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Burgemeester Vunderink opende
Vordense fietscrossbaan

Ten slotte sprak de heer Bielderman
de hoop uit dat de vereniging verder
uitgebouwd zou worden en hij beloofde dat De Graafschaprijders de fietscrosstak ook in de toekomst zal blijven
steunen.
Burgemeester M. Vunderink vertelde
in zijn openingswoord dat het gemeentebestuur van Vorden graag zijn
medewerking aan de oprichting van
de fietscrossbaan heeft verleend.
Hij prees De Graafschaprijders voor
hun snelle besluit om terug te komen
op de locatie van hun eerste keuze, die
voor de gemeente problematisch was.
Gelukkig kon voor de plek aan de
Joostinkweg aan alle planologische
vereisten, waaronder een bestemminsplan-wijziging, in korte tijd voldaan worden. De heer Vunderink
wenste de Vordense fietscrossclub De
Graafschaprijders een zeer bloeiende
toekomst toe en bood een enveloppe
met inhoud aan.
Met het neerklappen van het starthek
werd de baan voor officieel geopend
verklaard. Vervolgens stapten de heren Bannink en Vunderink op crossfietsen, gevolgd door jeugdige leden
van de club, om een verkenningstocht
te maken over het parcours, waarbij
de jongelui zich in moesten houden
om de edelachtbare niet in te halen.
Na het officiële gebeuren werden de
wedstrijden om het kampioenschap
Regio Oost voortgezet.

Buurtfeest
op de Bongerd

Onder een stralende zon verrichtte burgemeester M. Vunderink zondagmiddag op het veldje aan de Joostinkweg de officiële opening van de fietscrossbaan van de Vordense Fieti^ross club, afdeling van de
VAMC De Graafschapryders. Hiermee werd de kroon gezet op het werk vaWe Vordense Auto- en Motor
Club, die in 1982 het inititatief nam om in Vorden een fietscrossclub op te richten en geheel op eigen kracht
een crossbaan en bijbehorend clubgebouw aan te leggen. De club telt nu al zestig leden en voorzitter Bennie Braakhekke verwacht dat dit aantal zal toenemen.
Nadat de muziekvereniging Concordia in fraaie tenues een speciale "fietscross mars" ten gehore had gebracht,
richtte voorzitter van de Graafschaprijders W. Bielderman het woord tot
de toeschouwers. Hij verwelkomde

de talloze mensen die hebben bijgedragen tot de totstandkoming van de
crossbaan. Dank ging uit naar de initiatiefnemers en andere leden van de
VAMC De G'raafschaprijders.
Daarnaast was er erkentelijkheid voor

de gemeente Vorden, de KNWU, de
EHBO, de verhuurders van het terrein, de sponsors en de speakers. Met
name werd ook de buurt aan de Joostinkweg geroemd om hun bereidwilligheid.

K i gemeentehuis 05752-232.>
meentewerken 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 wet houder J. K
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 1 1 . (10 u u r voor Sociale /aken, van 11.00 tol 12.00 uur voor gemeentewerken -Spreekuur wethouder H. A. Bogin: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur.

1. Herstraat werk/aam heden
Insulindelaan

5. Verleende vergunning
voor een collecte

Aan de Insulindelaan zullen vanaf heden herstraatwerkzaamheden worden
verricht vanaf de Burgemeester Galleestraat tot aan de Molenweg. Vermoedelijk zullen deze herstraatwerkzaamheden tot 3 september duren.
Het verkeer zal worden omgeleid.

Aan het Koningin Wilhelmina Fonds
is vergunning afgegeven voor het houden van een collecte in de periode 27
augustus tot en met 8 september.

2. Commissievergadering

De commissie voor de behandeling
van bezwaar- en beroepschriften gericht aan de gemeenteraad zal in zijn
vergadering van woensdag 29 augustus 1984 om 19.30 uur het beroepschrift van de heer J.H. Beerlïng behandelen. Het beroepschrift is ingediend omdat de heer Beerling een
bouwvergunning geweigerd is voor
het bouwen van een afdak. De vergadering wordt in het koetshuis, bureau gemeentewerken, gehouden.
3. Militaire oefeningen

Op 29 augustus zal er onder meer in
deze gemeente een militaire oefening
worden gehouden. Er zal geen gebruik worden gemaakt van losse munitie. Particulieren hebben toestemming verleend tot het betreden van
hun terreinen.
4. Spreekuur wethouder Geerken

Wethouder Geerken zal op vrijdag 24
augustus aanstaande niet in de gelegenheid zijn om het wekelijkse
spreekuur te houden.

6. Publikaties ingevolge de Wet Arob

De Wet Arob biedt aan derden belanghebbenden de mogelijkheid officieel bezwaar in te dienen tegen besluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur verleende bouwvergunningen. Een overzicht van de verleende vergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen
van bezwaar is aan een aantal regels
gebonden. Voor nadere inlichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
l ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift in principe
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden ingediend, de onderstaande bouwvergunningen zijn op 14 augustus 1984 verleend.
Verleende bouwvergunningen:

1. Aan de heer G.J. Memelink, Almenseweg 15, voor het vergroten
van een woning aldaar;
2. Aan de heer H.J. Bargeman, Strodijk 4, voor het vergroten van een
woning aldaar;
3. Aan de heer J.H. Welleweerd,
Hoetinkhof 99, voor het veranderen van een woning Ruurloseweg
63;

4. Aan de heer H. Bogchelman,
Ruurloseweg 121, voor het plaatsen van een wagenloods aldaar;
5. Aan de heer W. Hissink, Rietgerweg 3, voor het vergroten van een
woning aldaar.
6. Aan de V.L.C. "De Graafschap"
B.A., Stationsstraat 14 te Ruurlo,
voor het aanbrengen van een gevelbeplating aan de winkel Stationsweg 22 te Vorden.
7. Aan de heer E.J. Eggink, Lieferinkweg 4, voor het veranderen van een
opfokschuur.
7. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verlenen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. Aan de heer B. Korenblik, Oude
Zutphenseweg l, voor het vernieuwen van een berging aldaar.
2. Aan de Stichting Burgerweeshuis,
IJsselkade 19, te Zutphen voor de
verbouw van de boerderij Kostedeweg 10 te Vorden.
Deze bouwplannen liggen tot 7 september 1984 ter visie bij de afdeling
gemeentewerken. Eventuele bezwaren dienen binnen deze termijn schriftelijk aan het college van Burgemeester en Wethouders kenbaar gemaakt
te worden.

De buurtvereniging de Bongerd heeft
zijn eerste grote evenement achter de
rug. Na 's middags^fcft alles opgebouwd te hebben rn^Jiverse buren
ging 's avonds om 18.00 uur een groep
van 42 man weg om te gaan klootschieten.
Bij de start werden allen ingedeeld in
8 groepen en ging m^fcnet een begeleider op pad om eefllrcours van 3,6
km af te leggen.
Deze sport, die door velen nog nooit
was beoefend, sloeg erg aan en door
het enthousiasme waren allen een
halfuur eerder binnen dan verwacht.
De koffie was echter al klaar dus met
een bakkie leut kon iedereen aan tafel
even uitrusten.
Omstreeks 21.00 uur was de barbeque
in volle gloed en kon met het "brajen"
begonnen worden.
Er was van alles ingekocht dus iedereen z'n smaak zat erbij. Omstreeks
23.30 uur waren de laatste hamburgers gaar en kon men nog lekker een
half uurtje zitten.
Er was de gehele avond een rustig achtergrondmuziekje maar die zorgde er
wel voor dat er nog een dansje gemaakt werd dat besloten werd met
een onvervalste polonaise.
Om 24.00 uur werd, zoals afgesproken
met de gemeente, de straat ontruimd.
Doordat alleen een handje meehielpen was alles binnen 15 minuten opgeruimd. Hier en daar werd binnen
nog nageborreld en keek iedereen op
een geslaagde avond terug.
De buurtver. wil derden nog bedanken voor het leveren van materialen
e.d.

Laatste VW-optreden
Knupduukskes
Voor zo'n zestig toeschouwers trad in
zaal het Pantoffeltje voor de laaste
maal voor het VW programma de folkloristische dansgroep de Knupduukskes op. Onder begeleiding van
de boerenkapel, gedirigeerd door J.
Lauckhart, gaven de dansers o.a. de
Driekusman, de Mölle en de Zonnebloem ten beste.
Tante Zus oftewel "Gerretje Brummelstruuk" praatte zoals gewoonlijk
de optredens van de dansgroep en de
kapel met amusement verhaaltjes en
gedichtjes aan elkaar.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

menlijk werk van de kerken. Dat zijn
avonden van "vorming en toerusting",
waarop door het gesprek met elkaar
gemeenteleden een antwoord proberen te vinden op de vragen die déze
tijd aan het bewust gemeente-zijn
stelt.
Het zijn niet alleen ter zake kundige
sprekers, die daarvoor naar Vorden
worden gehaald. Maar het zijn ook gesprekskringen, over aktuele onderwerpen, die geleid worden door mensen uit Vorden zelf.
Het gehele program zal na de gezamenlijke startdienst op zondag 9 september in de Dorpskerk aan de gemeenteleden worden aangeboden.
Op donderdag 30 augustus komen
de gespreksleiders en de leden van de
vormingscommissie uit de geref. kerk
en de hervormde gemeente bijeen
voor een laatste voorbereiding en
afronding van het programma. Die
vergadering vindt plaats in "de Voorde". Over enige weken zullen we er
ook in deze rubriek iets meer van kunnen vertellen.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 26 augustus 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra. H.A. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra, H.A.

Dienst van Schrift en
Tafel in de Dorpskerk

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.
Tel. 08340-44192

Aanstaande zondag wordt in de
Dorpskerk een dienst van Schrift en
Tafel gehouden. Uit de Schrift wordt
dan het verhaal van de openluchtmaaltijd gelezen (Marcus 8,1-9). De
Heer breekt en deelt het brood, en er
is voor allen genoeg.
En dan houden we samen de Maaltijd,
om te gedenken wat het geheim is
van dat breken en geven, en er zelf bij
betrokken te worden. Dat de inzameling daarna bestemd is voor de medische zending, is daar een teken van.

Jeugddienst
A.s. zondag 2 september is er weer
een Jeugddienst in de N.H. kerk, aanvang 10.00 uur.
Dominee B. Nijendijk uit Woerden
zal deze dienst voorgaan.
Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Heiicon uit Holten en onze cantororganist Rudi van
Straten.
Kom(t) (u) (jij) ook dan kunnen we er
met z'n allen een goede dienst van
maken.
De N.H. Jeugddienstcommissie.

GEBOREN: Maria Henrike Pellenberg; Winnie Aleid Dijkerman.
ONDERTROUWD: B.H.F. Bokkers
en A.C. Gotink.
GEHUWD: D. van Tilburg en A.C.S.
Burgersdijk; E.J. Herkert en R.E.
Bultman; M. Bargeman en H.J. Jansen; J.D.F. Michiels en T. Edens.
OVERLEDEN: L. Wesselink, oud 87
jaar en G.H. Nijenhuis, oud 93 jaar.

Ook voor het seizoen '84-'85 staan er
weer plannen op stapel voor het geza-

WEEKENDDIENST
DIERENARTS
Van zaterdag 25 augustus 12.00 uur
tot maandagochtend 07.00 uur dr.
Breukink, tel. 1566.
WEEKENDDIENST TANDARTS
25 en 26 augustus W.F. Haccou, Vorden. Tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.
TAFELTJE DEKJE
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor half 9.

NOODHULPDIENST
Augustus: mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.
SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.
STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hengelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten! Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren: di en do, 8.30-10.00 uur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige 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 17.0018.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, tel. 1346.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
R.K. KERK KRANENBURG
" Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie- do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie- 21.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.00ring.
14.30 uur.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Voorbereiding
gezamenlijk winterwerk

WEEKENDDIENST HUISARTS
25 en 26 augustus dr. Vaneker, tel.
2432. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

HERVORMDE GEMEENTE
Herv. kerk dorp 26 augustus 10.00 uur
ds. J. Veenendaal, dienst van Schrift
en Tafel.
KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 26 augustus 10.00 uur ds.
Fortgens uit Warnsveld.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geopend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

I.M.O.

1984 2CV6 club
1984 GSA X1
1984BX19D
1983 BX 14 RE
1983BX16RSIpg
1983 Visa special
1983 BX 14 Ipg
1983 LNA Canelle
1983 2CV6 Club
1983 2CV6 Special
1983 2CV6 Special

Middenstandsavondschool Zutphen en Lochem
Opleiding voor het middenstandsdiploma in de
LEAO/LMO school, Wij n hof straat 1 te Zutphen
en de MAVO-school van Lutterveltplein 6 te
Lochem.
Cursusgeld: f 395,- per jaar te voldoen bij inschrijving (exclusief boeken).

Altijd alle
euwe
Citroen
N/
modellen m

INRUIL-FINANCIERING-LEASING
Bij voldoende deelname is er tevens een cursus:
Management Sport/Sportartikelen, kosten incl.
boeken f 640,- per jaar; Koffers en Luxe Lederwaren, kosten incl. boeken f 640,- per jaar; Vakbekwaamheid Uzerwaren, kosten incl. boeken
f 720,- per jaar; Vakbekwaamheid Parfumerie,
kosten incl. boeken f 690,- per jaar; Management
Parfumerie, kosten incl. boeken f 690,- per jaar.

De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

1982
1982
1982
1982
1982
1982
1981
1981
1981
1981
1981

Honda Civic Luxe
Dyane 6
CX Athena Ipg
2CV6 Special
CX 2500 diesel Break
Fiat Argenta Ipg
Peugeot 104 GL
Mitsubishi 1200 GL
GSA X3
GS A Club Ipg
2CV6 Special

1980
1980
1980
1980
1980
1979
1979
1979
1978

Mitsubishi Galant 2000 Ipg
Visa Club
GSA Club Break
GSA Club
GSA Club Matic
Fiat 131 diesel
Honda Accord
Visa Club
Renault 5 TL

RUESINKA

Inlichtingen: B.H. Hoogkamp, 05750-21642.
P. Beudeker, 05750-15913.

LOCHEMSE SCHOUWBURG

GEMEENTE VORDEN

Oosterwal 22 - Tel. 05730-1081

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 248-1984 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in
' het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage een verzoek met bijlagen van V.L.C. "De Graafschap" BA., Stationsstraat 14,7261 AD Ruurlo, om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een bezineverkooppunt, het verkopen van welkoop-artikelen, agrarische behoeften, mengvoeders
e.d. Datum verzoek 19 juli 1984. Adres van de inrichting
Stationsweg 22, kadastraal gemeente Vorden, sectie K,
nummers 3937 en 3943.
Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijkertijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de beschikking opgesteld onder de gebruikelijke
standaardvoorschriften ter voorkoming of beperking
van gevaar, schade of hinder voor die omgeving.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van deze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 17 september 1984. U gelieve hiervoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevensvan degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.
Datum: 25 augustus 1984.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden:
De secretaris.
De burgemeester,
J. Drijfhout.
Mr. M. Vunderink.

Jonge Florijn

35,-

2 voor

Jonge Bokma

17^95

Baileys
Campari

17,95

16,95

fles + gratis glas

20,95

Whisky Ballentines

Binger Rochus kapelle
Kabinett

Deze week worden onze seizoenprogramma's huis-aan-huis verspreid in Lochem en
omgeving.
Indien u onze brochure niet mocht ontvangen, belt of schrijft U ons dan even. Wij sturen U gaarne ons seizoenprogramma
gratis toe.

Grote

DENKT U OVER EEN NIEUWE SFEERVOLLE
ENERGIEBESPARENDE KACHEL?

ANTIEK,
CURIOSA

BARENDSEN VORDEN BV &! .,1™,

EN

Brengt een uitgebreide kollektie giet- en smeedijzeren hout-, kolenkachels en allesbranders. In onze SHOWROOM vindt u o.a.:

ROMMELMARKT

J0TUL en VERMONT CASTINGS JfcSS,
En vele andere bekende merken. Samen met uw wensen en ons
vakmanschap krijgt u een haard die bij uw interieur past.

liter
op zaterdag 25 augustus
in grote hal aan de
Hulsevoortseweg 2
te Drempt bij Doesburg.
Vanaf 10.00 uur 's morgen

Roussillon
onze huiswijn liter

Vinotheek Smit

Burgem. Galleestraat 12. Vorden. Tel. 1391

tot 17.00 uur.

Zutphenseweg 15, Vorden Telefoon 05752 - 12 61

t

aguAsport
Als U straks schoenen voor ze koopt, denk dan
niet alleen aan hu n voeten, l n de tijd dat ze groeien is een goede lichaamshouding noodzakelij k.
Daarom is het voorkinderenzobelangrijkdatze
de juiste schoenen dragen. Als U onze Piedro
jeugdschoenen bekijkt zult U zien dat er nogal
stil gestaan is bij die groei. Piedro's zijn er tot
maat 45 in maar liefst 5 breedtematen. Van zeer
smal tot extra breed, want geen kindervoet is dezelfde. Daarom meten wij beide voeten nauwkeurig en houden de schoenen van U w kind ook
tijdens de draagtijd gratis onder kontrole.

regenpakken
voor ai uw loodgietersmaterialeii
naar de vakman, met gratis advies.
LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK

Dansles

HET HOGE 20 -VORDEN

KMO

WAPEN EN SPORTHANDEl

voor gehuwden en verloofden
Hengelo Gld.: Inschrijving in "Ons
Huis" op dinsdag 11 september om
22.15 uur (tevens 1 ste les).
Halle: Inschrijving zaal Lovink op dinsdag 4 september om 20.30 uur.

Martens

cursussen

DANSSCHOOL
Aalten.

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

*Tuinpompen en
Beregening-installaties
* Motorzeisen

ADMINISTRATIEVE OPLEIDINGEN
1.02 Middenstand 1 of 2 jarig
parallelsysteem
dag- ot avondopl
1.04 Ondern opl Detailhandel
1.07 Prakt Dipl Boekh 2-jarig;
1e jr
1.08 Prakt Dipl Boekh 2-jarig;
2e jr
1.09 Prakt Dipl Boekh Rep
1.10 Moderne Bedr Adm
1 1 /2 jarig; 1e jr
1.11 Moderne Bedr Adm
1 1 /2 jarig; 2e jr
SECRETARIËLE OPLEIDINGEN
* 4.01 Typen
4.05 Nederl Bedrijfscorresp
4.15 Stenogratie Nederlands
4.26 Assistent-Secretaresse;
avondopl
4.28 Secretaresse; avondopl
4.31 Receptioniste; avondopl
4.35 Stenotypist(e)
5.11 Administrateur; avondopl

COMPUTEROPLEIDINGEN
2.02 Computerorientatie
2.03 Intormatica
2 04 Programmeren in BASIC
2 05 Computer Boekhouden l
2.07 Computer Tekstverwerking
2.08 Computer Data-typiste
COMMUNICATIEVE OPLEIDINGEN
3.06 Duitse Conversatie 1e jr
3.07 Duitse Conversatie 2e jr
* 3.08 Engelse Conversatie 1e jr
3.09 Engelse Conversatie 1e jr,
dagcursus
3 10 Engelse Conversatie 2e jr
* 3 11 Engelse Conversatie 3e jr
3 1 2 Franse Conversatie 1e jr
3.13 Franse Conversatie 2e jr
3.14 Franse Conversatie 3e jr
3 1 5 Italiaanse Conversatie 1e
3 16 Italiaanse Conversatie 2e
3 20 Spreken in het Openbaar.
Rhetorica

Cursisten met een opleiding 207 of 208 hebben
bij sollicitatie veel meer kans op een baan!!

Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggesscharen, motoren, alleszuigers enz.

ÜUWt 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.

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

toch beter
voor hun voeten.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4,
Vorden. Tel. 1342.

Uw

Tot ziens:

Vieberink

ekroond door hel Ministerie van Verkeer
n Wali
. Krkochle
egenpak van Nederland Hel p.^

eigentijds
professioneel
onderwijs
Keppelseweg 1 4 - 1 6 Doetinchem Tel. 08340-23708

meubels
versleten?

VOLVO 244 GLO Wit dec 1982

22.000 km
12.000 km
18.000 km
21.000 km
54.000 km
21.000 km
2.500 km
31.000 km

VOLVO 244 GL S dak Geel okt 1981

80.000 km

VOLVO 343 Special 1983

Wij stofferen snel
en voordelig

VOLVO 344 DL Sedan Beige 1983
VOLVO 345 L Wijnrood 1983
VOLVO 343 DLS BI mett. 1983

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-.
gebreide kollektie meubelstoffen.
Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

VOLVO 343 DLS BI mett 1983
VOLVO 364 GLE Sedan Zilver mett 1983
VOLVO 344 DL Sedan wit 1984

VOLVO 244 GL inj. aut. Trekhaak 1976
SUNBEAM AVENGER 1978
DAF46 1975
OPEL MANTA 1.9S Trekhaak 1977
FORD ESCORT 1976

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Het Dorpscentrum in Vorden
heeft nu ook een middenstandscursus.

AUTOMOBIELBEDRIJF

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo. Tel. 05735-2743.
Privé 05735-2808 en 05430-18449.

3.250,1.500,1.500,5.250,2.500,-

Voor de zeer vele blijken van
belangstelling en medeleven,
ontvangen na het heengaan
van mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder en grootmoeder

Wijnmakersartikelen

In plaats van kaarten.
Mede namens onze wederzijdse ouders,
kondigen wij bij deze ons voorgenomen huwelijk aan.

NELLEKE (YHRMA)

„Se Herberg"

Dit zal worden voltrokken op woensdag 29
augustus a.s. in het gemeentehuis "Kasteel
Vorden" om 10.15 uur.

MARJEE-VAN ARK
zeg ik U, mede namens mijn
kinderen en kleinkinderen,
heel hartelijk dank.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Wichmond door
ds. J. Veenendaal.

aktiviteiten voor de komende maanden
Dinsdag 28 augustus:
dan starten we wederom met de eerste
klaverjasavond in het nieuwe seizoen. Opgave gaarne z.s.m. Aanvang
20.00 uur.

PA. Marjee.

DERKBRUIL
Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven die
wij mochten ontvangen na het
overlijden van
NICO VAN HOUTE
zeggen wij onze oprechte dank.
Uit aller naam:
A.J. van Houte.
*
Vorden, augustus 1984
Brinkerhof 26.
Hierbij wil ik u heel hartelijk
danken, ook namens de kinderen, m'n zuster en kleinkinderen voor de grote belangstelling betoond tijdens de ziekte
en overlijden van m'n lieve man

^

MARIUSJOHANNES
KRONEMAN

Het is ons tot grote steun geweest.
J.C. Kroneman-Jörissen
Burgem. Galleestr. 7
7251 EA Vorden.
Gevraagd: kamer in Vorden.
Prijs tot 250,-.
Tel. 2916. 's avonds tussen
6 en 7 uur.
Te koop: Deense houtkachel.
f 1200,-.
Telefoon 6490.

en

RITAWESSELINK

VINOTHEEK SMIT
Burg. Galleestraat 12,
Vorden,
tel. 05752-1391.
Te koop: 4 antieke stoelen.
Tel. 05752-3456.

Toekomstig adres:
Okhorstweg 7, 7251 RG Vorden.

GELDIG VAN 23/8 T/M 25/8

Varkens lappen
mager, per kilo

Gebraden rollade
150 gram

Dansmiddag voor 30,40 en 50 plussers ofwel voor liefhebbers van een gezellige wekelijkse dansmiddag. Aanvang 14.00 uur.

VLOGMAN
TIENERSPEKTAKEL

Oktober/November/December:
Op veelvuldig verzoek organiseren wij
op enkele data in deze maanden
Bal voor gehuwden, verloofden en
paren.

JAN WILTINK
WILLY WILTINK-EBBERS
Marjan
Anke, Leo en Willemieke
l na en Bernard
Hester

Op één van deze avonden een optreden
van de hypnotiseur "MADRAHASJ".

Wij hopen dit blijde feit te vieren in de "Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.
Gelegenheid tot feliciteren van 15.3017.30 uur.

^(Nadere gegevens volgen).

Wij gaan met

Het Hoge 20, 7251 XW Vorden.

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Groots

11.30 uur.
Blij en dankbaar mogen wij op DV dinsdag
28 augustus met onze kinderen en kleinkind
gedenken dat wij 25 jaar getrouwd zijn

Oranjefeest Wildenborch
Zaterdag 1 september vanaf 13.30 uur
kinder- en volwassenspelen op het terrein van kasteel "De Wildenborch".

op 1 september op het Emmaplein.
Opgeven bij Bertie (tel. 1739)
of Heidi (tel. 3552).
Bloemschikcursus Nutsfloralia.
Hebt U zich al opgegeven voor
deze gezellige cursus? Het kan
nog.
De eerste les is op 27 augustus
a.s. Nadere gegevens in Contact vorige week.
Opgave bij Mevr. Hesselink,
Molenweg 15, Tel. 1555.

Toneel
op vrijdag- en zaterdagavond speelt de
toneelvereniging TA.O. de klucht

Inde vergulde Os'
van de schrijver Johan Blaaser. Aanvang beide avonden 20.00 uur in de
kapel van de Wildenborch.

VAKANTIE
Tot onze diepe droefheid is, na een moedig gedragen
ziekte, toch nog vrij plotseling van ons heengegaan mijn
lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma

Huidverzorging

Anya Holland

van vrijdag 24/8 t/m zaterdag 1/9 '
Schoenen
Lederwaren
Reparatie

ALBERDINA BOERS-HASELBERG
echtgenote van Johan Boers

2,95

KEURSLAGER

Zondagmorgen 23 september:
Optreden/Frühschoppen m.m.v. "De
Bargkapel" + conferancier. Aanvang

8,98

VOOR DE BOTERHAM:

Dinsdag 4 september:

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in zaal "De Uitrusting", Kapperallee 89 te Eefde.

"j DE KEURSUGER
GOED VOOR MINDER GELD

huid- en schoon heidsverzorging
op erkende wijze
Gespecialiseerd in Akné-behandelingen.

op de leeftijd van 70 jaar.

Nu Free-depositaire. de nieuwe manier van ontharen.

Voor een geslaagde

barbequeparty
koopt u vlees bij
SLAGERIJ

KRIJT
Telefoon 1470
Wij kunnen u barbeques
lenen tot ca. 100 pers.
SLAGERIJ KRIJT
Dorpsstraat 32.

Inschrijving is nog mogelijk tot
24 augustus.
KLOOTSCHIETTOERNOOI
Jong Gelre 1 september.

Vorden: J. Boers
Vorden: A.J. Boers
J.W. Boers-Hissink
Hans en Rita
José
Vorden: G.H. Boers
J. Boers-Gerritsen
Karin
Yvonne
Warnsveld: G.J.B. Berkelder-Boers
W. Berkelder
Jurgen
7251 ED Vorden, 1 7 augustus 1984.
Molen weg 41.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 22
augustus op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Ruurloseweg 46 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-3279 b.g.g. 1871
Voor vervoer kan gezorgd worden.

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Timmeriec rRKSTMIRAM'&cm'.

H

zaterdag 8 september
SLAGERS-BARBEQUE
in onze tuin met muziek van
het "VALLER COMBO"
geef u nu al op
gezelligheid verzekerd

VALEWEIDE

Auto- of motorrijles?
Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde schoonzuster en tante

ALBERDINA HASELBERG
echtgenote van Johan Boers

Bovag rijschool - lid C.OA

G. Bultman
Telefoon 1753
B.M. W. - Volvo - Suzuki

in de ouderdom van 70 jaar.
Vorden: A. Boers
H.J. Boers-Meerbeek
R.M. Grotenhuis-Boers
Hengelo G.: B. Boers
D.M.J. Boers-Vleming
Geesteren: A.B. Hoefman-Boers
Neven en nichten.
Vorden, 17 augustus 1984.

POELIER
HOFFMAN

GOOI OOK EENS EEN KLOOf.
1 september
klootschiettoernooi. Jong Gelre Vorden.

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

100 Violen voor
10,Chrysanten aiie kleuren 1 bos 2,95
2 bos

5,—

Begonia

4,-

2 voor .

O,—

Kuikenpoten 1 kg ~^ 5,95
Kipschnitzels gevuld Per stuk 1,60
Kiploempia perstuk
1,90

DEZE WEEK REKLAME

Gevulde koek

28 augustus wegens familiefeest
op maat
gemaakt

GESLOTEN

Horramen
al vanaf

Voor al uw hout en plaat
materialen.
Het juiste adres voor timmerwerk op maat, ramen,
deuren, kasten enz.
Timmerbedrijf Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 3376

Laat Henk Uw haardhout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN

-

KRANENBURG

Loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Te koop: koolplanten, sla,
andijvie, peterselie, selderie en groenlof planten.
Jonge konijntjes, kleurdwergjes,
pooltjes, siameesjes en jonge cavia's.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 1498.

Vorden - Tel. 1656
Cardinal appelen 2 k g
Mooie perziken 10 stuks
500 gram

3,98
3,98
1,39

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617.

met
Televisie
reparaties
— - direc»
i
naar

uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.
HIFI

TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar. Laren 56,
Zutphen Tel. 05750-13813

10 voor

5,00
"Palma" hemden met mouw per stuk vanaf
"Palma" pantalon per stuk vanaf
"Palma" directoire met elastiek per stuk vanaf
"Palma" camisoles per stuk vanaf
"Beeren" herengoed per stuk
Badstof damesslip taille maat 48 t/m 52, 4 stuks voor
MARKTKOOPJES: Meisjes badstofslips per stuk
Dames badstofslips per stuk

Textielhandel B. Dieperink

12,12,50
8,05
8,05
6,95
12,50
1,65
1,70

Deze week doorbraak patatprijs!

kilozak patat Friand 139

Zolang de
voorraad strekt
Max. 3 zak
per klant

«J000I \ 'inaim'sr- \^%CR*"

Soms vragen ze wel 's of ik me nooit in de vingers snijd, met al die mes-scherpe prijzen,
WiC. Eend

Nuts

flacon 750 ml.

3-pack

Kotex
freedom

Gulden Krakeling

Uncle Ben's
"jst
O AQ
pak 500 gram

DIEPVRIES

Aviko
ovenfrites

roombotersprits

pak 20 stuks

Zo mals
als het vlees is,
zo scherp
is de prijs.
Mag ik even aandacht voor deze prachtige
kalfsvlees-aanbiedingen? Super-scherp, daar kan geen
prijsbewuste klant omheen! Kijk en vergelijk.
Waar vind je zo'n kwaliteit voor zo'n prijs?

Donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus

MAGERE
VARKENSIAPPEN
KILO

Katfs
gehakt

Donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 augustu

NfCTARINfS
BAKJE 1 KILO
GROENTE EN FRUIT, VERS VAN DE VEILING, LEKKER SCHERP GEPRIJSD

VERS VLEES, VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN
woensdag 29 augustus

Donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus

Varkenspoulet/
nasi- of bamivlees

395 gehakt

250 gram

zak 1 kilo

* Ook deze week weer
volop vers inde aanbieding.
Half om half

Kalfspoulet

250 gram

6

n_ Magere
Hn varkensbuikrollade
f wO k«o

Donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus

Donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus

2,49 Bloem_ nn KOOI
ƒ MX <*<^
f f OU -

H*""*

0,98

1 QQ Paprika
l • UU f,^9^

FIJNE VLEESWAREN

DAGKOOPJES

UIT EIGEN 51AGERU

WLlf
YOGHURT

BOERENBRUIN

695 Bolletjes

FILfT
AMERICAIN

500 gram

100 GRAM

GESNEDEN, CA. 800 GRAM

500 gram

••• f W W

Oude
i oq kaas

;ak6stuks

l ]m^\M

Zwanboerenmetworst

^49

•»
Zonnenberg
casselemb

%«%

Gelderse

3,49
_
Of

""**** 0.79

500gram

Bovengenoemde aanbiedingen zijn geldig van 22 augustus t/m 28 augustus 1964, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen en/of urtvertiocht vooftohoudtn

Alleen bij Leo Stein:

Bessen jenever

Kersen brandewijn

Jonge jenever

Henkes 1 liter

1 liter

1 liter, drie-sterren van 18,45 voor

Dit is het vignet van onze Club 199
De dub staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.

Warnsveld - 05750-22576

Vonten - 05752-2308

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

TWEEDE BLAD

Restauratie Kasteel Hackfort
bereikt top van de toren

De Watermolen
kasteel Vorden
Ten behoeve van een in te stellen onderzoek naar vorm, functie en werking van de vroegere watermolen bij
Kasteel Vorden zou de vereniging
"Oud-Vorden" graag in contact komen met personen die van deze molen foto's, tekeningen of rekeningen in
hun bezit hebben.
Graag even een berichtje aan Rob Kater, Molenweg 13, tel. 1668. Bij voorbaat dank.

Concert
Vordens Mannenkoor
en Achterhoeks
Vocaal Kwartet

Na twee jaar van restaureren bereiken de herstelwerkzaamheden van huize Hackfort, één van de acht
Vordense kastelen, hun hoogtepunt Op donderdag 23 augustus zal burgemeester M. Vunderink om 11.00
uur bij wijze van symbool aangeven dat het hoogste punt van de restauratie aan de top van de toren is bereikt De eigenaar van het kasteel, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, heeft
zeker l miljoen in het herstel gestoken. Over twee jaar hoopt men de werkzaamheden te hebben beëindigd. In de toekomst bestaat nog de mogeujkheid dat het nabij gelegen waterrad geheel vernieuwd zal worden. Dit hangt echter nog af van de hoogte van het waterstand, die de laatste jaren bij/onder laag is gezakt.

Laatste rogge op ouderwetse mamer gemaaid

Op donderdag 30 augustus a.s. zal ter
afsluiting van het V.V.V. seizoen
evenals vorig jaar een concert worden
gegeven door het Vordens Mannenkoor en het Achterhoeks Vocaal
Kwartet.
Nu de V.V.V. haar 80 jarig jubileum
herdenkt zullen beide Koren verschillende nieuwe nummers ten gehore
brengen, het zal overigens niet eenvoudig zijn het Concert van vorig jaar
te overtreffen, beide Koren "schitterden" daar met voortreffelijke Mannenzang.
Tussentijds hebben de Koren niet stil
gezeten. Het Achterhoeks Vokaal
Kwartet verzorgde enige radio optredens en het Vordens Mannenkoor
heeft haar eerste Kerst L. P. opgenomen, die dit na jaar al uitkomt.
Al met al een redelijke garantie voor
de liefhebber van het Vocale geluid,
om een uitstekend Concert bij te wonen.
Het Concert wordt gegeven in de Nederlands Hervormde Dorpskerk te
Vorden. Aanvang 20.00 uur toegang
volwassenen f 2,50, l d e r e n tot 12
jaar f 1,50.

Tentoonstelling
"Je bekijkt het maar"
Aanstaande donderdlM23 augustus,
vindt er 's middags vairc tot 5 uur een
demonstratie plaats van spinnen en
weven door mevrouw Wassink, het
maken van keramiek door mevrouw
Douma en het maken van brooddeegfiguren door mevrouw Kamphorst.
De expositie "Je bekijkt het maar"
vindt nog plaats tot en met zaterdag 25
augustus, en is iedere middag geopend van'2 tot 5 uur in de zaal boven
de Amro-bank, Raadhuisstraat 1. De
toegang is gratis.

Bezichtiging boerderij
Fam.Bouwmeester
Nog steeds weet boer Bouwmeester
een behoorlijke belangstelling onder
de toeristen in Vorden op te wekken.
Ruim veertig belangstellenden namen een kijkje op het in bedrijf zijnde
boerderij aan de Schuttestraat in Linde. Zij werden deskundig geïnformeerd over het reilen en zeilen van
de werkzaamheden van een moderne
boer.

Kankerbestrüding
Bij kankerbestrüding telt elke dag
en elke cent., en iedere collectant
Van 27 augustus tot 8 september
wordt dit jaar de jaarlijkse collecte gehouden voor het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding.
Velen hebben voor dit doel een finan12 jaar, koken voor mannen,fijnekeu- ciële bijdrage over.
ken, Indische keuken en Brooddeegfi- Er zijn echter ook mensen nodig, die
voor de kankerbestrijding bovendien
guren maken.
Voor uitgebreide informatie en inlich- twee of drie avonden willen collectetingen zie de advertentie elders in dit ren.
Collecteren is dit jaar misschien wat
blad.
aantrekkelijker dan andere jaren. Het
Koningin Wilhelmina Fonds laat namelijk huis aan huis een kleine brochure verspreiden met informatie
over wat iedereen zelf kan doen tegen
Op woensdag 22 augustus j.1. werden kanker. Ook staat er in welke signalen
de eerste van een reeks dienstfietsen op kanker kunnen wijzen en daarom
geleverd aan het district Apeldoorn zo gauw mogelijk moeten worden onvan het Korps Rijkspolitie. De over- derzocht, want hoe eerder kanker kan
dracht van 150 dienstfietsen vond op worden behandeld, hoe groter de kans
het districtsbureau van de Rijkspoli- op genezing.
tie, Sleutelbloemstraat nr. 55 in Apef- De brochure fs dus óók een middel in
de strijd tegen kanker. Verder bevat
doorn plaats.
De eerste fiets werd door de Directeur de brochure adressen van organisaties
van de SPARTA rijwielfabriek over- van kankerpatiënten en van het Voorhandigd aan de Commandant van het lichtingscentrum van het Koningin
district Apeldoorn van de Rijkspolitie. Wilhelmina Fonds, zodat iedereen

Op landgoed Wienflesvoort toonde Hendrik van de Schutterië het vak niet verleerd te zijn. Met vaardige
hand maaide hu de stevige rogge, waarbij mevrouw Von Mengden een vaardige bindster bleek te zijn van
de garven. De tot schoven gebonden garven sieren nu korte tijd het roggeveld. En niet alleen in Vorden.
Ook elders is een enkele keer een geoogst graanveld te bewonderen.

Drukke
bejaardentocht

Cursussen
Vrouwenraad

De Vrouwenraad "Vorden" start dit
jaar weer een aantal cursussen, die
openstaan voor alle inwoners van Vorden.
Sommige cursussen waren afgelopen
jaar zeer in trek, zoals tekenen, engels
voor beginners en vrouw en gezondheid. Daarom start de Vrouwenraad
hiermee opnieuw.
Ook bestaat de mogelijkheid hiervan
een vervolgcursus te volgen.
De cursus Vrouw en Gezondheid beDiverse deelnemers hebben ons ver- steedt o.a. aandacht aan gewone en alzocht alsnog vanaf deze plaats een ternatieve vorming, alternatieve gedankwoord uit te spreken aan het adres neeswijzen, depressies, eetverslavinvan Het Comité, dat veel tyd en werk gen, overgangsverschijnselen en het
heeft gemaakt van deze uitstekend ge- ontstaan van fobieën.
Andere cursussen, die de Vrouwenslaagde tocht.
Redaktie. raad start zijn: naaien voorjeugd vanaf

In 5 bussen maakten zo'n 230 bejaarden uit Vorden een bijzonder geslaagde tocht door het oosten van het land.
De busreis was georganiseerd door
Het Comité, een stel particulieren dat
jaarlijks een pleziertochtje voor bejaarden op het programma heeft. Dit
jaar voerde het grote gezelschap naar
de Holterberg, Erven Kots en via
Montferland, alwaar een diner werd
genuttigd, weer naar Vorden terug.

Donderdag 23 augustus 1984
46e jaargang nr. 23

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Eerste dienstfietsen
bij de Rijkspolitie

weet waar hij of zij terecht,kan met
vragen over kanker.
Voorlichting is slechts één van de activiteiten van het KWF. Het meeste
geld gaat naar wetenschappelijk kankeronderzoek. Verder ondersteunt
het KWF ook patientenbegeleiding en
financiert het opleiding en onderwijs
op het gebied van kanker.
Het KWF is voor dit werk volledig af-

hankelijk van de bijdragen van de bevolking.
De ervaring heeft geleerd: hoe meer
collectanten, hoe groter de opbrengst.
Dus als u mee kunt collecteren: graag!
Want bij de kankerbestrijding telt elke
dag en elke cent... en iedere collectant.
U kunt zich aanmelden bij Mevr. A.
de Vries, Hoetinkhof 51, Vorden. Tel.
1941.

Club Jojo
presenteert
Tienerspektakel
Op zaterdag l september organiseert Club Jojo in Vorden een groots
Tienerspektakel, speciaal bestemd voor middelbare scholieren van
12 tot en met 16 jaar.
Club Jojo (voorheen Stichting Jeugdwerk Vorden-Kranenburg)
hoopt zich hiermee op de Vordense jeugd voor het komende seizoen
te presenteren.
"Het afgelopen jaar is er niet veel gebeurd", aldus Heide Willems, bestuurslid van Club Jojo. "Ook waren
er te weinig leden om allerlei aktiviteiten te ontplooien. Op onze Open
Avond op 6 september zullen wij in
een eigen cabaretstukje het komende
programma bekend maken. Ook willen we onze wekelijkse clubavonden
weer nieuw leven inblazen".
Het Tienerspektakel bestaat uit drie
onderdelen, de zeskamp, playback- en
d.j. wedstrijden. Voor deelname aan
de zeskamp staat inschrijving open
voor teams of individuen, die dan naderhand worden ingedeeld. Bij deelname aan de playbackwedstrijden is
het raadzaam om op de dag zelf een
bandje of plaatje mee te nemen van de
te imiteren artiest.
Tussen de wedstrijden door zullen
Vordense muzikanten optredens verzorgen terwijl ook de Vordense Jeugdsoos zijn steentje zal bijdragen door
het draaien van platen.
Aan het Tienerspektakel zijn voor de
deelnemers geen kosten verbonden.
Iedereen ontvangt een fraaie Club Jojo-button en maakt bovendien kans
op het winnen van de prijzen die door
sponsors zijn aangeboden.
Op de dag zal de EHBO waar nodig
hulp kunnen bieden. Ook heeft men
de beschikking over een goed verzorg-

de toiletwagen. Bij het promotieteam
kan men tijdens het spektakel terecht
om informatie in te winnen en zich
eventueel als lid op te geven. De 20
vrijwilligers en bestuursleden van
Club Jojo die de tieners begeleiden
worden ondersteund door de Sociaal
Kultureel Werker van Vorden, Kreetjen van de Akker. Hij zal ook tijdens
het spektakel aanwezig zijn. Het gebeuren vindt plaats op het Emmaplein en begint om 12.00 uur. Opgave
kan geschieden bij Bertie Krabbenborg, Almenseweg 14, tel. 1739 of bij
Heidi Willems, Molenweg 32, tel.
3552.

Graads Reuvekamp hef de vekansie d'r ok weer opzitt'n, zaoterdag
kwam ik um tegen in 't darp. Hee mos de boodschapp'n veur 'n zundag in
huus haal'n, want zien vrouw was druk met de wasse.
"Jao", zei Graads, "eigeluk was 't plan um pas zundagaovund weer bi'j
huus te komen, maor 't weer was in de Alpen de leste dage neet zo bes.
En a'j met reagen tegen die bulten an zit te kiek'n, kö'j net zo goed in
huus wean en gaon daor maor wat an 't klungelen, dan he'j teminsten
wat um handen. Un boek leazen mag dan op zien tied wel 's aadug wean,
Ynaor nao un paar uur wi'j ok wel 's weer op de bene. Trouwens, at 't allene maor reagen was ewes zol 't nog wel egaon hemmen, maor 't onweern
d'r zo gruweluk met hagel köörne woa'j benauwd van wodd'n. Too had
mien vrouw 't ni'je d'r wel un betjen af'. "He'j 't wieter wel nao ow zinne
ehad dan". "Oh jao bes, wi'j hebt ok volle hette ehad, wat dagen haos te
slim. Maor a'j graag wiet, volle en hoge wandelt, zo asse wi'j nogal graag
doot, dan kö'j bes gebruuk'n. 't Enugste waor 't in 't begin an mekeer'n
was 't slaop'n".
"I'j bunt anders al we zo vaka in 't buutenland ewes, dan we'j toch wel
da'j de lakens en de dekkens wel kont vegetten". "Oh nee, daor lei 't'um *
ok vaste neet an. Dat kwam gewoon deur de ligging van de kamers waor
wi'j op trechte kwamm'n. Dat begon drek 'n eersten aovund al. In 'n
huus met 'n mooi balkon, behangen met prachtugge geraniums, hadde
wi'j un mooie kamer an de wegkante. 'n Mooi uutzich, op 't zuujen, aadug inerich, in 't kot ezeg: helemaol nao onze zinnen.En i'j hadden d'r
wat te kiek'n want d'r kwam nogal wat volk langs loop'n en ok auto's. En
die lesten brokk'n ons 'n nekke. Daor hadde wi'j 's meddags gin arg in
maor 's aovunds, too 't wieter wat stiller wier, ging dat maor deur. D'r
kwam, juus veur ons huus, un weg op de veurangsweg uut. Alle auto's
mossen doar stille holl'n en dan weer optrekken'n. Dat ging zo deur tot 's
nachs twee uur en 's margens um half zesse begon 't al weer. 'n Lawaai en
geraos van waor bi'j mien en van slaop'n kwam neet volle. Daorumme
wasse wi'j 'n anderen margen weer rap vetrokk'n".
"En too he'j wat betters ezoch"? "Jao dat dachte wi'j teminste, un darp
wieter, un betjen buutenaf, zo röstug a'j maor kont denken. I'j heur'n d'r
allene maor de veugeltjes en wieters niks. Slaöperug a'w waarn, leie wi'j
's aovunds um tien uur al in bedde um de achterstalluge slaop in te
haal'n. 't Zol tegen twaalf uur wean dat mien vrouw mien wakker
maak'n. "Mo'j heurn", zei ze. Now, op de kamer na'öst ons was t'r mien
ene an 't snorken, 't lek wel ofle an 't beume zagen was. Tot vief uur he'w
too gin oge meer dichte edaon. I'j wet wel, a'j ow an iets argert heur i'j 't
nog duudelukker. Too'w 'n anderen margen heurn dat de luu naöst ons
nog un wekke bleven bunne wi'j maor wieter etrokk'n. Gelukkug vonne wi'j too un adres waor 't wel röstug was en kwammen wi'j toch nog
weer uuteslaop'n weer bi'j ons in d'n Achterhook".
H. Leestman.

Distrimex Pompenburo

Openingswedstrijden
fietscrossclub
groot succes

-K* «ira

Distrimex Pompenburo b.v., tot nu toe gehuisvest aan de Voltastraat 84 te Doetinchem, zal m.i.v. 15 september a.s. haar nieuwe pand gaan betrekken aan de Edisonstraat 12 te Doetinchem. Het bedrijf is in enkelejaren uitgegroeid tot een van de meest gespecialiseerde pompenbedrij ven met diverse specialisaties,
waaronder: beregeningsinstallaties; drink waterinstallaties; mest-voederpompen; rioolwaterpompen-installaties; bagger- gummi en pantserpompen; pompen voor industrieële toeppassingen in r.v.s. en brons.
Deze pompen worden geïmporteerd
van een aantal gerenommeerde fabrieken waarvan men de alleenverkoop heeft weten te verkrijgen, zoals
Calpeda-Italië, Tsurumi-Japan, Sigma-CSSR, Habermann-B.R.D., Guinard-Frankrijk.
Door de vlotte manier van zakendoen
als wel de konstante kontrole op de
onderdelenvoorraad - van alle pom-

pen worden de onderdelen op voorraad gehouden - is men erin geslaagd
het vertrouwen van de klanten te winnen en heeft men een behoorlijke
marktpositie verworven.
Naast verkoop in Nederland is men
bijzonder aktief op het exportgebeuren. Jaarlijks worden ca. 20.000 pompen geëxporteerd. Recentelijk werden aan Egypte komplete dieselsets

Belangrijke mededeling
Propól introduceert unieke voeding
„Droog land" noemden de Indianen eeuwen geleden hun land in het
Zuiden van Amerika en inderdaad, het is er droog en een groot deel
van dit land is een woestijn, dor en droog. Maar niet zoals men altijd
dacht: een grote zandvlakte en meer niet, nee, in die woestijn bloeien
de prachtigste bloemen en uiteraard zijn dit sterke bloemen, bloemen
die geen hinder hebben van vervuiling en van zure regen.
Uit deze hooggelegen woestijn komen de zuiverste honing pollen. Pollen betekent zoals u wellicht wel weet:
stuifmeel. Dit stuifmeel wordt door de
bloemen gemaakt en door bijen verzameld. Hiervan worden tabletten gemaakt, praktisch zonder tussenkomst
van mensenhanden. Het blijft daardoor even krachtig en zuiver als op het
moment, dat het door de bijen verzameld werd.
Door de eeuwen heen is stuifmeel
voor de mens altijd al een wonderbaarlijk voedsel geweest, maar deze
zuivere pollen, uit sterke planten is
voor duizenden het volmaakte voedsel.
Pollen zijn goed te gebruiken bij bijv.
verkoudheid, griep, allergieën, spijsvereringsstoornissen, migraine, nervositeit, hoge of lage bloeddruk, moeheid, moeilijkheden bij het concentreren van gedachten. Graag nog even
uw aandacht voor een tweede product

Geslaagd
Geslaagden uit Hengelo/Keüenborg/
Vorden en Zutphen van de cursus middenstand opgeleid door Instituut Gulden Loon:
Hengelo: mevr. J.H. Bosch-Lubbers;
mevr. M.R.J.P. de Jong-Kropman;
dhr. A.J. Lenselink.
Keijenborg: dhr. J.B.A.M. Bouwmeister.
Vorden: mevr. L. Brinkman-Ensing;
dhr. G. A. Droppers; dhr. J. Klein Lenderink; mevr. M.H. van de MeeneHoetink; dhr. G.J. Wasseveld; dhr.
A. Wunderink.
Zutphen: dhr. M. Horstman; dhr.
H. Versteeg; dhr. Th. Wolters.
Lochem: mej. A.W.Th. Reijers.

uit dezelfde bijenkorven en wel propolis, de natuurlijke antibiotica. Propolis dus, een natuurlijk wondermiddel met eengrote antibiotische kracht.
Te gebruiken bij zweren, maagzweren, rheumatiek, bijholteontstekingen, oogklachten, ademhalingsmoeilijkheden. Hoge medidische kringen,
zowel in Rusland als in de U.S.A. noemen Propolis een "natuurlijk wonder"
en zeggen hiervan dat dit nóg maar
het begin is en dat de mogelijkheden
van de genezende werking onbeperkt
zullen blijken te zijn. Zo hebben duizenden mensen hun ervaringen doorgegeven.
U zult vast wel iets meer willen weten
en wellicht ook dingen willen vragen.
Welnu als u voor 'n afspraak naar onderstaande nummers belt zal men U
graag ontvangen, of komt naar U toe.
Deze Pollen zijn hier alleen te koop.
Zie verder advertentie in dit nummer.
Tel. 3052 of 3093.
het improviseren bij te brengen. Improviseren kun je dus leren!
Zowel jongeren als volwassenen,
mensen die nog maar pas een instrument bespelen en gevorderden, kunnen in principe op ieder instrument
aan de cursus deel nemen.
Start van de eerste groepen: medio oktober. Voor uitgebreide informatie: B.
Bel, Mispelkampdijk 3, Vorden. Tel.
05752-3439.

Tweede Vordense
klootschiettoernooi

Voor de tweede maal organiseert Jong
Gelre in Vorden een klootschiettoernooi. De wedstrijden vinden plaats op
zaterdag l september. Voor deze balHet komende najaar start er in Vor- sport staat tot 30 augustus de inschrijden een cursus voor amateur-muzi- ving nog open voor teams uit bedrijkanten, die geïnteresseerd zijn in lich- ven, straten, buurtschappen of verenite muziek. Lichte muziek wil zeggen: gingen uit de gemeente Vorden.
de blues, de jazz, amusementsmuziek
Een team bestaat uit vier personen,
en allerlei vormen van popmuziek.
Om in de lichte muziek thuis te raken, waarvan er slechts één lid mag zijn van
wordt de cursus opgebouwd vanuit de de AKF of NKF. Er wordt gespeeld in
blues en verschillende vormen van de dames-, heren- of gemengde klasjazz. In deze muziek is improvisatie en se. Het vertrekpunt van het 3,5 km.
lange parcours is bij café 't Zwaantje
samenspelen belangrijk.
De lessen, die in groepen van onge- aan de Hengeloseweg. Voor inlichtinveer 6 personen worden gegeven, zijn gen en inschrijvingen kan men terecht
er dan ook op gericht de cursisten te bij Els Abbink tel. 1528, Henk Tjoonk
leren samenspelen en techniek voor tel. 1268 of Jan Hendriksen tel. 6764.

Cursus Jazz en Blues

voor irregatie geleverd, terwijl tevens
een nieuwe order voor export naar
Zuid-Amerika is geboekt. Verder
wordt getracht een bepaald gedeelte
van het programma af te zeten op de
Amerikaanse markt.
Vanuit het nieuwe pand met een
vloeroppervlak van 900 m2 zullen gedurende het seizoen ca. 4000 pompen
konstant voorradig zijn.

Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes
Nu de vakanties ten einde zijn heeft
de kinder dansgroep "de Achtkastelendansertjes" hun repetities hervat.
Nieuwe leden van alle leeftijden zijn
van harte welkom. Wij repeteren 's
maandag^^naf vier uur in het Dorpscentrum^P. bij tel. 2016 of 1366.

Geslaagde
Zwemvierdaagse
De zwerBÉrdaagse in Vorden op
zwembad ^n de Dennen" is uitstekend verlopen. Zo'n 350 enthousiaste
zwemmers van jong tot oud hebben
vier dagen lang een bepaalde afstand
gezwommen.
Naast het zwemmen waren er tal van
randactiviteiten in en rondom het water. Deze activiteiten werden georganiseerd door leden var^ het bad en
door de zwem- en polovereniging Vorden '64.
Tijdens de spelmiddag met o.a. zaklopen, tobbe vullen en flessengooien is
het groepje kinderen onder de naam
"Carl Lewis" eerste geworden.
Op de laatste avond konden de kinderen wederom meedoen aan recordpogingen waaronder bakstenen tillen en
pijltjes gooien. Ter afsluiting ontvingen de prijswinnaars een consumptiebon en werden de medailles uitgereikt
aan degenen die vier dagen gezwommen hebben.
Uitslagen van de spelletjes: Baksteken tillen 9-10 jaar 1. MartijnWiggers;
11-12 jaar 1. Herwin Reintjes; 13-14
jaar 1. Sander Bloemendaal en WijnandHoenink; 15-16 jaar Herman Eilander en Mark Sueters. Toren bouwen: 6-10 jaar Peter Burbach en NancyRutgers; 11-16 jaar DickWesselink.
Pijltjes gooien: tot 10 jaar André
Harmsen; 10-14 jaar Sander Bloemendaal; 15 jaar Mientje Westerink.
Paal gooien 6-8 jaar Rien Mombarg; 910 jaar Michel Westerik; 11-12 jaar
Harold Kolkman; 13-14 jaar Mark
Bergenhenegouwen; 15-16 jaar Herman Eilander.

Vorden '64 derde op
zwemtoernooi in
Bathmen
Tijdens zwemwedstrijden in Bathmen heeft de Vordense Zwem- en Poloclub Vorden '64 tegen eigen verwachting in slechts beslag weten te
leggen op de derde plaats. Bij de achtien Vordense zwemmers rees enige
twijfel over deze uitslag. Men meende
op basis van een eigen puntentelling
recht te hebben op een tweede plek.
Deze was echter te onzeker om een
protest in te dienen zodat de einduitslag bleef: 1. Holten 85 punten, 2.
ABS 82,3. Vorden '64 en 4. Duikelaar
60.

Zondag werd op de fietscrossbaan te
Vorden ter gelegenheid van de opening van de fietscrossbaan wedstrijden verreden om het kampioenschap
Regio Oost van de KNWU.
Maar liefst 240 crossers, meestal met
begeleiding van hun ouders, waren
naar Vorden gekomen om te strijden
om de felbegeerde prijzen. Na de
manches, waarbij dankzij het droge
hete weer de stofwolken vaak hoog
opwaaiden, werd in de finale geknokt
om de hoogste plaatsen.
Secretaris Jan Oosterink kon na afloop
de volgende winnaars huldigen.
Open klasse tot 7 jaar: l. Floris Rompelaar, 2. Niels Hilverink, 3. Roy
Rosch. 8+9 jaar: 1. Raymond Westerink, 2. Dennis Hilverink, 3. Marcel
Brunsveld. 10-fll jaar: 1. Erwin Pietersen, 2. Clement Geurts, 3. Gerard
Kranenkamp. 12+13 jaar: 1. Matteu
Tanke, 2. Rob ten Berge, 3. Edwin Barink. 14 jaar en ouder: 1. Wilco Scholten, 2. Olaf Willemsen, 3. Mark Spoolder.
Powder Pufs tot 7jaar: l. Miranda Linnebank, 2. Riska de Wit. 8+9 jaar: 1.
Jannie Wijkamp, 2. Andrea Decheiver. 10+11 jaar: 1. Remke Maaskant,
2. Sandra Meijer, 3. Irma Wendriks.
12+13 jaar: 1. Wilta Scholten, 2. Jennie Zweverink, 3. Margo Pelgrom. 14
jaar en ouder: l. Angelique Schoenen,
2. Hennie Kranenkamp, 3. Charlot
Pierik.

Vorden beleeft
Fitness primeur
Dinsdagavond waren ruim zeventig mensen getuige in zaal d'Olde
Smidse van een demonstratie van het Fitness centrum Zutphen/Vorden. Men kon kennis maken met fitness (training van alle spieren),
krachttraining, Aerobic - Jazz en kindertraining. Speciaal voor deze
gelegenheid had de eigenaar van het centrum in Zutphen, Cor van
der Goeten, een aantal leden uit Zutphen bereid gevonden om hier te
laten zien wat deze sporten inhouden.
Het ligt in de bedoeling dat al op korte
termijn Fitness/aerobic/krachttraining/kindertraining lessen door het
centrum gegeven worden, vooralsnog
in de zaal d'Olde Smidse.
Vordenaar Jaap Hesselink zal in eerste instantie door Cor van der Goeten
begeleid en ondersteund worden om
op een later tijdstip de leiding over te
nemen. Cor van der Goeten zal verder
o.a. geassisteerd worden door Tanja
Kok. Zij was in 1979 kampioene bodybuilding van Nederland, maar beoefent nu die tak van sport niet meer.
Thans heeft ze zich toegelegd op jazz
gymnastiek/aerobic dancing.

Cor van der Goeten kan bogen op een
jarenlange ervaring op sport- en onderwijs gebied. Zo was hij driemaal
turnkampioen van België terwijl hij in
Nederland (hij is nu genaturaliseerd
tot Nederlander) zijn sporen heeft verdiend tijdens Bodybuilding en Bankdrukken (derde tijdens Nederlandse
Cruisers 16+17 jaar: 1. Cor Jansen, 2. kampioenschappen van 1979).
Gerwin Strengers, 3. Harold Wolters. In Zutphen heeft hij les gegeven als
18-24 jaar: 1. Hans Zweverink. 25 jaar sportinstructeur aan de kader Recheren ouder: 1. Bennie Venendaal, 2. Jo- che school. Het fitnesscentrum draait
han Venendaal.
nu al driejaar met succes in Zutphen.
Junioren tot 6 jaar: 1. Gerald Zand- Cor van der Goeten benadrukte tijvoort, 2. Raymond Koetsier, 3. Ray- dens de introductie het speelse elemond Bruil. 7 jaar: 1. Remco Dijkstra, ment in de vermelde sporten. Zoals
2. Wibout Buitenhek, 3. Roy Rooch. 8 hij onlangs vertelde: "Het gaat er niet
jaar: 1. Gunnar de Wit, 2, Raimond om vleesmonsters te maken". "PresteJongbloed, 3. Jarno Onstenk. 9jaar: l. ren is leuk maar natuurlijk niet ten
Hendrik Lubbers, 2. Martijn de Jong, koste van je gezondheid".
3. Remco Bruil. 10 jaar: 1. Maarten
Bekhuis, 2. Jarno Dijkstra, 3. Dennis Ook vindt hij het belangrijk dat de Fit- gezegd kan worden dat Vorden er een
Jansen. 11 jaar: 1. Robbie Berendsen, ness-lessen betaalbaar blijven en on- gezonde tak van sport bij heeft.
2. Bert Jan Reerink, 3. Jorryt Meenks. der deskundige begeleiding staan.
12 jaar: 1. Cor van de Berg^. Martin Aan beide voorwaarden zal ruim tegevanUlsen,3. John WerniraM} jaar: 1. moet worden gekomen.
Onder voorbehoud worden de lessen
Rob Bolten, 2. Alex Kortl^3. Rudi Tijdens de demonstraties kregen de in d'Olde Smidse gegeven op: dinsWijkamp. 14 jaar: 1. Mare Bosman, 2. aanwezigen een goede indruk van de dagmiddag Kindertraining. DinsdagaGuino Pleiter, 3. Erroll Hollander. 15 lessen die nu ook in Vorden gegeven vond Aerobic en Jazz. Total Fitness,
jaar: 1. Robert van Zutphen, 2. Ri- zullen worden. Na afloop gaven reeds Fitness, bodybuilding en Krachttraichard Jager, 3. Michel Bultjójaar: 1. de eerste mensen zjch op zodat nu al ning.
Frank Bakker, 2. Herman^^obbink,
3. Frank Stegehuis.
Experts 7 jaar: 1. Floris Rompelaar, 2.
Niels Hilverink. 8 jaar: 1. Frank Strotmann. 9jaar: l. Raimond Vesterink, 2.
Ronald Dekker, 3. Dennis Hilverink.'
10 jaar: 1. Udo Pelgrum, 2. Igor Willemsen, 3. Clemens Geurts. 11 jaar: 1. Dit jaar is voor de 50e keer het Middenstandsexamen Algemene HandelsErwin Pieterse, 2. Erwin Peters, 3. Mi- kennis afgenomen. Ook deze keer heeft Instituut Gulden Loon Doetinchem
quel Prins. 12jaar: l.EdwinBarink,2. zeer veel geslaagden, die het diploma in l jaar hebben gehaald, mede dankGerbert Vruggink, 3. Helmut Scholten. 13 jaar: 1. Matteu Tanke. 14 jaar: /ij het unieke parallelsysteem.

Parallelsysteem Middenstand,
Instituut Gulden Loon Doetinchem, uniek

1. Wilco Scholten, 2. Mark Spoolder,
3. Jeroen Vriezekolk. 15 jaar: 1. Roy
Jurriëns, 2. Olaf Willemsen, 3. Peter
Dwars. 16 jaar: 1. Cor Jansen, 2. Gerwin Strengers, 3. Ronny Sessink. 17
jaar: 1. Hans Zweverink.

Longa '30 wint
voetbaltoernooi
Evenals vorig jaar werd Longa '30 uit
Lichtenvoorde bij de eerste klassers
kampioen op het zaalvoetbaltoernooi
van de Vordense vereniging Velocitas.
Longa hoefde slechts één punt af te
staan aan Velocitas dat overigens een
matig toernooi speelde en duidelijk
blijk gaf nog niet op elkaar te zijn ingespeeld.
In de tweede klasse stak Down Town
uit Wehl met kop en schouders boven
de andere ploegen uit en kon gemakkelijk met de eerste plaats gaan strijken. Velocitas 2 eindigde in deze klasse op een verrassende tweede plek.
Vooral de fraaie wedstrijd tegen de
Eagles gaf goede hoop voor het nieuwe seizoen. Een 0-2 achterstand werd
knap omgezet in een 4-2 overwinning.
Halfweg '78 uit Zelhem werd in de
derde klasse verdient kampioen. Het
derde team van Velocitas presteerde
boven verwachting en behaalde een
keurige derde plaats.
De einduitslagen van het zeer sportief
gespeelde toernooi luiden als volgt:
Eerste klasse. 1. Longa '30, 2. Z.V.U.
'81; 3. Anderinyo, 4. Velocitas, 5.
S.M.R. de Zessprong.
Tweede klasse. 1. Down Town, 2. Velocitas, 3. Oeken, 4. de Eagles, 5. Zavodo '76.
Derde klasse. 1. Halfweg '78,2. Hamba Raya, 3. Velooitas, 4. 't Aambeeld,
5. Andarinyo.
Vrijdag 24 augustus a.s. beginnen de
trainingen weer: 19.00-20.00 uur lagere teams. 20.00-21.00 uur selektie.
21.00-22.00 uur dames.

Ontwikkeling:
Parallelsysteem:
In de^Oer jaren stelde de overheid ei- Instituut Gulden Loon Doetinchem
sen aan het opleidingsniveau yan on- heeft mede dankzij het parallelsydernemers in het Ambacht en de De- steem en de uitstekende lessen reeds
tailhandel en in 1954 trad de Vesti- vele jaren opmerkelijke resultaten
gingswet Bedrijven in v erking. De met de 1-jarige MiddenstandopleiMiddenstandopleiding was dus in de ding (normaal duurt de opleiding 2
eerste plaats van belang voor (aan- jaar). Het parallelsysteem houdt in dat
staande) ondernemers. Toch gingen de cursist slechts l avond of ochtend
steeds meer mensen de cursus Mid- in de week naar les moet, doch dat hij/
denstand volgen om meer algemene zij kan kiezen uit diverse avonden of
ontwikkeling op te doen, immers een ochtend; ook kan hij/zij ongesteeds meer werkgevers gingen hoge- vraagd van avond of ochtend wisselen
re opleidingseisen aan sollicitanten aangezien in een bepaalde week elke
stellen. Ondanks de verlenging van de avond/ochtend precies hetzelfde leerleerplicht nam de belangstelling voor stof wordt behandeld. Er worden geen
de Middenstandscursus als opleiding bepaalde eisen gesteld aan de vooropAlgemene Ontwikkeling sterk toe; leiding, maar het is wel belangrijk dat
men kan nu stellen dat circa 90% van men een jaar goed studeren wil. Aan
de cursisten van Gulden Loon Mid- het eind van het cursusjaar doet men
denstand kiezen om meer Algemene het Staatsexamen Middenstand.
Ontwikkeling op te doen! Ook veel
cursisten met een mavo-, havo- of vwo
diploma volgen deze cursus, omdat zij Geïntegreerde opleiding:
in hun vakkenpakket geen boekhou- Gulden Loon verzorgt tevens een
den, economie of handelskennis heb- geïntegreerde ondernemersopleiding
ben gekozen. Voor een aanstaande voor vestiging in de Detailhandel;
ondernemer in het Ambacht of De- normaal is deze opleiding twee jaar
tailha/idel blijft het Middenstandsdi- voor bezitters van het Middenstandsdiploma, maar het Instituut heeft de
ploma een belangrijk onderdeel.
VAKKENPAKKET: het vakkenpak- onderdelen assortiment en manageket bestaat uit:
ment in een 1-jarige cursus opgeno- moderne Bedrijfsadministratie, ge- men. Geslaagde cursisten kunnen een
baseerd op dubbel boekhouden; in de detailhandelszaak beginnen in ALLE
toekomst wordt theoretisch compu- branches.
terboekhouden als nieuw onderdeel
opgenomen.
- Bedrijfseconomie/BedrijfseconoSpeciaal voor bezitters van het Middenstandsdiploma of voor mensen
misch rekenen.
- Rechts- en wetskennis.
met een gelijkwaardig boekhoudkun- Nederlandse Taal en Correspon- dige opleiding verzorgt het Instituut
dentie.
een cursus computerboekhouden; de- Verkoopbevordering.
ze computercursus is afgestemd op de
middenstandsboekhouden.
Springplank: Het Middenstandsdiploma fungeert voor velen als springplank naar andere opleidingen, zoals
computerboekhouden, Nederlandse Voor nadere inlichtingen kan men
Handelscorrespondentie en Praktijk- bellen met Instituut Gulden Loon, telefoon 08340-23708.
diploma Boekhouden. '
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Vorden
zomerprogramma
1984

V.V.V. KANTOOR:
Bondsspaarbank, Decanijeweg 3, 7251 BP Vorden. Telf.
05752-1988.
Postadres: Postbus 99, 7250 AB Vorden.
Geopend:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30/13.30-17.00 uur.
Indien gesloten staat folderrek in het seizoen buiten.
ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelen fietstocht onder leiding. Vertrek vanaf het Marktplein om 13.30 uur. De kosten bedragen f 2,50 p.p., beneden 13
jaar f 1,50. Te beginnen woensdag 27 juni laatste tocht woensdag 29 augustus. Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Fa. Kuypers, tel. 1393; Fa. Tragter, tel. 1256.
*

ELKE MAANDAGAVOND:
Voetbalvereniging Vorden. Grote Bingo. Prachtige prijzen.
Aanvang 20.00 uur. Zaal 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34, Vorden.
DONDERDAG 30 AUGUSTUS:
Concert Vordens Mannenkoor en Achterhoeks Vocaal Kwartet
in de Herv. Kerk te Vorden. Aanvang 20.00 uur. Entree f 2,50.
ZATERDAG 1 SEPTEMBER:
Jong Gelre Vorden. Klootschiettoernooi voor bedrijven, verenigingen, straten, families etc. uit de Gemeente Vorden. Start
13.00 uur vanaf café 't Zwaantje, Hengeloseweg 14, Vorden.
ZATERDAG 1 SEPTEMBER:
Het I.V.N. afd. "de Oude IJsselstreek" organiseert een natuurwandeling "Huize Vorden". Aanvang 14.00 uur. Plaats van samenkomst: Kasteel Vorden.
ZATERDAG 1 SEPTEMBER:
Tienerspektakel, Emmaplein, Vorden van 12.00 tot 19.00 uur.
Opgave Playbackwedstrijden bij Sociaal Cultureel Werker.

Gondelvaart Bredevoort
D

E GONDELVAART in Bredevoort in de Gelderse Achterhoek is
nog altijd een uniek evenement in Nederland. Vanaf 1968 vinden
deze gondelvaarten plaats op de Grote Gracht en jaarlijks trekt dit evenement duizenden bezoekers. Wat is nu het "unieke" van deze show? Het
meest opvallende is natuurlijk de samenstelling en de opbouw van de
gondels. Een gondel is een werkstuk dat een bepaald onderwerp uitbeeldt, bijvoorbeeld een kasteel, een boot of een molen, maar het kan
ook een afbeelding van een stripfiguur of een sprookje zijn. De uitbeelding hiervan wordt geheel uitgewerkt met rijwiellampjes in contouren,
en wanneer deze werkstukken bij maanlicht over het water glijden en
worden omgeven met romantische muziek, met een show en met vuurwerk en brandende fakkels, dan geeft dat een fantastische aanblik waar
ademloos naar wordt gekeken. Het unieke ligt hierin dat de totale verlichting bestaat uit zo'n 70.000 lampjes gevoed door accu's, en de entourage
bestaande uit show, muziek, vuurwerk en fakkels, een geheel vormt
waardoor een bont programma van 2 uur geboden wordt.

O

OK DIT JAAR zullen er weer gondelvaarten worden gehouden en
wel op de vrijdagen 31 augustus en 7 september en de zaterdagen l
en 8 september 1984. ledere avond begint het programma om 20.00 uur
en eindigt om ongeveer 22.00 uur. Er wordt weer een grote tribune aan de
Gracht gebouwd waar 2.500 bezoekers kunnen plaatsnemen en uiteraard zijn er voldoende staanplaatsen. Elke avond treedt er een muziekkorps uit de omgeving op. De entree is bijzonder laag gehouden omdat het organiserend comité van mening is dat dit echt een "avondje uit"
voor het hele gezin is. Kinderen tot 12 jaar betalen slechts f 2,50 en daarboven f8,-. Een tribuneplaats is f2,- extra. Autostalling en programma's
zijn gratis. Na afloop van de gondelvaart blijven de meesten nog een
poosje in Bredevoort vertoeven omdat tientallen tuintjes en gevels zijn
verlicht en op de Markt altijd vertier is te zoeken.
Maar... beter dan woorden zijn ervaringen... Kom en overtuig U zelf!

ledere maandagmiddag en vrijdagmiddag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorpscentrum.
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.
ledere dinsdagavond repetitie drumband Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vierakker.
ledere donderdagavond repetitie harmonie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vierakker.
27 aug. Floralia, bloemschik kurses1
Dorpscentrum
27 aug. Vordens Mannenkoor; hervatting repetities in het
Dorpscentrum
31 aug. Oranjefeest Wildenborch
toneel door T.A.O.
1 sept. Oranjefeest Wildenborch
volksspelen + toneel
2 sept. Oriënteringsrit per fiets, start
vanaf café 't Zwaantje.
Org. Buurtver. Delden
2 sept. HSV de Snoekbaars, wedstr.
Vorden-Hengelo sen.
3 sept. Floralia, bloemschik kurses
Dorpscentrum
6 sept. Bejaardenkring Vorden
Wildenborchse Kapel
9 sept. HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd
10 sept. Floralia, bloemschik kurses
Dorpscentrum
17 sept. Floralia, bloemschik kurses
Dorpscentrum
21 sept. Lindese Volksfeest
22 sept. Lindese Volksfeest
23 sept. HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd
24 sept. Floralia, bloemschik kurses
Dorpscentrum
27 sept. Floralia, bloemschik kurses
Dorpscentrum
13 okt. HSV de Snoekbaars, IJsselwedstrijd
18 okt. Bejaardenkring Vorden,
^Dorpscentrum

Touwtrekken
Eibergen en Bekveld
oppeanachtig
TijdenWe afgelopen zondag gehouden eerste serie voor het kampioenschap touwtrekken van Nederland
toonde de ploeg van Eibergen zich de
krachtigste in de 640 kg-klasse.
Met 21 punten werd voorlopig de eerste plaats ingenomen. Bisons Beltrum
werd met 17 punten goede tweede.
In de 720 kg-klasse voert de ploeg van
Bekveld de boventoon. Met eveneens
21 punten bleef het vier punten voor
op Bisons Beltrum. Ploegleider Fons
Slütter ziet echter voor zijn twee ploegen nog wel mogelijkheden. Er moeten nog drie series worden getrokken
en wel op 2 en 9 september en als finale-dag 16 september op de Flevohof.
De volledige uitslagen zijn:
640 kg-klasse: Eibergen 21, Bisons 17,
Zwaagdijk 16, Koperen Vis 11, Vorden 10, Centrum Boys 6, Britsum 3,
Vliegtuigweg 0.
720 kg-klasse^ Bekveld 21, Bisons 17,
Ducdalf 12, Heure 12, Britsum 10,
Poppenwier 9, EHTC 3 en Trewes 0.

Drie miljoen bereikt

Vorden l - Erix l 0-2

Vorige week, viel bij Antoon Steenbreker de weegbrief met de drie miljoenste kilo oud-papier in de brievenbus.
Het eerste miljoen oud-papier werd
verzameld in tien jaar. Over het volgende miljoen deed de heer Steenbreker bijna zeven jaar. Het laatste miljoen kilo's verzamelde hij in acht en
dertig maanden.

De oefenwedstrijd van Vorden als
voorbereiding op de komende kompetitie tegen Erix uit Lievelde is
geëindigd in een 0-2 nederlaag voor
Vorden.

L.M.B. VORDEN

In de zeer matte wedstrijd, waarschijnlijk door het warme weer, slaagde Erix erin om op een 0-1 voorsprong
te komen via een doelpunt van Peter
Spekschoor.
Deze voorsprong had uitgebouwd
kunnen worden als niet na een ongelukkige botsing in de lucht twee spelers van Erix het veld moesten verlaten. Na dit incident haalde Peter Spekschoor beslissend uit en bepaalde de
eindstand op 0-2.
Vorden 2 - Erix 2 0-4.

A3-A4-A5
Haarscherpe afdrukken

DRUKKERIJ
WEEVERS B.V.
NIEUWSTAD 12, VORDEN
TELEFOON 05752-1404

1 beroepsgoederenvervoer
2 vervoer van gevaarlijke stoffen
3 beroeps personenvervoer.

Opgave voor en inlichtingen over de cursussen

Adverteren
in
Contact

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

Cursussen van de Vrouwenraad

Bel voor
informatie
05752

PERIODE: Oktober 1984 tot maart 1985.

(in het

Naaicursus:
Jeugd vanaf 12 jaar.

1404

Koken:
1 . Fijne keuken. 2. Indische keuken. 3. Koken voor mannen.
Aan^Miig: oktober. Plaats: School voor L.H.N.O. " 't BeecklanoW)uur: 4 avonden per cursus (donderdagavond?). Kos-

ten: f 25,- è f45,-

Tekenen:
: maandag 1 oktober. Tijd: 19.30-21.30 uur. Duur:
10 lessen. Kosten: f 35,-

Brooddeegfiguren maken:
Aanvang: 16 of 17 oktober (3 dinsdagmiddagen of 3 woensdagavonden). Duur: ca. 1 ,5 uur per keer. Kosten: f 7,50 per
keer.
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Engels voor beginners:
Aanvang: woensdag 1 9 september. Tijd: 1 0.45-1 1 .45 uur.
Kosten: f 6,- per uur p.p.

Vrouw en gezondheid:
Aanvang: 9 oktober. Duur: 7 dinsdagochtenden. Tijd: 9.3011.30 uur. Kosten: ca. f 35,-.
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Inlichtingen + opgave bij Mevr. T. Brandenbarg, Brinkerhof 84, Tel. 2024.

naailes

R. ABBINK-ZEMMELINK

MARIJKE POLMAN
het Eiland 56, Wamsveld

Heideweversweg 6 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1410
Evt. ook met patroon-tekenen.
Volgens de "Danckaerts"methode.
Bekend door de perfecte pasvorm.

INDUSTRIEWEG13. TEL. 05752-3163

Honderden zien uw etalageduizenden uw advertentie

Schoorsteenveger!
Onderhoud van CV, gasen oliehaarden

bméndseti
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

CASE 94 Serie - te bezichtigen in onze showroom

VERGROTEN
EN
VERKLEINEN

CHAUFFEURS VAKOPLEIDINGEN c.c.v.-b

VOOR

tractoren - werktuigen - machines

Met de mogelijkheid van

Met de rust was de stand nog nul tegen nul. Na de theepauze wisten de
gasten de wedstrijd naar hun hand te
zetten.

Deelnemers
Sauerlandrit
58 personen op 42 motoren maakten
een speciale 2-daagse V.A.M.C. rit,
die door Ben Horsting van de VAMC
De Graafschaprijders was uitgezet.
De route voerde langs de kleinere wegen naar het Duitse plaatsje Attendorf, waar ook overnacht werd. De
dag daarop keerde de motorrijders
langs andere wegen naar Vorden terug. Het was de eerste keer dat de
Sauerlandrit verreden werd.

FOTOCOPIËN

! ANBOS ERKEND
: SChDONHEIDSSPEC^ISTE
Behandeling uitsluitend
volgens afspraak.
Tel.: 05750-20201

In het Dorpscentrum van Vorden beginnen in september weer cursussen

Engels
Frans
Duits
en bovendien een cursus voor het

Middenstandsdiploma
Informatie ligt voor U klaar in het Dorpscentrum.
U kunt zich daar ook opgeven.

ÖS1S

H.H. Landbouwers: voor

HIFI STEREO
KLEUREN T.V.
Vooraan in service en vooraan in techniek
FA. BREDEVELD

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

Eigen snelle technische dienst

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

Bloemschikcursus Nutsfloralia.
Hebt U zich al opgegeven voor
deze gezellige cursus? Het kan
nog.
De eerste les is op 27 augustus
a.s. Nadere gegevens in Contact vorige week.
Opgave bij Mevr. Hesselink,
Molenweg 15, Tel. 1555.

Voorlichtingsavond
over bijenstuifmeel
In zaal de Olde Smidse, Dorpsstraat 8 te
Vorden is op donderdag 27 september
om 20.00 uur een lezing met diapresentatie over de unieke werking van
bijenstuifmeel in het menselijk lichaam.

Bouwkundig tekenwerk
Schoolstr. 17
Vorden

tel 05752 2737

ARCHITECTUUR

Te
koop:
boerenkool-,
spruit-, koolraap-, sla-, andijvie- en preiplanten en
aardappelen.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 6867.

VOOR41UW

Wij wisselen van seizoen

wordt daarom lid van de Voetbal
Vereniging Vorden.

3 DAGEN

Daarom kunt u nu nog

profiteren in onze laatste

PRIJZENSLAG

Pupillen: jongens en meisjes van 6 t/m 11 jaar
J. Rouwenhorst, de Stroet 18, tel. 2444.

Alle zomerjaponnen - rokken - blouses
blazers - pantalons en pullovers voor

Junioren: van 12 t/m 17 jaar
G. Stokkink, de Boonk 33, tel. 2684.
Senioren: vanaf 18 jaar

HALVE PRIJS

D. Besselink, Deldenseweg 8, tel. 1700
J. Jansen, v. Heeckerenstraat 2, tel. 2291.

Dansen leren
dat kan bij
DANSSCHOOL

Te koop: z.g.o.h. Honda 750
ccF1.Bj.'76.
Tel. 05752-3456.

Telefoon 05750-13813

VOETBALLEN is een
gezonde teamsport

Opgeven bij:

De bijeenkomst is voor iedereen gratis
toegankelijk en heeft als doel meer informatie te geven over het produkt dat
de bijen uit de natuur halen.
Inlichtingen betreffende deze avond:
tel. 3052 en 3093.

LEEFLANG

Weg naar Laren 56, Zutphen

ook zomer herenkolberts - pantalons en
jacks en onze zomer kinderkollektie.

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

HOUTMAN

Modecentrum

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

vervolgt de inschrijvingen op 25 augustus in 't Dorpscentrum Vorden van 18.00-19.30 uur. Verder 22 en 29
augustus in zaal Eijkelkamp van 19.00-20.30 uur. Wij
geven lessen voor beginners - gevorderden - gehuwden
en verloofden in alle moderne dansen.
Inschrijfgeld f 15,- p.p. Lid FDO en NBD.

Electro Technisch Installatie Buro

Ruurlo

(Landelijk erkend).

Vrijdags koopavond tot 9 uur - ook open van 6-7 uur
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Wapen- en Sporthandel
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v£s:

de Timmerieë M
REST ALRANT& CAFÉ
H
Arie Maalderink
Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336
Na succes van "Genoeg - Karbonade"

l
i

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J. Oldenhave
is sinds kort gehuisvest aan de Industrieweg
5 te Vorden en is gespecialiseerd op de volgende werkzaamheden:

nu:
AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hilferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Automaat.

gevulde karbonade
ham en kaas
spek, champignons, paprika
Ananas
Lever pate, cognac
En bent U ook zo'n vleesliefhebber

TAPUTREINIGEN

dan geven wij nog
een schaal rollade extra

ook voor uw
gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

24,-

de machine met de
goede resultaten
haalt het vuil uit het
tapijt

- riolering, sanitair
- waterleidingen, gasinstallaties
- centrale verwarming en
vloerverwarming
-

Gaarne zullen wij tegen een concurrerende
prijs bovengenoemde werkzaamheden
voor U verrichten. Voor afhalen van materialen zijn wij naast de openingstijden van
7.15 uur -17.30 uur ook ,op zaterdag geopend van 8.00 uur tot 12.00 uur.
Hopende U spoedig van dienst te kunnen
zijn tekenen wij
groetend, G.J. Oldenhave.
Tel. 05752-3425 na kantooruren 6439 of 2627.

in onze tuin met muziek van het
"VALLER COMBO"
Geef u nu al op - gezelligheid verzekerd

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-

de va k man.
Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping
Beleefd aanbevelend; uw erkend gasen watertechnisch installateur

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

ATTENTIE

Heeft U problemen met Uw tuin, raadpleeg dan de Vakman. Denk er aan, het
is nu nog de tijd, voor het snoeien van
coniferen, hagen, heesters enz.
Kan ook met een electrische heggeschaar uitgevoerd worden. Of denkt U
over een verandering van Uw tuin, bel
dan vrijblijvend voor een afspraak.

b.v.
Zutphenseweg 64, Vorden.
Telefoon 05752-1508 b.g.g. 2054.

- dakbedekkingen
- licht konstruktiewerk
- onderhoud aan machines en komplete
installaties
- tekenwerk en engineering.

SLAGERS-BARBEQUE

MODECENTRUM

ATTENTIE

Zink- en koperwerk (ook het oude ambachtelijk
werk aan monumenten)

Zaterdag 8 september

TEUNISSEN RUURLO

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

Contact
graag
gelezen
Nog gezellig ook: een talencursus in het Dorpscentrum.
Informatie ligt klaar.

baréndsen
Het juiste adres
voor al uw
inmaakartikelen
LEIFHEIT
INMAAKGLAZEN
vanaf:
Zwaar geëmailleerde uitvoering met roestvrijstalen stootrand. Royale inhoud

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten
Café-Restaurant

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

Door de unieke vormgeving
van de pot met verdiepte
deksel kunt U deze tot de
rand vullen en stapelen.
11/2 Itr. inhoud 2,25, 1 Itr.
inhoud 1,75.

