelname).
Cursusgeld: inclusief boeken f 640,- per jaar.

INSCHRIJVING: dagelijks tijdens de schooluren en op
de cursusavond.

Deze cursus worddt gegeven op maandagavond van
19.15-21.15 uur in de LEAO/LMO-school,Wijnhofstraat
1 te Zutphen.

Voor de

MIDDENSTANDSCURSUS
algemene handelskennis zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar.

Deze cursus wordt gegeven op maandag en dinsdaga-
vond van 18.30 - 21.10 uur in de LEAO/LMO-school,
Wijnhofstraat 1 te Zutphen.

INLICHTINGEN:
school 05750-16063
B.H. Hoogkamp 05750-21642

ZONDAG 4 SEPTEMBER

PETE KELLY BAND
ZONDAG 11 SEPTEMBER SUPERFLY

HENGELO GLD 05753-1461

Kvoo*

1295.-in kunststof
Uitermate geschikt voor premie A- en B-woningen

SCHEPPER BV
ALLES VOOR DE BOUW

Brinkweg 32, 7021 BW Zelhem. Tel. 08342-1376

Ons roggebrood, een klasse apart
De rogge wordt gemalen in

DE HACKFORTSE MOLEN.
Een ouderwets Gelders Roggebrood. Warme Bakker

OPLAAT Bakt het voor U
Neemt U eens een pakje mee!

aguAsport
regenpakken

Martens

Honderden zien uw etalage

Duizenden lezen uw advertentie!

| Grote rommelmarkt |
en broderie

op zondag 4 september a.s. 10.00 -
17.00 uur

RECREATIEDORP

IJSSELSTRAND
Doesburg (Gld.). Tel. 08334-2797.



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VOROEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag l september 1983
45e jaargang nr 25

Erehaag voor Esther Nijenhuis

Op 17 augustus jl. trouwde in Hengelo Gld. Mej. Esther Nijenhuis, administratief medewerkster van Kaptein's
Oliehandel te Vorden met de heer E. de Gier. Kaptein's Oliehandel liet dit uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan
en trok met een grote stoet auto's naar Hengelo Gld. om aan dit gebeuren luister hij te zetten. Met 4 tankauto's en l
smeermiddelen wagen werd een erehaag gevormd. Terwy l een deel van de route werd gemarkeerd met vaten voor-
zien van een bloemetje.

Ere-haag voor lid van V.R.T.C.
de 8 Kastelenrijders

Op vrijdag 26 augustus j.l. trad in het huwelijk Henk Arfman en Ans Maal-
derink (nabij 't Zelle, Vorden). Henk is lid van de V.R.T.C. De 8 Kastelen-
ryders en iniatiefhemer van de fietstocht Paitjs-Vorden. Leden van de
V.R.T.C. vormden een escorte hij het ophalen van de bruid en hij het ge-
meente huis een erehaag.

uit het

Ongeval bromfietster
De 16-jarige J.N. uit Warnsveld stak
afgelopen donderdag komende van
de Deldenseweg de Rondweg over.
Te laat zag ze dat een auto van rechts
naderde.
Het meisje werd met een hersen-
schudding, beenbreuk en andere lich-
te verleidingen naar het Spittaal ver-
voerd.

Gestolen auto
op Mispelkampdijk
Tijdens een surveillance werd op de
Mispelkampdijk een personenauto
aangetroffen. De auto bleek op 21 au-
gustus in Zutphen te zijn gestolen. De
politie kon de auto de rechtmatige ei-
genaar terugbezorgen.

Venten met kaarten,
geen vergunning
Mevrouw V. uit Apeldoorn heeft een
proces-verbaal gekregen wegens het
zonder vergunning venten met kaar-
ten in het dorp. Ze zegt dat de kaartop-
brengst is voor de "Stichting Hulp
waar nodig", voor geestelijk gehandi-
capte kinderen.
Deze stichting bestaat niet meer. Op-
volgster is de stichting "Candle-licht-
cards".

w.v Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van I.V30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.K
(ieerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tol 12.00 uur.

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

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan mej. T. Tolkamp, De venter-
weg 47, Laren (Gld.), voor de uitbrei-
ding van de woning Eikenlaan 20 te
Vorden.
2. Aan Te Velthuis Beheer, Industrie-
weg 8 te Vorden, voor het plaatsen van
een dakkapel aldaar.
3. Aan de heer R. v.d. Staay, het Hoge
60 te Vorden, voor het vergroten van
een berging aldaar.

4. Aan de heer J.T.G. Visser, Nieuw-
stad 16 te Vorden, voor het vergroten
van de woning aldaar.

2. Te verlenen bouw- aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de algeme-
ne verklaring van geen bezwaar van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

1. Aan de heer Oldenhave, Peggen-
hofweg l te Vorden, voor het oprich-
ten van een schuur/garage aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 16 sep-
tember 1983 ter visie bij de afdeling
gemeentewerken.

Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

3. Inzamelen chemisch afval
Zoals u reeds meerdere malen onder
deze rubriek hebt kunnen lezen kunt
u de eerste en de derde maandag van
iedere maand tussen 16.00 en 17.00
uur chemisch afval kwijt bij het inza-
meldepot van de gemeente aan de
Zutphenseweg.
In september zal dit derhalve de 5e en
de 19e zijn. Tot nog toe zijn reeds
meerdere vaten vol weggegaan, zodat
deze aktie redelijk succesvol genoemd
mag worden. U kunt er al uw che-
misch afval kwijt, zoals verfresten,
batterijen, thinner, fotochemicaliën,
medicijnen etc. kwijt. Ter bescher-
ming van het milieu verzoeken wij u
om dergelijke produkten niet met het
huisvuil mee te geven doch op het in-
zameldepot af te geven.

4. Vergadering van de commissie voor
bezwaar- en beroepschriften gemeente-
raad Vorden

Vorige week hebben wij u meege-
deeld dat de behandeling van het be-
roepschrift ingediend door de heer
Von Mengden, om 19.30 uur zou
plaatsvinden op woensdag 31 augus-
tus. Dit tijdstip is echter verschoven
naar 20.00 uur.

Boomstronken
in brand
Op de Brandenborchseweg ontdekte
de politie dat een partij boomstronken
langs de weg in brand stonden. De ge-
waarschuwde brandweer heeft de
brand geblust. De brandende partij
lag vlak tegen de rand van een bos. De
zaak had mogelijk geheel uit de hand
kunnen lopen.

Diefstal Kreidler
De zestienjarige W.G. deed aangifte
dat zijn spiksplinternieuwe bromfiets,
een Kreidler - hem werd ontstolen. De
benadeelde werkte in Toldijk en toen
hij huiswaarts wilde keren ontdekte
hij de diefstal.

Roekeloze jeugd
Vermoedelijk van de Wichmondse
kermis komende jongelui hebben
zondagnacht de met knipperlichten
beveiligde markeringshekken - ge-
plaatst op de Baakseweg i.v.m. weg-
werkzaamheden - midden op de weg
geplaatst. Het was de Rijkspolitie zelf
die een en ander ontdekte. Een dom-
me en roekeloze daad.

Vier inbraken
Zaterdagavond tussen negen en half
elf hebben dieven bij een viertal fami-
lies aan de Margrietlaan en Alexan-
derlaan ingebroken. Bij alle huizen
kwam men via de achterdeur binnen.
De dieven hadden het gemunt op geld
en sieraden. Waardepapieren en che-
ques bleven onaangeroerd. Alles bij
elkaar genomen een behoorlijke buit.

Heteluchtballon
boven Vorden
Zaterdagavond dreef boven Vorden
een heteluchtballon. D^ballon voer-
de het embleem van d^»rtstichting.
Bedoeling was op hetlandgoed De
Wiersse te landen, maar door niet be-
kende redenen ging de ballon verder
en verdween via de Veldhoek richting
Zelhem.

mcBromfiets contra auto
Op de Spiekerweg reed maandagmid-
dag een bromfiets, bestuurd door J,B-,
frontaal tegen een personenauto. Ver-
moedelijk nam de bromfietser teveel
de binnenbocht. Met verwondingen
werd de bromfietsbestuurder overge-
bracht naar het Spittaal.

Keuze
aanwinsten
bibliotheek
Volwassenen:
MEDITATIES bij de zondagsevange-
liën; BRUGGEN, C. van. - Heleen;
BRINK, A. - Houd den bek; HOORN,
M. van. - Een glimlach aan zee;
HOORN, A. van - De nachtegaal
zingt; HARRISON, S. - Als wilde
bloemen; LEREN in een groep; met
elkaar een thema onderzoeken;
BLOEM, M. - Geen gewoon Indisch
meisje; BOEKOVSKI, VI. - Vredesac-
tivisten tegen de vrede; DOMINI-
CUS, J. - Vogezen-Elzas.
Jeugd:
VERNE, J. - Het spookkasteel; AAN-
GIUM, S. van - De smokkelaars van
de Schans; DONNELLY, E. - Kiezen
of delen en jullie doen maar; LINDE,
G. - Alsje levenje lief is; MARCO PO-
LO; HAZELHOFF, F. en H. Bouwma
- Dier gezien; beschermde dieren;
KESSELER- van der KLAUW, A. -
De feesten van het jaar; een verhalen-
boek; KEEN, M.L. - De microscoop;
SCHWAB, U. - Grand prix 1982.
Grammofoonplaten
klassiek:
TSJAIKOVSKI, P.I. - Serenade in C
op .48; James GALWAY plays Mo-
zart; HORN of plenty; STRAVINS-
KY, I. - Album; The PHILADEL-
PHIA Brass Ensemble - "The glorious
sound of brass"; MOZART, W.A. -
Don Giovanni; SJOSTAKOWITSJ,
D. - Symfonie nr. 15 in A op .141;
GOLDENE Konzerte 9 - Die schön-
ste Balletmusik; BLAESERKON-
ZERTE des Barock; MUSIC for low
clarinets; Das GROSSE Operetten-
wunchskonzert.
Populair:
TOP of the Pops, vol. 9; The SIXTIES
lost and found 1964-1969; Paay, Patri-
cia - "Yesterday and tomorrow; MA-

Nieuws van de politie
Deze week zijn de meeste scholen weer begonnen.
Voor veel kinderen was het de eerste schooldag. Een zeer spannende
dag.
Juist voor deze groep kinderen en de ouders van deze kinderen zou ik als
commandant van de rijkspolitiegroep Vorden even de aandacht willen
vragen.
Aangezien veel jonge kinderen op de fiets naar school gaan, vooral die
veraf wonen, worden zij geconfronteerd met snelverkeer en is het een
zaak van goed opletten. Ook hier geldt: jong geleerd.... oud gedaan.

Hieronder enkele tips voor de ouders van de nieuwe scholieren:

a. fietst u enkele keren de route van uw woning naar de school en terug
samen met uw kind zodat de route hem vertrouwd voorkomt.

b. zoek een veilige route uit en probeer drukke wegen zoals Dorps-
straat-Zutphenseweg enz. zoveel mogelijk te mijden.

c. wijs het kind op gevaarlijke situaties onderweg. Een hand uitsteken is
niet overdreven maar vergroot echt de veiligheid in bepaalde situa-
ties.

d. laat uw kind op de Dorpsstraat of Zutphenseweg indien mogelijk bij
de verkeersbrigadiertjes oversteken.

e. u kunt de veiligheid van uw kind vergroten door het opvallende of fel
gekleurde (regen-)kleding te laten dragen.

f. controleer regelmatig de fiets van uw kind op technische staat en re-
flectoren.

De rijkspolitie Vorden wenst u dan een goed en veilig schooljaar toe.

adjudant E. Thalen.

Diefstallen
Op grond van informatie uit het publiek heeft de politie de indruk dat
diefstallen gepleegd door personen, die al of niet onder valse voor-
wendselen woningen binnenkomen, niet steeds hij de politie worden
gemeld.

Deze diefstallen maken vaak deel uit van een reeks die op één dag
worden gepleegd.

Wanneer één of meerdere van deze diefstallen niet bij de politie wor-
den gemeld, kan het opsporingsonderzoek aanzienlijk bemoeilijkt
worden.
Deze indruk wordt ook versterkt doordat het voorkomt, dat goederen
die bij de aangehouden personen worden aangetroffen en vermoede-
l i j k van diefstal afkomstig zijn, door het ontbreken van een aangifte
niet aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven kunnen worden.

De politie verzoekt het publiek in alle gevallen waarin /ij de dupe is
geworden van diefstallen of pogingen daartoe hiervan aangifte te
doen hij de politie.

Hierbij is voor de politie naast een opgave van eventueel gestolen
goederen van groot belang informatie met betrekking tot vragen als:
aantal en signalement van de daders, merk, kleur en kenteken van de
auto waarin de daders zich verplaatsen.

Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de rijkspolitie te
Vorden. Tel. 05752-1230.

CLEAN, Don - "Dominion"; HE-
ROES of rock 'n roll. vol. 2; Het GOE-
DE Doel - "België"; EKSEPTION -
"Hun grootste hits"; BURGH, Chris
de "Best moves"; LOVE me tender 2
32 Romantische country songs;
LAST, James - "Wereldsuccessen";
KOORKLANKEN; VEEN, Herman
van "Alles"; SIMPLISTIES Verbond;
KUHR, Lenny - "Oog in oog"; JON-
GE, Freek de - "De mars"; ALS je be-
grijpt wat ik bedoel De Bommelplaat;
REPERTOIRE für junge Gitaristen;
SEA songs, authentieke zeeman-
sliedjes uit Engeland.

Oriënteringsrit
"Graafschapryders"
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseert zondagmiddag 4 septem-
ber een oriënteringsrit met een lengte
van 45 kilometer. Deze "nazomerrit"
die is uitgezet door de heren G. Ver-
steege en D. Versteege gaat vanaf
13.30 uur bij café Schoenaker van
start. Deelname is mogelijk voor A en
B rijders (volgens KNMV reglement)
alsmede voor toerrijders volgens een
eigen eenvoudig reglement.

Amnesty International
Schrijfavond op 5 september a.s. in het Dorpscentrum.

Na een maand onderbreking gaat men maandag 5 september weer met
nieuwe moed schrijven voor gevangenen, die om politieke of godsdien-
stige overtuiging, vaak zonder enige vorm van proces, gevangen worden
gehouden.
Zoals gewoonlijk schrijft men voor 3 gevangenen.
1. Chul Lee, een in Japan geboren koreaan, die een gevangenisstraf van
20 jaar uitzit in Korea.
2. Jaromir Savrda, een gevangengenomen schrijver in Tsjechoslowakije,
ondertekenaar van de mensenrechtenbeweging Charta '77, die ernstig
ziek is.
3. Dr. Justin Yac, arts in Soedan, gevangengehouden voor onbepaalde
tijd zonder aanklacht of proces.

U hoeft alleen maar een, altijd in beleefde bewoordingen gestelde, voor-
beeldbrief over te schrijven om mee te helpen deze gevangenen vrij te
krijgen.
Er zijn deze keer 3 verschillende Nederlandse en 2 Engelse voorbeeld-
brieven benevens l Duitse voorbeeldbrief.

Wilt U mee helpen schrijven? Kom dan 5 september in het Dorpscen-
trum.
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Uw VS
pak u w

markt helpt u op
v voordeel in het

allerlei

Set a 3 kop en schotels
met ontbijtborden
nu van 14̂ 5 voor

995

Curver afwasbak
0 32 cm. nu voor

Knakworst
pot 8 stuks

Extra confiturejam
3 smaken pot

Honig macaroni
groen of rood
500 gram

Olvarit blauw
alle soorten

Jonker Fris
appelmoes
1/1 blik

Houdbare halfvolle
melk
1ltr. Olvarit

kleutervoeding
alle soortenappelmoes

Superunie koffie
roodmerk 2 250 gram

Bottelcee
0.5 Itr. Cafémel halfvolle

koffiemelk
1ltr.

Set a 3 kleerhangers
van -2r95 voor

225

Bic kristalpennen
kaart l O stuks A£ïr

Tennissokken
maten 39-

2?8
2?5

Scottex tissue huis-
houdroïlen
pak 4 stuks nu van 4^19-voor

325

kruidenier
179Betuwe confiture jam

aardbeien, kersen of abrikozen
van 2&& voor

DOE MEE FELICITEER
BIOTEXENWIN+- '
FANTASTISCHE®

PRIJZEN. ^

849
2000 GRAM

ES ER ALLES OVER OP DE VERPAKKING.

Biotex groen of blauw
koffer 2 kilo&98; met zegel voor 7.50
korting op uw bloemsieraden

Koopmans
pannekoekmeel
speciaal pak 400 gram-ir42-

Chateau du
Bousquet1981
fles van 3£5 voor

109

6?5

Grolsch bier
krat 20 pullen 17.19

AU
koffer 2 kilo ̂

Calvé borrelnootjes
met 20% meer inhoud
geen î ?9 maar nu

Rang fruit of menthol
pak a 4

Mini Koetjesrepen
zak 200 gram 4-£8-

Enkhtiizer mergpijpjes
pak 5 stuks 4^3 -̂

CaféNoir
pak van 4^69" voor

Ola schepklaar
ijs l Itr. bak

675
159

149
69
19
39

329

Bon O Mei
karnedrank
aardbeien of
bramen l literpak
van 4r59~voor

Jif schuurmiddel
van 4.46 voor

Croky chips
120 gram zout of paprika Q£5

KungFti Nasi of Bami

129

1.19
069

Omo
vat 3

bakkerij
Minibolletfes
zak l O stuks nu

Rum rozijnencake
800 gr

25
498

Brood voor
bodemprijs!
800 öram
Populair wit/bruin, Veluws volkeren, ver-
edeld wit/bruin, knip wit/bruin, tijger-
brood, boerenwit/bruin

Een sneeuwster voor een dichter..
Deze plaats was eens café
het had de loop niet met zich mee
Een kruidenier nam toen de gok
en kijk, "alles" in een groot blok
Geslaagd kun je het tot nu toe noemen
of de concurent er op zal roemen???

Fam.J.P. Guvt
Lijsterbeslaan, Eerbeek

MARKT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

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



de dubbeltjes te letten
""" " -prijzen-plan.

Het VS-Lage-Prijzen-Plan biedt u meer dan lage prijzen alleen.
Lage prijzen voor enkele artikelen dat zet voor u geen zoden aan de dijk.
Uw VS-markt heeft tientallen artikelen in het VS-Lage-Prijzen-Plan.
Dat scheelt werkelijk dubbeltjes en dat ziet u in uw portemonnaie.
Kom voordelig winkelen in uw VS-markt.

&
|J CO33E» 'l

m Ui
Cl

;1-r. AI
Martini
Vermouth I&RT
per fles

Heinz sandwich
spread
perpot

Saroma pudding
alle soorten

LlP*
Almiron M 2
groot blik 900 gram

Almiron AB
groot blik 900 gram

• ' 1 , 1 ' I l . i ' . . ; ; . ! i , ' v . - , -.

(OMA
f**kin

Mors triopack

*•• Gonzo/ez tablas
Sherry
per fles

groenten

kruidenier
Gena Gold appelsap f\ 99
paklüterl^ë- \/.

Kersen op lichte siroop 89
3/4 pot-2^9- ' A •

Sneeuwster
goed gevuld 3r&&r

„Black
«.White

12 Hainburgc

W f

Geldig van 1/9-3/9'83

Eet nu volop Hollands fruit..
Dag in dag uit

James Grieves
2 kilo, klasse l
Heerlijk frisse sappige handappeK

Clapp's Favourite
Heerlijke sappige handpeer
2 kilo

Export tomaten
l kilo

Maandag 5/9:
Andijvie
1 kilo
Dinsdag 6/9:
Klei aardappelen
(Bintjes) 5 kilo
Woensdag 7/9:
2 forse krop sla -f
l komkommer

bloemen
Haal ze in huis deze week...

Beckers hamburgers K 75
doos 12 stuks-&95- \J •

slijterij
Black and White
whisky
fles 0.75 Itr. nu

Coppelstock vieux \A 50
l literfles 4^45- A ^* .

Oüfant jonge jenever! A 95
l literflesJ^95 JL «E.

(95 Moskovskayavodkal 795
•%^« fles0.7Itr.24^95- JL / •

Pracht Erica
kamerheide 4£5

Grote cocospalm
van 2&- voor

Pracht Begonia
in diverse kleuren 6r95-

395
19?o
550
6?oPracht Gold Crest

frisgroene kamerconifeer 0^5
Dit is natuurlijk slechts een greep uit ons
assortiment Kamerplanten. Komt u gerust
eens vrijblijvend bij ons kijken...
En natuurlijk hebben wij ook een pracht
sortering snijbloemen:

Tros Anjers
pracht bos

350

Geldig van 1 79-3/9 '83

varkenslappen
hele kilo

798
848

Fijne verse Braadworst f^ 90

798
748
348

Varkcnsrolladc
hele kilo

hele kilo

Nasi vlees
hele kilo

Gehakt h.o.h.
hele kilo

Kuikenbouten
500 gram

JMa. 5/9. Pi. 6/9. Wo. 7/9 '83|
Fijne verse Braadworst
hele kilo

Gelderse schijven
5 stuks ± 500 gram

Varkenslever
500 gram

348
198

Geldig van 179-3/9'83
Slagers Achterham
100 gram

Parijzer
boterhamworst
150 gram

Salami Goud
100 gram

Gekruide ham
100 gram

Sellery salade
200 gram

Filet american
100 gram

169
49
59
75
59
39

|Ma. 5/9. Pi. 6/9. Wo. 7/9
Slagersleverworst
± 500 gram, per stuk

Zure zult
100 gram

Varkenslever
100 gram

83 198
Q49
Q89

zuivel
Coberco griesmeelpap 49
l ÜterDak-trSe- • •

159Coberco slagroom
dagvers 1/4 liter

Goudse kaas
jong belegen kilo

Boursin 349
Een sneeuwster voor een dichter..
Een wat oudere dame uit Laag Soeren
liep als maar op koopjes te loeren
Maar opeens is het dan uit
want waar vindt ze nu haar buit?
In de nieuwe VS in Eerbeek... dat is dicht bij

Laag Soeren.

M.G. v/d Berg-Doeleman
Harderwijkerweg, Laag Soeren

MARKT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphcn-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbcek-Rijssen-GrocnIo-Goor-Vorden



WAREN ZQ BRUTAAL
0/W ONZf F/GflV KOfflf
IN HOK TE VMAGTN

Weet u nog ?Overal werd de koffie duurder.
Behalve bij ons. Wij hebben gerekend en nog eens
gerekend en zijn zo brutaal geweest de prijzen
van onze eigen koffie te verlagen
Dus hoeft u geen kopje minder te drinken.
Kom maar direct op de koffie af.
Kunt u meteen profiteren van al onze andere
prijsverlagingen.

m

inhoud 250 g

WORTELEN
-M pot,extra f ijn_

BLAUWE
PRUIMEN

schaal a ca. 2,5 kilo

299
SPERZIEBONEN
3/4pot

MAGERE MELK
houdbaar, literflacon

99

» 799
.» 65

SURINAAMSE RUST • OOC
zak4500gram 4099" 77^

GOLDEN WONDER
SLAOLIE

ONTBIJTKOEK
350 gram

PENNYWAFELS
pak 8 stuks -99-

TUC
pak 150 gram .-99-

DIEPVRIES SPINAZIE
pak 450 gram, Vrij Produkt -é9"

199
69
79
79
59

ARIEl
2kilo

SPLENDID TOTAAL
WASMIDDEL
zak 2 kilo

JUNIOR ANTI-KLIT
flacon 125 ml

ASTOR HONDEYOER
blik 420 gram

UBERO LUIERS
paars, doos 12 stuks

MICKY KATTEVOER
blik 420 gram

Verkrijgbaar in onze filialen meteen groente afdeling.
Prijzen geldig van 30aug.t/m 3 sept. a.s.

HOLLANDSE TOMATEN
Ie kwaliteit kilo 99

GROOT SCHRIJFBLOK^ 100
100 vel gelmieerd -229- 177

DIEPVRIESZAKJES 79
KOOLVISFILETS
diepvries, pak 400 gram

pakken 250 gram .gemalen en vacuüm verpakt

CHAUDFONTAINE
BRONWATER
literfles

-69-

59
17 liter, 25 stuks

HOLLANDSE APPELEN
JAMES GRIEVE
Ie kwaliteit 3 kilo 249

_59

SLAGERIJ
Verkrijgbaar m onze filialen meteen slagerij.
Prijzen geldig van 30aug.t/m3sept. a.s.

RUNDERGEHAKT SPECIAAL QQ5
kilo . \J/J

795

KNORR VLEESBOUILLON IflC
pakje 12 tabletten, voor 6 liter -£39~ l W^

WIÏÏE KAT BATTERIJEN
mono 2 stuks, penlite 4 stuks of
Engelse staaf 2 stuks .-499"

BRISE LUCHTVERFRISSER
160 gram -y&r

TRANSPARANTFOLJE
rol 30 meter

J AC. HERMAN

119

WAT UW PORTEMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN
35
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"MET DANK VAN DE GEMEENSCHAP"

25 jaar EHBO
"Met dank aan de plaatselijke EHBO". Geen sportevenement in Vorden te bedenken of deze
uitroep kun je dit de mond van een bestuurder van een organiserende vereniging optekenen.
Inderdaad, of het nu voetbaltoernooien, volleybaltoernooien, crosswedstrijden, wielerrondes
of i.d. /ijn, de afdeling Vorden van de EHBO is paraat

Op 11 september aanstaande bestaat
de afeling Vorden 25 jaar. Een kwart
eeuw vrijwilligerswerk voor de ge-
meenschap, hetgeen beslist niet on-
derschat mag worden.

Oplichting
Op initiatief van de heer C. van
Ooyen, adjudant van de Rijkspolitie te
Vorden en in samenwerking met de
heer Joh. J. van Dijk, onderwijzer aan
de openbare lagere dorpsschool ont-
wikkelde zich in de loop van de zomer
1958 een comité van aktie, dat uitge-
breid werd met de heren E.J. Kettele-
rij, S. Aartsen en A. de Jonge. Op de
oprichtingsavond van de definitieve
vereniging gaven zich 30 personen als
lid op. Tot bestuursleden werden ge-
kozen de dames Hoebink en Nieu-
wenhuis en de heren van Ooyen, van
Dijk, A. de Jonge, Groot Bramel en
Bello, de cursusavonden werden vast-
gesteld in overleg met de plaatselijke
doktoren t.w. voor Dr. Lulofs op de
maandag- en voor dokter de Vries op
de woensdagavond.

Rampenplan
De zilveren EHBO is opgenomen in
het Rampenplan Vorden. Dankzij de
gemeentelijke bijdrage heeft men
thans de beschikking over een be-
hoorlijke uitrusting hiervoor, welke
bij een onverhoopte calamiteit kan
worden uitgezet. Hiervoor staan 20
speciale rampenkoffertjes ter beschik-
king verspreid over het dorp. De sa-
menstelling hiervan is geschied in
overleg met de plaatselijke huisartsen.
Een vijftal lichtgewicht brankards,
compleet met dekens, passend in am-
bulance completeert de huidige ram-
penuitrusting, welke het bestuur jaar-
lijks hoopt uit te breiden.
De afgelopen jaren heeft de EHBO

heel wat investeringen gepleegd. Om
er een paar te noemen: De mond-op-
mond beademings pop. Uitrusting
voor beoefening van uitwendige hart-
massage, waarbij alle handelingen via
registratiepapier te kontroleren zijn.
Bij voldoende beschikbare tijd kun-
nen ook niet leden de mogelijkheid
krijgen hiermee kennis te maken. Ver-
der is een uitrusting voor "oversteek-
en wegbeveiliging" aangeschaft. Voor
de uitoefening op de weg werd een
speciale instruktie van de Rijkspolitie
ontvangen, terwijl alle verkeersbege-
leidende akties in overleg met de
Rijkspolitie plaatsvinden. Al deze in-
vesteringen die in de loop der jaren
door de EHBO zijn gedaan, vormen te
samen naar huidige vervanginswaar-
de een bedrag van circa 11.000 gulden!
Dit bedrag kon gefinancierd worden
uit onder andere gemeentelijke bij-
dragen, eigen akties als bazar, rad van
avontuur en uit giften van de diverse
verenigingen waarbij aanwezigheid
van EHBO noodzakelijk is.

Zuinig beheer
Een uiterst zuinig beheer zorgde dat
daarbij nimmer een beroep op de le-
den voor een financiële bijdrage ge-
daan moest worden en kon de kontri-
butie zo laag mogelijk gehouden wor-
den. Deze werd alleen aangewend
voor de cursussen en afdrachten aan
Hoofdbestuur EHBO. Alle afdrach-
ten bij elkaar vormen momenteel per
jaar zo'n vijftien gulden per lid.

Grote zorg voor de
naaste toekomst
Eén van de oprichters van de afdeling
Vorden de heer Joh. J. van Dijk, mo-
menteel als voorzitter nog steeds bij-
zonder aktief voor de afdeling, heeft

grote zorg voor de naaste toekomst
van de afdeling Vorden.
Zegt hij: "De deelname van cursisten
aan nieuwe diplomacursussen voor
opleiding "Eenheidsdiploma EHBO"
neemt steeds meer af. Niet alleen in
Vorden maar vrijwel overal.
Het helaas nog missen van mogelijk-
heden van de plaatselijke dienstdoen-
de huisartsen om als docent mede-
werking te verlenen aan diploma- en
herhalingscursussen.
Voorts zo gaat de heer van Dijk ver-
der, kunnen we niet voldoende gelden
reserveren voor onherroepelijk ko-
mende vervangingen van oefenpop-
pen voor mond-op-mond beademing
en hartmassage. Vernieuwing van de
verbandmiddelen. Instandhouding
verbandtrommels etc. etc.
Wat de heer van Dijk ook zorgen baart
is het jaarlijkse verloop door bedan-
ken, verhuizen. Door gemis aan toe-
voeging van nieuwe leden ontstaat
een bedreiging voor het ledenbe-
stand. Voeg daarbij de steeds minder
leden zich geroepen voelen om eens
te assisteren bij de sportbegeleiding.
Deze sportbegeleidingsdienst heeft
dan ook vaak de grootste moeite om
aan alle aanvraag te voldoen", zo zegt
de heer van Dijk.

Receptie
Voorlopig zet de afdeling Vorden deze
zorgen een poosje opzij want eerst
moet het zilveren jubileum op waardi-
ge wijze herdacht worden. Dit zal ge-
schieden met een receptie op zaterdag
24 i^Kmber in bar-bodega 't Pantof-
feltj^an 14.30-16.30 uur. Voor de
plaatselijke verenigingen een uitste-
kende gelegenheid middels een grote
opkomst te laten zien in hoeverre zij
de j i t e i t e n van de afdeling Vorden

weten te waarderen.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Vorden kan nog
geen vuist maken
Het eerste elftal van "Vorden" is er tot
dusver niet in geslaagd om in de oe-
fenduels succes te behalen.
Teven WW werd thuis met 2-4 verlo-
ren, terwijl Erix met 1-2 eveneens de
baas bleef over de geelzwarten. Vor-
den II won met l -O van WW II en ver-
loor met 2-4 van Erix II.
Woensdagavond 31 augustus speelt
Vorden I voor de beker uit tegen Loil.
Zondag 4 september wordt thuis de
bekerwedstrijd tegen Zeddam ge-
speeld.

Voetballers
wisselen uit met

Dortmund
Het veteranenteam van de voetbal-
vereniging "Vorden" ontvangt zater-
dag 3 september bezoek van de vete-
ranen van Sus Nette. Een team af-
komstig uit Duitsland onder de rook
van Dortmund. De wedstrijd die om
14.00 uur begint staat onder leiding
van Wim Bekken. Voor zaterdaga-
vond is een gezellige avond gepland in
de kantine, waarbij alle leden van
"Vorden" welkom zijn.

Dammen
DCV oefende afgelopen week twee-
maal. Allereerst was er de massa-
kamp, de voor de 4e keer tussen Dios
Eibergen en DCV Vorden gehouden
werd, en wel op maandag 22 augustus
in Eibergen.
De Vordenaren wonnen ruim met 21-
27. Deze zege werd vooral behaald
aan de eerste 10 borden, waar met 14-
6 gewonnen werd. De individuele uit-
slagen zijn: H. Grotenhuis - W. Wes-
selink 0-2; T. Harmsma - G. Wassink

2-0; C. Jurriens - J. Krajenbrink 0-2; L.
Otten - H. Ruesink 0-2; A. Baks - J.
Masselink 1-1; G. Kerkdijk - H. Hoek-
man 0-2; D. Roosenboom - A. Was-
sink 0-2; W. Bennink - A. Wassink 2-0;
R. Wopereis - S. Wiersma 0-2; M. Kon-
niger - T. Sluiter 1-1; E. Smalen - J.
lankhaar 1-1; M. Koster - B. Nijenhuis
0-2; J. Lippinkhoff - H. Wansink 1-1; J.
Bakker - S. Buist 1-1; Marcel Jacobs -
B. Hiddink 0-2; D. Krooshof- B. Wen-
tink 2-0; J. ter Meer - J. Hoenink 0-2;
Martin Jacobs - B. Rossel 0-2; J. Jur-
riens - G. Brummelman 2-0; L. Wis-
sink - E. Brummelman 2-0; A. te Riet-
mole - W. Berenpas 2-0; H. Wassink -
J. Slutter 0-2; H. Roeloffzen - M.
Boersbroek 2-0; A. ter Meer - M.
Boerkamp 2-0.
De tweede oefenwedstrijd was een
wedstrijd tegen het 2de team van DV
Huissen. De negen spelers van DCV
wonnen met 11-7, een zege die geen
moment in gevaar is geweest, ook ge-
zien de vele voordelige remises. Al-
leen Gerrit Wassink verloor. Winst
was er voor Johan Krajenbrink, Jan
Masselink en Harry Graaskamp, ter-
wijl Wieger Wesselink, Henk Ruesink,
Bertus Nijenhuis, Henk Hoekman en
Saskia Buist met remise genoegen
moesten nemen.
De laatste kans om voor het nieuwe
seizoen te oefenen is een toernooi dat
komende zaterdag in Westerhaar
wordt gehouden.
De eerste dag van de onderlinge kom-
petitie werd matig bezocht, oorzaak
was het mooie weer en de Wichmond-
se kermis. De uitslagen waren: senio-
ren: groep 1: W. Sloetjes - J. Krajen-
brink 0-2; groep 2: W. Wesselink - W.
Hulshof 2-0; H. Hoekman - W. Was-
sink 0-2; groep 3: J. Masselink - S.
Buist 2-0; B. Nijenhuis - J. Hoenink
2-0.
groep 4: B. Rossel - G. Wassink 0-2; S.
Wiersma - B. Wentink 2-0;
Jeugd: F. Ibrahim - E. van Est 0-2; W.
Hulshof - H. Berenpas 2-0; B. van
Zuylekom - J. Brandenbarg 2-0; E.
van Est - G. Brinkman 2-0.

Zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" wil dames

en jeugdafdeling
Het bestuur van de Vordense zaal-
voetbalvereniging "Velocitas" heeft
het voornemen om een dames en/of
jeugdafdeling te starten. Het komend
seizoen zal opnieuw het straten-; da-
mes- en bedrijfs-familie en Velocitas-
toernooi worden georganiseerd. Dit
soort mededelingen werden gedaan
tijdens de matig bezochte ledenverga-
dering door waarnemend voorzitter
Karel Cornegoor. Het komende sei-
zoen zal met drie teams aan de kom-
petitie worden deelgenomen. De
thuiswedstrijden worden op de maan-
dagavond gespeeld in sporthal 't Jeb-
bink.
De training zal evenals vorig seizoen
op vrijdagavond worden verzorgd
door Alfons Haverkamp. Shirtrekla-
me (Kluvers Sport Totaal en "De Her-
berg") doet ook binnen Velocitas zijn
intrede, waarbij de clubkleuren ge-
handhaafd blijven. Maandagavond 5
september speelt Velocitas l voor de
beker tegen de hoofdklasser Hamba-
raya.
De jaarverslagen van sekretaris Her-
man Bannink en penningmeester Jan
Leegstra werden goedgekeurd. De
kontributie zal het komende seizoen
worden verhoogd. Herman Bannink
was aftredend bestuurslid en niet her-
kiesbaar. In zijn plaats werd Henk van
Beek benoemd. Er is nog één vakante
bestuurszetel, doch hierin zal als het
even kan worden voorzien door per-
soonlijke benadering van de bestuur-
leden. De te houden jaarlijkse feesta-
vond stond ter discussie. Besloten
werd om deze het komend seizoen
niet te organiseren. Wat de vereniging
wel wil organiseren is een lotenver-
koop.

Diplomazwemmen
In het zwembad "In de Dennen" werd
voor de laatste maal in dit seizoen dip-
lomazwemmen gehouden. In totaal
gingen 20 kandidaten voor het B-dip-
loma van start. Elf voor A; 2 voor C en
één voor F. Alle kandidaten slaagden.

Trainersmutaties bij
Volleybalvereniging "Dash"
Bij de volleybalvereniging "Dash" hebben zich op het trainersvlak enkele mutaties voorgedaan.
Ben Kuiper uit Markelo die de laatste jaren de dames heeft gecoached en getraind zal op eigen ver-
zoek het komende seizoen de heren van Dash onder /ijn hoede nemen. Daarnaast zal hij als speler
van het derde team zijn eigen conditie op peil houden.

Als opvolger voor de dames, die uitko-
men in de landelijke derde divisie B,
heeft het bestuur van Dash Ab Pol-
derman uit Terborg aangetrokken.
Deze voormalige speler van Vollverijs
uit Terborg begon zijn trainersloop-
baan eveneens bij deze ploeg. Daarna
was hij driejaar verbonden aan Wivoc
uit Winterswijk. Vorig seizoen was
Polderman trainer/coach bij Dinxper-
lo.
Deze funtie zal hij nu bij Dash bij de
dames I gaan vervullen, terwijl hij te-
vens training al geven aan het tweede
en derde damesteam.

HUISWERK
Al ruim voor de zomervakantie heeft
hij de dames wat "huiswerk" opgege-
ven. Polderman: "Ik moet zeggen de
dames hebben hun conditie behoor-
lijk op peil gehouden. We hebben na
de vakantie een conditietest gedaan
en dat pakte goed uit". Ab Polderman
ziet zich voor de taak geplaatst het der-

de divisieschap van de Dash-dames te
consolideren en zo mogelijk hogerop
te komen.
Het damesteam (de trots van de vere-
niging) zal het het komende seizoen
moeten doen zonder Ineke Rietman
en Karin Leijser. De eerste is vanwege
een hardnekkige schouderblessure
gestopt, terwijl Karin Leijser het rusti-
ger aan wil doen. Zij gaat in het twee-
de team spelen.
De selektie is weer op peil gebracht
door de komst van de zusjes Elly en
Monique Nijenhuis.
Ab Polderman: "We zullen veel moe-
ten oefenen want uiteindelijk moeten
een paar meisjes ingepast worden.
Momenteel is de ploeg nog te statisch.
Een sterk punt van ons is evenwel dat
we behoorlijk wat kracht en lengte in
de team hebben".

AMERIKAANS LESJE
Deze kracht en lengte kwam donder-
dagavond echter niet tot uitdrukking

want de Dash dames hebben in de
sporthal 't Jebbink een gevoelig vol-
leyballesje moeten incasseren van een
Amerikaans studententeam uit Ohio.
Dit team dat een toernee maakt door
Europa heeft een poos op Papendal
vertoeft en had Dash uitgezocht voor
het spelen van een oefenduel. Wel de
Amerikaanse meisjes bleken zeer be-
weeglijk en balvaardig. De Dash da-
mes werden in de eerste set volkomen
overspeeld en gingen met 15-3 ten on-
der. Daarna ging het wat beter en ble-
ven de setnederlagen beperkt tot 15-
13; 15-12; 14-16; De vijfde set leverde
een 15-6 zege op voor Dash.
Het komende seizoen zal Dash met 8
damesteams; 6 herenteams; 7 meis-
jesteams en 3 jongensteams aan de
competitie deelnemen. Bij Dash
hoopt men vurig dat er nog aanwas
komt van jeugdleden in de leeftijd van
8-12 jaar. Want juist in deze leef-
tijdscategorie kan men nogjongens en
meisjes gebruiken.

Tennis
Jeugdclubkampioenschappen V. T.P.

Het afgelopen weekend zijn de Jeugd-
clubkampioenschappen weer afge-
rond. Dankzij het mooie weer kenden
deze een goed verloop en verliep alles
volgens schema. Verrassende uitsla-
gen deden zichvooral voor bij de jon-
gens-enkel in de h^Éste categorie;
hier versloeg Erwin t^ieek Renz van
Houte in de halve finale. In een span-
nende wedstrijd moest Renz toch na 3
sets het onderspit delven. Erwin won
daarna ook de finale^| een vermoei-
de en door een blelBffe gehinderde
Peter Tuin (7-6, 6-1).
Bij de meisjes-enkel versloeg Karin
Klijn Esther Nieuwenhuis in de finale.
Karin, de favoriete, had het nog onver-
wacht zwaar tegen Esther, tweemaal
stond ze met 5-2 achter, maar even zo
vaak won ze toch nog de set. (7-5,7-5)
De uitslagen zijn:
jongens-enkel: klasse A: 1. Erwin ter
Beek, 2. Peter Tuin; klasse B: 1. Jacco
Venhuis, 2. René Bielawski; klasse C:
1. Frank Woltering, 2. Michiel v.d.
Laan.
meisjes-enkel: klasse A: 1. Karin
Klijn, 2. Esther Nieuwenhuis; klase B:
1. Rachel Wolterink, 2. Christina
Breunis.
jongens-dubbel: klasse A: 1. Erwin ter
Beek/Renz v. Houte, 2. Bob v. Goe-
them/Peter Tuin; klasse B: 1. René
Bielawski/Mark Karmiggelt, 2. Joost
Voerman/Paul Wijers.
meisjes-dubbel: klasse A: 1. Karin
Klijn/Frédérique v. Overbeke, 2. Es-
ther Nieuwenhuis/Marjen Snoeyink.
gemengd-dubbel: klasse A: 1. Karin
Klijn/Rens v. Houte, 2. Linda Bos-
man/Ruud Ubink; klasse B: l. Chris-
tina Breunis/Mark Karmiggelt, 2. Ra-
chel Woltering/René Bielawski.

Touwtrekken
Om het kampioenschap van Nederland
Afgelopen zondag werd in Westgraft-
dijk de eerste serie wedstrijden afge-
werkt voor het kampioenschap van
Nederland. In de 640 kg-klasse wist
TW Vorden de eerste plaats te vero-
veren, tesamen met Eibergen met 21
punten.

De Bisons behaalden 18 punten, ter-
wijl De Vries 17 punten bijeentrok.
In de 720 kg-klasse eindigde De Bi-
sons op de eerste plaats met 27 pun-
ten, Heure werd met 24 punten goede
tweede, terwijl Bekveld met 20 pun-
ten de derde plaats behaalde.
Er volgen nog drie series en wel op 4
en 18 september en op 2 oktober moe-
ten dan de kampioenen bekend zijn.

Sluiting zwembad
Het zwembad "In de Dennen" wordt
zondagmiddag 4 september voor het
laatst voor het publiek opengesteld.
Om 17.00 uur volgt de sluiting.

P.K.V. nieuws
Op de jongdierendag die gehouden
werd in de Landbouwschool kregen
de leden van P.K.V. de volgende prij-
zen:

Grote hoenders: de mooiste was van
H.J. Rietman, de op één na W. van
Beem.

Dwerg hoenders: de mooiste M. Klein
Bramel, op één na H.J. Rietman.

Jeugd: de mooiste groot Henry Riet-
man, de mooiste dwerg Martin Riet-
man.

Kongnen: de mooiste grote rassen H.J.
Rietman, op één na B.J. Looman.
de mooiste midden of kort harige H.

Verstege, op één na W. van Beem.
de mooiste klein of dwerg B.J. Loo-
man, op één na M.J. Kronenman.

Jeugd: de mooiste gebr. Berenpas, op
één na Harrie Bakering, op twee na
André Snellink.

11 sept. VRTC De 8 kastelenrijders
om 14 uur aankomst Parijs-
Vorden.

23 sept. Volksfeest Linde
24 sept. Volksfeest Linde

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Drieke van de Kuuper is laats ok slim zeek ewes. Now is dat op zich niks
gin besunders want dat bunt t'r wel 's meer, veural a'j zoas Drieke, al aar-
dug op de tachtug anscheet. En me zo'n heiten zommer is 't helemaols
gin ampattugheid, daor bunt t'r zovölle die de boek van streek hebt.
Maor 't was bi'j Drieke de eerste keer in eur leaven dat zee 'n dokter an 't
bedde kreeg en da's op die leaftied wel iets besunders.

't Begon met un betjen kwaggelderi'je en hoesteri'je die maor neet oaver
wol gaon. Op 't leste kreeg zee de kolde koorts d'r b'j en too wodden 't
heel slim. Alle olde huusmiddeltjes, die un kwakzalver ok gebruukt,
wodd'n veur Drieke klaor emaakt deur Ali, eur schoondochter, die in de
andere helfte van 't huus wonn'n. Maor 't was allemaole 'n witte'n met 'n
zwatt'n: 't wodd'n eerder slechter als better. Op 't leste mossen zee toch
maor nao 'n dokter. Angezeen Drieke van 'n dokter niks wol wett'n
haal'n Ali maor 'n recept op 't sprekuur, dat zol volgens 'n dokter wel hel-
pen. Maor 'n enugsten die de pillen hilpen was 'n apotheker want Drieke
wodd'n d'r haos zieker van. Op 't einde van 't liedjen mos 'n dokter toch
wel an huus kommen umme te können zien wat Drieke now eigeluk wel
mekeern. Schienbaor had e 't now goed deur watof eur mekeern want de
poeiers die ze now sloeken mos deien eur zienderogen opknapp'n en
met un wekke of wat was zee al haos weer 'n olden.

't Zol ongeveer un maond later wean, too 't tweede kwataol net verbi'j
was, dat t'r op 'n goeien margen un rekkening van 'n dokter tussen de
post zat. 'Too", zei Drieke tegen Ali, "kiek i'j 's wat t'r op steet, 'k heb
mien brille neet bi'j hand". "Dat kan'k ow gauw vetell'n", zei Ali die met
hun punte van de scheere de brief los maak'n, "ene vesite en 'n kffie, dat
kost ow samen viefenzestug gulden". "Now, da's mien wat moois,, b i j 'n
ander op vesite gaon en dan de angeboajen koffie ok nog laot'n betalen,
zo wod die kearls wel rieke". Ali von 't ok wel un betjen volle maor ange-
zeen zee in 't fonds was, was un doktersrekkening leazen ok neet eur da-
gelukse bezugheid. "'k Gao d'r margenvrog wel hen, met dit weer kan'k
t'r bes op de fietse nao too".

Al betieds was Drieke 'n andere margen op 't sprekuur. "Zoo Drieke,
mooi da'j weer zo wiet bunt da'j hier kont komm'n, maor schienbaor is 't
nog neet helemaol goed?" "Met mien is alles wel in orde maor met dizze
rekkening neet, daor he'j ow vaste met vegist dokter". "Now, ik zol 't toch
haos neet geleuven". "Oh jaowel, i'j bunt un keer bi'j ons op vesitie ewes
en daor loa'j mien, met de koffie d'r bi'j, 62,50 gulden voor betaal'n".
"Koffie", zeg 'n dokter, "daor steet consult, da's die keer ewes too Ali veur
ow dat recept hef ehaald".

De brave man wis eers neet goed hoo hee d'r met an mos. Hee wol eur ok
neet vierkant integen komm'n: "We'j wa'w doet Drieke, lao'w de rekke-
ning maor half deur doen, de ene helfte krie'j kedo van mien en 't andere
maak i'j bi'j geleagenheid maor 's oaver." En daor gong Drike met op
huus an. Maor zee ging eers wel langs de bakker, iets lekkers bi'j de koffie
kon d'r now wel af. Zo zie'j maor: un hand vol handel is altied nog better
as un arm vol wark, ok bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.



F I A T AUTOBEDRIJF TEGER B.V.
Stationsstraat 18
Ruurlo - 05735-1426

OCCASIONS

FIAT 126 pracht auto. Blauw 20.000 km 1980

FIAT 127 900 2 drs rood 1975

FIAT 133 seat Rood 1976

FIAT 127 900 L 2 drs. groen 1978

FIAT 127 900 3 drs geel 1975

FIAT 127 1050 L 3 drs. rood 1979

FIAT 127 900 3 drs geel 1978

FIAT 128 1100 2 drs rood 1976

FIAT 128 1300 Spec. 4 drs. groen 1976

FIAT RITMO 65 CL 3 drs. bruin mett 1979

FIAT RITMO 75 CL 3 drs bruin mett 1979

FIAT RITMO diesel rood 1982

FIAT ARGENTA DIESEL
Metaalgrijs. Demonstratieauto 1983

CITROEN 2CV6 blauw 1980
RENAULT 5 TS geel 1979

VAUXHALL VIVA 2 drs. blauw 1975
CHRYSLER HORIZON 1500 GLS bruin mett
met gas en trekhaak 1975

AUST1N PRINCESS met gas 1977

DAF 55 zeer mooi 1970

F I A T
UNIEK HM PRIJS
EN PRESTATIE

autoccaston!

Ons populaire

"Bal voor gehuwden en verloofden"

is er weer op zaterdag 3 september a.s.
21.00 uur.
Beschaafde muziek in de sfeervolle boerde-
rij "IJsselhoeve".
Reserveer vroegtijdig, dat voorkomt teleur-
stelling.

RECREATIEDORP

IJSSELSTRAND
Doesburg (Gld.). Tel. 08334-2797 en 1622.

**

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

Beeren kinder ondergoed
Slips en singlets voor meisjes en jongens. Een fantastische
kwaliteit, allemaal uitlopende kleuren. Wees er snel bij
want onze normale prijs is 3,95 weektopper p.st.

Blauwe heren overalls
Gemaakt van een fantastische keperkwaliteit
maten 50 t/m 60. De normale prijs moet zijn 49,50
deze week voor de zeer lage prijs van weektopper

Dames blouses
In geweven meerkleurige ruiten
vleermuismouw en doorknoopmodel.
Onze normale prijs is 49,50 weektopper

Meisjes jacks
Een pracht kwaliteit poplin, met borg gevoerd
en capuchon. Wees er snel bij want de ••" ̂
adviesprijs is 89,- bij Tuunte slechts O 2

Meisjes sweatshirts
Een luxe uitgevoerd shirt met lange mouw en
extra kapmouwtje. De adviesprijs is
29,50 bij Tuunte slechts

Kinder corduroy pantalons
Een zware kwaliteit breedcord, 5 pocket model in vele
moderne kleuren. De adviesprijs is 4ffe ••
39,50 bij Tuunte slechts fcOj"

Far West gewassen spijkerbroeken
14,5 oz stone washed. Het bekende eigen merk van Tuunte
is alleen deze week abnormaal
goedkoop. De adviesprijs O O CA
is 59,50 weektopper O«Ff9w

Lamswol heren spencers
Een pracht kwaliteit in verschillende mooie
heren kleuren. De adviesprijs O O O BZ
is 39,50 bij Tuunte slechts A«Pf«99

Laatste inschrijving
danslessen

3 sept. dorpscentrum van 5 tot 6 uur.
7 sept. zaal Eijkelkamp 7 tot 8 uur.

Oud leerlingen kunnen om de 3 of 4
weken oefenen om hun dansen op peil
teïiouden.

T.HA HOUTMAN
DANSLERAAR.

Federatie Dans/etaren Organisaties

zitten
Niet voor een dubbeltje . .
Onmogelijk. Maar wel voor
'n interessante prijs, uit
eerste klas aanbiedingen
zó kopen dat 't altijd
goed zit.

DAMES PANTALONS
Jersey 39,50
Cord. strech 65,-
Flannel strech 55,-

Prima pasvorm en
hoge kwaliteit.

Rouwcentrum
Vorden

/ \
Toegewijde verzorging

van

begrafenissen
en crematies

regelen
verzorgen
begeleiden

Monuta Stichting

Het Jebbink4
S 05752-2749
b.g.g. 1256

De Monuta Stichting doet alles dat in droeve dagen
gedaan moet worden. Naar ieders levensovertuiging.
Rekening houdende met de wensen van de familie.
Het sfeervolle rouwcentrum is ter beschikking voor
opbaren, ontvangen condoleantiebezoek, afscheids-
dienst en, eventueel, het houden van een koffietafel.
Omdat de stichting geen winstdoel heeft, scheelt dat
in de kosten. Ook voor het overbrengen van overlede-

nen naar en vanuit het buitenland.

Monuta Stichting
Verzekerde verzorging van begrafenissen en crematies

Hoofdkantoor Paslaan 28, 7311 AL Apeldoorn, S 055 - 21 51 36

A.S. BRUIDSPAAR
WIJ KUNNEN VOOR U MAKEN:

EEN GEWONE
EEN MODERNE
EEN VLOTTE
EEN ARTISTIEKE
OF EEN EXCLUSIEVE

bruidsreportage

WIJ ZIJN IMMERS SPECIALIST OP DIT TERREIN
EN... WIE BIJ ONS „HET BRUIDSPAAR 1983" WORDT, KRIJGT DE HELE REPORTAGE
GRATIS. ALS ALTIJD DE ORGINEELSTE!

FOTOSTUDIO COR DINIUS ZUTPHEN
HOUTMARKT 63. TEL 05750-15106

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

Informatiestencil afhalen bij
Dorpscentrum. Opgeven bij 't
Dorpscentrum

Complete zeilcursus
Complete surfcursus

195-
95.-

Profiteert U ook eens van deze aanbiedingen,
zoals velen voor U!

RECREATIEDORP

IJSSELSTRAND
Doesburg (Gld.). Tel. 08334-2797 of 4063.

Hoera, een eigen kindermodehoek bij:

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

en daarom een speciale aktie voor jullie

VISSEN BIJ VISSER
Kom bij ons een "VISKAART" halen. Bij aankoop van
f 25,- krijg je een stempel op je kaart. Is je kaart vol dan
mag je een kado vissen.
Kom snel je viskaart halen want tijdens de openingsweek
(van 8 september tot en met 17 september) krijg je de
eerste twee stempels gratis en...

VIS MEE
BIJ VISSER
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