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Ds. Zijlstra:

„Ik zou geen dominee kunnen zijn
als ik geen dichter was"
„De bijbel is wereldliteratuur en bestaat voor meer dan de helft uit poëzie. |i|
De bijbel uitleggen vergt dus ook gevoel voor dichtkunst, vooral voor beeld-
spraak. Ik zou ook geen dominee kunnen zijn als ik zelf geen dichter was."
Typerende woorden voor gereformeerd predikant, schilder en dichter Jaap
/ijlslra. Samen met Aad Schipper organiseerde hij voor de derde maal de
amateurkunstexpositie 'Je bekijkt 't maar'.

Vanaf zijn veertiende jaar is ds. Zijl-
stra een fervent kunstgenieter en
heeft sindsdien talloze tentoonstellin-
gen en musea bezocht. Net als vorige
jaren heeft hij ook dit jaar weer een
trektocht gemaakt langs verzamelin-
gen en schilders, die hij live' kon aan-
schouwen in hun atel iers . In j u n i no-
digt ds. Zi j ls t ra alti jd kuns tenaars uit
die bij hem mogen werkenen logeren.
Het heeft echter lang geduurd voordat
ds. Zijlstra zelf begon te schilderen.
„Als 40-jarige logeerde ik bij de kun-
stenaar Scholtz. Hij zette mij op sti-
mulerende wijze aan het schilderen,
wat wonderwel ook nog slaagde."
Dit jaar maakte ds. Zij lstra een aantal
aquarellen, waarvan er 7 worden ge-
ëxposeerd in 'Je beki jkt 't maar'.
Naast de beeldende kunst is poëzie
Zijlstra's grootste l iefhebberij . Op z'n
achttiende publiceerde hij reeds zijn
eerste gedichten. Daarna zijn nog ze-
ven dichtbundels en één roman uitge-
geven. In september verschijnt de
nieuwe gedichtenbundel 'Het onland
bloeit ' , uitgegeven door Terra, Zut-
phen. De 40 gedichten hebben bo-
men en p lan ten als thema. Ds. Zijlstra
werd hiertoe geïnspireerd door de rijk
gevarieerde omgeving van Vorden.
„Het is opvallend hoeveel fraaie
exemplaren van verschillende boom-
soorten Vorden kent. Op zoveel mooi
groen moet je goed passen. In vind het
dan jammer dat de gemeente Vorden
nog overvloedig langs de wegen spuit.
Door het gif gaan vele bezienswaardi-
ge wilde planten dood."
Aan inspiratie om te dichten heeft ds.
Zijlstra meestal geen gebrek. Soms
maakt hij gedichten in opdracht. Vorig
jaar heeft hij op verzoek van de NCRV
een gedicht over Anne Frank ge-
maakt .

„Het dichten ging in het begin vrij
stroef. Ik had alle probeersels al afge-
keurd totdat ik een keer 's nachts plot-
seling wakker werd en in een mum
van tijd het hele gedicht kon opschrij-
ven. Toen ik het later weer las begon
ik iets van het scheppingsproces te be-
grijpen. Je kunt je dan goed voorstel-
len dat de mooiste kunstwerken vaak
worden 'aangereikt'."
Heeft ds. Zijlstra wel voldoende tijd
om te dichten en te schilderen.
„Nee, eigenlijk niet . Een dominee is
al t i jd in touw. In de winter heb ik bij-
voorbeeld nooit een avond vrij terwij l
het weekeinde in beslag wordt geno-
men door de preek en de voorberei-
ding daarvan, l l e t vak eist veel ti jd en
energie waardoor de mogelijkheden
om creatief te zijn vaak ontbreken."
Dit is dan ook één van de redenen
waarom ds. Zijlstra in september,
wanneer hij v i j f t ig jaar wordt, part-
time gaat werken. „Dan heb ik de
woensdag en donderdag voor mezelf
en kan me dan helemaal gaan toewij-
den aan de kuns t . Ik heb nog plannen
om een kindcr- en een verhalenbun-
del en weer een roman te schrijven."

Het is niet verwonderlijk dat ds. Zijl-
stra zich ook bekommert over de crea-
tieve ontwikkeling van de gemeente-
leden en velen weet te s t imuleren op
dat gebied.
„Ieder mens heeft gaven. Het is een
verrijking voor ieder leven om die ga-
ven te ontplooien, l le laas gebeurt dat
niet al t i jd . De angst van het n ie t te
kunnen is dan te groot of men heeft
geen besef van het eigen talent. Het is
frappant dat men ook nog op hoge
leeft i jd voor het eerst een penseel met
succes ter hand kan nemen. Je ziet de
mensen daar wel bij varen, niet in het

mins t vanwege de sociale func t ie die
de schilderhobby heeft."
C r e a t i v i t e i t slaat ook centraal bij het
preken, wat ds. Zijlstra uit het hoofd
doet.
„Ik moet er niet aan denken om de
preek zo van het papier op te lepelen.
Bij hej^urcken zie ik het onderwerp
voor I^PMI laat me er dan door mee-
slepen.
Ki jk t de kerkel i jke gemeente n i e t
vreemd aan tegen een u i t b u n d i g schil-
derende en dichtende dominee'.'
„T oenJL vi j f jaar geleden in Vorden
kwarri^pb ik meteen gezegd dat ik
geen doorsnee-dominee was. Ik ben
niet iemand die al t i jd in een donker
pak recht op z'n (Iets zit! Vreemd ge-
noeg zijn het juist vaak mensen bui ten
de kerk die daar raar tegen op ki jken.
Dominees zijn ge lukk ig ook mensen.
Ik ben blij dat de mensen mij hier ne-
men zoals ik ben."

Ds. Zijlstra is van plan voorlopig nog
in Vorden te blijven. „Ik woon hiererg
fijn en hoop dat de par t - t ime regeling
zal l ukken . Ge lukk ig krijg ik nu extra
h u l p bij het zieken- en bejaardenbe-
zoek."

Henco Elbrink ere-lid Zwem- en Poloclub

Redelijk drukke pretty markt

De organistoren van de tiende Pretty Markt, de Vordense zwem- en polo-
club, toonden zich zaterdagmiddag toen de balans werd opgemaakt niet on-
tevreden. Weliswaar bedroeg de opbrengst minder dan voorgaande jaren,
de zomerse temperatuur was hier debet aan, desondanks kon de clubkas ge-
spekt worden.

Het gehele Marktplein te Vorden stond vol met kraampjes terwijl er te-

vens verschillende attrakties waren.
Voorzitter Henk van der Aar bood de
heren Brandenbarg, Beek en Brink-
man die zich al jaren voor deze Pretty-
markt verdienstelijk hebben gemaakt
een attentie en bloemen aan.

Henco F l b r i n k die al vanaf het eerste
uur (tien jaar geleden) bij de organisa-
tie is betrokken, ontving naast de
bloemen en een a t tent ie een oorkon-
de warbij hij tot ere-lid van de vereni-
ging werd gemaakt.
De jubi leum-markt werd gevierd met
een bloemetje voor al le medewerkers.

Staringavond:
wel erg warm

Het warme weer heeft ongetwijfeld
zijn stempel gedrukt op het bezoe-
kersaantal aan de Staring-avond nabij
kasteel Wildenborch. In totaal kwa-
men circa 50 personen opdagen. Ds.
Krajenbrink die al gedurende een
reeks van ja ren de le id ing heeft tijdens
deze Staringavonden vond het niet zo
erg dat het niet "mudvol" was. "Je
werkt nu wat gemakkel i jker en je hebt
meer kontakt met de mensen die deze
avond bezoeken", zo verklaarde hij na
afloop.
De avond op zich werd namens het
WV bestuur geopend door de heer
Lubberding, waarna een wandeling
door de tuinen van kasteel Wilden-
borch werd gemaakt. Terug in de ka-
pel droeg ds. Krajenbrink gedichten
voor van A.C.W. Staring en liet Johan
Dolphijn een k lankbeeld zien over de
Wildenborch en de omgeving van
Vorden. Op 28 ju l i wordt de tweede
Staringavond gehouden.

Opening expositie
„Je bekijkt het maar"
Zaterdagmiddag werd de amateur ex-
positie „Je bekijkt het maar" met
kunstwerken van Vordenaren voor
het puliek geopend. Ruim 60 belang-
stellenden waren verzameld in de ten-
toonste l l ingsruimte boven de Amro-
bank.
Ze werden ha r t e l i j k verwelkomd door
Aad Schipper die verheugd was dat
ondanks vele akt ivi te i ten in Vorden
en het mooie weer men toch in grote
getale was opgekomen. Na een muzi-
kaal intermezzo door Lucian Smeenk
en Jan en Dick Boerstoel kreeg Jaap
Zijlstra het woord.
H i j konstateerde dat de belangstelling
v »or amateur-kunstwerken in Vorden
groeiende is. Drie jaar geleden werd
het in i t i a t ie fgenomen om een exposi-
tie te houden van kreaties van Vorde-
naren. Dit i n i t i a t i e fb l eek zeergoed bij
het publ iek aan te slaan en werd dan
ook elk jaar voortgezet. Vorig jaar heb-
ben meer dan 1200 mensen de ten-
toonstel l ing bezocht,
/ijlslra gafbi j elk van de elf inzenders
een kleine toelichting. Zo memoreer-
de hij bij het werk van mevrouw
Vriend dat zij pas twee jaar geleden
begonnen is met schilderen. De nu 77
jarige mevrouw Vriend verzuchtte
toen nog dat zij het niet kon, maar na
aandringen van Zi j l s t ra en volhard ing
bleek zij toch in staat om zeer fraaie
aquare l len te produceren. Ook de an-
dere inzendingen waaronder weel-
kunst, kantklossen, kei^üiick, naa ld-
kunst en olie- en wate^P f schilderi-
jen werden geprezen. Na de opening
konden de eerste bezoekers van de
kunstwerken en van een aangeboden
drankje genieten. De expositie is van
maandag tot en met^wterdag van
14.00-17.00 uur geopi^P Zij duurt
nog tot en met 31 augustus.

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V. RUURLO

VOOR KEUKENS

Achtkastelen
wandeltochten Vorden
Op zaterdag 16 j u l i a.s. worden weer
de achtkastelen wandeltochten ge-
houden. U k u n t naar keuze afstanden
lopen van 8 tot 48 km. De start zal
p l aa t sv inden b i j café 'De Herberg'
te Vorden. ledere deelnemer ont-
vangt een exclus ieve medai l le .

Zie verder a d v e r t e n t i e in di t nummer .

Fietstochten N.R.V.
De N.R.V. a fde l ing Zulphen e.o. orga-
niseert de komende week twee fiets-
tochten.

Vrijdag 15juli wordt er een zwerftocht
langs de IJssel gereden, waarbij in de
plaatsen Bronkhorst, Doesburg en
Drempt de mogeli jkheid bestaat om
rond te kijken. De start in Vorden is op
het marktplein. Deelnemers uit Zut-
phen kunnen in Baak aansluiten bij de
r.k. kerk in Baak. Men is terug rond
17.00 uur .

Maandag 18 juli wordt er gereden
langs kastelen en parken in de Graaf-
schap. De s ta r tpunten zijn op het
m a r k t p l e i n in Vorden en bij Hotel De
Kap in Warnsveld. De terugkomst is
om ca. 16.30 uur.

Zomerse zonnige

Port b e t a a l d
Port pavc
kantoor Vorden

Voor de oude Romeinen was dat "de
vrouw". "Semper mutabi l i s femina
est". Het waren duidel i jk mannen die
dat zeiden; gezien ook het mannel i jk
"mutabilis". Van het weer gold dat
niet, in de landen van Zuid-Europa.
Sommigen van ons zullen het wel te
warm vinden, 30 graden. Nie t iede-
reen kan er tegen.
Wat zijn dan oude dorpskerken welda-
dig koel. Het is goed om daar op een
zomerse zondag de kerkdienst mee te
maken. U bent er welkom, a.s. zon-
dagmorgen ook.
En na de kerkdienst is er voor gasten,
vakant iegangers en gemeente-leden
koffie in "de Voorde".
Vror de jeugd is er wel een frisdran-
kje. Ook dat wil er best in op een zo-
merse zonnige zon-dag.
Dat was het vandaag. En a.s. zondag?

Gezamenlijke
avond-jeugddienst
De interkerkelijke jeugdwerkgroep
houdt a.s. zondagavond 17 ju l i een
avond-jeugddienst in of bij de Gere-
formeerde kerk aan de Zutphense-
weg, tegenover het Postkantoor.
Iedereen is er welkom.

Orgelconcerten in
de Vordense dorpskerk
(Jraag wijzen we u op de volgende
twee orgelconcerten op het Lohman-
orgel (1834) in de Vordense dorpskerk
en wel op: dinsdagavond 26ju l i - Dirk
Jansz. Zwart, organist te Rotterdam;
donderdagavond 4 augustus - Rudi
van Straten, organist !e Vorden. De
Vordense VVV organiseert deze con-
certen. Ze staan dan ook vermeld in
de VVV-folder 1983.
De toegang tot de kerk is voor de or-
gelconcerten steeds via de torenin-
gang. Daar zijn ook de programma's
verkrijgbaar.
Na elk concert is er, tegen een kleine
vergoeding, koffie in "de Voorde".

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: N. Groot en
H.H. Br inkman.
GEHUWD: A.J. Derksen en A.
Schot; A.J. Dix en G.C. Klein Nenger-
man; R.A.W. Bakker en C. Gi l l c .
OVERLEDEN: Geen.

Toch is het, na het koude/natte voor-
jaar heerlijk zomer-weer geworden.
Tenminste, nu ik deze regels t ik , is het
30 graden Celsius. Nu! Dat zeg ik er
bij, omdat niets zo veranderlijk is als
het Hollandse weer.

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uurEuchar is t ievier ing

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 17 j u l i 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra, Openlucht-
dienst achter de kerk.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 17 j u l i 10.00 uur: ds. J.C. Kra-
jenbr ink.

WEEKENDDIENST HUISARTS
dr. Haas, tel. 1678.
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 16 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Wech-
gclaer. Tel. 1566.
Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
16 en 17 ju l i P. Scheepmaker, Ruurlo.
tel. 05735-2513. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen 11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon jul i : mevr. Branden-
burg, tel. 2003.
Graag bellen tussen 8.30 - 9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. v.d. Berg, te l . 6875. Bellen voor
ha l f 9.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

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. H U L P V E R L E N I N G
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
4()a, te l . 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
4()a, 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 085452220.

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 tiur.

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.



Uw VS-markt laat u deze week
lelig Smaken.

Usbaflepel
van_2-98'voor

Uscoupes "Frutti" O
set a 3 stuks 4^75 Wtf •

allerlei
Diepvriesdozen
set a 4 stuks a l liter 4^5
Inmaakflessen
met ring en dekselklem
compleet per stuk nu

Curver Curver Curver
tobbe afwasbak afwasbak
15 liter vierkant 34 cm. rond 36 cm.

§25159 159

Melitta Melitta
diepvrieszakjes diepvrieszakjes
l liter 4 3 liter

toiletpapier Polly crepe |
pak 4 rol (l000 vel) 4^09

slijterij

Hoppe jonge
jenever l liter nu
Coebergh
bessenjenever
l liter nu

Bisquit cognac
0.7 liter

Du Jardin vieux
l liter
King Charles
Whisky van i4r95 voor

1275

Een lekker ijsje gaat er altijd in. Of't nu
puffend warm of niet zulk mooi weer is, ieder

kind (en volwassene) is dol op een ijsje op z'n tijd.
Uw VS-markt maakt 't nu extra voordelig.

Campina dubbeilik tjslolües
doos 14sluks
A69 398
Campina
roomijs bekers
doos van l O stuks
4 395

Uswafeïs rond pak J

Usbekers per pak l £9

s
•>J
M

Campina
roomijs^ f*f\
lliterpaklXJi23® xr

slagerij

Bongo chocsticks
doos 10stuks4<25

Solara roomijs
pak 8 stuks 5£8

bloemen groenten
racht fors Zomerboeket
met zakje Substral
U heeft er ca. 2 weken
'Die zier van

Pracht Kalanchoë
Peze plant verlangt matig

licht en water, en
}!k koele standplaats

bakkerij
Puntjes of
bolletjes za^ 6 stuks
Krentenbollen f\Q(
zak 4 stuks \^ «

Rozijnenbrood
800 gram

ZUIVei
Goudse kaas, jong

kilo vers van het mes!

Brie van de mat
)%.100gram

Coberco vla naturel

Geldig van 14/7-l 6/7'83

Verheerlijk barbecuen:
CMmpignons
bakje a 250 gram

2 forse Paprika's

dfcle Uien
l kilo (Spaanse)

Rode bessen
500 gram
Nieuwe oogst:
Nieuwe aardappelen
2.5 kilo (doré)

Ma. 18/7
2 forse kroppen Sla

Di. 19/7
Pracht bloemkool

Wo. 20/7
l kilo Andijvie

kruidenier
Remia fritessaus
grote emmer l liter3-

Whiskas
div. soorten _L89~

Remia halvarine
kuip 500 gram.Qr95-

2?8
129
069

P

Nutroma halfvolle
koffiemelk 0.5 liter 1.49

2e fles

K.G. Koffie vacuüm of
bonen pak 500 gram £x79-

KG. Theezakjes
van J_4-5r voor

Beckers hamburgers
doos 12stuks.&95-

075
629
089
595

Grolsch bier
krat 24 pijpjes
met gratisglas bij elke krat

Heinz tomatenketchup £̂ 59
grote fles 850 gram 4.25 ^/ .

Kersen op lichte siroop 4 AQ
grote pot^B J^ •

California groente-,
kip- of tomatensoep
nu 3 zakjes i<4-7"

Teo dessertsaus
div. smaken i-60-

Nibbit mixed
van £i£9"voor
met gratis zonneklep bij 2

Werthers echte
roombabbelaars
pak a 3 rol ̂ 25-

Arks chocolade
luirrakoos
groot pak 340 gr. 2^99"

Stroopkoeken
pak 8 stuks ^J&5

zakjes

Friand mini frites
baal l kilo L£&-
Hellema prince fourree t
vanille of chocolade,
superrol 400 gr. Z25r

Verkade knappcrtjes
pak van ̂ 03" voor

Geldig van 14/7- 16/7/'83

,rj Biefsttik
Bgg 100 gram

Kogelbiefstuk
100 gram

Rundergehakt
hele kilo

Tartaar
500 gram

Hamburgers
100 gram
Haas- en Rib-
karbonade
500 gram

Varkensfilet
500 gram

£28

948
598
Q98
598
798

Maandag 18/7 t/m Woensdag 20/7/;83_

Schottderkarbonade
500 gram

Slavinken
100 gram

Gehakt h.o.h.
hele kilo

vleeswaren

ig tu/ // öö

448
0?8
748

Geldig van 14/7- 16/7/'83
Schottderham
150 gram

Gebraden gehakt
150 gram

Snijworst
150 gram

Boerenleverworst
+ 250 gram

Vlees salade
200 gram

Shoarma saus
150 gram

59
•

39
59
59
69
50

Maandag 18/7 t/m Woensdag 20/7/'

Hongaarse mix
100 gram

Paarde rookvlees
100 gram

Casselerrib
gegrild 100 gram

e zu/ // «J

Q98
179
198

Een sneeuwster voor een dichter...
'k Ga per fiets bij de V. S. m'n boodschappen doen
Goed voor de lijn, en goed voor de poen.
Over prijs en kwaliteit bij de V.S. ben ik optimaal

tevreden
Ook de bediening geeft geen klachten, tot heden
En 't is uitkijken met 't minimum, ook dat is een reden.

Mevr. A Tigelaar-Bennink

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

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



Alle tenniskleding en
zwemkleding

25% korting
GELDIG T/M 23 JULI'83

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
,VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN«Tel.05752-1318

Onze huwelijksdag werd mede
door uw belangstelling voor
ons onvergetelijk.
Onze hartelijke dank daarvoor.

BEN EN ELS WAGENVOORT

Vorden, juli 1983
Het Jebbink 43

Bij deze willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en ca-
deau's, die wij bij ons 25 jarig
huwelijk mochten ontvangen.

G.H.RUESINK
D. RUESINK-STEENBLIK

Vorden, juli 1983
Hengeloseweg 13

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties, kado's en bloemen die wij
mochten ontvangen bij ons hu-
welijksfeest.

GERRIT EN TRUUS BURKINK

Polweg 6,
7234STWichmond

Heel hartelijk bedankt voor de
getoonde belangstelling en de
vele blijken van waardering en
geschenken die mijn vrouw en
ik bij mijn afscheid als hoofd
van de openbare lagere dorps-
school hebben mogen ontvan-
gen.

G. W. BRINKMAN

Hartelijk dank aan iedereen die
ons 25-jarig huwelijksfeest
persoonlijk of door bloemen,
cadeau's en kaarten tot een on-
vergetelijke dag hebben ge
maakt.

H. OLTHOF
A. H. OLTHOF - SIGGER

Vorden, juli 1983
't Hamolt

Voor Uw blijk van medeleven
betoond na het overlijden van
onze lieve vader en grootvader

MARINUSPARDIJS

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
fam. Lenselink Pardij s
Vorden, Het Wiemelink 3,
juli 1983

Voor al uw blijken van mede-
leven bij het overlijden van onze
lieve tante

GERDINA LINDENSCHOT

betuigen wij U onze hartelijke
dank.

Namens de familie:
D. N orde

Restanten behang voor een
voordelige prijs.
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder.
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752 1523.
Ruime parkeer gelegenheid.

OPRUIMING
Behang vanaf 1.95 per rol. Ta-
pijt 4 m. breed vanaf f 29.95 p.
meter. Vynyl 2 m. breed vanaf f
1 7.95 p. meter.
HUBODOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.
Tijdens de bouwvakantie
normaal geopend.
Vanaf maandagmiddag t/m
zaterdagmiddag.

Antraciet eierkolen.
Briketten enz. nu tegen zo-
merprijs. Speciale afhaalkor-
ting.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
B.V. Vorden.
Tel. 05752-1217-1811.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Enige en a/gemene kennisgeving

Na een actief, onzelfzuchtig en toegewijd leven vol
liefde is tot onze diepe droefheid op 90-jarige leeftijd
van ons heengegaan onze innig geliefde moeder,
behuwdmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

ADRIENNE MEULMAN
weduwe van Gaspar Otto Wagener

Polsbroek: C. Wagener
H. Wagener-Waterman

Vorden: R.G.F. Wagener

San Isidro: Tj. Wagener
(Argentinië) l. Wagener-Stahl

Amsterdam: H. Wagener
M. Wagener-Wildt Meyboom

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Vennemansweg 2,
7251 HX Vorden

Ingevolge de wens van de overledene werd het stoffelijk
overschot ter beschikking gesteld van de wetenschap.

Rouw- en Herdenkingsdienst zal worden gehouden op zater-
dag 16 juli 1983 te 11.30 ure in de Remonstrantse Kerk, Emma-
straat 10 te Lochem.

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de dienst inde kerk.

Thuis liever geen bezoek.

Op 6 juli is plotseling overleden, onszeer geacht
lid

Mevr. Z.M. ESKES-KLEIN IKKINK

Zij werd 69 jaar.

Het bestuur en leden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen afd.
Vorden

Dokter Vaneker huisarts

l.v.m. vakantie afwezig
vanaf 15 juli t/m 7 augustus

Patiënten wier achternaam begint met de letter A t/m
K, kunnen zich wenden tot dokter Sterringa, School-
straat 9, tel. 1255.
Patiënten wier achternaam begint met de letter L t/m
Z, kunnen zich wenden tot dokter Haas, Christinalaan
16, tel. 1678.

t/m zaterdag 23 juli
is dierenarts Warringa dTWGZIC]

Vakantie van 18 t/m 30 juli

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. Willink
Het Hoge 20, Vorden

Voor dringende gevallen:
Fa. Ordelman-Dijkman, Hengelo (G.), tel. 05753-1285

Wegens vakantie GESLOTEN van
18 t/m 24 juli

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Stichting Peuterspeelzadlwerk
'Ot & Sien' te Vorden

Na de zomervakantie kunnen er weer enkele

peuters geplaatst worden
Om teleurstelling te voorkomen dat Uw kind op een
wachtlijst wordt geplaatst, kunt U Uw kind

nu al opgeven
De peuterzaal is er voor kinderen van 21/2 tot 4 jaar.

Uw kind komt dan 1 morgen en 1 middag op de peuter-
zaal. Opgave bij de secretaresse van de peuterzaal:
mevr. A. Rigterink-Verhoef, Brinkerhof 27,
tel.:05752-2933

Wij verhuizen in de bouwvakvakantie.
Ons kantoor is dan

gesloten
Op maandag 8 aug. a.s. hopen wij U weer
van dienst te kunnen zijn vanuit ons ge-
restaureerde kantoor op het Hoge 26.

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags

Het Hoge 26, 7251 XW Vorden, tel. 05752-1787

Tijdens de bouwvakvacantie is onze winkel de he-
le

drie weken open
Bestellingen moeten wel voor 15 juli worden op-
gegeven.

Schildersbedrijf

J.M. Uiterweerd
Meesterschilder
Ruurloseweg 35. Tel. 05752-1523
Ruime parkeergelegenheid.

artikelen
bij

L*GA

boek en kantoor
Raadhuisstraat 22 - Telefoon 3100

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

Café-Restaurant

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

Voor de school AGENDA'S
KAFTPAPIER
RINGBANDEN +
INTERIEURS
Enz. Enz.

Zie onze speciale aanbiedingen

BAZAR SUETERS
Ruurloseweg 91 - Tel. 6658
Dorpsstraat 15 - Tel. 3566

opgeruimd staat netjes
én ... voor u hele nette prijzen
zowel in onze zaak te vorden als warnsveld

in onze meubelshowroom - leolux - gelderland enz.

* hoekgroepen
* fauteuils
* 2-zits banken
* salontafels
* eethoeken

tapijten

gordijnen

kunstnijverheid

* diverse COUpOnS (scherp afgeprijsd)

* merktapijten
tijdelijk tegen lagere prijzen

* allereerst onze niet weg te
denken coupons
wij behoeven u daar niets over te vertellen

* van de rol op 120 breed en
kamerhoog

* hebbedingetjes - kussens
gewoon komen kijken

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 05750-23346

Last van de warmte in uw woning?
Aan het weer kunnen we niets doen,
tegen de warmte in uw huis wel!

ROLLUIKEN van
isoleren als geen ander.

Zomers lekker koel 's winters lekker warm.
(bel ons even voor een prijsopgave)

Natuurlijk kunt U ook bij ons terecht voor al uw

hout — plaatmateriaal
schroten - deuren - kozijnen enz.

ONS DEVIES - EERLIJK ADVIES

RRUI BURG. GALLEESTRAAT 23 • 7251 EA VORDEN

TELEFOON 3587 • B.G.G. 05456-478

Door de verbouwing
extra veel voordeel

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381



Stichting Muziekschool Regio Zutphen
(DIREKTEUR: SIETZE WIERDA)

De leerlingen-plaatsen zijn
bijna volgeboekt.
Aanmelding is nog moge-
lijk voor panfluit, hobo,
koperblaas-instrumenten,
gitaar, pijporgel,
elektronisch orgel en
clavecimbel.

Tevens kunt u zich ook
nog aanmelden voor het
balletonderwijs.

Opruiming

Zutphenseweg 15, Vorden, tel. 1261

HUISHOUDELIJKE
en

LUXE ARTIKELEN
Verkoop: Donderdag 14 juli

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILT! N K
HET HOGE 20-VORDEN

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

i

Ook met fris, bier
kunt u goedkoop

Kas frisdrank. /M
literfles, sinas, cola of drink m ^J

Heineken bier,
blikje0,33 liter _ 99
Spa citron,
literfles 125
Jaffajuice
druivensap,
literpak _ 199

•̂ ^^^^^

Raak appelsap,
literpak
Tweedrank,
lifprnalf ahrilcnn<;/<;ir

99
Tweedrank,
literpak, abrikoos/sinaasappel
of perzik/sinaasappel 199
Renco

panam ae
Lussaudière,
'n rode Franse wijn, _
flesO,7 liter 4 voor 10,00
Rosé d'Anjou, _n
fles 0,7 liter 3 voor 10,00KenCO f les 0,7 liter

limonadesiroop, Corbières,
f les 0,6 liter, sinas of framboos 129 V.D.Q.S./nfruitigewijn,
^z-z^z^ \ f les 0,7 literIlCiU,/ HlCI

Muscadet,
f les 0,7 liter
zeiler Schwarze
tfai-7

10,00

^Liebfraumilch,
fles 0,7 liter 399
Plesporter
Michelsberg,
fles 0,7 liter 499
Berelch Nlersteln,
f les 0,7 liter 399

Chaudfontaine
bronwater,
literfles

Katz,
f les 0,7 liter

AQQ llterfles —Kersen,
' 5/4pOt

69

Blikje 3-Es
frisdrank,
0,33 liter,sinas,olaofjewel ̂ ^^^

Dom Ramos sherry,.
f les 0,7 liter, diverse smaken _499
n D *^«^-ü_—^^^r-^^

59*J*J

5/4pot iyy
Fancy rose zalm,
hele moot, blik 212 gram 249-^^^ i neiemooc,DHK^

GrocntemanV* W1HVUB11M

Verkrijgbaar in onze filialen met een groenteafdeling Prijzen geldig van 12 t/m 16 juli a s

jaar in onze filialen met een slagerij
lig van 13 t/m I6juli as

—-^

varkenssaté
diepvries, 3 stokjes
l J ̂ l£-^t a i>^ »•/•% f

99diepvries, 3 stokjes yy
Halfzware shag,
pakje 50 gram, Vrij Produkt 210

«£i rii

MfiyHö
Mf^röî 4̂re1ii

^^
Jonge kaas,
kilo 699

135

kilo
Puntjes of
bolletjes,
zak 6 stuks 99 C6lS
Campina vanille Ijs, fieso,7
literbak 179 4voor
l blrf

Keiler
Geister,
f les 0,7 liter

•^^r ^^r

Wat dh land nodig heeft is een brutale kruidenier

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN

OPRUIMING
Behang vanaf 1.95 per rol. Ta-
pijt 4 m. breed vanaf f 29.95 p.
meter. Vynyl 2 m. breed vanaf f
17.95 p. meter.
HUBODOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.
Tijdens de bouwvakantie
normaal geopend.
Vanaf maandagmiddag t/m
zaterdagmiddag.

Te koop gevraagd:

antieke en
grootmoedertijd-
spullen
Inboedel en zolderopruimin-
gen.
B. Bartelds. Almenseweg 25,
Vorden. Tel. 05752-1762

KEUKENS
Compleet met apparatuur zoals
oven, kookplaat, koelkast, wa-
semkap en r.v.s. spoelbak b.v.
in

EIKEN RAUCHZART
f 2500, incl. BTW.

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28 Ruurlo.
tel. 05735-2000
geopend dagelijks tot 17.00
uur. vrijdags ook van 19.00 tot
21.00 uur. zaterdags van 9.00
tot 13.00 uur.
Gedurende de bouwvakva-
kantie zijn wij geopend van
9.00 tot 12.00 uur.
Showroombezoek mogelijk
op afspraak.

Vrijdag 15 juli

NORMAAL
bijFLOPHOUSEinToldijk,oponsjaar
lijkse vakantiefeest.

Voorprogramma

FOI FOI
Kaarten in verkoop op diverse adressen
(Zie affiches)

FEESTTENT OPEN 19.30 UUR

Acht kastelen-wandeltochten, Vorden
ZATERDAG, 16 JUL11983

AFSTANDEN:

STARTBUREAU:

8, 16, 24, 32, 40 en 48 km, naar keuze,

café-rest. 'De Herberg', Dorpsstraat 10a, Vorden.

STARTTIJDEN EN INSCHRIJFGELD:
8 en 16 km: vanaf 10.00 uur f3,50

24 en 32 km: vanaf 9.00 uur f4,50
40 en 48 km: vanaf 8.00 uur f 5,50

Herinnering: exclusieve medaille met daarop het beeld van Huize Vorden.
Organisatie: Christelijke Bond 'Sport en Natuur' (C.B.S.N.), Dinkelstraat 13,
7555 KM Hengelo (Ov.), tel. 074-425922.

CONTACT een graag gelezen blad!
Ook tijdens de

BOUWVAKVAKANTIE
van 15 juli tot en met 6 augustus

ZIJN WIJ GEOPEND.
Showroom geopend maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30-uur.

en van 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur

Tijdens de bouwvakvakantie is er geen koopavond.

Afhalen: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
en van 13.30 tot 17.00 uur.

Zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur.

In de vakantieperiode wordt niet bezorgd.

H.C.I BOUWMAT.CENTRUM U.B.I
Wie bouwt kijkt eerst bij HCI

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121.
Binnenweg 4, Ulft, Tel.: 08356-83141.



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 14 juli 1983

45e jaargang nr. 18

Afscheid schoolhoofd
meester G.W. Brinkman
waardering alom
Je zou zaterdagmiddag tijdens de afscheidsreceptie van meester G.W.
Brinkman als hoofd van de lagere openbare dorpsschool bijna medelijden
krijgen met het bedienend personeel van het Dorpscentrum te Vorden. Tg-
dens de twee uur durende receptie was het een komen en gaan van zovele
mensen dat het al een kunst op zich was om iedereen in het bloedhete
dorpscentrum van een natje te voorzien.

"Het zien van al deze mensen bete-
kent voor mij een grote voldoening",
aldus sprak meester Brinkman in zijn
slotwoord. Hij sprak deze woorden in
eerste instantie naar aanleiding van de
vele cadeaux die hij deze middag in
ontvangst mocht nemen. De aanwe-
zigheid van de honderden mensen die
hem en zijn echtgenote de hand kwa-
men drukken vond hij in feite veel be-
langrijker.
De receptie op zich was de familie
Brinkman door het Vordense ge-
meentebestuur aangeboden. Zo kon
het voorkomen dat 'burg. Mr. M.
Vunderink deze middag tevens als ce-
remoniemeester optrad. Een ceremo-
niemeester met gevoel voor planning
want de vele sprekers werd op het hart
gedrukt de spreektijd kort te houden.
Het resultaat was dan ook dat binnen
de gestelde termijn iedereen zijn
waarderende woorden over meester
Brinkman kon uitspreken.

Waardering
En waardering voor het scheidende
schoolhoofd was er. Dat begon al in de
toespraak van Burgemeester Vunde-
rink.
Deze ging allereerst in op het feit dat
meester Brinkman vorig jaar het zilve-
renjubileum als hoofd van de openba-
re lagere school te Vorden heeft ge-
vierd en bij welke gelegenheid hij, zij
het in intieme kring, ook reeds door
het gemeentebestuur in het zonnetje
was gezet.

Stempel
"De verantwoordelijkheid die u hebt
willen dragen voor de leiding van deze
school hebt u gedaan in uw eigen s t i j l .
Elk schoolhoofd drukt zijn stempel op
zijn school. Bepaalde opvattingen die
je als hoofd van de school hebt over
methoden van les geven, over dicipli-

ne, over de omgang tussen leerlingen
en onderwijzers, over de mate waarin
de ernst van het kennis vergaren moet
worden afgewisseld door de ontspan-
ning van sport en spel, toneel e.d. Al
dergelijke opvattingen van een
schoolhoofd slijten dieper in naarma-
te hij langer leiding geeft aan de
school. En ondanks het feit dat het
runnen van een school een gezamen-
lijke inspanning is van het gehele on-
derwijzersteam", aldus de heer Vun-
derink. De heer Vunderink had de
stellige overtuiging, verkregen uit ei-
gen waarneming en uit signalen die
hem direkt en indirekt bereikten, dat
de openbare dorpsschool in de heer
Brinkman een uitstekend hoofd had.
"Een schoolhoofd die goed leiding
kon geven, mede omdat hij wist wat
hij wilde, maar ook omdat hij het ge-
voel had voor teamwerk. Maar bo-
venal omdat hij gemotiveerd was", zo
vervolgde de heeer Vunderink.

Pi jn l i jke ontwikkeling
Burgemeester Vunder ink ging uitvoe-
rig in op depijnlijkste ontwikkelingen
die de heer Brinkman de laatste jaren
heeftervaren nameli jk het teruglopen
van het leerlingenaantal, hetgeen
leidt tot lege klaslokalen en helaas ook
leidt tot ontslag van leerkrachten. "Wij
proberen uiteraard zo lang mogelijk
de werkgelegenheid voorde onderwij-
zers te handhaven, maar uiteindelijk
zijn de rijksnormen onverbiddelijk",
aldus burgemeester Vunder ink die
verwacht dat na een jaar of twee het
gemiddelde aantal leerlingen zo'n 85
per klas zal bedragen voor het totaal
van de Vordense scholen. Vergeleken
met een aantal jaren terug een terug-
val van 40 procent.

Op korte termijn zit daar het risico in
van opnieuw lege leslokalen en wel-

licht verlies van leerkrachten.
"Centraal staat echter vandaag onze
dank en waardering voor uw werk,
waarbij ik mevrouw Brinkman wil be-
danken voor de steun die zij haar man
in al die jaren heeft gegeven, aldus
burgemeester Vunderink die namens
het gemeentebestuur een slijpmach-
ine met beitels aanbood.

De krullen zyn gebleven
"De krullen zijn gebleven, alleen de
kleur van het haar is veranderd", a ldus
sprak de heer Arno Visser tot de heer
Brinkman. Hij sprak namens de ou-
ders en oud-leerlingen en bood een
motormaaier aan.
De heer Bijlsma sprak namens de col-
lega leerkrachten op school. "Het was
altijd bijzonder prettig met u samen te
mogen werken". Hij bood een fotoal-
bum aan, terwijl meester Brinkman
van iedere leerling op school een ver-
haaltje of een tekening kreeg aange-
boden.

Hoofdsteden leren
De heer G. Venhuis sprak namens de
ouderraad. Deze had meester Brink-
man al in een eerder stadium een atlas
aangeboden.
"Dan kunt u nu zelfde hoofdsteden
van de landen gaan leren", zo sprak
hij.
De 81 jarige mevrouw Schellen, vroe-
ger onderwijzeres aan de dorpsschool,
roemde vooral de mens Brinkman. "U
was medemenselijk en dat zal ik nooit
vergeten".
Over haar zei meester Brinkman later.
"Juffrouw Scheltens kon je al in het
eerste schooljaar van de kinderen ver-
tel len welke kinderen er later naar de
H.B.S. zouden gaan. Fijn om met zul-
ke collega's te hebben mogen wer-
ken".
Verder werd het woord gevoerd
door de heer Bekken, namens alle
hoofden van de verschillende lagere
schole^^e heer Snoeijink namens de
landbouwschool en de landbouwhuis-
houdschool en Ds. Veenendaal na-
mens de Hervormde predikanten.
De voorlaatste spreker was de heer H.
van Weerem die meester Brinkman
zal gaü^wvolgen. In zijn slotwoord
bedanktede heer Brinkman iedereen
voor de woorden en cadeaux en stelde
dat hij zijn werk altijd met veel liefde
heeft gedaan waarbij hij altijd veel
steun van zijn vrouw heeft ondervon-
den.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openste l l ing g e m e e n t e h u i s : maandag-1/m vr i jdag m o : '
8.00-12.30 uur en vr i jdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunde r ink : volgens afspraak - S p r e e k u u r w e t h o u d e r J . I - ' .
( ieerken: vri jdag van 10.00 tot l 1.00 uur - S p r e e k u u r w e t h o u d e r I I . A . H o g c h e l m a n : donderdag van l 1.00 tol 12.00 uu r .

Wet AROB publikatie
Wanneer een administratief orgaan
van de overheid een besluit neemt
waarbij aan een bepaalde burger of
een bepaalde groep van burgers een
recht wordt toegekend of geweigerd,
dan is dat in veel gevallen een beschik-
king in de zin van de Wet Arob. Der-
den belanghebbenden kunnen tegen
beschikkingen officieel bezwaren in-
dienen bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Onder
deze beschikkingen vallen ook de
door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen, waarvan u on-
derstaand een overzicht aantreft. Een
bezwaarschrift moet binnen 30 dagen
na datum van publikatie worden inge-
diend.

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

Verleende bouwvergunningen:
1. G.H.B. Jansen Beeftink, Prins
Bernhardweg 6 te Vorden, voor de
verbouw van de woning Burgemees-
ter Galleestraat 56 alhier;
2. J.W. Wentink, de Stroet 28 te Vor-
den, voor het vergroten van een ber-
ging aldaar;
3. H.A. Schouten, de Stroet 30 te Vor-
den, voor het vergroten van een ber-
ging aldaar;
4. J. Westerveld, de Stroet 32 te Vor-
den, voor het vergroten van een ber-
ging tot garage aldaar;
5. E.J. Wasseveld, Zelledijk 9 te Vor-
den, voor de verbouw van een kuiken-
mestschuur tot melkveestal aldaar;
6. M.H. Fernhout en E. Verschoor,
Lochemseweg 19 te Warnsveld, voor
het intern verbouwen van de woning
Smidsstraat 9 te Vorden;
7. F.A. en A.J. Berendsen, Enzerink-
weg 14 te Vorden, voor het vergroten
van de woning aldaar;

8. H.J. Berenpas, Ruurloseweg 71 te
Vorden, voor het gedeeltelijk vergro-
ten van een ligboxenstal aldaar.

2. Terinzagelegging Hinderwetstukken
in het Dorpscentrum.
Zoals u wellicht bekend is liggen op de
maandagavonden in het Dorpscen-
trum van 18.00 tot 21.00 uur stukken
betreffende de Hinderwet ter inzage.
Dit is een verpl icht ing voor het ge-
meentebestuur die uit de Wet Alge-
mene Bepalingen Milieuhygiëne
voortvloeit. Het Dorpscentrum is we-
gens vakantie vanaf heden tot 8 au-
gustus gesloten. Om u, indien dit
noodzakelijk is, toch in de gelegen-
heid te stellen om de stukken in de
avonduren in te zien, kunt u telefo-
nisch een afspraak maken (tel. 2323
tst. 19). Er zal dan eveneens een me-
dewerker van de afd. Algemene Za-
ken ter beschikking zijn om tekst en
ui t leg te geven. Wij geven er echter de
voorkeur aan indien u de Hinderwet-
s tukken overdag komt inzien.

3. Brochure "Natuur... je buur"
Van het Ministerie van Landbouw en
Visserij hebben wij een aantal exem-
plaren van'de brochure: "Natuur... je
buur" ontvangen. Deze brochures
hebben betrekking op het projekt:
Natuur in de stedelijke omgeving. Het
projekt is bedoeld voor iedereen die
mee wil helpen aan het leefbaar ma-
ken van de woonomgeving. Hiervoor
heeft de provincie van het Ministerie
een gering bedrag gekregen dat be-
steed kan worden aan subsidie ten be-
hoeve van dit projekt. Wat u daarvoor
precies moet doen kunt u lezen in de
brochure.

4. Bestrijding van wespen
Regelmatig krijgt de afd. gemeente-
werken verzoeken om informatie voor

het bestrijden van wespen, die zich ze-
ker met het warme weer overal verto-
nen. Derhalve hierover het onder-
staande.
Is het noodzakelijk dat een wespen-
nest uitgeroeid wordt, dan kan dit
door de particulier het best gebeuren
door het aanbrengen van een poeder-
vormig insecticide in de openingen
waar de wespen in en uit kruipen. Dit
kunnen de openingen zijn van het
nest, of de openingen in de bui tenmu-
ren van een gebouw, bijv. de ventila-
tieopeningen van de spouwmuur of
gaten bij kozijnen. Het maakt daarbij
geen verschil als het nest niet v lak ach-
ter de opening zit. Het insecticide
dient als werkzame stof propoxur
(baygonstuif in plastic strooi- of knijp-
bus of in grootverpakking voor poe-
derspuit), bendiocarb (Ficam D) of
lindaan-methoxychloor (Omyl-poe-
der in metalen doosjes) te bevatten.

De bedoeling is dat binnenkomende
wespen in aanraking komen met het
poeder, dat zij dan aan de beharing
van het lijf en de poten mee of aan het
voedsel in het nest brengen. Hierdoor
wordt ook het broed (de larven) en de
koningin gedood.
Bovengenoemde behandeling dient
door de leek bij voorkeur 's avonds of by
koel weer te geschieden, als alle leden
van de kolonie binnen zijn. Doet men
dit niet dan loopt men een (kleine)
kans door de wespen te worden aan-
gevallen. Ook dient men bij voorkeur
niet in de aanvliegroute te staan.

De beroepsmatige ongediertebestrij-
der kan desgewenst de invliegopenin-
gen, doch bij voorkeur de nestopenin-
gen of het gehele nest behandelen
met een in water opgelost concen-
traat, met behulp van een lage druk-
spuit .

Arwi opent haar poorten te Vorden

Waarschijn lijk heeft iedereen de advertenties al gelezen, waarin aangekondigd werd dat Arwi vanaf maandag 11 juli
is gestart met de verkoop van hout - pi. mat. - schroten - deuren - ko/.ij nen - rolluiken enz. t.b.v. de doe het zelver.
Nu is het dan zover. Volgens de uit Haarlo afkomstige eigenaar van het bedrüf Wim Arentsen is hu by toeval in Vor-
den beland. Het is n.l. zo, toen de hr. Arentsen /.ijn bedrijf, dat zich in eerste instantie bezig hield met het bekleden
van deuren - kozijnen en keukens volgens het Interreno ommantelingssysteem in Vorden vestigde was dit om puur
economische redenen.

Hij heeft n.l. het hoofddealerschap
over 2 beschermde rayons waar hij dit
produkt mag verkopen en kan vanui t
Vorden deze twee gebieden het best
bestr i jken. Nu is het volgens Arentsen
die zich pr ivé ook in Vorden gaat vesti-
gen zo, dat er behoorl i jk wat aangc-
loop kwam van mensej^m een latje
zus en een paar schroteWB. Omdat er
in Vorden op dit gebied niets meer is,
ligt er volgens hem een gat in de
markt.

Buiten het feit dat we alles op maat
k u n n e n leveren is het vooral de be-
doeling de doe het zelver te gaan advi-
seren en te helpen bij zijn karwei.
Daarnaast gaan wij ons specialiseren
op het gebied van de totale in te r i eur
renovatie en de wat kleiner onder-
houdsklussen, zoals het vervangen
van kapotte kozijnen maar ook het
aanbrengen van bijv. een dakkapel.
Alles wordt kleinschalig gehouden.
We zijn meer een aanvul l ing van de

doe het zelver, aldus Arentsen, die
zelf afkomstig is uit de bouwwereld en
jaren lang werkzaam is geweest in de
verkoop bij een hout en plaatmater ,
handel. Wc zijn nu nog bezig om ons
pand aan de Burg. Galleestraat 23 van
binnen- en bui ten wat aan te passen,
zodat we de mensen op hun wenken
kunnen bedienen, aldus Arentsen, die
hoopt binnen de korste keren het ver-
trouwen van de Vordense bevolking
te hebben gewonnen.

De kinderen van de Openbare Lagere Dorpsschool
nemen afscheid van Meester Brinkman

Vrijdag 8 juli, de laatste schooldag, stond in het teken van het afscheidsfeest
op school van meester Brinkman en /ijn vrouw.
Om kwart over negen arriveerden / i j op het schoolplein opgewacht door alle
kinderen. Na een luid "Lang zal hij leven", kon het feest beginnen.

Onder l e id ing van z i j n collega's en een
aanta l vaders en moeders konden de
kinderen zich vermaken met zo'n 23
verschillende spelen, welke uitgezet
waren op het hele schoolplein, zoals
ringgooien, doelschieten, kruiwagen-
race, kegelbaan enz.
Meester Br inkman, zijn vrouw en hun
aanwezige kinderen en kleinkinderen
genoten' samen met de schooljeugd
van de diverse attracties.
Als afs lu i t ing van dit feest kregen
meester en zijn vrouw van en door de
leerlingen enkele cadeaus aangebo-
den.
Meester kan zich nu gaan bekwamen
in het ontwikkelen en afdrukken van
foto's, terwijl mevrouw br inkman kan
genieten van een nog bloemrijker
t u i n .
Meester Brinkman bedankte daarna
de kinderen voor de fijne morgen en
de mooie geschenken en hoopte, dat
hij ooit nog eens een beroemd foto-
graaf zal worden.

Brandweer leeft zich uit
tijdens zwemvierdaagse
Maandagavond vonden in het zwem-
bad 'In de Dennen' de eerste aktivitei-
ten rond de nationale zwemvierdaag-
se plaats.
De Vordense brandweer was met z i j n
materiaal uitgerukt naar het bad om
daar een demonstratie te geven. Het
werd een regelrecht waterfestijn.
Enthousiaste jongelui konden met
één van de vier beschikbare slangen
hun spui tkunsten vertonen. Onder
luid gejoel werden badgasten en bad-
juffrouwen natgespoten. Vervolgens
werd een wedstrijd 'watervoetbal' ge-
houden, waarbij bleek dat voor het
goed hanteren van de brandslang wel
degelijk vakmanschap vereist is.
De zwemvierdaagse zelf trok ook gro-
te belangstelling. Ruim 350 deelne-
mers zwommen afstanden van 250 of
500 meter.
Voor de komende week staan nog de
volgende aktiviteiten op het program-
ma:
Woensdagmiddag en -avond draai t
het Discoteam Jeugdsoos 'Het Stam-
pertje1. Donderdagavond komen de

Duikbrigade Dinxperlo en wederom
de EHBO en vrijdagavond komt
Kunstzwemvereniging 'De Seahor-
ses' uit Deventer op bezoek en draai t
het discoteam ook weer. Daarnaast
vinden dagelijks nog attracties zoals
een kegelbaan en barbecue plaats.
De evenementen duren elke dag tot
20.00 uur.

Geslaagd
Op 6 juli legde onze plaatsgenote J.
Bosman-Hogenkamp in Utrecht het
Danckaerts Costumière-examen af.
Zij slaagde hiervoor. Haar opleiding
volgde zij aan Modevakschool T. Leu-
verink-Eykelkamp.

V.V.V. zomerprogramma
woensdag 13 juli: Bedrijfstouwtrektournooi om het kampioensschap van
Vorden; Optreden van het Huisvrouwenorkest uit Vorden en een dans-
groep van de Plattelandsvrouwen uit Vorden in zaal de Herberg.
donderdag 14 juli: Avondwandeling onder deskundige leiding op het
landgoed Den Bramel.
vrijdag 15 juli: Ned. Reisvcrenigingafd. Zutphen e.o. Dagtocht per fiets.
vrydag 16 juli: Acht-Kastelen-Wandeltochten.
maandag 18 juli: Ned. Reisver, afd. Zutphen e.o. Dagtocht per fiets;
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes van Vorden.
dinsdag 19 juli: Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Bouwmeester; Optreden folkloristische dangroep De Knupduukskes.
woensdag 20 juli: Achtkastelenfietstocht.
donderdag 21 tot en met zaterdag 23 juli: Lunapark met verschillende at-
trakties op het Marktplein.



De opruiming
begint
donderdag
14 juli a.s.

v v^ Ĵ ^p«wî
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - tel. 1342

Onbezorgd op vakantie?
Dan eerst alles goed

regelen bij de Rabobank.
Voor mijn vakantie heb ik alles prima

geregeld. Bij mijn eigen Rabobank.
Peseta's voor mijn verblijf in Spanje,
wat franse francs voor de doorreis en
reischeques als reserve. En niet te
vergeten 'n goede reisverzekering.

Bovendien past de Rabobank,
voor 'n kleine vergoeding, op
waardevolle spulletjes, die ik niet
graag kwijt raak.

Doe daarom zoals ik en regel
alle vakantiezaken bij de Rabo-
bank. Altijd in de buurt, snel aan
de beurt.

Rabobank
gelden goede raad

met
Televisie

reparaties
— direct

H naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

H!r'; iRLVISIL VIDEO

BREDEVELD
Wet) naar Laren 56,

Zutphen Td 05750 13813

Nu extra goedkope nieuwe en
gebruikte haarden, kachels,
fornuizen, gasplato's en ge-
velkachels, inruil mogelijk.
Fa. D. Jansen,
Bleekstraat, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1360

Grindtegels 40 x 60 3,75
p.st.
Betontegels 30 x 30 1,- p.st.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
B.V. Vorden.
Te. 05752-1217-1811

Autorijles in
schakelauto of automaat?

informeer bij

Autorijschool
„OORTGIESEN"

Brinkerhof 82, Vorden, tel. 2 783

RIJKSERKEND

Z'N EERSTE GAZELLE.
"Het moet een sterk en veilig
fietsje zijn", zei vader.
"Maar wel lichtlopend",
zei moeder.
Dus werd het een Gazelle.
En 't zal z'n levenlang wel een
Gazelle blijven. Niemand doet
immers graag een stapje terug?
Is uw zoon of dochter ook toe
aan een goede fiets, aan een
Gazelle. Wij hebben ze te kust
en te keur staan. Door onze
adviezen is 't makkelijk kiezen!
Verwen uzelf met een Gazelle.

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11
Hengelo Gld.
Tel. 05753-7278.

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden^-

16 en 17 juli KERMIS

RENDEZ-VOUS
24 JULI JOHN DAVIS BAND

HENGELO GLD 05753-1461

woninginrichting Ankersmit

EEN GREEP UIT ONZE OPRUIMINGSARTIKELEN

Bankstel, leren kussens 3-1-1
Bankstel, klassiek 3-1-1

f OQQK
Eb W W W/

„ 1698,- „ - 998,—
Bankstel, blauwe bekleding 3-2 „ 1 3 9 5 , - , . - 995,—
2-zitsbank „ 1295,- „ - 995,—
Eethoek, balibruin, ronde schuiftafel.
4 stoelen
Fauteuil, leer bekleed

2,36- . - 1495,-
BSO,- „ - 38O,—

Draaifauteuil, geheel stoffen bekleding „ eso,- „ - 550,—
Eiken ledikant, 140/200 + 2 nachtkastjes 1540 - - 1 1 95,-
Linnenkasten voor zelfmontage, 1/2 leg, 1/2 hang vanaf - 1 59,—
Zitzakken . - 75,-

SPECIALE AANBIEDING

Bankstel, 3-2 combinatie f 1 7O/T .van f J 743,- voor i i t J *J f

Eethoek, balibruin, achtkantige tafel.
4 stoelen

Kast, balibruin

Salontafel 9

Totaal

.. -1365,- .. ~ <y/O, —

-,737.- - 1990,-

- 250,-
van f6240,- voor T 'w'W 1 C/, ~~

BIJ AANKOOPMAN DEZE COMPLETE f SI f\f\f\
WOONKAMEFmiRICHTING IS DE PRIJS SLECHTS l Art/l/l/,"

COUPONNEN VLOERBEDEKKING VOOR MEENEEM PRIJZEN

Couponnen wol
5,05 mtr. van f 1 156,- voor f 808,-

9,30 mtr. „ 3022.- „ - 1 990,-
6,00 mtr. „ 2094.- „ - 1 500,-
3,25 mtr. „ 809,- „ - 552,-
6,00 mtr. ,. 1614.- „ -1080,-
7,60 mtr. „ isie,- „ -1368,-
3,85 mtr. „ 990,- „ - 690,-

Couponnen 70/30 % wol/synth.
8,00 mtr. van f 1 720,- voor f 1 264,-

8,90 mtr. „ 1913,- „ -1406,-

\ l' 1Vinyl,
meeneemprijzen vanaf f 1 9,80 p. m.

Couponnen synthetisch
5,1 5 mtr. van f 561,-voor f299,-

4,00 mtr. „ 3 1 6,- „ -160,-
6,00 mtr. „ 7 1 4,- „ -468,-
7,80 mtr. „ 1240.- „ -873,-
7,85 mtr. „ -1248,- „ -879,-
8,45 mtr. „ 1343,- „ -946,-
2,00 mtr. „ 190,- „ -128,-
8,25 mtr. „ 1229,- „ -742,-
2,70 mtr. „ 283,- „ - 1 89,-
3,25 mtr. „ 239,- „ - 1 82,-
4,70 mtr. „ - sss,- „ - 733,-
6,60 mtr. „ eeo,- „ -499,-
2,60 mtr. „ 281,- „ -208,-
2,75 mtr. „ 297,- „ -220,-
2,80 mtr. „ 302,- „ -224,-
2,75 mtr. „ 289,- „ - 192,-

fll <r£& Ook 'n g°rdiJnstoffen vele coupons.

^\
r\
\
ifmi^ Op alle niet afgeprijsde goederen

10% korting bij contante betaling.

\ ^>) ANKERSMIT
Ml̂ ^P ^Cl̂  GROENLOSEWEG9-RUURLO-TEL.1239

ADVERTEREN?
IN CONTACT!

Alles voor de inmaak o.a.

INMAAK GLAZEN
BEUGELS
THERMOMETERS
KETHS

Speciaal voor nu VRUCHTENSAPKETtL

BAZAR SUETERS
Ruurloseweg 91 - Tel. 6658
Dorpsstraat 15 - Tel. 3566

Grote sortering
HEREN/JONGENS
ZWEMBROEKEN
ZWEMVLIEZEN
ZWEMBANDEN
DUIKBRILLEN
SNORKELS

Wapen- en sporthandel

Marre
tttidt dotltnffmdl

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272



STOP!! STOP!! KOOP NU
Grandioze zomeropruiming

uurlo

Diverse modellen */
Dames-, heren- en kinderkonfectie voor ƒ2.

Verder ruimen wij op:
Nachtkleding • Lingerie • Beha's
Restanten korsetterie • Ondergoed
Bad-, hand- en theedoeken

prijzen

Wij kochten voor de grote hitte
maten 36 t/m 50 nu v.a. 29,50

KERMIS in VORDEN
zaai ,Jle Herberg"
Donderdag 21 juli AVRO'S TOPPOP

(braderie)

DISCO-SHOW
Disc-jockeys: Jan Steenman - Jerry Jetson
Aanvang: 20.00 uur
Voorverkoop f 7,50 Aan de zaal f 8,50
Op de Braderie staan wij weer met onze bekende
huzarenslaatjes

Vrijdag 22 juli CAFÉ- EN TERRAS

MET OPENLUCHTBAR
Boordevol gezelligheid

Zaterdag 23 juli GROOT OPENLUCHT-
vanaf 21.00 uur

EN ZAALFESTIJN
* Het fenominale orkest "SUPERFLY"

(één van Nederlands toporkesten)
* Vier bars geopend
* Vanaf 23.00 uur kunt U terecht bij de

barbecue
VOORVERKOOP f 10,- AAN DE ZAAL f 11,-

OPRUIMING
KOOP NU KWALITEITSMEUBELEN

VOOR EXTRA LAGE PRIJZEN

ZIE

ONZE

ETALAGES

LEDIKANT
90 x 200
zwaar massief, gelakt
vuren incl. rolbodem.

mm• . ' • t.«

ZWAAR MASSIEF EIKEN BANKSTEL
De rundieren kussens bieden u een grandioos
zitkomfort.
Als3-2zits.
Als bankstel 3595,- ^
Bijpassende massieve salontafel 545,—

MEENEEMPRIJS 185-

WANDMEUBEL
2,50 m breed, massief eiken front,
met zeer veel bergruimte.
OPRUIMINGSPRIJS

Zware eiken

BOEKENKAST
93 x 190x32 cm
OPRUIMINGS-
PRIJS

EETKAMERSTOEL
Massief eiken met
rundieren zittingen,

PER STUK

EETKAMERTAFEL
met kolompoot,
geheel massief eiken.
OPRUIMINGSPRIJS

450-
met 2 deuren 525,-

Sprookjesachtige eiken

SLAAPKAMER
bestaande uit: ledikant 140/200,

achterwand met 3 spiegels,
boekenplank, 2 nachtkastjes

en 2 lampjes.
OPRUIMINGSPRIJS

ZITHOEK
uitgevoerd in een degelijke
draion ribstof.
2 + hoek + 2 kombinatie.

KOMPLEET

Als 3 +- hoek + 2 kombinatie 1495-
1295-

Woonkamertapijt
400 breed, nylon. Gratis leggen. Nu per meter:

Slaapkamertapijt
400 breed, nylon. Met korte luspool. Per meter:

COUPONNEN TAPIJT
MET KORTINGEN TOT 60% (ZIE ETALAGE)

1395-
Bijpassende
3-deurs linnenkast
895,-

GRENEN BUFFETKAST
138 breed, 190 hoog en 43 cm diep.
OPRUIMINGSPRIJS

895 -
Idem in 2-deurs,
94 cm breed 695,-

1 persoons polyether matrassen va . 89,50
2 persoons polyether matrassen v.a. 219,50
Synthetisch dekbed 1 persoons 69,—
Synthetisch dekbed 2 persoons 107,50
Draion dekens 1 persoons nu 65,—
Veren kussens per stuk 1 8,95 2 voor 29,50

4 stoelen en
een tafel met
bladmaat
120x80 cm.

ZIE OOK ONZE BLAUWE
OPRUIMINGSKRANT, WELKE
VORIGE WEEK HUIS AAN HUIS
VERSPREID IS.

OPRUIMINGSPRIJS

895-

ZITZAK
kuipmodel in
blauw en rood
beige en bruin

Zutphenseweg 24 Vorden Tel. 05752-1514
Laagte 16 Eibergen Tel. 05454-4190

* Ruim 4000 m2 meubel- en tapijttoonzaal
* Gratis reservering voor latere levering
* De opruiming begint donderdag 14 juli

MEENEEMPRIJS

98,-

Wij kunnen U weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

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

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

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

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

Gaat U met vakantie?
Laat Uw tuin niet onbezorgd
achter!

Ook is het nu de tijd om een afspraak te maken
voor het snoeien van Uw hagen en coniferen.

Neem contact op met Uw vakman:

Zutphenseweg 64
7251DLVorden
Tel. 05752-1508. b.g.g. 2054.

NEDtRLANOSe
HOVENIERS EN

G R O E N V O O B Z I K N F HS

H O V E N I E R S MET

t R K E N N I '

De kwaliteit stomerij voor Vorden e.o.
met de unieke

1 DAG SERVICE

nl. 's morgens voor 1 2.00 uur brengen
de andere dag na 1 2.00 uur ophalen

Wij leveren 'n zeer goede kwaliteit voor
'n redelijke prijs. Al jarenlang
'n begrip voor Vorden.

Drogisterij

J.W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, tel. 05752-221 9



KEUKENS
compleet met apparatuur zoals
kookplaat, koelkast, wasem-
kap en r.v.s. spoelbak b.v. in

KUNSTSTOF MET EIKEN
f2250,- incl. BTW.

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28 - Ruurlo
tel. 05735-2000.
geopend dagelijks tot 17.00
uur. vrijdags ook van 19.00 tot
21.00 uur. zaterdags van 9.00
tot 13.00 uur.
Gedurende de bouwvakva-
kantie zijn wij geopend van
9.00 tot 12.00 uur.
Showroombezoek mogelijk
op afspraak.

Te koop: goede 2 CV 6, bouw-
jaar 1978, km.stand 82.000.
Tel. 05750-15036 (na 18.00
uur)

Te koop: ouderw. boterkar.
Tel. 2742

Studieboeken
bestellen?

Door het slechte voorjaar nu een geweldige

LftGA bellen.

Wilt u leren

knippen en naaien?
Wilt u patroontekenen leren of
wilt U worden opgeleid tot cos-
tumière, coupeuse enz.?
Voor inl. en opgave:
Modevakschool
T. LEUVERINK-EIJKELKAMP
Burg. Galleestraat4-Tel. 2733

OPRUIMING
Behang vanaf 1.95 per rol. Ta-
pijt 4 m. breed vanaf f 29.95 p.
meter. Vyny l 2 m. breed vanaf f
17.95 p. meter.
HUBODOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.
Tijdens de bouwvakantie
normaal geopend.
Vanaf maandagmiddag t/m
zaterdagmiddag.

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

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-331 5 b.g.g. 2220.

WIJZONOL
dekkend en transparant voor
binnen en buiten.
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD
Meesterschilder
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.
Ruime parkeergelegenheid.

ZOMER
OPRUIMING

bij de grote maten specialist

CONFECTIE EN MODE

De opruiming
begint 14 juli

8.30 uur.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kolfaktie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
bankon. vijvers.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

•ektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Gedurende de Bouwvakvakantie van
1 6 juli t/m 6 aug. zijn wij voor het af-
halen van materialen

GEOPEND
van ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.00 uur.

Showroom bezoek mogelijk na telefo-
nische afspraak

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of vej^ouw naar de erken-
de vakman.
Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

begint 14 juli

Schoenen
Lederwaren

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Kunstgebittenreparatie

DROGISTÏRIJ
TBMKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

GEMEENTE VORDEN

HINDERWET
Terinzagelegging beschikking fa/1. 31, lid 2. Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 15-
7-1983 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30tot 1 6.30 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uurter
inzage de beschikking op het verzoek van

de heer G.Th.H. Hummelink, Spiekerweg 4, 7251
RA Vorden, om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning vooreen agrarisch bedrijf,
alsmede een propaangasinstallatie, datum verzoek
25 april 1983, adres van de inrichting Spiekerweg
4, kadastraal gemeente Vorden, sectie N, num-
mer(s) 77 er*86.

Strekking van de beschikking voorzoverthans rekening
valt te houden met de in de toekomst in het gebied al-
waar de inrichting is gelegen te verwachten ontwikke-
lingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting is de vergunning verleend onder de ge-
bruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking
van gevaar, schade of hinder.

Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning be-

zwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

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

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan weitot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

14 juli 1983

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J.LA. Doornbos, loco. Mr. M. Vunderink.

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

GEMEENTE VORDEN

HINDERWET
Openbare kennisgeving verzoek om vergunning (art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 15-
7-1983 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 uurter
inzage een verzoek met bijlagen van

de heer H. Tjoonk, Schimmeldijk 2, 7251 MX Vor-
den, om vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een agrarisch bedrijf, datum verzoek 6
mei 1983, adres van de inrichting Schimmeldijk 2,
kadastraal gemeente Vorden, sectie M/L, num-
mer(s) 235/2117.

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 tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

Strekking van het ontwerp van de beschikking voor
zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder is het ontwerp van de be-
schikking opgesteld met de gebruikelijke voorwaarden
ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hin-
der.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen dooreen
ieder gedurende een maand na dagtekening van deze
kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij het ge-
meentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften wor-
den mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde mondeling bezwaren te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden vóór 8 augustus 1983.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

14 juli 1983

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J.LA. Doornbos, loco. Mr. M. Vunderink.

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

Spoorbiels op maat gezaé
in diverse prijsklasse.
G. Weuten Kranenbarg en Zn.
B.V. Vorden.
Tel. 05752-1217 -1811

KONSTRUKTIE
BEREKENINGEN

Schoolstr. 17
Vorden

tel. 05752-^737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Flexa verf altijd goed Sikkens
product.
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder.
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.
Ruime parkeer gelegenheid.

Te koop: 2,8 ha prima kuilgras
nabij Mosselseweg 9. Brief-
jes voor 15 juli 12.00 uur.
Blauwe Dijk 13, Almen.
g.o.v.b.h.

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

Honderden
zien

u w etalage..
duizenden
lezen uw

advertentie
in Contact

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

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

OPRUIMING
BEGINT DONDERDAG 14 JULI A.S.

en we hebben weer sterk af geprijsde aanbiedingen in

Bedden hout en staal, 1 pers.

IVIatraSSen kwaliteitsproducten

Boekenrekken
Bureaus
Linnenkasten 2 deurs
Slaapkamers, 2 pers.
140/200, eiken, minder dan de halve prijs

2-3 zits Bankstel
nu 1325-

eiken

Eethoeken eiken
T.V. kastjes
Halkastjes

ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE

MEUBELEN TAPIJTEN LEDERWAREN

Bert Lammers Burg. Galleestraat 26 • Vorden
Telefoon 1421

OPRUIMING
14 TOT 31 JULI

Jagersoverhemden vanaf 14,90
T-ShiltS vanaf 4,-

Tennisshirts vanaf 8,25
Tennisshorts vanaf 15,-
Vrijetijds shorts
in modekleuren nu l/,/U

Tennistruien vanaf 15,95
Trainingpakken vanaf 15,-
Tennisrackets, slinger nu 19,95
Zwembroeken en slips vanaf 5,-
Regen-en nylonjacks vanaf 15,-
Heren regenjas van katoen nu 99,-
Turnpakjes vanaf 4,95
Koelboxen vanaf 9,95
Slaapzakken vanaf 39,-

(gereviseerd) .. vanaf UU,—

Wapen- en sporthandel

itteds doeltrtf/cnrl!

Zutphenseweg 9 - Vorden
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Hitte geen spelbreker

Medlertol-feesten

Het tropische zomerweer heeft geen afbreuk kunnen doen aan het 58e
Oranjefeest in de buurtschap Medler, in de wandeling de Medlertolfeesten
genoemd.
Integendeel, alle evenementen trokken veel bezoek. Het vogelschieten, een
van de hoogtepunten, vond plaats bezyden de hal van Medo. De vogel bleek
een taaie rakker te zijn. Na drie ronden zat het dier nog op zijn hoge paal.
De commissie besloot toen, mede
vanwege de enorme hit te naast de hal,
de vogel te verloten.
De heer P.Marjee werd alzo uitgeloot
tot schutterskoning van 't Medler.
De heren A. Ribbers, Hartman, Ni-
jenhuis en Kasteel waren voorts de ge-
lukkigen bij dit onderdeel.

Medler agrarisch
steunpunt
Burgemeester Vunderink kwam za-
terdagmiddag naarde buurtschap om
het feest officieel te openen. Hij sprak
waardering uit voor de organistie-
commissie, die telkenjarc weer slaagt
de feesten te organiseren. Spreker
noemde de buurtschap met zijn agra-
rische bedrijven als Graafschap en
Coveco een steunpunt voor de agrari-
sche omgeving.
Voorafgegaan door de muziekvereni-
ging Concordia begaven allen zich
vervolgens naar het feestterrein, al-
waar burgemeester Vunder ink het
eerste schot op de vogel loste.
Het inmiddels in goede getale opge-
komen publiek begaf zich vervolgens
naar de diverse georganiseerde kans-
spelen en behendigheidswedsstrij-
den.
Vooral het dogcarrijdcn voor dames
had grote aftrek.

25 jaar commissie-lid
Op de vrijdagavond waren velen in de
hal gekomen voor het toneels tuk
"Een zoen van Miss Urk". De Henge-

lose toneelvereniging 't Weerhaantje
bracht het stuk goed.
Wel jammer was dat de akkoustiek de
toeschouwers noopte tot a l ler aan-
dacht. Voorzitter G. Hendriksen hul-
digde die avond de heer W. Oortgie-
sen, die vijf en t w i n t i g jaar onafgebro-
ken deel van de feestcommissie had
ui tgemaakt . Hij kreeg een cadeau aan-
geboden, terwijl zijn echtgenote bloe-
men kreeg overhandigd. Vrijdaga-
vond zorgden The Blue Danio's voor
een gezellig slotbal, terwijl zaterdaga-
vond Het Madigo Combo voor een
opgewekte feeststemming zorgde.
Zowel de organisatie als de kermis-ex-
ploi tanten k u n n e n op een geslaagd
feest te rugbl ikken.

Volgen tenslotte de ui ts lagen van de
diverse attracties:
dogcairyden: 1. mevr. KI. Ge l t i nk , 2.
mevr. Brummelman, 3. mevr. Hen-
driksen.
ringgooien: 1. mevr. Snell ink, 2. mevr.
Knoef, 3. Jeannet Temmink.
ballero-spel: 1. mevr. KI. Wassink, 2.
N y n k e Got ink , 3. Erie Nijenhuis .
pijlgooien: 1. Janny KI. Ge l t ink , 2.
Gerry Hendriksen, 3. mevr. Tijink.
sdiijfsdiieten: 1. H. Meierink, 2. R.
Norde, 3. J. Teunissen.
belschieten: 1. G. Hummel ink , 2. D.
Ni jenhuis , 3. I. Dostal.
doeltrappen: 1. R. Hendr iksen , 2. W.
Bekken, 3. R. KI. Brinke.
korfbal: l . P. E i jke lkamp, 2. S. ten Ha-
ve, 3. A. Horstman.
flessengooien: 1. S. ten Have, 2. W.
Bekken, 3. H. Brummelman.

Uitslagen kinderspelen
't Medler
De kinderen van de kleuterschool gin-
gen flessenvullen. Wilco Woltcrink
werd eerste. Tweede werd Lizet Go-
t ink en derde Sjoerd Aartsen.
De leerlingen van klas l en 2 namen
de hindernisbaan: 1. André Vliem, 2.
Patrick Dekkers, 3. Barbara Hui t ink .
De klassen 3 en 4 moesten een bal op
lepel in mond overbrengen. Martijn
Wichers was hier de gewiekste. 2.
Bianca H u i t i n k , 3. Ninke Gotink.
De klasse 5 en 6 gingen bloklopen. Su-
zanne Hartman werd hier eerste.
Tweede werd Marcel Dekkers, terwijl
Ingrid Temmink de derde prijs vero-
verde.

UIT HET POLITIERAPPORT
Zweefvliegtuig in hooiland
In een perceel hooiland aan de Mispel-
kampdijk landde afgelopen maandag
een zweefvliegtuig. Oorzaak: gebrek
aan thermiek.

Verkeerskontroles
De rijkspolitie hield vorige week weer
diverse kontroles in het verkeer. Pro-
cessen-verbaal werden uitgereikt voor
het voeren van gladde banden, het
hebben van een lekke uitlaat, het niet
kunnen tonen van een rijbewijs, het
niet dragen van een veiligheidsgordel.

Diefstal speelgoedberen
Uit een aan de Hamelandweg gepar-
keerde vrachtwagen zijn vorige week
vrijdag vier speelgoedberen gestolen
alsmede drie dames- en drie herenhor-
loges en vijfendertig cassettebandjes.

Uit het verkeer
Opnieuw heeft de r i jkspol i t ie een
tweetal bromfie tsen uit het verkeerge-
nomen. Na technisch onderzoek ble-
ken de brommers te zijn opgevoerd.
Proces-verbaal volgde.

Steenuil in de kamer
Bij een Vordense famil ie vloog afgelo-
pen zaterdag plotseling een jonge stee-
nuil uit de schoorsteen de kamer in.
I Iet bleek nog een jong dier te zijn, die
de vliegkunst ook nog niet goed mach-
tig was. Via de rijkspolitie heeft het
dier een goed tehuis gekregen.

Auto kontra reegeit
Op de Ruurloseweg ter hoogte van De
Wiersse ontmoetten een auto uit Lo-
chem en een reegeit elkaar. De auto
werd beschadigd maar de reegeit over-
leefde de ontmoeting nie t .

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
1. snoer + stekker; 2. sjaal met paar-
den erop; 3. gele kanar ie (is geringd),
nummer onbekend; 4. tas met groen-
te; 5. sleutel met wit label; 6. Roden-
stock bril met e tui van Van /cving te
Zutphen; 7. zilverkleurige mun t met
drie ringen; 8. witte tas met slagroom;
9. zi lverkleurige broche met bloemen
(rond 8 cm).
Verloren:
1. bankbiljet f. 10,-; 2. 'badhanddoek
geel/bruin met gele poes erop; 3. gou-
den oorring; 4. sterrebeeld maagd; 5.
portemonnee, inhoud bankpas + eu-
rocheques; 6. bruin e tui met sleutels
( x 6 ) opschrift "Elmundo"; 7. blauw
kinderschoentje; 8. 65+ kaar t van de
spoorwegen; 9. rood ketting fietsslot;
10 rood gouden ring + drie briljanten
opgelegd; 1 1. witte korte jas met 4 rit-
sen en Ajax button; 12. donkerbruin
troetelhandje.
In l icht ingen Ri jkspol i t ie Vorden. Bu-
reau geopend: dagelijks van 9.00 -
17.00 uur.

VoAom misdrijven.
Een zaak van de
politie en U

vorige week wat t ips gege-
ven w doen of na te laten alvorens
U de sleutel uit de deur trekt en weg-
gaat voor een hopenlijk zorgeloze en
zonnige vakantie, ditmaal volgen er
nog enige voor onderweg en opt 't va-
kantieadres:

Onderweg:
1. Als u ergens parkeert of aanlegt,
sluit dan uw auto/caravan of boot
goed af. Laat er nooit geld of waarde-
papieren in achter.
2. Laat niet iedereen zien wat U bij U
heeft. Camera's, kijkers, radio's dus
niet in 't zicht achterlaten.
3. Waardepapieren, paspoort en geld
bij U dragen. Een halstasje is daarvoor
bij uitstek geschikt.
4. Voor caravans, aanhangwagens,
boottrailers en buitenboordmotoren
bestaan speciale sloten.

Op 't vakantieadres:
1. Sluit auto/boot/caravan/hotelka-
mer goed af.
2. Waardevolle goederen of voorwer-
pen meenemen en in bewaring geven.
3. Op plaatsen waar het druk is, het
strand bijvoorbeeld, moet U zo min
mogelijk bij U hebben. Vooral geen
sieraden of waardepapieren.
4. Bewaar cheques en belaalpas alt i jd
gescheiden.
5. Draag Uw tas t i jdens een wandeling
al t i jd aan de kant waar de huizen
staan. Iemand die langsrijdt komt dan
niet zo snel in de verleiding.

En denk ook nog even hieraan:
1. Vertel uw familie kennissen wan-
neer en waar U met vakantie bent.
Zorgt ervoor dat ze in geval van nood
uw woning in kunnen . Vraagt /e een
beetje op te letten. Geef /e t re in en
vl iegnummer door van vertrek en aan-
komstpunten . Geef merk, type, ken-
teken van uw auto op.
2. Zorg voor een geldig paspoort. En
noteer de paspoortnummers.
3. Denk aan de verzorging van de
huisdieren.
4. Schakel electrische apparaten uit en
sluit gas- en waterkraan af.
5. Houdt U verre van drugs, in vele
landen staan er jarenlange gevange-
niss t raf fen voor.
6. Vraag uw arts een internationale
verklaring als U gebruik maakt van
een injectiespuit .
7. Noteer uw bloedgroep, rhesusfac-
tor, allergie, vaccinaties en even tuee l
gebruik van medicamenten.
8. Breng de reisapotheek in orde.

9. Niet vergeten een brandblusser
mee te nemen. Hoort aanwezig te zijn
in iedere auto, caravan, tent , boot.
10. Reservebril? Kan van pas komen.
1 1 . Vervang gasflessen, gas lampen
e.d. altijd bu i ten .
12. Oriënteer U op uw vakan t i ebe -
stemming op aanwezige vluchtwegen.

Een goede vakan t i e .

Optreden
Huisvrouwenorkest
Vanavond v indt in zaal 'de Herberg'
een optreden plaats van het 11 uisvrou-
wenorkest en een dansgroep van de
Pla t te landsvrouwen uit Vorden.

Geslaagd
Frans de Bruijn promoveerde op de
Harvard Univers i ty in Boston als dr. in
de Microbiologie.

W. Schouten is aan de 11TS te Ensche-
de geslaagd als Ingenieur Fysische
T chniek.

I hm Hazekamp slaagde ook aan de
HTS in Enschede voor Werktuig-
bouwkunde.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
Iedere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkl
ledere eerste maandaa^ton de maand
schrijf avond Amnesty^Fernational
ledere dinsdagavond t raining VRTC
vertrek Marktp le in

14 aug. K a s t e l e n r i l me_Uiistorische
ri j tuigen

iet hi

Bi'j ons in d'n Achterhook
"A'j oaver veer t ien dage, a'w vekansie hebt , nog in de kot te bokse wi l t
loop'n mag i j eers nog wel 's zeen da j un betjen bi j k l e u r t , da's zogin ge-
z ich te met ow wi t t e bene".
Riek Geershuus, zelf d r u k met de heure an 't in model brengen, bekek
vanuut de spiegel eur kear l den net onder 'n douche hen kwam. "Un
betjen meerbeweagingzol t rouwens veurow figuur ok neet slech wean,
dat buuksken van ow wöd zo zuut jesan un boek!"
Bertus Geershuus bekek z ichze l f ' s andachtug en kon neet anders zeg-
gen dan dat zien vrouw groot geliek had. Maor jao, wat wi'j, a'j ow eigen
baas bun t mo'j de dage wel 's wat langer maak'n asda'j soms /e l fwei wi l t .
Zien kantoor draaien bes, maor al te vake lei d'r an 't ende van 'n dag nog
wark dat e igen luk af mos en ging d'r 's aovunds zelf maor an. Soms ok
nog wel op zaoterdag zoas ok vandage ondanks ' ! mooie weer. M eer as in
de lied dat e nao kantoor f i e t sen zag e de zunne daags meestal nee t .

"Dan mo'w d'r margen 'n heel'n dag maor 's op uut. 't Is now mooi an 't
water , 'k s te l le veurda 'w met de k i n d c r n a o B u s l o g a o t . z e e vemaakt zich
daor bes en un betjen zwemmen en lu ieren liekt mien ok wel".

Riek von 't heel bes en zo gingen ze zondagmargen, bepakt en be/akt , al
betieds op weg nao Buslo.
't Veel nog neet zo had met un b i j Buslo te komm'n, schienbaor hadd'n
d'r meer plannen in die r icht ing want zee waarn Voorst goed enwel deur
loo 't al n i k s meer op wol schieten. Zee waarn al half vebrand in 'n auto
looz.ee d ' r e n d e l u k w a z z e n . G e l u k k u g k o n n ' n ze'n auto nog zo kwiet dat
ze gin uur hoeven te loop'n.
Bertus leep al metene in de zwembokse rond en d u u k ' n 't water in.
"Striek ow eers maor in met zunnebrandöl l ie , anders vebran i'j knet ter" ,
menen Riek.
"Bu' jgck,a ' j maor op lied 't wa te r in gaot he-j n iks gin las". Ber tus had 'n
heel'n dag ok n i k s gin las, meschien brannen de zunne af en too wel ve-
n ij n ug maor 't water gaf genog vekoeling.
An' t ende van 'n dag had Bertus al 'n heel andere kleur . "Toch wel meer
rood as broen", marken een van de k inde r op. F.n dat marken e 's ao-
vunds in huus ok wel. 't Jonge, 't begon toch wel hups te gluujen. 't Slao-
pen ging den nach neet al te bes en zien pak kreeg e 'n anderen margen
met moei te an. "t Dei un zo zeer dat e op kantoor eers zien oaverhemp
uut trok maor iets la ter ok zien hem p en bokse en gewoon in zien onder-
bokse op de stoel achter 't buro zat.
D' rzol l 'n nogun paar lu i t kommen die wal hadd'n Ie bepraoten maordic
leet e d e u r zien secretaresse a lbe l l ' n . Zo kon e j aog in mense ontvangen.
't Geval wier n a l u u r l u k op kantoor w i e t e r v e t e l d en den dag mos iedere-
ne toovallug de baas wat vraogen. Tot n u m m e r zeuven ging 'l goed, too
maak'n Bertus zich l i l l u k en draaien de deure op slot. l lee z.ol zich un be-
t j c n loaten begaap'n, gin mense wol e d'r meer in hemmen.

En op Buslo zie j um voort neet meer, at e l ied oaver hef z.öch e zich wel
un ander p lae tsken op, argens b i'j ons in d'n Achterhook.

H. F eest ma n.

Foto van Vorden-van-toen
(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp, Komvonderlaan, telefoon 1265.

Honderd jaar geleden kon men, gaande n a a r / „ u t p , een wandelaar tegenkomen uie elke zaterdag van /.ut-
phen naar Vorden liep. Het was de heer H. Sieberg uit /u tphen die op die avond leidinggaf aan de muziekvere-
niging "Concordia". De heer S. overnachtte dan bij Hotel Brandenbarg enbespeelde op op zondagochtend het
orgel in de Hervormde kerk, waar hij organist was (van 1866 tot 1908), waarna hij weer naar zijn woonplaats te-
rugwandelde.
Hij was de eigenaar van het schilderij waarvan U hierboven een afdruk ziet. Het is gemaakt op de Zutphense-
weg en toont rechts de herberg "De Zon" en in de verte het hu i s van molenaar Oldenampsen met daarachter de
"Kroezeboom". De schilder was W.B. Ansink, die het in 1889 maakte.



CONTACT/SPORTOVERZICHT

Dammen
Komende donderdag vindt in Wester-
haar de opening van het Nederlands
Juniorenkampioenschap plaats. Dit
kampioenschap wordt georganiseerd
door de plaatselijke damvereniging
DEZ Lensen.
De grootste favoriet voorde eindzege
is Gerard Jansen, die er op gebrand is
zijn titel de prolongeren. Doordat hij
wegens leeftijdoverschrijding volgend
jaar niet meer bij de junioren kan deel-
nemen, krijgt hij bij een kampioen-
schap een keuzeplaats in de halve fi-
nale senioren.
De konkurrentie is groot, onder de
deelnemers valt er op voorhand nie-
mand aan te wijzen die duidelijk
zwakker is.
De deelnemers zijn: Gerard Jansen,
de Vordenaren Wieger Wesselink en
Johan Krajenbrink, Peter Hoopman,
Bert Raven, Casper v.d. Tak, Eddy
Budé, Alex Matthijssen, Gep
Leeflang en Hendrik v.d. Zee.
Er wordt gespeeld van donderdag 14
tot zaterdag 23 juli; alle ronden begin-
nen om 10.00 uur, m.u.v. de eerste
ronde die om 12.30 uur begint. De
sluitings is zaterdag 23 jul i om 15.00
uur.
Voorafgaande aan dit toernooi werd
voor de 2e keer de Damnacht van
Westerhaar georganiseerd op 8 en 9
ju l i . Er werd begonnen om 21.00 uur
en de prijsuitreiking was om 9.00 uur.
In de eindstand inde Hoofdklasse was
Gerrit Wassink de best geplaatste
Vordenaar met 31 punten. Winnaar
werd Joop Rigterink met 35 punten.
Johan Krajenbrink werd gedeeld 6e
met 29 punten, Henk Grotenhuis 10e
met 27 punten, Henk Ruesink 12e
met 26 punten, Jan Masselink 24e
met 19 punten en Harry Graaskamp
eindigde als 3 Ie en voorlaatste met 13
punten.
In de Eerste klasse won Leun Otten
met 28 punten. Simon Wiersma werd
hier 7e met 20 punten.
In totaal waren er 89 spelers, die de
nacht in Westerhaar doorbrachten,
wat ongeveer twee keer zoveel is als
vorig jaar.

D iplomazwemmen
Zaterdag 9 juli hebben alle 34 kandi-
daten in-het zwembad 'In de Dennen'
een zwemdiploma behaald. In totaal
werden9 A-, 19 B-, 2 C-,2 D-, l E-en l
F-diploma uitgereikt.

Tennis
OPEN JEUGDTOERNOOI V.T.P.
In de week van 2 t/m 10 ju l i organi-
seerde Vordens Tennispark een open
jeugdtoernooi.
In tegenstelling tot vorig jaar was de
zon overmatig aanwezig en kan wor-
den teruggezien op een geslaagd en
sportief toernooi. Het aantal deelne-
mers bedroeg 121
Winnaars in de diverse klassen waren:
meisjes dubbel: 10 tot 12 jaar: Mona
Hillen/Debby Zuidinga 6-7, 6-2, 6-1;
12 tot 14 jaar: Annemarie v. Zadelhof/
Jolande Jansen v. Velsen 6-0, 6-1; 14
tot 17 jaar: Erica Eelderink/Dorien
Bos 6-3, 6-0.
meisjes enkel: tot 10 jaar: Sandra v. Es
poule winnares; 10 tot 12 jaar: Debby
Zuidinga 6-2, 6-1; 12 tot 14jaar: An-
nemarie v. Zadelhof 6-0, 6-4.
Jongens dubbel: 10 tot 12 jaar: Fedor
Dullaert/Edwin Addink 6-3, 6-0; 12
tot 14jaar: Han Derksen/Wouter Jan-
sen v. Velsen 6-2, 1-6, 6-2; 14 tot 17
jaar: Jörgen Peters/Peter Smithuis 7-
6, 6-4.

Jongens enkel: tot K) jaar: Mare de
Jonge 3-6, 6-0, 6-0; 10 tot 12 jaar:
Henk-Jan Winkeldermaat 6-1, 6-1; 12
tot 14 jaar: Han Derksen 6-3, 7-6; 14
tot 17 jaar: Hugo Thomassen 6-1, 6-0.
Van de VTP-leden hebben de volgen-
de deelnemers de finale gehaald: Er-
win ter Beek in jongens enkel tot 17
jaar; Renz. van Houte en Erwin ter
Beek in jongens dubbel tot 17 jaar;
René Bielawski en Robert Peters in
jongens dubbel tot 12 jaar; Rachel
Woltering werd 2e in de poule meisjes
enkel tot 10 jaar.

Crosswedstrijden
De Graafschaprijders
Wim Arendsen uit Hengelo is zater-
dagmiddag tijdens de clubcross van
De Graafschaprijders op het Delden-
circuit winnaar geworden in de A-
klasse; J. Koop uit Warnsveld werd
tweede; 3. T. Harmsen, Vorden; 4. J.
Wuestenenk, Zelhem; 5. R. Ooste-
rink, Vorden.
B-klasse: 1. E. Bulten, Vorden; 2. J.
Harkink, Lochem; 3. J. Klein Brinke,
Vorden; 4. M. Visser, Vorden; 5. G.
Hoftijzer, Varsseveld.
Klasse jeugd bromfietsen: l . L. Bouw-
meister, Vorden; 2. W. Schoemaker,
Warnsveld; 3. P. Lenselink, Eefde; 4.

J. Dijk, Warnsveld; 5. A. van Kempen,
Vorden.
Klasse 50/80 cc: 1. E. van Ark, Vor-
den; 2. H. Berendsen, Hengelo; 3. L.
Lenselink, Eefde; 4. H. Slokkers, Vor-
den; 5. A. Stapelbroek, Wichmond.
Klasse jeugd 125 cc: 1. J. Tragter, Ep-
se; 2. T. Stapelbroek, Wichmond; 3. R.
Groot Tjooitink, Warnsveld; 4. G.Par-
dijs, Vorden; 5. F. Arendsen, Henge-
lo.

Eindstanden TW
De teams van de Touwtrekvereniging
Vorden behaalden de volgende plaat-
sen bij de competitiewedstrijden
Oost:
560 kg-klasse: 1. Heure, 2. Eibergen,
3. Vorden.
640 A-klasse: 1. Eibergen, 2. Vorden,
3. Bisons.
640B-klasse: l .EHTC,2.Bathmen,3.
EHTC 2, 5. Vorden.
640 D-klasse: 1. Bekveld, 2. Timmer-
man, 3. EHTC, 4. Oosterwijk, 5. Vor-
den.
Jeugd A: 1. Eibergen, 2. Vorden.

Hou de rommel binnen
de auto
Als je voor een langere periode in de

auto zit, ga je hem een beetje als je
huiskamer beschouwen. Met andere
woorden, je woont er een beetje in.
Natuurl i jk wel met het verschil datje
wat dichter op elkaar zit en er ook in
zo'n compacte ruimte veel sneller
rommel ontstaat.
De sinaasappelschillen of proppen pa-
pier uit het raam gooien van de rijden-
de limousine, doe je niet. Althans,
wanneer je een weldenkend mens
bent.

Al die viezigheid langs de weg is im-
mers niet zo'n geweldig mooi gezicht.
Met een dergelijke daad kunje daarbij
het overige verkeer in gevaar brengen,
wanneer bijvoorbeeld ongewild de
voorruit van de achterrijdende auto
wordt geraakt.
Om de automobilist te helpen zijn af-
val 'binnens'auto's' te houden en toch
geen rommelig interieur te hebben,
zijn kleine \uilniszakjes' in de handel
gebracht. Zij hebben aan de boven-
kant een hecht- en plakstrip, die men
aan het dashboard of aan de portieren
kan vastplakken. De plakstrip kan, na-
dat het zakje vol is, weer gebruikt wor-
den om het goed te sluiten voordat
men het in een vuilniszak deponeert.
De zakjes heten 'clean sack' en zijn in
verpakkingen van 10 te krijgen bij
benzinestation, drogist en warenhui-
zen. Een ingenieuse vinding voor de

weggebruiker die een beetje aandacht
heeft voor zijn omgeving.

Miss Pac-man:
de knapste onder de
TV-computerspellen
Het wereldberoemde baasje Pac-
Man, hoofdrolspeler van het TV-com-
puterspel van Atari, heeft onlangs een
zusje gekregen. Haar naam is (hoe
kon het anders?) Ms. Pac-man. Deze
femme fatale van de computerspellen
wordt in een doolhof achterna gezeten
door een aantal spoken en net als haar
grote broer moet zij zich zien te verde-
digen door de spoken te vernietigen
voordat zij haar verslinden. Stippen,
fruit , zoutjes en energie-pillen zijn er
om haar in leven te houden.

Qua uiterl i jk lijkt ze erg op haar grote
broer, ook al zo'n rondborstig type,
maar Ms Pac-man is erg sexy. Met
haar lange wimpers en een rode str ik
in het haar heeft zij al menigeen het
hoofd op hol gebracht. Ook de gelui-
den zijn aangepast aan het frivole we-
zentje.
In de Verenigde Staten is zij al reuze
populair. Geen wonder dan ook dat de
verwachtingen van de fabrikant voor
wat betreft de Nederlandse verkoop-
cijfers, hoog gespannen zijn.

FOTO-
STRIP-
VER-
HAAL

over het
vastleggen
van wat er
verandert

k u n j e het doen met a l l e s \va t verandert: een mensen-
, een jong hondje, een h u i s dat wordt ve rbouwd, een t u i n , die

eerst ongezel l ig kaa l is en langzaam opbloei t tot een l u s t h o f vol k l e u r e n .
Het enige, dat je er voor moet doen is: zo nu en dan denken aan je came-
ra. Om dat opgroeiende k i n d rege lmat ig te l girale re n en dat hondje,
vooral als het k le in is, vaak op de p laa t te zetl^FOm voor en t i j d e n s de
verbouwing en ook als het werk k laa r is, een paar foto's te sch ie ten l i e f s t
vanaf hetzelfde s tandpunt . En dat geldt ook vooreen bloemenborder of
een hele tuin . Fotograleer de verander ingen om u heen op zo'n manier ,
dat u kunt zien hoe het was en is geworden.

V e r g e l i j k e n d e loto's vertellêTT eigenlijk een verhaa l .
Hen voorbeeld daa rvan is di t d r i e l u i k , dat vorig n a j a a r
is gemaak t toen de mais van het land werd gehaa ld .
De eerste foto laat zien, dal het land nog half bedekt is
met mais. Op de tweede IbtjAulc m a i s k n e u z e r zicht-
baar en de a lvoe rw agen, wa^^ de f i jngemaakte mais
wordt geblazen . Op de derde foto is het veld kaa l en is
er w e e r een wijd u i t z i c h t . Hen ve ld vol s toppe l s her-
i n n e r t aan wat er is gewees t .

Zo'n serie foto's, die een v e r a n d e r i n g in beeld brengt ,
is een l e u k b e z i t . Dat wordt nog mooier, als u er een
serie dia 's van maakt . Want als de dia's achter e lkaar
worden geprojecteerd, dan komt die verander ing nog
d u i d e l i j k e r u i t . Vooral a ls dat p ro jec te ren gebeur t met
overv loe ie r s , waarbi j he t eerste beeld vervaagt t e r w i j l
het volgende beeld langzaam he lder wordt. Als u over
die overvloeiprojec t ie méér w i l t weten, dan kan uw fo-
t o h a n d e l a a r u daarover a l l e s ve r te l l en .

Wij maken gaarne
druk-werk

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten

trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:

enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen

biljetten, boeken, kranten, tijdschriften

enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave
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