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Gezellige drukte bij braderie

Het was donderdagavond een drukte van belang in Vorden. De hele Dorpsstraat was bezaaid met kraampjes van
winkeliers en verenigingen die hun kassen wilden spekken. Het mooie weer trok vele bezoekers zodat beiden goede
zaken konden doen.
Talloze Vordenaren deden mee met
spelletjes zoals de marmottenrace,
fiessengooien en boomzagen e.d.

Tussen de kraampjes door werden ou-
de ambachten vertoond. Men kon o.a.
genieten van de bezembinder, ko-
perslager en de mandenmaker.

Op het marktplein boden de vele ker-
misattracties de nodige vertier.

In twee zalen kon men dansen, eten
en drinken. In zaal "het Pantoffeltje"
bracht een dans- en stemmingsorkest
donderdag- en zaterdagavond de
beentjes van de vloer.

/aal "De Herberg" had donderdaga-
vond AVRO'S TOPPOP DIS-
COSHOW op bezoek. Disc-jockey
Jan Steenman liet onder luide instem-
ming u^ malen platen van Normaal
ten gc^rc brengen, /aterdagavond
trad in De Herberg de formatie Super-
fly op.

Ingezonden brief
Buiten de verantwoording van de redac-
tie.

In Contact van donderdag 21 jul i j .l .
besteedt uw correspondent in een
drietal artikelen grote aandacht aan
het zwembad en zwembadgebeuren
rond de 9e zwemvierdaagse in Vor-
den. In zijn artikel „Vordense Zwem-
vereniging wil achterban versterken"
(juiste naam Vereniging Vordense
Bad- en /weminrichting „In de den-
nen") komt uw correspondent in zijn
jeugdige overmoed tot het schrijven
van een persartikel, dat, alvorens dit te
publiceren, eerst eens beter nagegaan
had dienen te worden bij het, in het
bericht enige malen genoemde, be-
stuur.
Mededelingen verkregen uit informa-
tie, vrije nieuwsvergaring en een daar-
bij gevoegde eigen gedachtengang
kunnen bij verzuim van informatie
betreffende juistheid van een en an-
der tot verbaasdheid, misverstanden
en grote ergernis leiden.
Hoe uw correspondent aan bijdrage-
percentages van zwembadkosten
komt, is en zal, desgevraagd, wel een
raadsel blijven.
Als daarop gebaseerd een artikel ont-
staat over bezuinigingen, tempera-
tuurverlaging, t vermindering ope-
ningsuren, sluitpost gemeenten, sno-
de plannen, democratische vormen
enz. en/., dan zijn deze conclusies ge-
heel voor rekening van de betrokken
correspondent, doch niet van hel
zwembadbestuur. Het bestuur rede-
neert beslist niet en vreest niet maar
coestert andere meningen. Als de cor-
respondent zich verdiept had in de
jaaroverzichten van secretaris en pen-
ningmeester, alsmede in de begroting
en beleidsvoornemen 1983, zoals dit
in de "democratische" ledenvergade-
ring aan de orde is gesteld en goedge-
keurd werd, zou een artikel in dergelij-
ke vorm beslist niet uit zijn pen
gevloeid zijn.
Er ontbrak aan dit tendentieuze be-
richt nog alleen maar de zin: "Het be-
stuur deed in de hitte periode alle
moeite om het water op de minimale
temperatuur van 18 graden te houden
en liet daartoe dagelijks enige
vrachtauto's vol ijsklontjes aanrukken
om tot dit doel te komen!!!"
Dan had iedereen tenmisten meteen

begrepen dat uw correspondent ook
last van de hit te had, toen hij dit artikel
aan het papier toevertrouwde.

Voor bestuur Ver. Vord. Bad- en
Zweminrichting „In de dennen"

Hoogachtend
Joh. J. van Dijk, secr.

Naschrift
correspondent
Het is jammer dat het zwembadbe-
stuur doet alsof de neus bloedt. Infor-
matie over bijdragepercentage komt
wel degelijk van een bestuurslid.
Ook het feit dat het zwembad meer
ruggesteun naar de gemeente wil heb-
ben is beslist niet uit de lucht gegre-
pen. Het zijn namelijk de woordep
van de voorzitter van het zwembadbe-
stuur. (Zie het Contact van 14 april
J.1-).
De opmerkingen over sluitpost en de-
mocratisering zijn afkomstig van een
personeelslid van het zwembad. Het
komt merkwaardig over dat het be-
stuur dit niet voor zijn rekening wenst
te nemen.
De verlaging van de watertempera-
tuur is inderdaad niet van het laatste
jaar. Dit neemt echter niet weg dat de
bezoekers daar ook dit jaar nog hinder
van ondervinden.
Wat de openingstijden betreft zijn er
enige misverstanden gerezen. Deze
zijn dit jaar niet verminderd maar iets
toegenomen. Dit zij hierbij rechtge-
zet.

L. Velhorst.

Burgemeester in
Gendt
Onze oud-plaatsgenoot, de heer
H.W.M. Lichtenberg, burgemeester
van Pannerden is met ingang van 16
augustus a.s. benoemd tot burge-
meester van de gemeente Gendt.
De heer Lichtenberg werd in 1977 be-
noemd tot burgemeester van Panner-
den. Wie zijn opvolger zal worden is
nog niet bekend. Temeer daar Pan-
nerden nog in een herindelingspro-
blematiek is gewikkeld.

25
maken grote oversteek
Vrijdagmiddag vertrekt vanaf schi-
phol een grote groep jongens en meis-
jes, waaronder 25 Vordenaren naar de
V.S. van Amerika. Zij worden daar on-
dergebracht bij gastgezinnen, die lo-
gies en eten voor hun rekening ne-
men.

In de V.S. staan vele activiteiten op
het programma die te maken hebben
met de cultuur, geschiedenis en leef-
gewoonten van de Amerikanen. Ook
zal aandacht besteed worden aan de
sport van het seizoen: honkbal. De
groep Vordenaren die in de staat In-
diana verblijft zal in het Statehouse
door de gouverneur in Indianapolis
persoonlijk ontvangen worden.

De reis wordt gemaakt in het kader
van de Operation Friendship. Voorzit-
ter van de O.F. in Nederland, J. Rigte-
r ink : "I Iet is een christelijke organisa-
tie die jongeren van 15 tot 25 jaar uit
verschillende landen met elkaar in
contact wil brengen". In 1973 sloot
Nederland zich bij de Operation
Frienship aan, die nu zes Europese
landen telt. Elk aangesloten land is
eenjaar "gastheer" voor jeugdigen uit
een ander land. Het jaar daarop wordt
aan dat land een tegenbezoek ge-
bracht. Dit jaar was Nederland aan de
beurt om naar de V.S. te gaan. In to-
taal vertrekken 96 Nederlanders naar
Amerika. Volgend jaar zullen weer
een aantal Amerikanen bij ons in Vor-
den op bezoek komen.

De heer Rigterink gaat als "advisor"
mee met de groep Vordenaren die
naar Indiana gaat. "Als advisor moet
je voorkomen dat er taal- en commu-
nicatieproblemen optreden. Ook
draagt de advisor zorg voor de organi-
satorische begeleiding en voorberei-
ding. Met het plaatselijke O.F.-be-
stuur ben je de verantwoordelijke per-
soon". Naast het begeleiden van de ei-
gen groep is Rigterink ook nog als
"head-advisor" betrokken bij het wel
en wee van de andere groepen.

De terugkomst van de Vordenaren is
gepland op zaterdag 20 augustus.

Schrijfavond
Amnesty International
De werkgroep Vorden van Amnesty
International maakt alle trouwe schrij-
vers erop attent dat er op l augustus
a.s. geen schrijfavond is in het Dorps-
centrum.
Op maandag 5 september wordt ie-
dereen weer 's avonds verwacht om,
uitgerust na de vakantie, met nieuwe
moed voor gevangenen te gaan schrij-
ven.
Nog een verheugende mededeling:
Het Internationale Secretariaat van
Amnesty International rapporteerde
in de eerste vijf maanden van 1983 746
vrijlatingen, tegen 406 in dezelfde pe-
riode van 1982. Daar hebt U, trouwe
bezoekers van de Vordense schrijfa-
vonden, ook aan meegewerkt.

Bezichtiging boerderij
Zo'n 80 mensen hebben vorige week
de boerderij van de heer Bouw-
meester bezichtigd. Zij konden met
eigen ogen zien hoe het reilde en zeil-
de op de moderne boerderij.

Avond fietsvierdaagse
In de week van 9 tot en met 12 au-
gustus organiseert Jong Gelre afd.
Vorden de vijfde Avondfietsvierdaag-
se. Er kunnen afstanden van 20 of 35
kilometer afgelegd worden. De routes
leiden weer langs de mooiste plekjes
van Vorden en omgeving.
Veel proviand hoeft rn^n overigens
niet zelf mee te nemeÉpant onder-
weg wordt door Jong Gelre een drank-
je en een plaatje cake verstrekt. Voorts
worden de deelnemers door VS-markl
op een appel, door hotel Bloemendaal
op een koek en door de^iivelfabriek
op een stukje kaas getl^^erd.
Voor de grootste groep deelnemers is
door Administratiekantoor Vorden
een beker beschikbaar gesteld, ledere
deelnemer ontvangt een herinne-
ringsmedaille, als men tenminste drie
van de vier avonden mee heeft ge-
fietst.
De routes zullen met pijlen aangege-
ven worden en er is tevens een boekje
met route-beschrijving.
De start van de fietsvierdaagse is vanaf
Hotel Bloemendaal, Stationsweg 24,
Vorden.

V.O.V. start
veldnamen-onderzoek
Evenals dit al in meerdere gemeenten
in de Geldersche Achterhoek het ge-
val is wil ook de Vereniging "Oud-Vor-
den" in onze gemeente een veldna-
menonderzoek doen.
Had vroeger practisch elk stuk bouw-
grond, wei of bos z'n bepaalde naam,
door ruilverkaveling, verkoop, wegen-
en slotenaanleg zijn veel van deze na-
men in onbruik geraakt of geheel
verdwenen. De bedoeling van de Ver-
eniging "Oud-Vorden„ is om, nu het
misschien nog net niet te laat is, zoveel
mogelijk van deze oude namen vast te
leggen.
Door het J.P. Meertens-Instituut te
Amsterdam zijn hiervoor, speciaal
voor dit doel vervaardigde kaarten be-
schikbaar gesteld waarop de diverse
namen ingevuld kunnen worden.
Het uiteraard veel tijd vergende on-
derzoek zal gedaan worden door de
heer R. Kater, Molenweg 13, in sa-
menwerking met de oud-gemeente
architect, de heer J. v.d. Broek. Begon-
nen zal worden met de N.W. gedeelte
van onze gemeente, (tussen Alm. weg
en Zutphenseweg) en wel op l aug.
'83.
Het slagen van dit onderzoek is in be-
langrijke mate afhankelijk van de
plaatselijke bevolking. Het bestuur
van de Ver. "Oud Vorden" vraagt u
dan ook bovengenoemde personen
zoveel mogelijk behulpzaam te willen
zijn bij dit onderzoek als dit van u
gevraagd wordt.
Natuurlijk kan men ook ongevraagd
reageren, heel graag zelfs. Indien u ou-
de namen weet: het tel. nr. van de
heer Kater is 1668.

Port be taa ld
Port paye
kantoor Vorden

Geslaagd
Voor het praktijkdiploma Boekhou-
den Ned. Ass. slaagde onze plaatsge-
noot de heer H.J. Huntink.
Hij ontving zijn opleiding bij de heer
Luichies te Gorssel.

Orgelconcert door
Rudi van Straten
De organist Rudi van Straten, wonend
te Zutphen en organist in de Her-
vormde kerk te Vorden, hoopt volgen-
de week donderdagavond 4 augustus
een orgelconcert te geven op het Loh-
man-orgel in de Vordense Dorpskerk.
De Vordense VVV organiseert de or-
gelconcerten. Na het orgelconcert is er
gelegenheid om tegen een vrije ver-
goeding koffie te drinken in "de Voor-
de", gelegen achter, naast de Dorps-
kerk.
Bij de toreningang zijn de program-
ma's, de toegangskaarten verkrijg-
baar.

Open kerk
De Vordense Dorpskerk is enkele
dagdelen open voor bezichtiging en
als stilte-centrum: dinsdagmorgen,
woensdagmorgen en donderdagmid-
dag. Enkele gemeenteleden' ontvan-
gen de gasten.

GEBOREN: Thomas Willem Hartel-
man
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: B.J. Wassink, oud 88
jaar; J. Stapper-Kervel, oud 83 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Euchristieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 31 juli 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal, "Het tweede van de tien woor-
den". Na de dienst is er koffie in „de
Voorde".

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 31 juli 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra, 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Dr. Haas. Tel. 1678. Booschappen
s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tus-
sen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 30 jul i 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breu-
k ink , tel. 1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
H. Vaneker, Vorden. tel. 3372.
Spreekuur voor spoedgevallen 11.30
uur.

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

TAFELTJE DEKJE
Mevr. v.d. Berg. Tel. 6875.

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

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

Centraal kantoor: 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. Len-
selink. Spreekuren: ma, wo en do,
8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening:
Mevr. K.A. Altena. Tel. 05752-3246.
Spreekuren: di en do, 8.30-10.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 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 085-452220.

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

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

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

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



ZIE ETALAGES

BANKSTEL
Massief eiken met rundieren

kussens. Als 3-2 zits

2195,

Als 3-1-1 zits 2395,-

Ook in stof leverbaar:

Als 3-2 zits 1695,-

Als 3-1-1 zits 1995,-

ZIE ETALAGES

Vele superaanbiedingen op onze meubel en tapijtafdelingen

Massief eiken bankstellen vanaf 1595,

Moderne hoekkombinaties vanaf 1398,

Komplete slaapkamers vanaf 795.

Komplete eethoeken vanaf 295,

Elementenwand eiken 2.50 breed 1995,

Grenen buffetkasten vanaf 695,

Massief eiken fauteuils vanaf 298,

COUPONNEN TAPIJT

KORTINGEN TOT 60%

DIVERSE ROLAANBIEDINGEN:

Woonkamertapijt wol van 239,- nu p.m.198,-

Woonkamertapijt nylon van 135,- nu p.m.98,-

Slaapkamertapijt nylon van 79,- nu p.m.59,-

OPRUIMINGSAANBIEDINGEN op onze WONINGTEXTIELAFDELING m

matrassen, dekbedden, dekbedovertrekken, lakens, kussens etc.

ZUTPHENSEWEG 24, VORDEN. TEL. 05752-1514

LAAGTE 16, EIBERGEN.

TEL 05454-4190meubelen

Te koop gevraagd:

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

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

TAPIJTEEINIGEN
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

ATTENTIE ATTENTIE
Voor de oudpapier ophalers
van s.v. Ratti zit de vakantie er
weer op.
Dus a.s. vrijdag en zaterdag ko-
men we weer langs in onze
vaste wijken.
Jeugdcommissie s.v. Ratti.

Voor de beginnerskursussen
praktijkdiploma Boekhouden
en M.B.A. zijn nog enkele
plaatsen vrij.
Opgaaf bij D. Luichies,
Noorseweg 8, Gorssel.
Telefoon 05759-2873

KONSTRUKTIE

BEREKENINGEN
Schoolstr 17

Vontan
tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

STAATSLOTEN
De lotenverkoop begint 1
augustus 1983.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 8.30 -12.30 uur en 's mid-
dags van 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

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

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

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw a-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

Honderden zien uw etalage
Duizenden lezen uw advertentie!

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.
Het adres voor:

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

6
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEMKATt

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219 é

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

* 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, talud maaiers, spuiten, aggregaten,
heggescharen, motoren, alleszuigers enz.

OUVVC 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.

Tandem plezier voor twee
Stuurman of machinist, waarschijnlijk
allebei. Maar ook de machinist moet
kunnen sturen, kwestie van aanvoe-
len zou je kunnen zeggen. En dat niet
met de handen maar met het lichaam.
Hei vloeiend de bocht induiken heeft
een heel eigen bekoring en leert snel-
ler aan dan op het eerste gezicht l i jkt .

De stuurman mag bij dit alles de eer-
ste zichtkeus hebben, zijn machinist
kan er wat breedvoeriger van genie-
ten. Een hecht duo op een goede ma-
chine.

"oplopende remschoenen"
Op de Sprint-tandem van Batavus
kunt u zich gezond uitleven. In de 25
kg wegende konstruktie is een flinke
portie kwaliteit verborgen, beide
trommelremmen hebben oplopende
schoenen, waardoor zij zelfbekrach-
tigend werken. En hoe!
De in totaal 72 spaken (diameter 2,3
mm=no. 13) zijn gevat in zogenaam-
de holle a lumin ium Weinmann-vel-
gen met een wielmaat van 28 inch.
Het uiterst stijf en strak gebouwde fra-
me heeft een framehoogte van 55 cm
en een extra versterkte voorvork. Het

aluminium spieloze crankstel bezit
twee kettingbladen (52 en 42 tanden),
terwijl de 5 kransjes op het freewheel
een bereik van 14 tot 24 tandjes heb-
ben.
Tien versnellingen dus. Zo maar wat
details voor de echter liefhebber.

Als u nóg meer wilt weten over deze
zilvergroene Sprint-Tandem, zult u
naar een Batavus- of Fongers vakman
moeten. Voor f. 1.798,- en daarover is
geen twijfel mogelijk, kunt u zich eige-
naar noemen van een waarlijk sublie-
me tandem.

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.

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 12.00 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. 05752-2219

• mm «• mm mm mm ••• mm ••• mm mm mm •• HM ••• mm •• BBB M mmi ••• i

Welkoop midzomeraanbiedingen
Een kunststof
gazonhark met sterke
tanden en een 150 cm
lange steel.

FREUNDE
HEGGESCHAAR

Deze
kwaliteits-

heggeschaar
heeft een speciale

golfsnede en rubber
buffers.

Bladlengte 30 cm.
Van 45,75
Voor

wclkooi»
De Grote Groene Vak winkel
voor Huis en Tuin.voor Mens en Dier.
Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T.W.

Levering zolang de voorraad strekt.
Aanbiedingen geldig t/m 10 september 1983.

LICHTGEWICHT
REGENPAK

Waterdicht regenpak, fijn
om te dragen, dankzij het
soepele nylon-EV.C.
Met veilige reflekterende
strepen. Verkrijgbaar in
blauw, oranje en
groen.

Maat 128
t/m 164:
Van 67,-
Voor

Maat 34 t/m 56:
Van 76,50
Voor

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel: 1713
RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500
VORDEN Stationsweg 20 - Tel: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje en
broertje

WILLEM GERRITJOHAN

Wij noemen hem

GERJAN

Wim, Christien en
Manneke Stokkink

25 juli 1983
7251 WEVorden
Hoetinkhof 112

Dankbaar en blij geven wij U
kennis van de geboorte van ons
zoontje

THOMAS WILLEM

We noemen hem

THOMAS

Ab en Willy
Hartelman-Dijkman

20 juli 1983
Hoetinkhof 135
7251 WJ Vorden

ATTENTIE ATTENTIE
Voor de oudpapier ophalers
van s.v. Ratti zit de vakantie er
weer op.
Dus a.s. vrijdag en zaterdag ko-
men we weer langs in onze
vaste wijken.
Jeugdcommissie s.v. Ratti.

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

Weggelopen, 2 herdershon-
den.
Tel. 05752-1760.

Wie heeft ons konijn gezien.
Hollandertje.
Halfgrijs half wit.
J. Wiekart, Burg. Galleestr. 6.

ONTW. en AFDRUKKEN!
Bij Uw Vakfotograaf kunt U
kiezen tussen onze garan-
tievakfoto en de voor-
deelprint van 59 et.
Gratis Advies en Goede
Service
Lid Ned. Fotografengildeen
foto-service groep.
FOTO .A.D.", Ruurlo.
Tel. 1775

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

CURSUS
MIDDENSTAND

Aanvang september te

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

verdere studie voor kantoor of
winkel.

VAKKEN:
modern boekhouden

bedrijfseconomie
Ned. handelscorr.

wetskennis
verkoopbevordering.

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

duur is 1 jaar.

II
GULDEN LiON

Keppelseweg 14-16
7001 CG DOETINCHEM

Tel. 08340-23708

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Tot onze diepe droefheid is na een moedig gedragen lij-
den, gesterkt in het geloof, overleden onze lieve
schoonzus en tante

EVERDINA STIJL-DIEPERINK

op de leeftijd van 52 jaar.

Han en Alie Kistemaker
Hans en Gerda en kinderen

De crematie heeft inmiddels te Dieren plaatsgevonden.

Twello, 20 juli 1983

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 1 augustus t/m 15 augustus

SCHOEN MAKERIJ

A.L. VISSER
H.K. v. Gelreweg 4, Vorden.

Onze verfwinkel is wegens vakantie

GESLOTEN
van 1 t/m 6 augustus

J.

Schildersbedrijf

. Boerstoel b.v,
INSULINDELAAN 5, VORDEN.
TEL 05752-1567

Bejaardenboottocht 1983
De uitgestelde boottocht naar Emme-
rik zal plaatsvinden op DINSDAG 6
SEPTEMBER.
Een geheel verzorgde reis.
Kosten f 42,50 p.p.

Opgave voor 20 augustus in verband
met gezamenlijke aanvraag pas.

Vertrek 8.30 uur vanuit Zutphen en om
8 uur uit Vorden. Terug om 20.00 uur in
Zutphen.

Opgave bij:

Hassink, telefoon 1332
Helmink, telefoon 1544
Kluvers, telefoon 1318

Namens het Comité
G. Remmers
G. Eijerkamp

Jonge Gildester
14,25

Campari
Hes

15,95

Gtroen Florijn
11,45

Ballentines Whisky
19,95

Slijterij - Wijntappery

SMTT
Dorpsstraat 10 - Tel. 1391

Wegens vakantie

GESLOTEN

dk<
^f

van 1 t/m 13 augustus

AGROOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien 's Maandags gesloten

JONG GELRE VORDEN

Organiseert de

JONG GELRE

5e
Avondfietsvierdaagse

van dinsdag 9 aug. t/m vrijdag 12 aug.

Afstanden 20 en 35 km.

Inschrijving en start tussen 18.30 - 20.00 uur (bij)
vanaf Hotel Bloemendaal, Stationsweg 24,

Vorden.

Beker beschikbaar gesteld voor de grootste groep
deelnemers.

Inschrijfgeld f 6,- p.p. en f 5,- voor leden en
kinderen tot 14 jaar.

JONG GELRE VORDEN JONG GELRE

- OPRUIMING -

X
A

De laatste paren van dit seizoen nu

CD voor

| weggeefprijsjes |
o.
o

CD

Ook alle merkschoenen o.a. sala-
mander - Avang - Jacobs - Rockport
- bunnies enz.

Bij uw vakmanschoenwinkelier

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

ÜNIIAIIflHdO -

Ook tijdens de gehele bouwvak
kunt u bij ons terecht voor:

Hout
Plaatmateriaal
Deuren + kozijnen
Schroten
Isolatiemateriaal
Rolluiken enz. enz.

Tevens advies bij uw D.H.Z. probleem.

U bent welkom bij

ARUI
Burg. Galleestraat 23. Tel. 3587.

Open dag. van 8.30-18.00 uur.
Zat. 8.30-12.30 uur.

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

Vakantieprijzen
Voor bijvoorbeeld Zweedse muilen. Nu betaalt u
slechts 25,- voor zo'n paar makkelijk zittende muilen.

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, VORDEN. TELEFOON 05752-1342

ZONDAG 31 JULI

CHAIMP
ZONDAG 7 AUGUSTUS LABEI

HE ENGE LO GLD O5753-1461

Rouwcentrum
Vorden

S~ \
Toegewijde verzorging

van

begrafenissen
en crematies

regelen
verzorgen
begeleiden

Monuta Stichting

Het Jebbink4
S05752-2749
b.g.g. 1256

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

nen naar en vanuit het buitenland.

Monuta Stichting
Verzekerde verzorging van begrafenissen en crematies

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

met
Televisie

reparaties
—i- direct

:i naar

uw vakman
;-—' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

L.M.B.
VORDEN
Industrieweg 13,
tel. 05752-3163.
Vorden

Dealer van o.a. Case^tractoren en Baars-regenhaspelin-
stallaties.

TE KOOP:
— 1 gebr. Baarshaspel: 250 mtr. slang -13 plateau's
— Div. gebr. slangen en pijpen
— Div. gebr. tractoren: o.a.

1 David Brown Case 885, Smalspoor - 450 dr. uren.
1 David Brown 1210 Cab.
2 Ford 3000 - 47 PK.

Café-Restaurant

„de Luifel"
Te huur: voor een geslaagde barbequeavond

Barbeques
tapinstallatie
koelkast
tafels en stoelen
tuinverlichting etc. etc.

U kunt het ook geheel door ons laten verzorgen. Voor informatie tam. KI.
Bluemink, Dorpsstraat 11, tel. 05735-1312.



Inpakken en wegwezen!!
kwaliteitskoopjes voor weinig geld.
Wij zetten voor de laatste keer het mes in de prijzen.

ZOMERKONFEKTIE

HALVE PRIJZEN

w.o. Japonnen - pakjes -
regenmantels - blazers -
jacks - pantalons - rokken
- blouses - pullovers -
kostuums - kolberts -
pantalons - polo's - over-
hemden - zomerjacks.
Kinderjacks - jurkjes -
broeken - blouses en T-
shirts.

Deze week nog l V /O KOrtlUCJ op Schiesser
en Ten Cate ondergoed, huishoudgoed en beha's en corset-
terie. Koopjes in ondergoed en badgoed.
Vrijdags open tot 9 uur. Ook open van 6 tot 7 uur.

RUURLO

De Ruyter

u p 5 o o g a m
Karaat halvarine,
kuip 500 gram _uip auuyram

1 1 1

Keiler Geister,
f les 0,7 liter,
Appelmoes,4 t

4voor10,00

_ 69
_

halvarinp 3/4 pot
^126 1 Doperwten extra

fijn,
••••99

-,_ l 'U' 'i
69 l half blik, VrijProdukt

Kas frisdrank,
literfles, smas,
cola of drink
Pennywafels,
pak 8 stuksPdKöbLUKb

zoute pinda's,
zak 250 gram .
Vita vissticks,
kabeljauw,
pak 10stuks, 250 gram 'I4y
Mora hamburgers,
diepvries, pak 4 stuks, 300 gram 199

Knorr soep,
zakje, tomaten/groente,

Slagersleverworst, • colden wonder
Homhuro~ tomatenketchup,
nuinuuiy i f|es 340gram

••u • • j -i ncui uuuiiiuii, leveroastei
| met rundvlees of kippevlees, .-,-« 7Q l

potjesaoml. 159 blok200gram_
•v ROOSVÏC66 l aucHi •
3 '^' 2dQ I I 4-bordenblik, groente, kip of .•• l
j i-ieso.b liter _ ^HJ J| tomaat, Vrij Produkt •555 99 |

Merkkwaliteit
extra brutaal geprijsd!

VVS l l IMb^l l

f les 340 gram
instant cacao,
busSOOgram
Bourbon pudding,
pakje, diverse smaken

_89

399

_79

MAXIMAAL
BFLESSEN
"PER L

KLANT

•̂••••l̂ Hl̂ î ^

GELD/G- r/M 30JUU A- 5.

^-—_
Bavaria bier,
blikje 0,33 liter

Melba toast
pakje 100 gram _
Oma's cake,
450 gram

69
69

299

l

varkenssaté,
diepvries, 3 stokjes _ ^^ ̂ ^

Cótes du Roussillon,
f les 0,7 liter 369

99

Zeeuwse
mosselen,
potje 220 gram

Gouda's Glorie
frituurvet,
pak 500 grampd^^uuyld^l

Bon-o-mei
karnedrank,
literpak, aardbei of perzik

149

139

Biologisch inweek-
en voorwasmiddel -S
pak 500 gram, Vrij Produkt_ _«SBS1
Vloeibaar
schuurmiddel,
flacon 300 ml., VrijProdukt

^~^ s^

Basterdsuiker,
zak 500 gram, wit, geel of bruin
Ostella
hazelnootcrème
pot 400 gram

literpak, aardbei of perzik __ 1
zaanse mayonaise,
pot 500 ml. _ _149

confilux
extra jam
conflture,
pot 450 gram,
aardbeien, kersen,
abrikozen
of ananas

169
Slagerij

X^oiïïBS' \^
volny halfvolle
koffiemelk,
flacon 1065 gram _

Driehoek
wasbuiltjes,
pak 12 stuks

, Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij
Prijs geldig van 2 7 t/m 30 juli a.s.

MAGBRE
SPEK-
LAPJ£S

~ _l(JaNcJa IA*fcUIV

Grocnteman
verkrngbaar m onze filialen met een groenteafdeling Prijzen geldig t/

N/EUWEOO&ST ^^^m*\ UOUA*

MUIVEN
K/LO

129 Fancy rose
zalm,
hele moot,
blik 212 gram

9%%*Mm
—.

zonnebloem-
olie, literflacon
Vrij Produkt
Theebiskwie,
pak175gram 4y
Stimorol kauwgom,
5 pakjes a 12 stuks 189

•̂ r- -^ ^ r̂-

U!at dh land nodig heeft is een brutale kruidenier
30

p l̂lflfiriMl DDIICCIAP
i;lliix:x;gp|x;plî B r̂ ̂ Br ^B^̂ HHBI ™iBFw

l T l l

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN



NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 28 juli 1983

9e jaargang n r. 10

Kinderspelen in teken van "Indianen"
Voor de derde maal worden in Vorden de kinder-vakantie-spelen gehouden. Ze zullen dit jaar op 17,18 en 19 au-
gustus plaatsvinden op het veldje bij het Wiemelink. De spelen staan in het teken van de "Indianen". Vorig jaar wa-
ren de kinderspelen een groot succes. Maar liefst 210 kinderen deden toen mee. Vanaf februari is regelmatig een
kerngroep by elkaar gekomen om de spelen voor te bereiden. "De organisatie eist nogal veel werk, maar het is wel
bevredigend om te doen", aldus Willy Schuppers die vanaf de eerste kinderspelen nauw bij de organisatie betrok-
ken is geweest.
De financiering van de spelen zorgt
elk jaar weer voor de nodige proble-
men. In 1982 konden de vakantiespe-
len nog rekenen op f2500,- subsidie
maar nu moet men met 800 gulden
minder genoegen nemen, wat de or-
ganisatie zeer teleur heeft gesteld.
Willy Schuppers: "We proberen de
bijdrage van de kinderen zelf zo laag
mogelijk te houden. Met de korting op
de subsidie wordt dat wel moeilijker
gemaakt".
Door goedkoop materialen en con-
sumpties in te kopen heeft de organi-
satie de bijdrage per kind op zes gul-
den weten te houden. Hier zit alles bij
inbegrepen behalve de lunch, die de
kinderen zelf mee moeten nemen.
Het programma ziet er in grote lijnen
als volgt uit:
Op de eerste dag, woensdag 17 augu-
stusw, worden de spelen geopend. Na
inschrijving van de kinderen wordt er

een kennismakingsspel gespeeld.
Daarna worden de groepjes naar leef-
tijd ingedeeld. Elk groepje krijgt twee
volwassen begeleiders en blijft gedu-
rende de spelen bij elkaar.
Vervolgens wordt begonnen met het
bouwen van het indianendorp. Kreet-
jen van de Akker, de sociaal-cultureel
werken in Vorden, wordt als opper-
hoofd geïnstalleerd, 's Middags kun-
nen de kinderen een levend ganzen-
bord spelen.
Ook op de tweede dag mogen er nog
kinderen worden ingeschreven, 's
Ochtends vindt er een verkleedpartij
plaats en bestaat de mogelijkheid om
muziekinstrumenten en totempalen
te maken, 's Middags voert een vos-
senjacht de oudere kinderen door het
dorp en omgeving. De jongste kinde-
ren worden door kleuterjuffrouwen
bezig gehouden met spelletjes.
Op de derde en laatste dag wordt er al-

lereerst verkleed en geschminkt om
vervolgens in optocht naar bejaarden-
centrum "De Wehme" te vertrekken.
Daar zal het jongste kind met de oud-
ste inwoner een vredespijp roken, 's
Middags worden de spelen voortgezet
met toneelstukjes, barbeque en een
spectaculair optreden van de Vorden-
se brandweer. Wethouder Geerken
zal de vakantie-spelen sluiten.
Tijdens de kinderspelen staat dr. Van-
eker paraat terwijl de organisatie zelf
voor de eerste hulp bij ongelukken zal
zorgen.

Mocht het regenen dan zullen de spe-
len in het Dorpscentrum gehouden
worden, waar met een aangepast pro-
gramma gewerkt wordt.
Ieder kind krijgt na afloop een fraai
aandenken en de 40 begeleiders wor-
den "beloond" met een kleine atten-
tie.

Forse subsidie voor
Het Onstein
Minister Brinkman heeft flink in de
buidel getast voor stadsvernieuwing
en monumentenzorg. Liefst
f480.000,- heeft hij toegezegd voor de
restauratie van Huize Onstein.
Ook het herstel van de Walburgiskerk
krijgt f 320.000,-. In Deventer krijgt
de Mariakerk f700.000,- als bijdrage
in de restauratie.

Bezoek
Wierssertuinen
Afgelopen zondag bezochten 4250
bezoekers de tuinen. Vermoedelijk
heeft de regenval in de ochtend velen
ervvan weerhouden de tocht naar de
Wiersse te maken.
Maandag j.1. was het wat te drukkend.
Toch nog 2900 bezoekers. Volgt in de
herfst nog de openstelling voor de
herfstkleuren.

Uit het politie-rapport
Aanrijding
Op de Horsterkamp kwam de auto
van een inwoner uit Doetinchem in
aanrijding met een auto van een inwo-
ner uit Vierakker. Komend van Hen-
gelo wilde de Doetinchemer op de
Horsterkamp de Beatrixlaan inslaan.
De bestuurder uit Vierakker gaf niet
voldoende ruimte. Gevolg: veel bl ik-
schade.

Fietsten gestolen
Bij de familie R. is uit een zomerhuisje
aan de Oude Zutphenseweg hoek
Galgengoorweg een tweetal rijwielen

gestolen. De diefstal moet zijn ge-
schied des morgens tussen 11 en half
een.

Verzakking
Als gevolg van de hevige (schaarse)
regenbuien is een gedeelte van de weg
op 't Hoge bij de afslag Hoetinkhof
verzakt. De vrij ernstige verzakking
werd vrij snel door gemeentewerken
hersteld.

Blazen, bloedproef, rijverbod
Een inwoner uit Steenderen kreeg af-
gelopen zondag een rijverbod opge-
legd, daar hij onder invloed reed. De
politie zag hem rijden des avonds om
10.00 uur.

Brievenbussen verdwenen
Diverse brievenbussen langs de Zut-
phenseweg zijn verdwenen. Een en
ander moet zijn gebeurt in de nacht
van zaterdag op zondag. De politie
heeft ook hier de zaak in onderzoek.

Aanrijding bij camping
Bij de uitrit van camping Berenpas
raakten een inwoner uit Den Haag en
Vorden gewond, toen beide auto's
met elkaar in botsing kwamen bij de
uitrit camping/Mosselseweg.

Wees attent
op uw eigendommen
De laatste weken zijn er veel aangiften
van verloren voorwerpen, als porte-
monnais, horloges, fietsen enz. ge-
daan.
De politie heeft de indruk dat lang niet
alles wat als verloren wordt opgege-
ven inderdaad "verloren" is. De politie
denkt dat grijpgrage handen hier be-
zig zijn.

De politie vraagt dan ook met klem at-
tent te zijn op uw eigendommen. Zet
de fietsen op slot, neem geen duren
zaken mee naar het zwembad of cam-
ping/waterplas.
Laat uw camera enz. niet openlijk in
uw auto achter. Wees attent op uw ei-
gendommen.

Laatste Staringavond
Op donderdagavond 28 juli wordt de
tweede en laatste Staringavond in dit
seizoen gehouden, georganiseerd
door^^Vordense WV. De start is in
de h^Km kapel gelegen aan de bos-
rand bij het kasteel de Wildenborch.
Daarna wordt er een wandeling ge-
maakt door het fraaie park rond het
kasten

Na de koffiepauze geeft ds. Krajen-
brink te Vorden een kort overzicht
over leven en werken van A.C.W. Sta-
ring (1767-1840) en draagt ook enkele
gedichten van Staring voor. De avond
wórdt in de kapel besloten met een
kleurrijk klankbeeld over de Wilden-
borch en Vordense omgeving ge-
maakt door Johan Dolphijn.

Overvol bij
"De Kmipduukskes"
De boerendansgroep "De Knup-
duukskes" kon zich vorige week dins-
dag op een grote belangstelling ver-
heugen. Een honderdtal toeschou-
wers waren in de boerderij bij het ge-
meentehuis verzameld om van de fol-
kloristische dansen te genieten. "De
Knupduukskes" werden ondersteund
door eigen muzikale begeleiding.

H i ! i H Gemeentenieuws
Telefoon gemeenlehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis : maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vr i jdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : vo lgens afspraak - Sp reekuur wethouder J.F.
Gecrkcn: vr i jdag van 10.00 tot l 1.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Rogchclman: donderdag van l l .00 tot l 2.00 u u r .

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen
besluiten van de overheid en wel bij
het orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling I ter secre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:/
1. Aan de heren A. van Helden en J.

Roelofs, respectievelijk Mulders-
kamp 3 en 5, voor het gedeeltelijk
vergroten van een dakkapel aldaar;

2. Aan de heer H.A. Beeftink, Joos-
tinkweg 12, voor de bouw van een
woning aan de Joostinkweg;

3. Aan de heer J.F. Geerken, Het Wie-
melink 2, voor de bouw van een ga-
rage/berging aan de Onsteinseweg
2 te Vorden.

Tydelyke verkeersmaatregelen
In verband met het te houden acht-ka-
stelen weekend van de V.A.M.C. "De
Graafschaprijders", hebben burge-
meester en wethouders besloten om
de volgende verkeersmaatregelen te
treffen;
afsluiting van een gedeelte van de Ei-
kenlaan vanaf café Schoenaker tot aan
de Banekamp voor alle verkeer behal-
ve voetgangers en aanwonenden op
29 en 30 ju l i a.s., dit om het motorrij-
ders mogelijk te maken het kampeer-
terreintje met hun bepakte motoren
op te rijden.

Wyziging Verordening waterkwaliteit
Veluwe en Oostelijk Gelderland
Vanaf 26 jul i tot en met 16 augustus

a.s. ligt het ontwerp-besluit van Pro-
vinciale Staten van Gelderland, strek-
kende tot wijziging van de Verorde-
ning Waterkwaliteit Veluwe en Ooste-
lijk Gelderland. De wijzigingen hou-
den onder meer in;

- opname van procedureregels voor
de voorbereiding van het Provinciale
Waterkwaliteit plan;

- opname van de inhoud van de be-
heersplannen van de zuiverings-
schappen met daaraan gekoppeld de
procedureregels die gelden met be-
trekking tot de voorbereiding;

- schrappen van de mogelijkheid om
de zogenaamde kleine bedrijfjes
voor l inwonerequivalent te be-
lasten in plaats van 3,5 inwonere-
quivalenten in de heffing zuive-
ringslasten, dit in verband met na-
dere studie van de kant van het rijk;

- enkele aanpassingen van onderge-
schikte aard.

Tot 22 augustus aanstaande kunnen
hiertegen bij Provinciale Staten be-
zwaren worden, ingediend.

Op zondagmiddag 31 jul i organiseert
de V.R.T.C. de Achtkastelenrijders
een zomerfiets-toertocht. De veertig
kilometer lange route voert langs de
fraaie omgeving van Vorden en Hen-
gelo, ledere deelnemer ontvangt een
herinnering.
Na de middag kan er gestart worden
bij café 't Zwaantje in Vorden en bij
café Wolbrink in Hengelo Gld.

Achtkastelen tocht
Onder leiding van de heer De Roode
hebben ruim 150 personen afgelopen
woensdag meegedaan aan de Achtka-
stelen fietstocht.

Avondwandeling
Op het landgoed Den Bramel vindt
donderdagavond een avondwande-
ling onder deskundige leiding plaats.
Het motto van de wandeling is "Kent
uw bomen". Voor de aanvang dient
men op de oprijlaan van het kasteel te
verzamelen. De kosten voor deelna-
me bedragen f2,- per persoon.

WV zomerprogramma
Vrydag 29 juli: Ned. Reisver, afd. Zut-
phen e.o. Dagtocht per fiets

Vrydag 29 tot en met zondag 31 juli:
Het jaarlijkse Achtkastelen evene-
ment georganiseerd door de
V.A.M.C. de Graafschaprijders.

Zondag 31 juli: V.R.T.C. de Achtkaste-
lenrijdes. Zomertocht 40 km.

Zondag 31 juli: Oriënteringsrit
V.A.M.C. de Graafschaprijders. Acht
Kstelen Rit.

Maandag l augustus: f]A| Reisvereni-
ging afd. Zutphen e.o^iagtocht per
fiets.

Maandag l augustus: Avondwande-
ling onder leiding, lan^s de mooiste
plekjes van Vorden.

Dinsdag 2 augustus: Bezichtiging Pi-
netum (landgoed de Belten): Partiku-
liere pijnbomenverzameling van 1500
verschillende soorten.

Donderdag 4 augustus: Optreden fol-
kloristische dansgroep de Knup-
duukskes m.m.v. de boerenkapel "De
Achtkastelendarpers".

Donderdag 4 augustus: Orgelconcert
in de Hervormde Kerk door Rudi van
Straten uit Zutphen.

Clubwestrijd V.A.M.C.
De Graafschaprijders
Op het circuit "Delden" werd de vijfde
clubwedstrijd motorcross verreden.
De uitslagen waren als volgt:
Klasse jeugd- bromfietsen: 1. René
Brummelman, 2. Peter Lenselink, 3.
Wim Schoemaker.
Klasse jeugd 50/80 cc: l. Hans Berend-
sen, 2. Herbert Slokkers, 3. Willem
Veenendaal.
Klasse jeugd 125 cc: 1. Tjeerd Stapel-
broek, 2. Jürgen Tragter, 3. Gerrit Par-
dijs.
Klasse A: l . Rolf Oosterink, 2. Jan
Koop.
Klasse B: 1. Jan Harkink, 2. Erik Bul-
ten, 3. Jan Klein Brinke.

Tegenstand
te sterk voor
Johan Krajenbrink
Net als vorig jaar eindigde de Vorde-
naar Johan Krajenbrink op de derde
plaats bij de Nederlandse Jeugdkam-
pioenschappen dammen, die in We-
sterhaar gehouden werden. Johan:
"Hendrik van der Zee en kampioen
Gérard Jansen waren duidelijk de
sterksten. Wel heb ik tegen beiden
een fraaie remise kunnen behalen".
Helaas speelde Johan ook tegen laatst
geplaatste Bert Raven remise waar-
door hij de aansluiting met de beide
koplopers moest missen. "Na drie uur
spelen stond ik op winst maar wist het
jammer genoeg niet af te maken".
De derde plaats van Johan geeft hem

V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
handhaaft oude succesformule
"Motorrijders zyn per definitie individualisten. Je moet ze niet in hun vry-
heid beknotten. Daarom hanteren \v i j nog steeds dezelfde eenvoudige for-
mule, die door de jaren heen zijn succes heeft bewezen", aldus Jan Slag-
man, secretaris van de V.A.M.C. "De Graafschapryders", over het grote
motorspektakel "Acht Kastelen Weekend" dat komende vrydag, zaterdag
en zondag voor de zestiende maal in Vorden gehouden wordt.

Elk jaar maken vele motorrijders uit Zaterdagmiddag staat een toertocht
verschillende landen dui/.enden kilo-
meters om op tijd bij het motorsporte-
venement aanwezig te kunnen zijn.
Slagman: "Sommigen willen er koste
wat 't kost bij zijn en stemmen zelfs
hun vakantie op het weekend af".

Vorig jaar waren liefst 581 motor-
fietsen voor drie dagen bij café Schoe-
naker te Kranenburg neergestreken.
Dit jaar worden er zo'n 500 verwacht.
"De groep moet niet te groot worden",
vindt Slagman, "dan verdwijnt het
overzicht en een stuk gezelligheid. Te
klein is echter ook niet goed want er is
t l ink wat geld in gestoken".

De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
heeft de organisatie van het weekend
strak in handen. Ruim 50 leden zijn
betrokken bij het motorsportgebeu-
ren. Men werkt met een aflossingssy-
steem, dat ook 's nachts doorgaat om
de vaak kapitale motoren te bewaken.
Voorts onderhouden "De Graaf-
schaprijders" nauwe contacten met
Gemeente, EHBO, polit ie, OK,
KNMV en de omwonenende, "die al-
len weer prima meewerken", aldus
Jan Slagman.

Vrijdag kunnen de motorrijders zich
inschrijven voor het weekend. Ze
overnachten op de ingerichte cam-
ping op een weilandje nabij café
Schoenaker. Slagman: "Je houdt het
niet voor mogelijk wat sommigen op
hun motoren kwijtkunnen. Complete
bungalowtenten komen tevoor-
schijn". Degenen die zonder tent ge-
komen zijn kunnen slapen in eengro-
te tent die door de organisatie be-
schikbaar is gesteld.

op het programma. De motoren ver-
t rekken in kolonne. Ze maken een ze-
ventig kilometer lange tocht, die zo
dicht mogelijk langs de Vordense ka-
stelen zal leiden. Ook Vorden zelf zal
worden aangedaan. Rond 15.00 uur
komt men langs Almenseweg - Burg.
Galleestraat - Stationsweg - Dorps-
straat - Zutphenseweg - Dr. Lulofsweg
- 't Hoge - Hackfortselaan - Vierakker -
Deldenseweg - Rondweg - Horsier-
kamp en kasteel Vorden. Via de
Schuttestraat gaat de stoet weer naar
Schoenaker terug.

Zaterdagavond worden tijdens het
"verbroederingsfeest" prijzen uitge-
reikt aan de grootste clubs uit binnen-
en buitenland, verst wonende deelne-
mer en deelneemster enz. Motorrij-
ders die zondag nog puf hebben kun-
nen onder leiding van Jan van de Peijl
een ochtendwandeling maken.

Zondagmiddag, als vele buitenlandse
motorrijders reeds vertrokken zijn,
bestaat er voor iedereen de mogelijk-
heid om aan een oriënteringsrit mee
te doen. Er wordt gereden voor de
professionele A en B- en voor recrea-
tieve toerklasse. Deelname staat open
voor auto's en motoren. Winnaars van
de prijzen zullen 's avond gehuldigd
worden.

"Nieuwsgierigen die eens een kijkje
wil len nemen bij de camping zijn trou-
wens van harte welkom", merkt Slag-
man nog op. "Er zijn dit jaar weer
fraaie exemplaren motoren te bezich-
tigen waaronder hele oude modellen
en ze l fgemaakte machines".

recht op een reserveplaats bij de
Jeugd Wereldkampioenschappen
Dammen, die dit jaar ook in Wester-
haar gespeeld worden. "Reserve
houdt in dat ik mee mag doen als het
aantal deelnemers oneven is. Bij de lo-
ting moet ik wel aanwezig zijn wat be-
tekent dat ik nog vrij van school moet
vragen", aldus Johan Krajenbrink.

De tweede Vordenaar die in Wester-
haar meespeelde was Wieger Wesse-
l ink. Hij eindigde op de vijfde plaats.
Wieger: "Dit stelt me wel wat teleur.

Ik had graag bij de eerste vier willen
eindigen waardoor ik volgend jaar bij
de laatste ronden van het Nederlands
Kampioenschap geplaatst zou wor-
den. Ik had de nummer vier, Mathijs-
sen wel moeten kunnen pakken, maar
het liep niet erg mee."

De eindstand is:
1. Gérard Jansen, 13 pnt.; 2. Hendrik
v.d. Zee, 13 pnt.; 3. Johan Krajen-
brink, 1 1 pnt.; 4. Alex Mathijssen, 10
pnt.; 5. Wieger Wesselink, 9 pnt.; 6.
Eddy Budé, 8 pnt.; 7. Gep Leeflang, 8
pnt.; 8. Peter Hoopman, 7 pnt.; 9.
rasper v.d. Tak, 6 pnt.; 10. Bert Ra-
ven, 5 pnt.

Diploma/wemmen
Op zaterdag 6 augustus bestaat er de
mogelijkheid om diploma A of B te
zwemmen in het bad "In de dennen"
te Vorden. De zwemlessers kunnen
voor deze gelegenheid proef zwem-
men op donderdag 4 augustus. De
niet-lessers kunnen dat doen op zater-
dag 30 juni. De aanvangstijden van di-
ploma- en proefzwemmers staan op
het zwembad gepubliceerd.

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.)

Deze foto van de kerk op de Kranenburg zal wel in de "twintiger jaren" zijn ge-
maakt. Links zien we café Schoenaker. Het wegdek is aanzienlijk smaller dan nu
maar zo te zien waren vrijliggende fietspaden niet zo noodzakelijk als nu het ge-
val is.



Of het voor u noodzaak is of
Geldig van 28/7-3/8'83

allerlei

Kuitlaarzen
maat 39 t/m 4612^95-

995

Houtskool
zak 3 kilo nu

Briketten
zak 3 kilo nu

Hibachi barbecue
dubbel van i4*95-voor

13?5

Plastic wegwerp-
bekers
pak 100 stuks &€&

2?s

^^^^•^ ^"^ ^^^^ ^^™" ^^^^ ^^^ •^^™ ~™^* ^ "̂" ̂ ^B^^^ ^^H^^^ ^HB

om ieder dubbeltje

Jonker Fris
dopetwten
zeer fijn l/1 blik

Patates frites
l kilo

Dtryvis salata
0.5 Itr.

Bona
kuip 500 gram

Suikerklontjes
l kilo

Sprinklettes <
boterhamkorrels
300 gr

l

Friso bloem
l kilo

Herschi sinas, jmb
of COla l titer

)Froüc
pak 1500 gram

l Torn Poes broltfes
buk 810 gram

Plastic kinderservies
in draagtas 4rë0-

kruidenier
169
Q89

Lux toiletzeep
triopack, deze week

Chocolademelk
magere, l literfles

Ariël
koffer 2 kilo

688
-f gratis
toegangs
bewijs voor
Dolfinarium

Aviko rösti
pak 600 gram

KnorrMix
voor macaroni, spaghetti, nasi ^" •

Zeller Grafschaft
lüterfles&45-

Eigen import!
Riojawtfnl980
rood per fles nu

Riojawynl982
wit per fles nu

595449
398

Cavcati wfln
rood, wit of rosé fles4r4S-nu

Haring in tomatensaus
groot blik 400 gram-2rS9-

Superunie
korrel-
oploskoffie

Romi camping-
margarine
buk 500 gram

139

Karvan Cevitam
fles 0.6 Itr.

Palmolive shampoo
5 soorten, 2 flakons met
gratis kam-3^96*

359

Iglo kabeQauw
graatloos, pak 400 gram4r75

Pikado nootmuskaat
busje 50 gram

Hols Donatin
zak 2.5

3.75
079
595 Zeeuws meisje

pak 250 gram €^60-

498

0.55

Boterham
worst
buk 800 gram

Wipp Express
voor de handwas -2r99-

Ntitricia chocomel

375
249
099

bakkerij
Picnic puntjes
zak l O stuks

Amsterdamse
rozijncnslof
800 gram nu

Cocosmacroncn
zak 5 stuks

zuivel

125
325
249

Goudse
jong belegen kilo
Vers van net mes!

Vruchtenkwark
bakje 200 gram nu 2 stuks

Coberco karnemelk
l literpak nu

Coberco magere
yoghurt
l literpak

8?s
168
Q98

099
Een snccuwstcr voor een dichter.
Een huisvrouw in Leesten
Is niet zo dol op feesten
Maar om 't gezin niet te laten "balen"
Wil ze wel veel lekkers in huis halen
Daarvoor is 'n goed én goedkoop adres
De supermarkt van VS.

Mevr. B. te W.

^^^^^H^MH^KMHHHK^^^HmMI^Hn

MARKT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteit en prijs!

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



•

t is gewoon verstandig
nog eens om te keren.

De ene helft heeft de vakantie er al opzitten en voor de andere helft is 't in
de heel naaste toekomst zover. Dat zijn dure tijden, wij weten er alles van en daarom
hebben wij er begrip voor dat elk dubbeltje nog eens omgekeerd kan worden.

Maar, onze lage prijzen zorgen ervoor, dat u de nodige dubbeltjes
overhoudt om om te keren. Deze week direct in prijs verlaagd. Kijk maar.

OJ
S
00
00
ÜJ

U>
o
00
U)

slagerij

Tros anjers
forse bos, div. kleuren
Hierbij gratis zakje Substra

Geldig van 28/7-
30/7 '83

Haascarbonade
hele kilo

Ola sinas of
aardbeienbox l o stuks
van 3^7-5 voor

Nobo splits
pak 15stuks4-£5-

Snickers
pak 3 stuks + l gratis = 4 stuks

P.K. kauwgom
pak 4 stuks

2?5

159
159

149

Completa
grote pot 400 gram
nu 2.79

Boom gevulde koeken / 9
eerste kwaliteit pak 6 stuks •• •
van *H-§ voor

slijterij
Sonnema
Beerenbttrg
l liter

14?s

Bolsvietoc
l liter
Claerijn jonge
jenever i liter
Linie light gin-
lemon cocktail
fles 0.7 Itr.

1595

12?5

groenten
Geldig van 28/7- 30/7 '83
Nieuwe oogst
Doré aardappelen
5 kilo bloemige

Grannv-Smith
2 kilo van die sappige groene
per kilo 2.95

Voor een heerlijke pan
groentesoep.
Soepgroenten
schaal inhoud 225 gram
versgesneden

Sunkist-sinaasappelen
20 stuks heerlijke

Ma. 1/8'83
Andijvie
l kilo

395

550
0?8

79
DL 2/8 '83
Hollandse
spercieboontjes
l kilo

2?5
Wo. 3/8 '83
Krop-sla
2 forse

Kriel-aardappelen
l kilo geschrapte

0?8
168

998
948

11**
159
100

Q98
598
398

vleeswaren
Q99
189
169
348
198
159

Ribcarbonade
hele kilo

Schouderfilet
rollade
kilo

Kip filet
100 gram

Gemarineerde
carbonade
100 gram

Ma. 1/8.D1. 2/8. Wo. 3/8

Rottadeschyven
100 gram

Magere spe klappen
kilo

Gelderse schijven
5 stuks

Geldig van 28/7 - 30/7 '83
Gekookte Gelderse
100 gram

Katenham
100 gram

Salami Gott d
100 gram

Boerenmetworst
ongerookt, per stuk

Farmer salade
200 gram

Whiskv-cocktailsaus
150 gram

Ma. l/8,Di.2/8,Wo.3/8
Cornedbeef
100 gram

Ontbijtspek
100 gram

Saks
± 200 gram per stuk

Een snccuwster voor een dichter...
Een huisvrouw uit Vonden
Was erg prijsbcwust geworden
Ze stapte de VS-winkel in
Dat was wel naar haar zin
Een wagen vol boodschappen voor een lage prijs
Dat is dan wel een goed bewijs
En alles heeft men bij de hand
Dus werd ze meteen maar klant.

Mevr. Jansen te Vorden

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

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



FIETS U FIT FIETS U FIT
Steeds meer fietsen reizen per trein

1983 - Het jaar van de
vaderlandse fietsvakantie
In de reiswereld treden duidelijk verschuivingen op. Een vakantie
laat niemand zich ontnemen, maar de reisbestemmingen veranderen
en ook de manier waarop men zich verplaatst. Steeds meer mensen
kiezen voor een vakantie 'vat dichter bij huis. De laatste jaren is het
aantal Nederlanders dat in eigen land vakantie heeft gehouden met
zo'n 200.000 per jaar gestegen. Het Nationaal Bureau voor Toeris-
me, dat de vinger goed aan de pols houdt, verwacht dat er in 1983
weer meer mensen voor een vakantie in eigen land zullen kie/en,
vooral ook omdat het met de prijsstijgingen in de binnenlandse
vakantiesector best mee zal vallen. Het is niet alleen bestedingbeper-
king die noopt tot een vakantie binnen de landsgrenzen, maar ook
een duidelijke behoefte aan avontuurlijke, actieve en sportieve
vakanties, om het nu eens anders te doen dan anders. Niet meer eerst
einden met trein, auto of vliegtuig reizen om een verre vakantiebe-
stemming te bereiken; liever meteen thuis beginnen en dan een
vakantie waarin je lekker bezig bent. Reisorganisaties en V.V.V.'s
haken daarop in. Het aantal binnenlandse arrangementen is aan-
zienlijk uitgebreid en de reserveringsmogelijkheden zijn sterk verbe-
terd. Lekker uit in eigen land. Er is veel te zien en veel te beleven. Met
name fietsvakanties raken steeds meer ..in" en dan vooral een vader-
landse fietsvakantie. Dat is een trend die zich de laatste jaren steeds
meer ging aftekenen en die in 1983 duidelijk zichtbaar zal worden.
Dit steekproeven en onderzoekingen die zijn gehouden, blijkt over-
duidelijk dat een fietsvakantie dit jaar hoge ogen gooit. Niet alleen
een ..grote" vakantie van twee tot vier weken, maar ook tussendoor-
t jes /oals ccn lang weckend of een extra weekje fijn samen of alleen
fietsen.

Veel mogelijkheden

derlam Ise fietsvakantie zijn gn >< >t

',\,m Retsarrangementen /ien in alk1

delen V, 111 Nedetlalld Voi il,il de
Streek V. V V l l.irt v,ui l',i,ibanl in
Tilbmi) en de IV ivini iale < icMci
sc V V V pakken wat dit betreft
In eed uit met qehec] verzorgde

f ietsvakanties Je bent al
natuurlijk niet gebot i en aa

i . i i
• K il heel Ne' i

ik M 'in pl.iiitsen en stieken te
l . . i nooit eerde

aan toe kwam. Er /i
een kleine honden:

re fietscampings". waar je
1 iet bijzondei welkom

bent en waar voor fietsers .ilt i id
plaatsen worden vrij] houi

rfik bij f ietsers zijn de Wad-
dei icil,inden. Salland. Tw, i
Vcluwc de C.elderse /V hteihnek
en Noord-Brabant. Maat in feite
kun n i iveral terecht. Nederland is
nu eenmaal ccn dctsland mei ccn

l net van fier
Fietsers waar je

< mbekommcrd kunt rijden l leuk
voor een fietszwerftocht eens aan

: i n ietIJss i
biedt veel afwisseling en ie kunt er
zo lang ovci doen als je mi r wi

1 ' . •, i--- ecu stuk landii U i,
te liaan ( )l ccn lanijc tocht door
het duingebied van i >en Heldet tot
Hoek van l folland I )o< n de dui
nen K >PCM zeei aantrekkelijke fiets
paden en |e bent vlakbij /cc /odat
strand en /eeverm,'
li|k kan wi in Icn meegepikt.

Actief en sportief

l let lirote v, jordccl van /o'n f ie ts -
i e is i lat je v . .

zig bent Vervelen js er niet bis.
Ontsp i i spanning, ac
i n -pi 'tt ief. Daar rust

van uit. Het is ook een uitdaging.
I alen zien vv. i t ie kunt l l

'n kracht J ander ifleg
gen Je hoeft voot een t ie t '
tie niet per sc aan een

; i i l • ! i kunl ook een
vast uitgangspunt kiezen e

n i •, i i
l ie ts tochten

Vriivvel ied re 'l , tS in Nedeiland
i oo i ges hikt uit

gspui • kun t ZO'l vakantie
combineren met H< «ZOeke
van allerlei beziensv .

i tuui ibieden. l let is dan ook
jk de grens ,

Dippen, bijvoorbeeld wai
I e piovincies Duitsland in

(het Duitse Friesland kan worden
aanbevolen) of vanuit Brabant of
l imburg België in

Goed voorbereiden is belangrijk

ccn. f ietsvakant ie een goei i
bereiding. Om te beginnen moet
de fiets natuurlijk go,

in stel i legelijke
f ie ts tassen besehik!
kaarten /im onmisbaar ei

:isme kunnen de Toeris
ten van de ANWB (schaal

l : 100.1

,
! • • raad voor f ie ts te N

dat door ovcimaking van ƒ b.40
op postgirorekening nr. 2,'-i4,r>(>7
kan wordi II iij stich-

• • ' • ; , Hierin
vind ie le t te t i i i k al 'cs wat je moet
weten al ' iets er opuit

i i ' tten van rou-
tes, het plannen van overnachtin-

i
men. In .c ie 'c fiets moet bepakken

i i ervoor
Met dat boekje bij de

maak je van zo'n vaderlandse
lat naar

h.cht. Nederland op
akantic

Nieuwe fietsband
betekent een revolutie
in de ontwikkeling
van de fiets
Net als bi| de gemotoriseerde
voertuigen is ei bii de ftet
sprake van een stuk technisi hè
vooruitgang. Ook in dit opzicht
evolueert de fiets konstant. Een
grote stap vooruit is de ont
ling van een nieuw type f ie tsband
door Continental De nieuwe fiets-
band heeft niet allci
lend zilverkleurig uiterlijk, maar
technisch gezien ook heel bijzon-
dere eigenschappen. Door toe-

EEN STUKJE THEORIE
Al ' , een fiets in beweging i ••

Ie twee vormen van weel
stand
* Rolweerstand (door aanraking

v .ppervlak)
+ L u c h t ' ' ioorklie-

• . • . , , M i wind)
Hol en luchtweerstand samen

n de totale rijweerstand.
Naarmate men harder tiet t woi

de vcihouding tussen tol en|
luchtweerstam
weerstand word' steeds giotcr als
de snelheid toeneemt l >, fii
kan daaiaan niet veel mcci dt ien
dan /icli/elf te ..stroomlijnen"
door over liet stuur te hangen.

Anders is dat met de rolweerstand.|
Door de nieuwe Silverstar banden
van Continental te monteren
wi irdl de n Jweerstand mei maai
liefst 40"o teruggebracht Afhan-
kelijk Van de snelheid betekent dat
een forse besparing op de totale
rijweerstand > 'ar ban-
den rijdt u dus veel lichter. In on-

' , tabel kunt u aflezen
esparing irii ttu

17"<i en 35"ó. Daarom mogen Sil-
1 landen beslist een revolu-

• tap in de ontwikkeling
van de f iets worden geni > !

nieuwe konstrukties en een spe-
ciaal ontwikkeld profiel word'
rolweerstand van de fiets met 40",',
teruggebracht

Weerstand
met normale
fietsband

luchtweerstand

rolweerstand

totale rijweerstand

Besparing met Silverstar

lf

10 km/h

14%

86%

100%

35%

"̂̂  " ̂ v

0^0"
20 km/h

38%

62%

100%

25%

x. "

G3-*5
30 km/h

57%

43%

100%

17%

Veiligheid
nu betaalbaar

Reflecterende fietsbanden Dal
zijn geen bijzondere acce
maar slechts noodzakelijke hulp-

ooi een betere veiligheid
en zichtbaarheid van de fietser.

Fietsbanden met reflectiesticpcn

zijn leverbaar voor tour- en sport-
irijs hoeft u de

montage van reflecteren
banden niet te laten, Re f f ,
de fietsbanden van het merk Sto-
mil /nu hu de fietsvakman al te

i ?A.- inkl BTW.

,le wilt als t ietsei i >ok wel ee
-

ken I laarw 101 kun je de fie
i i iet de trein laten tei/cn

I )at wonlt steeds meer gedaan en
. i ! : 'vn de laatste

laien de mogelijkheden hieitoe

1 iid capaciteitsproblemen
In icdct geval

groot en zal dit ia,u zeker sterk
n vadci

ands< i i op hun pro
imma heb! • '

i periode
h L982 vci voerden de Neder-

i . l Spoi irwegei
sei een ii ; 'ueneen-

itin vergelijking met het
u : i.iaivoor. toen ' > ( ) ( ) ( l f ietsen

rrreisje maakten :

ging kwam gi l , 'kc-ning
i . /> ' l t liun fiet-

sen in de trein meenamen. Op ie
der station kun ie inlichtingen krij-
gen hoe dat f i e t s t t e i l i v c i

rk gaal
i : , i ' i twegen

druk in de weerom de mogelijkhe-
i i , - i trein me<

!c vei ruimen. Zo zal er in
het komende zomerseizoen een

• l genomen met een
speciaal voor fietsen bestemd rij-
tuig in een aantal treinen op het
traject Zandvoort-Maastricht
Heerlen, waar in het veil.
problemen het grootst waren. In
hel hoogseizoen (22 juni tot en
met 31 augustus) komt er een ta
rief-aanpassing voor in de trein
mee te nemen fietsen en dat wil

lat meet voor dit vervoer
moet worden betaald dan voor-
heen. Daar staat dan tegenover
dat het van tevoren laten verzen-
den met de speciale fietsentreinen
aanzienlijk goedkoper zal worden.

Cross-
fietsen
groeien
naar
perfectie
Fietscross is als jeugdsport in ons
land aangeslagen i let aantal
clubs groeit en het aantal banen
neemt toe De belangstelling

q verdei toenemen nu
K.N. W.U. de /< i ' rui
set k!,; ' : ' ' '

; '(> inch rrossfietsen in
het wedstrijdprogramma heeft op-
genomen. De crossfiets zelf raakt
de kinderziekten ontgroeid. Deze
fietsen /ijn de laatste tiid veiliger en
met i i neerd gewon

ane in Frankrijk heeft een ge-
: op de markt

gebracht en er zijn nu ook tubes
voor crossfietsen, al zijn deze smal-
lere handjes niet te gebruiken op
modderig terrein. Ook is het assor-
timent velgen voor cro
uitgebreid, zijn er schrijfremmen
voor deze fietsen gekomen en spe-

bandenlichters als de band
~noet worden gerepareerd, ge-
monteerd en gedemonteerd

Fiets-
pompje
mee in
jaszak
Voor ledere fietser is een fiets-

i ip onmisbaar Het best is na-
tuurlijk een degelijke voetpomp.
maar die neem je meestal niet mee

Ie bent dan aan
gewe/en o\ i >ompje dat
aan het frame wordt geklemd
Dieven tonen daarvoor een op
merkelijke belangstelling, al vraag

af waarom. Om geen diefstal
kans te geven, is er nu een pompje

handel dat in de jaszak kan
worden meegenomen Ken
pompje van minimale afmetingen.
tclc , ' huif
baar tot een normaal formaat.

Overal zijn
fietsen
te huur
Wie dit laai met vaderlandse fiets-

mtie gaat en zijn eigen fiets
ig thuis wil laten, hoeft niet om

ji trouwe vervoermiddel v
i i , zitten Nergens tet wereld

mui als in
Nederland V'niwel overal staan
fietsen en tandems te huur en in
aantrekkelijke fietsgebieden vaak
bij honderden tegelijk. Wie wil we
ten waar een fiets kan worden ge-
huurd, vindt de adressen in het
boekje ..Fiets-verhuui
dat door overmaking van ƒ
op postgirorekening nr. 234567
kan worden aangevraagd bij stich-
ting: fiets! in Amsterdam Hieim
meer dan duizend adressen
telefoonnummers, per provincie
naar plaatsnamen alfabetisch ge-
ranc; •• : vermelding wie
Ml idemS heelt

„Eindige" fietsband maakt
moeizaam sleutelwerk overbodig \pcn is nu kiiuletwcrk

() i ik dit fietsseizi >cn /uilen er weer heel wat fietsbanden
'aar het moei/ im • mi interen om de hm

1 erwisselen van het wiel is nu overbodig
ndige" fietsband van Continental is

binnen no-time van het wiel gehaald en er wee;
legd Hij is te koop bij de fietsvakman.

i i . isje Annemiek waren een stukj<
glas op de weg lag merkten ze pas. toert

zealleb i : hand langs de weg ston-
den
..Wedden dat ik t eerst m'n band heb gemaakt." /ei
Anncmiek.
Jan la> hte alleen maar. war l utelaar
uit de s t r a a t , l >al wisten / , - allemaal : h om
en zette /nn fiets op /'n kop Met handige bcw,

'. haaien l In deed di t dan ook
niet v> >oi ' t ' '

i i "ut lic: hij van ' l kde leutel uit /im
inde vallei u . • tei li rv ird hij Ant

! ' . . ,

Ir houdt me «OOI de gek", zei -Jan. die net was
Ie kettingkast te demon!,":

M, HI ' dai Annemiek.
Jan ( ontroleerde de luchtdruk van de fietsband.
Tot /im spijt moest hl| toegeven, dat de f ie ts ,

. : was
..Kun in toveren of zo?", vroeg Jan met ontzag

• hoo i ' - • •!• ' . hem. .als ih ne
hand als ik had ijehad. was ie vast d,

Ook voor fietsbanden
belangrijk: de juiste
bandenspanning!
Te weinig spanning in de band
verhoogt de rolweerstand uan de
fiets. Het oerwinden' de rijveilig-
heid. omdat de fiets gaat ..zwem-
men . Te weinig spanning leidt er
toe. dat de band zich sterk gaat
vervormen

MC//CI ! / ic(/en kan de band
dan defect rata'M Te nvi mg span-
ning geeft nadelen Voldoende
.spmiMiM,} is h/; ( / < • /iets net zo be-
IniKinik u/s hil een in<>t<>i nj ci i i /o

icten zijn op voldoende
spanning, als u ze bij de gebruike-
lijke duimen-drukproef nic
waarneembaar kunt indrukken

De laatste trap op de pomp moet
moeite kosten Ook belangrijk is
het ventieidopje. Het verhinden
dut ei i > u j / in het fietsventiel komt
en tot lekke banden leidt
Wie zijn fiets alleen zo nu en dan
gebatikt, moet erop letten, dat ook
tijdens het niet gebruiken er vol-
i / o c M < f e spanning op de bui ui is
/ • : / / hi't ontsnappen van lucht krij-
<;CM / l innen- en buitenband door
het gewicht knikken l 'n ;s M U I / C / / . , '

kunnen worden verme-
i l i ' n door de fiets op te hangen o/
met de wielen naar bouen te plaat

Racetubes voor
het snelle werk
In de wielersport worden in plaats
van normale banden tubes ge-
monteerd Alleen hierdoor is de
wielrenner in staat de hoogste
snelheden te behalen

Wat is een tube eigenlijk?
Het is een binnenbandje met ei
omheen gevulcaniseerd een dun
buitenbandje. dat aan de onder-
kant (die op het velg-bed ligt) is
dichtgenaaid. Op de bovenkant
uiteraard bevindt zich het wat ster
ker gerubberde loopvlak. Door
deze konstruktie kan zo'n racetu-
be voor de wedstrijdsport worden
opgepompt tot maar liefst 10 at
mosfeer. Door deze hoge lucht-
druk is het draagvermogen van de
band erg groot en de rolweerstand

minimaal. Een bijkomend voor-
deel van deze racetubes is datje ze
gemakkelijk opgevouwen onder
het zadel kunt meenemen.

Ook voor trimmers
Ook trimmers en gelegenheidsfiet
sers hebben de voordelen van de
racetubes ontdekt. Sinds kort hoe-
ven zij het voor de prijs ook niet
meer te laten Continental bracht
een nieuw type racetube onder de
naam Universal Butyl op de
markt. Dit is een allround tube die
maar ƒ 35,- kost. Voor dat geld
krijg je een wegvaste, perfekt ron-
de band met een uniek profiel.
Wie hart heeft voor zijn sport hoeft
het niet meer met minder te doen.

Stofdopjes op fietsven-
tiel hebben echt wel zin
Stofdopjes op het f ietsvcnt i . ' i zijn
van die nogal gemak-
kelijk weg raken /.ij worden vei
((den hi] het plakken van een
band of blnvcn na het oppompen

ii i iand brn - rgens lig
ulopies nuttig

en /i 111111(1 im te voorkomen dat het

ventiel verstopt raakt Wees er
maar zuinig op ten tip voor fabri-
kanten van tubetjes solutie. Maak
het dopje op de tube zo, dat het
ook als stofdopje op het ventiel
past Zo krijg je reservedopjes bij
de hand en dit materiaal wordt
nogeens een keer gebruikt.

Fiets nu
in orde
maken
l let vi Hirtaar kom! snel i
Dan wordt het weer tijd om op de

'••" l en staan
straks weer in bloei, de vruchtbo-

' i >p hun mooist en o< ra
komt de natuur weer tot leven.
Hoe kun je daar beter van genie-
ten dan op de f ie ts l ipie tochten
maken en de wmtcrloomheid weg
trappen l >at ijenocijcn i jeniet ]c
alleen als |c f ie ts ,;, ied m
Laat daaiom |e Bets dom de l iet
senmaker nakijken l In heeft er nu

de tijd voor. Je kunt dat natuuilnk
ook zelf doen. Zeker een normale
grote onderhoudsbeurt en kleine
reparaties. Er is daarvoor een
voortreffelijke uitgebreide hand-
leiding beschikbaar, waar letterlijk
alles in d- vinden is. van eenvoudi-
ge kauv 't plakken van
een band tot en met ingewikkelde
zaken als het bijstellen van een de-
railleur. Allemaal te vinden in het
ruim 250 bladzijden tellende boek
..Fietsverzorging". dat door over-
making van ƒ 14.50 op postgiro-
rekening nr 234567 kan worden
aangevraagd bij stichting: fiets' in
Amsterdam Echt hét handboek
voor iedeïe fietser, helemaal bij de
tijd en met heel veel illustraties, die
het sleutelen aan de fiets in beeld
brengen En dan op twee wielen
het voorjaar in.


