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Losse mm-prijs 34 et.

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

f 2,50 adm. kosten.

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

K o/ respondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

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

CLUB JO-JO ORGANISEERDE GESLAAGDE DAG

Enthousiaste deelnemers bij
het tienerspektakel
Met touwtrekken, paalklimmen, skiënloop en spellen waar veel water aan te pas kwam
werd zaterdag tijdens de zeskamp gestreden om de eerste plaats. Deze zeskamp vormde
een onderdeel van het Tienerspektakel dat door Club Jojo was georganiseerd. Met de
hulp van 15 vrijwilligers, de medewerking van sponsors, gemeente en de buurt kan de dag
als geslaagd beschouwd worden.

De tieners werden getrakteerd op ve-
lerlei vormen van muziek. Vordense
talenten als Ronald en Patrick Eckrin-
ga en Bertus Siebelink en een dis-
coshow vormden een fraai muzikaal
decor.
De playbackwedstrijd werd gewon-
nen door het trio Mieke, Annelies en
Paula dat verlegen maar met succes
Bananarama immiteerde.
De DJ-wedstrijd kon bij gebrek aan
belangstelling niet doorgaan.

Van het spektakel zijn video-opna-
men gemaakt. Zij zullen a.s. donder-
dagavond om 19.00 uur in 't Stamper-
tje vertoond worden. Dan vindt te-
vens de Open avond van Club Jojo
plaats. Het kader zal in een cabaret-
stukje laten zien wat het programma
de komende maand zal brengen. Als
speciale attraktie kunnen aanwezigen
met behulp van een apparaat eigen
ontwerpen voor buttons maken.

U GING ALS EEN HULPVERLENER MET DE PATIËNTE^) M

Woorden van lof tijdens afscheid
administrateur De Bru>fi
"Je kon altijd bij hem binnen vallen, voor iedereen stond hij klaar. Mensen gingen zelfs geld bij hem wis-
selen". Zo stond de heer B. de Bruyn (beter bekend als 'Bas') te boek bij patiënten en personeelsleden van
verpleeginrichting huize het Enzerinck, waar hu 21 jaar administrateur is geweest Nu stapt de zestigjari-
ge De Bruyn in de VUT.
Tijdens de afscheidsreceptie op Villa
Nuova vergeleek de heer Verhoef, di-
recteur algemene zaken van het Groot
GrafTel waarmee het Enzerinck on-
langs fuseerde, met een 'fuse' een
versmeltingsbeveiliger. Een fuse ech-
ter, die niet gebruikt hoefde te worden
want er was nooit kortsluiting.
"Zo past de vergelijking met de fuse
bij uw persoonlijkheid. U was erg pre-
cies op de kleine dingen die zo belang-
rijk zijn voor het grote geheel. Maar
niet alleen de materiële zaken waren

bij u in goede handen. Ondanks het
feit dat u de puntjes op de i wilde zet-
ten ging u als een hulpverlener met de
patiënten om. Steeds hebt u ook hun
belangen veilig weten te stellen".
Directeur van het Enzerinck, de heer
R. Ottens, blikte kort terug op de loop-
baan van De Bruyn. "U heeft meege-
maakt dat het verpleegtehuis vijf keer
zo veel bewoners als personeelsleden
erbij kreeg. U was echt betrokken bij
de zaak, u had een open oor voor iede-
reen".

Zowel de heer Verhoef en de heer Ot-
tens boden De Bruyn cadeaux aan.
Achtereenvolgens mocht hij een sier-
bord, een afscheidsgratificatie en een
fraaie fiets in ontvangst nemen, terwijl
zijn vrouw in de bloemen werd gezet.
De heer De Bruyn bedankte in zijn af-
scheidswoord iedereen die zoveel
goede dingen over hem had verteld.
"Ik weet dat ik niet altijd de gemakke-
lijkste ben geweest. Als een eigenwijs
mannetje kon ik vaak het werk niet
aan anderen overgelaten. Ik ben blij

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05 752-2323-Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: rruumdag-t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 u u r - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J. F.
Geerken: v r i jdagvan 10.00 tot 11.00 uu r voor Sociale Zake n, van l 1.00 tot 12.00 uur voor gemeente werken -Spreekuur wet houder H. A. Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Wet A rob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nader
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend, de onderstaande bouwvergun-
ningen zijn op 28 augustus 1984 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer G. Weulen Kranen-

barg, Enkweg 3, voor het plaatsen
van een bezineverkoop kiosk aan
de Enkweg 5.

2. Aan de Stichting "Het Geldersch
Landschap", Zypendaalseweg 44
te Arnhem voor het vernieuwen
van een varkensschuur aan de Lin-
deseweg 5 te Vorden.

3. Aan de heren A.R.J. en P.R.A.
Zents, Ruurloseweg 107, voor het
vergroten van een machineloods
aldaar.

2. Verleende vergunning voor een col-
lecte.
Voor de periode van 10 tot en met 16
september aanstaande heeft het colle-
ge van burgemeester en wethouders
een vergunning afgegeven voor het
houden van een collecte aan "Thuis-
fronten".

3. Militaire oefeningen
Van 10 tot en met 13 september zal er
onder meer in deze gemeente een mi-
litaire oefening worden gehouden.
Het betreft een verkenningsoefening
langs wegen en paden. Particulieren
hebben toestemming verleend tot het
betreden van hun terreinen. Bij deze
oefening zal gebruik worden gemaakt
van losse munitie.

4. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene ver-
klaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-

nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. Aan de heer H.J. Boersbroek,

Brandenborchweg 6, voor de ver-
bouw van de schuur aldaar.

2. Aan de heer A.H. Abbink, Van
Bramerenstraat 10, voor het ver-
nieuwen van een berging aan de
Wildenborchseweg 17.

3. Aan de heer M.J.J. Bonting, Bea-
trixlaan 7, voor het plaatsen van
een hobbykas aldaar.

4. Aan de heer M.A. Dekkers, Mar-
grietlaan 10, voor het uitbreiden
van de woning aldaar.

5. Aan de heer J.F. Schaufeli, de
Boonk 8, voor het bouwen van een
garage aldaar.

6. Aan de heer G. Harmsen, Baakse-
weg 3, voor het bouwen van een
veestal.

Deze plannen liggen tot 22 septemer
1984 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

dat ik altijd prettig met de directie en
personeel heb kunnen samenwer-
ken". Speciaal roemde hij zijn vrouw
die hem altijd zonder mopperen heeft
bijgestaan.
Tenslotte zongen alle aanwezigen het
lied dat speciaal voor de heer De
Bruyn was geschreven uit volle borst
mee, "Het vriendelijk Heertje".

Geslaagd optreden
"Sursum Corda" in
Duitsland
Afgelopen zaterdag heeft het lyra- en
majorettekorps van de Chr. Muziek-
ver. Sursum Corda een optreden ver-
zorgd in het Westduitse Hamm. Van-
wege het 30-jarig bestaan van de fan-
farezug aldaar werd er een 2-daags
muziekfestijn georganiseerd, wat te-
gelijkertijd plaats had met de Landes-
gartenschau (te vergelijken met de
Floriade bij ons).
Na de ontvangst 's morgens werd er
eerst een optreden in het oude stads-
centrum door ons verzorgd, waar het
talrijke winkelend publiek ook duide-
lijk genoot van de show en muziek die
het lyra- en majorettekorps hiervoor
speciaal ingestudeerd had.
Hierna werd er koers gezet naar de
Landesgartenschau waar door diverse
muziekkorpsen op verschillende
plaatsen muziek en show werd ge-
bracht. Ook hier werd door onze groep
een optreden van een half uur ge-
bracht, wat duidelijk in de smaak viel
bij de bezoekers, gezien de grote be-
langstelling.
Tot slot vond er de uMjking van de
herinneringsbekers pTRits, waarbij
ook nog contacten werden gelegd met
eventuele volgende optredens in de
Bondsrepubliek. Hierna werd de te-
rugreis aanvaard, en waren we om ca.
22.00 uur in Vorden

Uit Vorden was de belangstelling zo
groot, dat er een extra bus heeft gere-
den met supporters, die ons de gehele
dag gevolgd hebben. Dit optreden
werd mogelijk gemaakt door Cober-
co-Zuivel te Deventer die ons gespon-
sord heeft, waardoor de kosten voor
de leden zo laag mogelijk werden ge-
houden. Het was voor Sursum-Corda
een leuk uitstapje met veel muziek en
show, wat zeker voor herhaling vat-
baar is.

Dameskoor
Het Vordens Dameskoor kan terug
zien op een geslaagd maar ver-
moeiend jaarlijks reisje. In Renswou-
de maakten de dames een ritje met de
paardentram, in Spakenburg bezocht
men een klederdrachtmuseum en in
Soest konden zij getuigen zijn van het
maken van kaas, kwark en yoghurt in
een kaasboerderij. Met een uitgebreid
diner in de Herberg in Vorden werd
de reis afgesloten.

Ingezonden mededeling
(Buiten verantwoording van de
redaktie)
Ter overdenking.
Tijdens het j.l. donderdagavond ge-
houden concert van het Vordens
Mannenkoor en het Achterhoeks Vo-
caal Kwartet in de Dorpskerk, zat ik
naast iemand die in Vorden met va-
kantie was.
Hij toonde veel belangstelling voor
het koor e.d. en vertelde dat hij 10 jaar
geleden ook hier was geweest. Ik
vroeg of hij Vorden erg veranderd
vond in de tussenliggende tijd. Zijn
antwoord luidde: "Niet zo erg veel, het
is nog steeds een erg mooi dorp voor
toeristen. Alleen de Dorpsstraat is
ontzettend druk en gevaarlijk gewor-
den. Erg jammer, op die gezellige ter-
rasjes krijg je meer vervuilde lucht
binnen dan bij ons in Den Haag. Dit is
echt geen toeristische trekpleister
meer zoals vroeger".
Nuttig om eens goed over deze uitla-
ting na te denken.

Met dank aan de uitgever voor de
plaatsruimte.

J.B. Buunk-Nieuwenhuis
De Boonk 35
7251 BT Vorden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Startmiddag
voor de jeugdklubs
Aanstaande zaterdag 8 september
wordt er een startmiddag gehouden
voor de jeugdklubs, die uitgaan van de
Geref. Herv. Jeugdraad. Voordat de
klubs gaan "draaien", wordt er begon-
nen met een gezamenlijke spel-mid-
dag. Alle jongens en meisjes van 6 tot
14 jaar worden op zaterdagmiddag om
half 2 verwacht bij de gereformeerde
kerk. Ook kinderen die nog niet op
een klub zijn, zijn daar welkom.

Gezamenlijke
startdienst in de

Aanstaande zondag 9 september
wordt in de Dorpskerk een startdienst
gehouden voor het gezamenlijk win-
terwerk van de geref. kerk en de herv.
gemeenten. Het thema van de dienst
is: "op weg gaan met de naam", met
DE NAAM is bedoeld de God van Is-
raël, die zijn volk uit Egypte bevrijdt
en op weg doet gaan naar het beloof-
de land. Dit verhaal, beschreven in
Exodus 14, zal in de dienst worden ge-
lezen en uitgebeeld.
Het is de bedoeling, dat de kerkgan-
gers aktief betrokken worden bij dit
thema. Daarom zal tijdens de dienst
om hun reakties daarop worden ge-
vraagd. Na afloop van de dienst zal het
gezamenlijk winterprogramma '84-
'85 worden aangeboden. Dan is er ook
de gelegenheid tot een onderlinge
ontmoeting bij een kopje koffie in "De
Voorde", waar voor zoveel mogelijk
zitplaatsen zal worden gezorgd. Voor
de jeugd is er frisdrank, die bij goed
weer buiten zal worden gedronken.
Voor deze dienst, die gezamenlijk is
voorbereid en die geleid zal worden
door ds Veenendaal en ds" Zijlstra, is
een gestencilde liturgie aanwezig. Ie-
dereen is welkom. Ook zij die niet ge-
reformeerd of hervormd zijn, maar
wel voor het opgezette winterpro-
gramma van leerhuis-avond, ge-
sprekskringen of bijbelkring belang-
stelling hebben.

GEBOREN: Femke Gerdie Eggink.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: D. Bruil en H.G. Wesse-
link. G.B. Bel en P. Plantenga,. J.
Schaap en B.M.J. Vos.
OVERLEDEN: J.W. Maalderink-
Teunissen, oud 81 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 9 september 10.00 uur Geza-
menlijke Startdienst o.l.v. ds J. Vee-
nendaal en ds J.R. Zijlstra m.m.v. zon-
dagsschool, jeugdklubs en jeugdkerk.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 9 september 10.00 en 19.00
uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
8 en 9 september dr. Sterringa, tel.
1255. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel 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 8 september 12.00 uur
tot maandagochtend 9.00 uur dr.
Breukink. Tel. 1566. Verder de gehele
week van 19.00 uur 's avonds tot 07.00
uur 's morgens.

WEEKENDDIENST TANDARTS
8 en 9 september H. van Baren, Lo-
chem. Tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
September: Mevr. Brandenburg, tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30 en 9.30
uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-

* dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
rwijkgebouw.

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 BIBLIOTHEEK
: Geopend: ma, d i, wo, vrij, 14.00-17.30uur;
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. Dag en nacht bereikbaar.



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

Te koop: bergmeubeltje en
stel pluche overgordijnen 2
m. lang, maisgeel.
Hoetinkhof 201, Vorden.

AUTORIJLESSEN?

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

SLAGERIJ KRIJT

Wij leveren diepvriesklaar
gemaakte

Voor- en
achterbouten

vanaf ca.

/röO per kg.

Hele en halve
varkens

vanaf ca.

6,20 per kg

Ook voor huisslachtingen naar
SLAGERIJ KRIJT

Dorpsstraat 32, Vorden.
Telefoon 1470

de Timmer ieë ^
RESTAl 'RANT&CAKÊ M

Arie Maalderink __
l.ochrmstweu 16-7231 PDWarmveld Tel.0575l-.VI6

gevulde karbonade
ham en kaas, spek,

champignons, paprika,
ananas, lever pate,

cognac.
En bent U ook zo'n vleeslief-
hebber dan geven wij nog

een schaal
rollade extra

24,-

aguAsport
regenpakken

'n Waterstaat Het meest verkochte
egenpak van Neöerlanrt Het pak met de
e l e e x k d s In vijf mooischt-^

WAPEN EN SPOR1HANDEL

Marren;
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit
gebreide kollektie rneu
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

GEMEENTE VORDEN
Bij de afdeling Gemeentewerken kan met
ingang van 1 oktober a.s. een

MEDEWERKER
worden geplaatst.

De funktie omvat:
— het onderhouden van de algemene be-

graafplaats.
— het delven van graven.
— het verrichten van overige werkzaam-

heden in de gemeente

Een tuin- of bosbouwkundige opleiding,
alsmede ervaring in soortgelijke funktie
strekt tot aanbeveling.
Minimale leeftijd 25 jaar. Salariëring afhan-
kelijk van leeftijd en ervaring.
Aanstelling met een proeftijd van 1 jaar in
niveau III, maximaal f 2.334,- per maand
exclusief vakantietoeslag.
Bij gebleken geschiktheid kan t.z.t. bevor-
dering naar niveau IV, maximaal f 2.691,-,
tot de mogelijkheid behoren.

De bij de begraafplaats behorende dienst-
woning dient te worden betrokken.

Sollicitaties binnen 14 dagen te zenden aan:
Burgemeester en Wethouders van de ge-
meente Vorden, De Horsterkamp 8, 7251
AZ VORDEN.

Timmer ieë ^
nRESTAURANT* CAFÉ

Arie Vlaalderink
Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

Slagers barbecue
op zaterdag 8 september.

De avond wordt muzikaal omlijst door
't Valler Combo

Er is 'n tent en 'n overdekte barbecue;
dus weer of geen weer, gezelligheid verzekerd.

Entree bij vooropgave f 7,50 p.p.
's avonds in de tuin f 10,-.

Wij hebben weer 'n nieuwe karbonadeaktie
Lees advertentie elders in Contact.

li
j
•

j
Groot assortiment

OUD KAMPEN

Sig. spec. zaak Braam
Burg. Galleestr. 10a, Vorden. Tel. 05752-3260

In het Dorpscentrum van Vorden be-
ginnen in september weer cursussen

Duits
en bovendien een cursus voor het

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

Mooie perziken
Moesappelen .n
Sla 2 krop

Tomaten 1 K»O

iostuks 2,98
1,98
0,79
1,50

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

De betere benzine
tankt u het beste bij ons

U weet: Shell benzine is niet duurder, maar wel beter
dan 'n doorsnee-merk. Bij ons zit erASD in, dat uw motor
schoonhoudt en daardoor benzine bespaart en problemen
voorkomt.

Bovendien kunt u op ons station terecht voor aller-
lei andere kleine en grote zaken. Zoals motorolie, auto-
accessoires, snoep, sigaretten en noem maar op.

En natuurlijk ff
bent u bij ons aan het |
goede adres voor de ||
nieuwe Shell Kadobon.
't Ideale geschenk voor
iemand die je geholpen
heeft met 'n verhuizing
of een lift.

SHELL TANKSTATION KLJYPERS
DORPSSTRAAT 12, VORDF.N

SHELL KADOBON

De nieuwe najaarsmode 1984
bij:

RUURLO

Vele modieuze kollekties van bekende modehuizen.

Japonnen en pakjes van Ravens - Hucke - Sandydress - Ines
Presence.
Rokken: natuurlijk van Hammer - Ravens - Bianca etc.
Blouses: Marianne Paris - Ravens - Feucia.
Pantalons: in div. kwaliteiten Yersey - flannel - cord. strech
Helanca.

VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 9 UUR.

U denkt over
een eigen woning?

Kom vrijblijvend eens bij ons langs
voor een hypotheekadviesgesprek.

Variabele rente v.a. 7.5%
Rente 1 jaar vast 7.8%
Rente 3 jaar vast 8.5%
Rente 5 jaar vast 8.6%

Rentestabiel hypotheek 30 jaar vast 9.05%
Afsluitprovisie v.a. 0.5%

Rabobank S
"VORDEN"

Emsbroek is een (deels landelijk werkend) installatiebedrijf met ca. 35 mw. voor
o.a. centrale verwarming.

Binnen de organisatie werkt een afdeling Service en Onderhoud. De servicewerk-
zaamheden worden voornamelijk geregeld door het Hoofd S&O/E.

Binnen deze afdeling (7 mw.) is een vakature voor een

Administrateur met
technische belangstelling
Tot zijn werkzaamheden behoren o.a.:
- klantenkontakt (tel.) t.b.v. onderhoudsafspraken.
— idem t.b.v. service-aanname.
- bestellingen voor (hulp)materialen.

— uitwerking van monteursrapporten.
— onderhouden installatiegegevens.

Wij denken hierbij aan iemand met een MAVO-4, HAVO- of MEAO-opleiding, die
op grond van aanleg of interesse de organisatie van het technische onderhoud
perfektioneerd.

Leeftijd: 20-25 jaar.

Uw handgeschreven brief graag naar onderstaand adres.

Brief: Antwoord n r. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

Adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

Te huur: kamers voor jonge-
ren in riant landhuis te Henge-
lo.
Tel. 08340-46632.

VOORAL UW

£•**
^TttlDINI

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

Wapen- en Sporthandel

Marlens
ttttdt

Gevraagd: zelfstandige huis-
houdelijke hulp voor 1 of 2
morgens per week of 'n mid-
dag.
Mevr. Nijhuis,
Zutphenseweg 72, Vorden.

Nog gezellig ook: een talen-
cursus in het Dorpscentrum.
Informatie ligt klaar.

Voor schoorsteenproblemen
- het aanbrengen van R.V.S. pijpen

voor natte en lekke schoorstenen.
- schoorsteen- en openhaardenbouw.
— schoorsteenvegen
— plavuizen leggen en tegelwerk.
— en allerhande klussen.

Schoorsteenreparatiebedrijf

ECKHARD1
Wilhelminalaan 4, Vorden.
Tel. 05752-2777.



Een stille wens
werd een verlangen
naar jou, een klein mens
jij hebt hoop, door geluk

vervangen.

Wij zijn dankbaar en blij met de
geboorte van onze zoon

Albertus Gerhardus

Roepnaam

GERBEN
Dick Vlogman
HettyVlogman-Raterink

29-08-'84
Zutphenseweg 17
7251DKVorden.

Hierbij zeggen wij iedereen
hartelijk dank voor de vele feli-
citaties, bloemen en cadeau's
die wij bij ons 25-jarig huwe-
lijk mochten ontvangen

HENK EN ANNIE

ROUWENHORST

Mispelkampdijk 9,
7251 DA Vorden.

Franse les. Conversatieles
Frans voor gevorderden.
Mevr. Jongbloed,
Tel. 05752-3105.

Huisvrouwengymnastiek
afd. Plattelandsvrouwen. Don-
derdag 6 september a.s. begin-
nen we weer.
Van 19.00 tot 20.00 uur in het
Dorpscentrum. Wilt u uw les-
geld voor het 2e halfjaar mee-
brengen.
Nieuwe leden zijn van harte
welkom.

WILLY GOSSELINK

Te koop: g.o.h. Jaarsma ko-
lenhaard bij:
H. Gosselink, het Kerspel 6,
Vorden.

Nu bestellen:

NCRV Kalender
Chr. Dagkalenders 1985
Honigdroppels
Kruimkens v.s.H. tafel.
Hand vol koren
Maranatha, enz.
Enkhuizer Almanak 1985

Boek- en Tijdschriftenhandel
„JAN HASSINK".

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

STENDERKASTEN sigaren,
van groot naar klein en spriet,
die kent zijn weerga niet.
Sigaren Magazijn
„JAN HASSINK".

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

G. Bultman
Telefoon 1753

B.M.W. - Volvo-Suzuki

Filmhuis Vorden start zater-
dag 8 september in het Dorps-
centrum: "Naughty Boys"
van Erik de Kuyper.
Aanvang 20.00 uur, entree
f 6,-. Passepartout voor 3
films: f 15,-.

Te koop: deze week spinazie
op bestelling.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 05752-6659.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATt

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Bouwen/verbouwen
schoo..tr. 17 LEEFLANG

Vorden
tel 05762-2737 ARCHITECTUUR

Het Dorpscentrum in Vorden
heeft nu ook een midden-
standscursus.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

en

trouwen op donderdag 6 september 1984
om 11.00 uur in het gemeentehuis te Vor-
den.

De kerkelijke inzegening van ons huwelijk
zal plaatsvinden om 15.00 uur in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden.

U kunt ons feliciteren van 16.30 tot 18.00
uur in "De Herberg", Dorpsstraat 10, Vor-
den.

Ons adres is:
Leeuwencamp 16, 7223 LV Baak.

l
§
§
§
§
$
f
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UITNODIGING

Op zaterdag 15 september 1984 willen wij
het heugelijke feit vieren dat de oprichter
en directeur van ons bedrijf en zijn echtge-
note, de heer en mevrouw

DJ. JANSSEN
E.W. JANSSEN-KLEIN IKKINK

35 jaar geleden hun activiteiten in de vee- en
varkenshandel begonnen.

Tevens werd J2'/2 jaar geleden de export-
slachterij Janssen in Apeldoorn gevestigd.

Om dezejubilea niet onopgemerkt voorbij te
laten gaan, stellen wij vroegere en huidige re-
laties, vrienden en kennissen, in de gelegen-
heid de heer en mevrouw Janssen geluk te
wensen op een recept/e die op genoemde da-
tum gehouden wordt van 14.30-20.00 uur
in restaurant Pohlmann, Hoofdweg 64,
7382 BK Klaren beek.

DJ. JANSSEN'S
Apeldoorn, augustus 1984
Kanaalpad 30

vee-en vleeshandelbv
exportslachterij

Wij gaan Vorden verlaten.
Gaarne willen wij van al onze vrienden,
kennissen en buren afscheid nemen
onder het genot van een drankje.

Wij nodigen u uit op onze afscheidsre-
ceptie op maandag 10 september a.s.
van 17.00-19.00 uur bij ons thuis.

FRANS, TINY, JUDITH, DAVE
HOMPE
Het Hoge 31, Vorden.

In plaats van kaarten.

HARRY BEEFTINK
en

WILMAAALDERINK

gaan trouwen op vrijdag 14 september a.s.
om 11.30 uur op het gemeentehuis te Vor-
den.

Wij nodigen u uit voor de receptie van 15.00
tot 16.30 uur in zaal „De Herberg", Dorps-
straat 10a, Vorden.

Vorden, Joostinkweg 12
Vorden, Joostinkweg 2

Toekomstig adres:
Joostinkweg 12a, 7251 HK Vorden.

BODEGA 't PANTOFFELTJE, Dorpsstraat 34, Vorden.

Maandag 17 september1984zijn wij 25 jaar $
getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan houden wij zon- ^
dagavond 16 september van 19.00 tot §
22.00 uur een receptie in het bovenstaande $
adres

GERDA en WIM BIELDERMAN
Albert en Wim

<>
i

Vorden, September 1984. §

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

Café-Restaurant

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

Heden is vredig van ons heengegaan onze lieve zorgza-
me moeder en oma

GERTRUD MARGARETE
PEEREBOOM

weduwe van J.F van Doorn

in de ouderdom van 88 jaar.

Vorden: S. Groot Obbink-van Doorn
Raalte: G. van der Meer-van Doorn

Bilthoven: E. Klijn-van Doorn
Klein- en achterkleinkinderen.

Vorden, 1 september 1984
"De Wehme".

Korrespondentie-adres:
Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden.

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden woens-
dag 5 september te Dieren.

Enige kennisgeving

Op 2 september 1984 is in Huize Villa Nuova te Vorden
overleden onze huisgenote en vriendin

GERDINAJOHANNA
BOUWMEESTER

op de leeftijd van 72 jaar.

Fam. R. Ottens
Medewerkers en Bewoners Villa Nuova.

2 september 1984.

Een korte overdenking zal worden gehouden op don-
derdag 6 september om 11.15 uur in het rouwcentrum
van de Monuta Stichting Het Jebbink 4a te Vorden.

De begrafenis zal aansluitend om 12.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden plaatsvinden.

Toch nog onverwacht verloren wij onze lieve, creatieve,
dappere vrouw, moeder en oma

' HENDRIKAALEIDA
KUIJPER-OLTHUIJS

op de leeftijd van 74 jaar.

Zutphen, 31 augustus 1984
Coehoornsingel 74 - 7201 AE

Zutphen: W. Kuijper
Warnsveld: J.C. Kuijper

JA Kuijper-Rebergen
Joost, Jesse, Julian en Jannekée

Arnhem: W.C. Kuijper
J.L. Kuijper-Nannenga
Suzanne en Kasper

Heemstede: P.D. Kuijper
, A. Kuijper-Keur

Sicco en Charlotte

„Bloemen uit het veld spraken haar aan "

De crematie heeft op woensdag 5 september plaatsge-
vonden.

Op 31 augustus overleed ons geacht lid

MEVR. HA KUIJPER-OLTHUIJS

Zij werd 74 jaar.

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

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. Vorden
Begint bij voldoende deelname met een

NIEUWE CURSUS
Opgave bij:
Mevr. B. Lakerveld-v.d. Giessen, Bongerd 28, tel. 2170
Dhr. J. Lubbers, Het Wiemelink 15, tel. 2092
Dhr. F. Wolsing, Julianalaan 20, tel. 1209.

Zaterdag 6 oktober

DANSEN
voor gehuwden en verloofden

met muziek van "TRANSIT".

Aanvang 20.00 uur.

CAFÉ-RESTAURANT

De Boggelaar
VORDENSEWEG 32, WARNSVELD.
TEL 05752-1426

Gaarne vroegtijdig reserveren.

Faillisements
verkoop

van grote partij

nieuwe meubelen
VOOR DE HELFT
van de normale
winkelwaarde

DALO HANDELSOND.
Noorderwal 5 of 16

Lochem.
Tel. 05730-2973

maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Filmhuis Vorden start zater-
dag 8 september in het Dorps-
centrum: "Naughty Boys"
van Erik de Kuyper.
Aanvang 20.00 uur, entree
f 6,-. Passepartout voor 3
films: f 15,-.

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

met
Televisie

reparaties
— direc»

; naar

K DE KEURSIAGER
GOED VOOR MINDER CElfl

GELDIG VAN 6-09 t/m 8-09

Varkens frikando
v/d ham gesneden per kilo

VOOR DE BOTERHAM:

Salami
100 gram

14,98

1,79
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16. VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Uw inleveradres voor

TOTO EN LOTTO

Sig. spec. zaak Braam
Burg. Galleestr. 10a, Vorden. Tel. 05752-3260

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

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen Tel. 05750 -13813

Het Groene Kruis, Vorden

BEJAARDENGYMNASTIEK

Op woensdag 12 september a.s. om
9.45 uur gaat de bejaardengymnastiek
in het Dorpscentrum weer van start.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Het Bestuur.

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouwof verbouw naar de erken-

de va k man.

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-

en watertechnisch installateur

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

„De Luifel neugt oe
Tijdens de septemberfeesten.

Vrijdag 14 september groots optreden met

Fakir Hypnotiseur Madrahasj

Aanvang 20.00 uur. Entree f 5,-.

Muzikale omlijsting

Dansorkest de Flamingo's

Zaterdag 15 en zondag 16 september in de
grote zaal de alom bekende

group Liberty

In het café stemmingsmuziek



Onze Super-Krakers:
scherpere prijzen vind je niet.

PKffTs

Deze week waait er een frisse wind door m'n wasmiddelen
Wie maakt ons los?

WHte
Reus

De aanbiedingen zijn geldig van

woensdag 5 september t/m

dinsdag 11 september 1984,

tenzij anders vermeld.

Prijswijzigingen en/of uitverkocht voorbehouden.

All waspoeder

KlokC5waspoeder 7 IR
koffer 2 kilo i f l V

7,99
Bontkracht wasmiddel Q QR
vatSkilo WfWW

5,98Persil wasmiddel
koffer 2 kilo

Jrf vloeibaar
schuurmiddel
flakon 250 ml.

2,69
Doe er uw voordeel mee!

Andy allesreiniger
grote flakon 750 ml.

Gracile verband
maxi, pak 20 stuks

D.E. Moccona
rood
pot 200 gram

Kleutertaai
van Delft, zak 500 gram

Oryza Surinaamse

** 99RzaklOlbs. \Ji\J\J

Smrths Franse __
fritessticks UU Mora oven-
paprika of gezouten, zak 90 gram W f U %J |f ffllf pfton

pak 4 stuks

Zilveruitjes
pot 370 ml.

DIEPVRIES

0,89

9,99 M_
1 QQ aeT ^ Q QQ of bitterballen 9 1R

f OU flesOJIiter «JfWU pak 12 stuks bf l «f

* Ook deze week weer
vdlop vers irt de aanbieding.

Donderdag 6. vrijdag 7 en zate nderdaq 6 »ri|daq 7 en zaterda

MAGERE
RUNDERLAPPEN
KILO

WITTE MUIVEN
MAN M E CA. 1KILO

VERS VLEES, VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN GROENTE EN FRUIT. VERS VAN DE VEILING. LEKKER SCHERP GEPRIJSD

Woensdag 12 september Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 september Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 september

Gekruid
BrÜtons

gehakt

SOOgram

Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 september

Tomaten
kilo 1,98

500 gram

/j

Tartaar j Hollandse\tf\t\f oSpercie- Gelebonen 1,18 ?apefrute 2,78
Runder

3/45 SOOgram

FIJNE VLEESWAREN DAGKOOPJES

GROF
VOLKOREN
BROOD
eesnnin, u too MUM

ZWAH
SAKS
150GRAM

Maandag 10 en dinsdag 11 september

Slankie
smeerkaasKrenten-

bollen 1 40 Boursin
• fm\M ku W 80 gramzak 4 stuks slechts

1,09
2f29

Schouderham
Boekos, 100 gram

Pain de Provence
Ptuma, 100 gram

Gelderse
gekookte worst
Kips, stukje 300 gram

1,09

2,95

Hamburgers C AC
5 stuks W/ BW

5,95
n QftU,uOZuurkool

Alleen bij Leo Stein: Rozebottel likeur
1 fles Rosesip van 18,95 voor 16,95

Jamaica Rum
1 fles mariner 14,95

Pavilon Vin Blanc sec.
2 flessen witte wijn voor

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

LEO STEIN JOOP CORNELIS
Wamsveld - 05750-22576 Vorden - 05752-2308
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Henk Winkels koning op
Wildenborchse Oranjefeesten

MUZIEKLERAAR BEL:

Een welgemikt schot leverde Henk Winkels met het vogelschieten de koningstitel op. HetVogelschieten
vormde één van de vele onderdelen van de oranjefeesten die nabij kasteel de Wildenborch gehouden wer-
den.
Zaterdagmiddag werd er een kleine
optocht van de school naar het kasteel
gehouden onder begeleiding van mu-
ziekvereniging Concordia uit Vorden.
Voor de best versierde karretjes en
fietsen waren prijzen beschikbaar ge-
steld.
Op het terrein van kasteel Wilden-
borch kon men aan vele volksspelen
meedoen. De uitslagen van de diverse
onderdelen waren als volgt:
Karretjes: 1. Ingrid Staring, 2. Janneke
Krijneveld, 3. Gerben Smeenk. Fiet-

sen: 1. Kristie Ezerman, 2. Sandra Ko-
ning, 3. Wim Kruisselbrink. Vogel-
schieten: 1. Henk Winkels, 2. Marinus
Platerink, 3. Jan Dijkman, 4. Jan
Langwerden, 5. Bennie Bloemendaal.
Sciujfschieten: 1. Frits Pladett, 2. Jan
Cornegoor; 3. Harry Dinkelman. Dog-
karrijden: 1. Gerda Dinkelman, 2.
Gerda Mennink, 3. Heinke Pardijs.
Kegelbaan: 1. Gerda Rossel, 2. Team
Brinkerhof, 3. Mirjam Hijtink. Brief-
posten: K Diny Wiltink, 2. Erna Bloe-
mendaal; 3. Riet Ditshuizen. Ballon-

schieten: 1. Harry Dinkelman, 2. Wim
Vreeman, 3. Marcel Bosveld. Paraplu-
hangen: 1. Ronald van Ark, 2. Els Olt-
voort, 3. Joop Groot Nuelend.
Op de vrijdag- en zaterdagavond werd
in de J^j>el een blijspel opgevoerd. De
kapei^op beide avonden helemaal
vol. Voorzitter van de Oranjevereni-
ging, A.G. Mennink, bedankte in zijn
afsluiting clc spelers van ton,
ging TAO, waarvan vooral Jeanette
Lindei^chot en Reinier Klein Brinke
in he^Bg sprongen.

Amnesty International houdt
fietshappening tegen het martelen

In het kader van de internationale campagne tegen het martelen
houdt de regio Doetinchem van Amnesty International op 15 septem-
ber een manifestatie op het Simonsplein te Doetinchem. Leden van
de Werkgroep Vorden zullen per fiets naar de manifestatie rijden.
Om 9.50 uur zullen /ij op het marktplein worden toegesproken door
de heer Van der Houwen, lid van de Provinciale Staten van Gelder-
land.
Alvorens de weg richting Doetinchem
te kiezen wordt een optocht door Vor-
den gehouden. Het voltallige corps
van muziekver. Concordia zal de Am-
nesty-fietsers begeleiden. Vanaf 12.00
uur zullen alle werkgroepen van de re-
gio aanwezig zijn. Op het Simonsplein
zullen onder andere optredens ver-
zorgd worden door de Tsjechische
zanger Hutka en de Rock'n rollband
The Dirts. Rob Nab zal voor het gezel-
schap gedichten voordragen.

AKTIEF
De werkgroep van Amnesty Interna-
tional is vanaf 1980 in Vorden. Gemid-
deld worden maandelijks 50 brieven
gestuurd naar alle landen ter wereld
waar de mensenrechten geschonden
worden. Het doel hiervan is om perso-
nen die gevangen zitten vanwege hun
geloof, politieke overtuiging, ras, taal

sexe of ethnische afkomst, vrij te krij-
gen.
De brieven zijn altijd gericht tot de
verantwoordelijke autoriteiten.
Twee leden van de werkgroep geven
het belang van Amnesty aan.
Gerda Schoo: "Door te wijzen op hun
eigen wetten worden de overheden
bewust gemaakt van het aangedane
onrecht. In het verleden is het gelukt
om slachtoffers vrij te krijgen omdat
blijvend druk op ministers, gevange-
nisdirekteuren e.d. werd uitgeoe-
fend".
De aktieve kern van de Werkgroep
Vorden bestaat uit 14 leden. Ook kent
men een zg. vriendenclub die de
groep financieel ondersteunt. Daar-
naast komen oot niet-leden naar de
schrijfavonden van Amnesty. "Uiter-
aard zijn nieuwe leden en vrienden
van harte welkom" merkt Janny Terp-
stra op.

CAMPAGNE
Dit jaar staat bij Amnesty Internatio-
nal de campagne tegen het martelen
centraal. Ondanks het feit dat marte-
len vrijwel overal ter wereld verboden
is, komt het nog in vele landen voor.
"Vooral daar waar er geen democratie
is wordt nog gemarteld. Dat gebeurt
niet alleen uit sadisme maar vooral
om verklaringen af te persen en om de
bevolking te intimideren en ze angst
in te jagen. Mede onder druk van de
publieke opinie uit het buitenland
kunnen regeringen gedwongen wor-
den op het verbod van het martelen
na te leven", aldus Gerda Schoo.
De slogan van de campagne luidt:
"Martelen is mensenwerk... maar de
bestrijding ervan ook". Akties in Bra-
zilië en Noord-Ierland hebben in het
verleden succes gehad. Daar hebben
politieke machthebbers als gevolg van
kritiek een andere koers moeten gaan
varen, zonder te martelen.

POLITIEKE WIL
Janny Terpstra: "Als de politieke wil
aanwezig is kan er veel bereikt wor-
den. Er is een tijd geweest waar in we
dachten dat er nooit een einde zou ko-
men aan de slavernij. Toch is het ge-
lukt. Zou dat met martelingen ook
niet kunnen?".

De Werkgroep Vorden zal nog een
speciale schrijfavond tegen het marte-
len op touw zetten, waarover binnen-
kort meer.

Fototentoonstelling
in de Biblotheek
Met behulp van posters van de Anne
Frank Stichting organiseert de Raad
van Kerken te Vorden en Kranenburg
een fototentoonstelling met als titel
"Nederland Tolerant".
De foto's zijn voorzien van teksten die
vraagtekens zetten bij de tolerantie
die de Nederlander heeft ten aanzien
van buitenlanders die korte of lange
tijd in ons land verblijven.
Juist in deze tijd is het van het grootste
belang eens stil te staan bij onze hou-
ding tegenover hen die leven vanuit
een andere cultuur-achtergrond. In
een tijd van economische teruggang
om bepaalde bevolkingsgroepen of

'Op 't gehoor spelen essentieel
voor Jazz- en Popmuziek'
Vanaf oktober wordt in Vorden begonnen met een cursus jazz-, blues-, pop- en licht
muziek. De lessen worden gegeven door de heer B. Bel. Al sinds /U n tiende jaar be-
speelt de nu dertigjarige Bel muziekinstrumenten. Hy genoot een opleiding op het
conservatorium in Arnhem, waar hy afstudeerde in piano en fluit. Nu is hij muziek-
leraar aan de Scholengemeenschap Hameland in Winterswyk.

Om tegemoet te komen aan de
groeiende belangstelling die vanuit de
jeugd ontstond voor lichte en popmu-
ziek, is Bel zich steeds meer gaan toe-
leggen op deze en aanverwante gen-
res. Jazz en pop vergen een bijzondere
onderwijsaanpak. "Er is een essentieel
verschil met de klassieke muziek", al-
dus Bel.

"Zo vormt het akkoordenschema,
bijv. een bluesschema, de basis waar-
op jazzmuzikanten spelen. Verder is
het van groot belang dat de muziek
eerst in het hoofd zit en daarna pas ge-
speeld wordt. In feite komt het erop
neer dat je op 't gehoor speelt. Dan

kan ook pas goed geïmproviseerd wor-
den."
Dat wil nog niet zeggen dat het mu-
ziekpapier wordt verbannen. "Nee,
om jezelf nieuw repertoire bij te bren-
gen is het zo nu en dan wel makkelijk
als je de beschikking hebt over noten-
blaadjes, om bijvoorbeeld een melo-
die in 't hoofd te prenten. Maar nog-
maals, notenlezen blijft bijzaak".
Het is de bedoeling dat tijdens de eers-
te lessen van de cursus de bespelers
van eenzelfde soort instrument bij el-
kaar in een groep gaan zitten. Dan
komt de nadruk bij beheersing van
het eigen instrument te liggen. Daar-
na kunnen in groepjes van maximaal

zes persenene de verschillende instru-
menten bij elkaar komen, waarbij het
samenspelen voorop staat. De heer
Bel sluit niet uit dat die groepjes vaste-
re vormen zullen aannemen en zelf
ensembles gaan vormen.
"Deze lessen zijn inderdaad een prima
opleiding om diverse musici die sa-
men willen spelen met elkaar in kón-
takt te laten komen", aldus een en-
thousiaste Bel.
Op dit moment hebben enkele muzi-
kanten zich opgegeven. Overigens
zijn in beginsel alle muziekinstrumen-
ten welkom. De cursus wordt gegeven
bij de heer Bel in huis: Mispelkamp-
dijk 3 te Vorden. tel. 3439.

zogenaamde etnische minderheden
de schuld van alle problemen in de
schoenen te schuiven en te denken
dat alles is opgelost als wij ons land en
haar cultuur maar zuiveren van alle
vreemde elementen.

Het waanidee dat ieder die anders is
per definitie ook minderwaardig is
steekt ook in Nederland de kop op.
Soms lijkt het alsof wij nooit iets van
de geschiedenis zullen leren en nooit
zullen begrijpen dat: er maar één land
is - en dat is onze aarde; er maar één
volk is - en dat is de mensheid; er maar
één taal is - en dat is d^Jiefde.
Een bezoek aan de tegenstelling is
daarom de moeite waard. Het is een
poging om bij te dragen aan een ver-
betering van onze relatie met de
vreemdeling onder ons.
U bent van harte welken van 10 t/m
28 september tijdens ̂ Bbpeningstij-
den van de bibliotheek.

gaat van start
Zaterdag 8 september zal het Film-
huis voor de eerste maal een film ver-
tonen. Vanaf dat moment zal er een-
maal per maand, op zaterdagavond, in
het Dorpscentrum aan de Raadhuis-
straat, een film te zien zijn.
De werkgroep Filmhuis, die op initia-
tief van de stichting sociaal kultureel
werk is opgericht, verwacht dat er ook
in Vorden behoefte is aan een uitge-
breider aanbod aan kulturele aktivitei-
ten en programma's, en daarmee ook
aan de vertoning van kwalitatief goe-
de, niet-commerciële films.
Een filmhuis is, zo stellen de initiatief-
nemers met nadruk, beslist geen be-
sloten kring van filmliefhebbers, maar
een plaats waar regelmatig voor ieder-
een en voor betrekkelijk weinig geld
een goede film te zien zal zijn.
Zaterdag 8 september zal de film
"Naughty Boys" vertoond worden,
een film van de Nederlands/Belgische
regisseur en filmkenner bij uitstek
Erik de Kuyper. Na het debuut van de
Kuyper, "Casta Diva" uit 1982 is dit de
tweede film die hij samen met een
aantal goede vrienden gemaakt heeft.
De film speelt in een Engels landhuis,
waar 6 vrienden de sfeer en de illusies
van het inmiddels tot een einde geko-
men feest weer proberen op te roe-
pen. Die sfeer komt terug op het mo-
ment dat de vrouwen in het afgelegen
landhuis arriveren. Dan wordt er weer
gedanst, gelachen en muziek ge-
maakt. Vreugde en bezoek zijn echter
van voorbijgaande aard.
Zang, dans en muziek spelen een be-
langrijke rol in deze film, waarmee
Naughty Boys een (geslaagde) poging
is om de sfeer van de vroegere Holly-
wood musicalfilms weer in de herin-
nering op te roepen.
Al met al is het niet verwonderlijk dat
Naughty Boys de grote verrassing van
het internationale filmfestival in fe-
bruari 1984 in Rotterdam werd. De
werkgroep filmhuis verwacht dan ook
dat deze film een goede reden is om
met het filmhuis, dat de voorstellin-
gen in het Dorpscentrum organiseert,
kennis te komen maken.
De film begint om 20.00 uur (precies).
Er is namelijk geen sprake van voor-

films, reclame of polygoonjournaal,
omdat het uitgangspunt is dat de be-
zoekers komt voor het zien van een
goede film, en niet voor allerlei zaken
er om heen.
De toegangsprijs bedraagt f 6,- maar
het is ook mogelijk voor f 15,- een pas-
separtout voor 3 voorstellingen te ne-
men.

Sluiting
VW zomerseizoen
Een uitstekend concert viel er donder-
dag jl te beluisteren in de Hervormde
Dorpskerk te Vorden, alwaar het Vor-
dens Mannenkoor en het Achter-
hoeks Vocaal Kwartet een optreden
verzorgden.
Het Kwartet opende met "Popule
Meus" van Palestrina, wat direkt al
een goede maatstaf gaf voor de uitzon-
derlijke kwaliteiten die dit kwartet be-
zit, een zeer goede balans in de stem-
verhoudingen die in "Old Kentucky
Home" en "Blowing in de wind" nog
eens duidelijk onderstreept werd.
Het Vordens Mannenkoor opende
haar optreden met "O Bone Jesu" van
Palestrina, gevolgd door "Lord our
God have mercy" en "Zum Sanctus"

alle drie werken blonken uit in zuiver-
heid, en werden zeer beheerst uitge-
voerd.
Het grappige "Ein Hennlein Weis"
wist het publiek zeer te waarderen.
Met de Russische nummers die in het
tweede optreden volgden maakt het
Vordens Mannenkoor haar optreden
kompleet, "Boh Predwitschmis" een
Russische hymne, "Isjla Marina" en
"Die Zwölf Rauber" werden schitte-
rend vertolkt, de Barriton solo in "Die
Zwölf Rauber" van Ludo Eykelkamp
is daar beslist het hoogtepunt met een
uitstekende begeleiding door het
koor.
In het tweede optreden van van het
Vocaal Kwartet, werd het Transvaals
volkslied: "Mama, 'k wil 'n man hè" in
een bewerking van Lex Karsemeyer
subtiel en "lichtvoetig" uitgevoerd,
menig koor zou met deze bewerking
snel de mist in gaan. De tempo wisse-
lingen in "Mala Moja" van A. Kemp-
kes zijn voor het Vocaal Kwartet al
evenmin een probleem, in een korte
omschrijving zijn dit vier enthousiaste
amateurs, met een zeer proffesioneel
geluid. Een voortreffelijk optreden
door beide Koren die in een goed ge-
vulde Dorpskerk door het publiek
zeer werd gewaardeerd.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Harm, i'j mot t'r uut, 't is.al zo negen uur". Riek Pashuus porr'n eur kearl
wakker. "Kalm maor an, 't is jao zaoterdag". "Dat wet ik, maor i'j mot um-
me tien uur klaor staon veur de meziek". "Oh jao, da's waor ok, dat
waar'k glad vegett'n". D'r wodd'n d'r ene tachtug jaor en daorumme
mossen zee d'r met alle lejen van "Blaos maor vedan" hen, dat leveren al-
tied nog un adugge cent op veur de kas van de verenugging. Met die dure
pakke en instrumenten konn'n zee dat bes gebruuk'n.

De meziek was anders iets wat Harm neet gauw vegat. Hee was altied un
besunder trouw lid ewes. Ok in de dage dat 't met de verenugging neet zo
goed ging had hee, bi'j zien wetten, nooit vestek laot'n gaon. Dat e d'r
now neet an edach had zol wel deur de brulfte van gisteraovund komm'n.
't Was jao al oaver twee uur ewes veur zee in bedd hadd'n eleagen. En
dan bu'j 'n andren dag nog neet maor ze weer goed bi'j ow posetieven, 'n
alkohol warkt dan nog wel 's un betjen nao. 't Was dizzen margen ok net
of t'r ene met 'n hamer in zien boavenkamer an 't wark was.

Gezien de umstandughejen sprong Harm nog adug vlot uut bedde en
begon zich op zien gemak te scheer'n. Dat dei e altied nog met ze^pe en
scheermes, dan was i'j teminste 's aovunds ok nog glad. Met zo'n elek-
tries apperaat was i'j an 't ende van 'n dag al weer zo row as 'n bouvier,
veural a'j zoas Harm, nogal 'n zwaor'n board heb.

Too hee de geur'n van 't bedde van zien lichaam ewassen had, schot e
metenen maor in 't uniform van de meziek, hee mos jao toch zo weg. In
zukke gevallen zö'j altied zien dat t'r wat gebeurt, zo ok bi'j Harm. U n he-
le komme vol koffie kreeg e op zien uniformbokse too Riek de jampot bi'j
um weg wol haal'n. 'Too, kiek un betjen uut, i'j oele", foetern Harm.
"Jao, jao, kalm maor an, dat ging jao per ongeluk. Trek maor gauw uut die
bokse". Riek kreeg metene un waslappe en een of andere zeepe umme
daor met de koffievlekken uut de bokse te haal'n. In de tied dat Harm in
zien onderbokse un paar boterhaamen nao binnen warken kon de bokse
buut'n op 'n draod dreuge wodd'n. Gelukkug bakk'n de zunne d'r nogal
adug op en effen veur tien uur kon Harm de bokse weer an doon. En too
zo gauw meugeluk nao 't darp.

De meeste lejen van "Blaos maor vedan" stonn'n al klaor too Harm uut
'n auto stapp'n. "Gaot maor weer nao huus Harm, i'j bunt te vrog", reern
Troefel Willem um too. 'Te vrog, 't was toch um tien uur hier?". "Jao, dat
klopt maor dan volgende wekke zaoterdag, dan is den kearl, waor wi'j
veur zoll'n blaozen, pas jeurug. Onze veurzitter hef zich un wekke ve-
gist". Zo zie'j maor, de beste breiser lot wel 's un steek vall'n, ok bi'j ons in
d'n Achterhoek.

H. Leestman.



Afbraak voormalige
landbouwcoöperatie is begonnen

"Aan de Stationsweg is begonnen met de sloop van de gebouwen van de voormalige coöperatie. Het ligt in
de bedoeling op de opengevallen plek in de toekomst woningen te bouwen.

Het nieuwe theaterprogramma van de Lochemse Schouwburg
wordt gekenmerkt door een groot aantal toneelvoorstellingen (10
stuks), 6 avonden kunt U er een groots geënsceneerde musical be-
kijken en voorts komen er een groot aantal show- en cabaretvoor-
stellingen. Voor de liefhebbers van muziek is er wederom een serie
van 9 concerten.
Keuze abonnement
Het Keuze abonnement biedt de mo-
gelijkheid om zelf een abonnement
samen te stellen. Uit 23 voorstellingen
kiest men er 5 uit. Deze vijf voorstel-
lingen vormen dan uw abonnement.
In deze serie kunt U kiezen uit negen
belangrijke toneelvoorstellingen, veel
cabaret zoals MINI en MAXI in
"Sprakeloos", de WIERDENSE RE-
VUE, PAUL VAN VLIET, de nieuwe
musical van Annie M.G. Schmidt
"PINGPING", de nieuwe show van
MARTINE BIJL, nieuwe program-
ma's van PETER FABER, ROBERT
LONG, YOUP VAN 't HEK, GE-
RARD COX en RIENTS GRATA-
MA, de musical "Evenaar" van JOS
BRINK en de one-man-show van Seth
Gaaikema.
Voorts kunt U in dit keuze-abonne-
ment nog kiezen voor moderne dans
door de Stichting Dansproduktie uit
Amsterdam, een avond klassiek ballet
door ALEXANDRA RADIUS en
HAN EBBELAAR en de musical
"SONG" van Neil Simon.

Raadscommissie hoort Jaarlijkse PIT-kollekte
de heer J.H. Beerling
Tijdens een openbare commissiever-
gadering vond een hoorzitting plaats
naar aanleiding van een beroepschrift
tegen een weigering van een bouw-
vergunning van een afdak.
B&W van Vorden hadden vorig jaar
de heer Beerling een bouwvergun-
ning voor een afdakje geweigerd om-
dat het afdakje niet van de schuur vrij-
staand stond. In een nieuwe aanvraag
had de heer Beerling voorgesteld om
het afdak 30 cm. van de schuur te
plaatsen. Ook dit kon bij B&W geen
genade vinden.
Zij vonden dat er in de nieuwe opzet
nog steeds geen sprake was van een
"visuele scheiding". Dit zou wel het
geval zijn als de tussenruimte mini-
maal één meter zou bedragen. De
bouwvergunning werd andermaal ge-
weigerd.
De heer Beerling en zijn broer, die
hem bijstond, voerde op de hoorzit-
ting aan dat aan de eis van visuele af-
scheiding was voldaan nu het afdakje
in de nieuwe aanvraag wel degelijk
van de schuur zou los staan.
De commissieleden stelden over deze
zaak kritische vragen aan verantwoor-
delijke wethouder J.F. Geerkeri. Zo
vroeg men zich af of de eis van "vrij-
staand" wel terecht werd gesteld.
Ook had men twijfels met de om-
schrijving "visuele afscheiding", nu
deze subjectieve term vele interpreta-
ties waaronder 30 cm open laat. De
heer Geerken bracht in de beantwoor-
ding naar voren dat de noodzaak van
de eis reeds lang was aangetoond en
dat het visuele criterium van één me-
ter een redelijke was.
Nadat de commissie een advies over
deze zaak uitbrengt zal de gemeente-
raad waarschijnlijk in oktober over het
beroep beslissen.

Grote belangstelling
2e klootschiettoernooi
Het klootschieten mag zich in buurt-
schap Linde op een grote populariteit
verheugen. Liefst 17 Lindese teams
hadden zich ingeschreven voor het
Vordense Klootschiettoernooi, dat
voor de tweede maal door Jong Gelre
op touw was gezet op de wegen nabij
café 't Zwaantje.
In totaal deden 37 teams uit straten,
buurtschappen en verenigingen mee.
Zij streden op het 3,6 kilometer lange
parcours in drie klassen om de be-
schikbaar gestelde wisselbeker.
In de Herenklasse versloeg het team
van De Kruisdij k, door vijf schoten be-
ter te gooien, het team van Hackfort
dat zich vorig jaar nog winnaar mocht
noemen.
In de damesklasse werd een spannen-
de strijd geleverd tussen de teams van
Linde II en Vrouwenclub Medler I,
die tenslotte door de Vrouwend, werd
gewonnen. In de gemengde klasse,
waar ook 5 jeugdteams aan deelna-
men ging het team Linde 2 met de
hoogste eer strijken.
Einduitslagen: Herenklasse 1. Kruis-
dijk, 2. Hackfort, 3. Delden. Dames-
klasse l, Vrouwend. Medler II, 2. Lin-
de 11,3. Linde 12, Gemengde klasse
1. Linde II, 2. Lubegeja, 3. De Fliere-
fluiters.

zorgen voor jongeren
Doorwerking bezuinigingen funest
voor geestelijke verzorging.
Door subsidievermindering van de
overheid zijn dit jaar reeds 7 protes-
tantse militaire tehuizen gesloten en
dreigt de arbeid van krijgsmacht-pre-
dikanten en het vormingswerk te wor-
den beperkt. De bezuinigingen heb-
ben tevens ondermeer tot gevolg dat
uitbreiding van een aantal bestaande
militaire tehuizen beslist noodzakelijk
is om aan de groeiende behoefte aan
opvang van militairen te kunnen vol-
doen.

Het welslagen van de jaarlijkse PIT-
kollekte, die in september wordt ge-
houden, is naar het oordeel van het
PIT-bestuur van levensbelang voor
het op peil houden van de protestant-
se geestelijke verzorging van militai-
ren. Vorig jaar wees onderzoek al uit
dat geestelijke verzorgers bij uitstek
gewaardeerd worden als gespreks-
partners van (dienstplichtige) militai-
ren.

Juist in deze tijd, met alle diskussies
over bewapeningsproblematiek,
neemt de druk op de geestelijke ver-
zorging alleen maar toe.

De geestelijke verzoring in de krijgs-
macht wordt deels door de overheid
en deels door partikuliere instellingen
als het PIT bekostigd.

De gelden worden besteed aan de in-
standhouding van de militaire tehui-
zen en algemeen vormende aktivitei-
ten onder militairen, alsmede aan al-
lerlei ondersteunende voorzieningen
voor bijv. bezinningsbijeenkomsten
over religieus-ethische onderwerpen
(audio-visuele apparatuur, lektuur
e.d.).

Het PIT-bestuur wijst de samenleving
op dit nijpende probleem, omdat tien-
duizenden jongeren verplicht in
dienst moeten en hun geestelijk wel-
zijn ons aller aandacht waard is. De
jaarlijkse kollekte draagt daarom het
thema "ZORGEN VOOR JONGE-
REN".

De kollekte is dit jaar gepland in de
week van 10 t/m 15 september.

Aanwinsten bibliotheek
VOLWASSENEN: Scott, Paul "De
dag van de schorpioen"; Lorenz, Kón-
rad. "Agressie bij dier en mens";
Thijssing-Boer, Henny. "Als de grens
ervaagt"; Hinlopen, H. "De auto -
elektronica"; Ooyen, Dave van. "Het
zure regenboek"; Lammers, Frans.
"Bol en knolgewassen voor alle sei-
zoenen"A; Vuyk, Beb. "Een broer in
Brazilië"; Kavelaars, P. 'Tweeverdie-
ners - fiscaal- en sociaalrechtelijke
aspecten"; "Omgaan met spina bifi-
da"; Mochon, Mary. "Het blijven toch
je kinderen, intervieuws met ouders";

Campert, Remco. "Wie doet de konin-
gin"; Meyers, Jan. "Mussert, een poli-
tiek leven"; "Atlas van de minima,
over mensen met een (te) klein inko-
men"; Chromosoom te veel, "Een
maatschappelijke, medische psycho-
logische en praktische informatie over
mongolen"; Deelder, J.A. "Modern
passé"; "Kijk op kanker, de vele kan-
ten van een probleem"; Bretëcher,
Claire. "De gefrustreerden"; Bowley,
John. "Verbondenheid".

Cocktailserie
Deze altijd uitverkochte serie bestaat
uit vijf toppers uit het repertoire. Op
de eerste plaats twee groots geënsce-
neerde musicals n.l. "Evenaar" van
JOS BRINK en "Pingping" van AN-
NIE M.G. SCHMIDT. Voorts kan
men in deze serie de HOOFDSTAD-
OPERETTE zien met "Die Lustige
Witwe" van Frans Lehar, de schitte-
rende toneelvoorstelling "DE

SPRONG" met o.a. Mary Dressel-
huys en tot slot de "LANYANG
DANSERS" uit Taiwan met een re-
presentatief overzicht van folkloristi-
sche dansen uit heel China.

Blüe-tydserie
De Blije-tijdserie zorgt ook dit seizoen
weer voor de vrolijke noot in het pro-
gramma. Vier avonden zorgeloos ple-
zier met de nieuwe shows van RO-
BERT PAUL en TINEKE SCHOU-
TEN. Verder in deze serie de musical
"Evenaar" van JOS BRINK en HET
THEATER VAN DE LACH met
John Lanting.

Muziek
In de concertserie van de Lochemse
Schouwburg komen ook dit jaar weer
vele bekende namen voor. De serie
wordt geopend door het gerenom-
meerde strijkkwartet uit Tsjechoslo-
wakije met "PRAZAK KWARTET'.
Verder kunt U in deze serie optredens
verwachten van JAAP VAN ZWE-
DEN met HARRO RUYSENAARS,
het zeer internationaal samengestelde
"REIZEND MUZIEKGEZEL-
SCHAP" met o.a. CHRISTIAAN
BOR, HET AMSTERDAMS
HARPKWINTET, NELLEKE GEE-
SINK piano en FRANS BRUGGEN
blokfluit. Het GELDERS ORKEST
komt twee keer naar Lochem, één
keer met PASCAL DEVOYON piano
en één keer met HERMAN HOP-
MAN trompet.

Gevonden en verloren Professionele computeropleidingen bij
voorwerpen

'O9EIGEVO^PEN: cassettebandje "John
Travolta"; bos sleutels (19 stuks); grij-
ze poedel met groene halsband (dood-
gereden door trein); eindstuk van
brandspuit; dameshorloge merk "Bel-
star"; ojne zwaailicht op batterij;
wit/bei|Blamesvest; witte schouder-
tas, inh. portemonnee f 100,-, bril, no-
titieblok, donorkaart etc.; pop met
blauw speentje; damestrui (licht-
bruin); blauwe agenda 1983; ketting-
slot + sleutel; 2 bankbilj. f25,-, l van
f 10,-; herenhorloge, merk Jehaka;
ankbiljet van f25,-; zwarte oude he-
renfiets met rood cijferslot; rabo-tie-
nerpas t.n.v. Kraayeveld; halsband
met grove schakels; Manchester-
broek; paar sportschoenen, maat 36,
wit met blauwe strepen, merk Dia-
mant; blauwe portemonnee inh.
kleingeld; zadeldekje; zijkapje van
motorfiets, wit/zwart met opschrift
600,-; 4 girobetaalkaarten t.n.v. Wie-
linga; stoffen briletui blauw/rood;
zonnebril; zwarte plastic draagtas met
rood opschrift inh. wielrennershand-
schoenen, trui, korte broek etc.; he-
renhorloge met ijzeren band; sier-
speld, rond model, goudkleurig; witte
jas met rits; zonnebril; diverse sleu-
tels.

VERLOREN rieten boodschappen-
mandje; zwart lederen briletui; heren-
horloge, merk Pontiac; dames-horlo-
ge, met Oriënt; gecastreerde kater
zwart/wit; munstatuk van f50,-; blau-
we knipportemonnee f 12,25; plastic
zak, inh. rijb./kentekenb./zwemdiplo-
ma etc; bejaardenpas; zwarte porte-
feuille, makropas/rijbewijs etc; ten-
nispasje; zwart lederen portemonnee
inh. f 200,- 4- bankpasjes; zwarte
knipp. f25,-; bruin lederen portemon-
nee f 150,-; blauwe race-fiets, zonder
versnellingen; blauwe knipportemon-
nee f 150,- en f250,-; bruine fietstas
inh. bril etc.; onderste helft van foto-
toesteltas, Pentax; Parkiet, merk Per-
nant Rossela, rood/blauw; giro pasje;
trainingsjack, licht blauw met witte
strepen; damesbril; krielkip; wieldop
Subaru; 15 bankcheques; nylon re-
genjas rood/wit gestreept; dameshor-
loge zilver kleurig; zilveren armband;
rode portemonnee inh. f 80,-; zwart
tasje; zwarte portemonee inh. f30,-;
rode toilettas; canvas tas inh. schrijf-
blok/lepel; verzekeringsplaatje brom-
fiets FRW965; beige jack; blauwe re-
genjas; rood regenpak; jerrycan met
10 liter benzine; grijze fietstas; donker
bruine herenportemonnee; giropasje
no P54949; gouden sierspeld; zilveren
medaillon; wit acryl vest; briefje van
f 50,-; donkerblauwe portemonnee
inh. f 0,50; polaroid zonnebril en di-
verse sleutels en sleutelbossen.

Instituut Gillen Loon Doetinchem
Automatisering met behulp van computer is een niet meer weg te
denken gebeuren in het leven van een ieder. Daarom start Instituut
Gulden Loon Doetinchem in september weer met een aantal profes-
sionele computercurwrcen onder leiding van bevoegde en vakbe-
kwame docenten, di^Reds veel ervaring hebben opgedaan in het
werken met computers; de lessen worden gegeven aan kleine groep-
jes cursisten.

Verbetering
dienstverlening
Ziekenfondswinkel OGZO voortaan
wekelijks op vaste plaats.
Het rijdend kantoor van het zieken-
fonds Oost-Gelderland Zuid-Overijs-
sel (OGZO) slaat enorm aan. Een
groeiend aantal verzekerden van OG-
ZO vond het afgelopen halfjaar de
weg naar de bus. Tot nu toe kwam de
ziekenfondswinkel, zoals de bus
wordt genoemd, om de twee weken in
verschillende plaatsen in het werkge-
bied van OGZO. Om de dienstverle-
ning nog verder te verbeteren, doet de
ziekenfondswinkel de meeste halte-
plaatsen voortaan wekelijks aan. OG-
ZO verwacht dat nog meer verzeker-
den voor het afhandelen van alle mo-
gelijke ziekenfondszaken, informatie
en voorlichting gebruik zullen maken
van het rijdend kantoor, waarOGZO-
medewerker Jan de Wit de mensen te
woord staat.

Vanaf 3 september komt het rijdend
kantoor van OGZO ook in Steende-
ren, Hengelo Gld. en Lochem waar
tot nu toe slechte spreekuren werden
gehouden.

Uit de route zijn geschrapt de haltes
Olburgen, Baak en Bronkhorst, om-
dat de belangstelling daar in tegenstel-
ling tot andere plaatsen te gering was.
OGZO houdt spreekuren in: Ruurlo:
Elke woensdag van 15.30 tot 16.30 uur
in het Groene Kruisgebouw, 't Rikkel-
der 20. Steenderen: Elke maandag
van 17.00 tot 18.00 uur in het Groene
Kruisgebouw, J.F. Oltmansstraat 1.
Vorden: Elke donderdag van 17.00 tot
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw,
Burg. Galleestraat 17. Hengelo Gld.:
Elke woensdag van 17.00 -18.00 uur in
het Groene Kruisgebouw, Kastanje-
laan 1.

De halteplaatsen van de ziekenfonds-
winkel zijn vanaf 3 september: Maan-
dag 10.30 tot 11.00 uur aan de Waal-
derweg.
Dinsdag: Steenderen 9.00 -10.00 uur
kerkplein Dorpsstraat; Toldijk 10.15
tot 10.45 uur 't plein Russerweg;
Keyenborg 11.00 tot 11.30 uur Past.
Thuisstraat; Hengelo Gld. 11.45 tot
12.30 uur halte bij gemeentehuis; Bar-
chem 13.30 tot 14.00 uur Kerklaan
halte bibliobus.

Duidelijk zijn in het computergebeu-
ren twee groepen belanghebbenden
te onderscheiden, namelijk schrijvers
van programmatuur, waardoor de
computer kan werken en een zeer gro-
te groep GEBRUIKERS. Binnen de
groep gebruikers is een groep die zich
wil bekwamen in het leren schrijven
van een programma voor eigen ge-
bruik; voor deze groep zijn cursussen
als Computeroriëntatie, Informatica
en Programmeren in Basic van be-
lang; het andere deel van de gebrui-
kersgroep bestaat uit mensen die op
kantoren met de toepassingen van
computerprogramma's werken, zoals
tekstverwerking en boekhouden; de-
ze mensen schrijven dus zelf geen pro-
gramma's.

PROFESSIONEEL
Het pakket computercursussen bij In-
stituut Gulden Loon Doetinchem
voorziet in een behoefte aan opleidin-
gen voor het gebruik van een profes-
sionele computer (dat zijn computers
waarop VOLWAARDIGE program-
ma's kunnen worden toegepast), van-
daar de cursussen Computerboek-
houden, Computertekstverwerking
WordStar en Computer-datatypiste.

De cursus Computerboekhouden is
een unieke cursus voor een ieder die
het boekhouden per computer wil le-
ren; in het bijzonder is deze cursus ge-
schikt voor de middenstander die het
zat is vele uren in de boekhouding te
schrijven; bovendien levert het wer-
ken met de computer naast een forse
tijdsbesparing ook een flinke kosten-
beparing op; de cursus omvat 16 les-
sen, waarbij per les een stukje theorie
van het boekhouden wordt behandeld
en waarna per les een volledige boek-
houdopgave per computer wordt ver-
werkt.

In de cursus wordt ook aandacht be-
steed aan het invullen van allerlei be-
lastingspapieren die administratief
van belang zijn.

De cursus Computertekstverwerking
WordStar is bedoeld voor een ieder

die op niveau tekstverwerking per
computer wil leren; het pakket Word-
Star is het meest gebruikte tekstver-
werkingspakket ter wereld; het pakket
bevat vele mogelijkheden waardoor
een goede opleiding erg belangrijk is.
Bij de cursus Cumputer-datatypistc
wordt gebruik gemaakt van drie com-
puterprogramma's; het accent bij de-
ze cursus ligt op het invoeren van al-
lerlei gegevens.

Voor nadere informatie kunt u terecht
bij Instituut Gulden Loon Doetin-
chem: tel. 08340-23708 (zie ook ad-
vertentie elders in dit blad).

Adverteren
kost

geld...
Niet

adverteren
kost

meer.

Foto van
Vorden-van-toen
Het zal ongeveer zestig jaar geleden zjjn dat deze foto van de Zutphenseweg werd
gemaakt. De smeden van Barendsen poseren voor de werkplaats.

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



Uitbreiding Dalo Handelsond.

Aan de Noorderwal te Lochem heeft Dalo Handelsonderneming haar aktiviteiten sinds kort uitgebreid
met de verkoop van meubelen. De onderneming welke ook veel in antiek en curiosa doet verkoopt nu meu-
belen verkregen uit fai 11 iscmentspart ijen tegen zeer scherpe pri j/en. In een mooie ruimte gelegen aan de
Noorderwal is e.e.a. keurig uitgestald.

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

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

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

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

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer

AUTOBEDRIJF

TEGER b v
STATIONSSTRAAT 18, RUURLO, TEL 05735-1426

Fiat 127 Super, metaalblauw, 3-drs 1981
Fiat 127 1050 CL, metaalblauw, 3-drs 1978
Fiat 127 900, beige, 2-drs 1976
Fiat 127 900 L, groen, 3-drs 1978
Fiat 127 900 L, geel, 3-drs 1978
Fiat Ritmo 60 C, 3-drs., bl̂ * 45.000 km 1983
Fiat 1311.6 CL, metaalbruir^P.OOO km 1982
Fiat 132 1.6, metaalbruin met LPG 1978

SPECIALE AANBIEDING
FIAT PANDA 45 PRIMA
kleur zwart met vej^
extra's 30.000 k>M 1983

Toyota Corolla E bruin
Opel Rekord .
1.7 N, bruin metaal met LPG
Renault 5 TS, geel
Renault 6 L, beige
Simca Horizon
met LPG, bruin metaal
Renault 20 TL met LPG, beige

UNIEK IN PRIJS
EN PRESTATIE

Klaverjas en joker
toernooi
in 't Pantoffeltje

Met prachtige prijzen!

Data in 1984:
4 oktober, 8 november en 20 december.

Data in 1985:
7 februari, 7 maart en 4 april.

Diegene die minstens 5 van de 6 avonden
meespeelt maakt een kans op een

extra prijs van:

weekend Londen of Parijs
voor 2 personen.

SCHRIJF OP TIJD IN. VOL IS VOL!

bodeqa

$mttoffdtf *
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770

Onder dezelfde direktie:

Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-

legenheid voor uw familiediner.

Ontdek zelf je favoriete kleding
- Barbara-Farber - Locker - Levi's

Emanuelle - Louis-Estère

Bekende merken in:
Jacks - Pantalons - Blouses - Pullovers
Sweat shirts

Modecentrum

Vrijdags koopavond tot 9 uur. Ruurlo

ooooooooooooooooooooooo

reisbureaus

J.L. HARREN '/<
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

vooral uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro

(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

in nieuwe FIAT
RITMO'S

schakelwagen en
automaat

Theorielessen
volgens de

nieuwe methode.
Voor meer
informatie:

AUTORIJSCHOOL

TEGER
Stationsstraat 18

RUURLO
TEL 05735-1426

Aardappelen te koop voor
winteropslag. Surprise.
D. Pardijs, Ganzensteeg 3,
Telefoon 6712.

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

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

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

BESPAAR

TIENTALLEN GULDENS!

mat een uitgebreide gevarenverzekering
voor Inboedel en opstal van
O.W.M. VORDEN.

Onze premies:
Woonhuis: vanaf f 0,65 °/<x> excl. glas en

f 0,95 °/oo Inclusief glas.
Inboedel: vanaf f 1,35 °/«.

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzeke-
ring van brand- en stormrlslco's tegen lage premies
in zowel de agrarische- als de burgersektor.
Vraag, vrijblijvend, inlichtingen op ons kantoor.

Wij zijn gevestigd in het Sterpoliskantoor aan de
Rijksstraatweg 32-36 te Wamsveld.
Telefoon 05750 • 26 222.

O.W.M. VORDEN w.a.

DEZE TAPIJTAANBIEDINGEN
SPRINGEN ER WEER UIT

HELMINK BV
ZUTPHENSEWEG 24

VORDEN 05752-1514

WOONKAMERTAPIJT: 400 BREED

100%ZUIVER SCHEERWOL BEIGE/BRUIN

ADVIESPRIJS 229,-

GRATIS GELEGD EN OP = OP PRIJS: PM 195,
WOONKAMERTAPIJT: 400 BREED

ZWAAR NYLON MERKTAPUT, GESCHIKT

VOOR ZWAAR GEBRUIK BEIGE/BRUIN

ADVIESPRIJS: 162,-.

GRATIS GELEGD EN OP = OP PRIJS: PM 129,
SLAAPKAMERTAPIJT: 400 BREED

NYLON, KLEUR: BLAUW/GRIJS '

GRATIS GELEGD EN OP = OP PRIJS: PM

KEUKENTAPIJT 200 BREED NU PM 39,95

HEUGATEGELS 50 x 50 CM VAN 14,95 NU VOOR PER TEGEL 9,95

RESERVERING VOOR LATERE LEVERING IS MOGELUK
24 ROLLEN KAMERBREED TAPIJT OP VOORRAAD
DOOR GEZAMENLIJKE INKOOP VAN CA. 100 TAPIJTSPECIAALZAKEN. MERKTAPUT VOOR DE SCHERPSTE PRUS
DEGELUK WERK DOOR EIGEN STOFFEERDERU EN EIGEN GORDIJNATELIER.



Tenniskampioenschappen
Vordens Tennis Park

Foto: staand v.l.n.r. Esther Nieuwenhuis, Marian Snoeyink, Rik de Gruyter, Ruud Ubink en Rene Bielawski.
Zinend v.l.n.r. Friso Ver hoeve, Rachel Woltering, Judith Hompe en Frank Woltering.

Onder schitterende weersomstandigheden werden op de banen van het Vordens Tennispark van 18 t/m 25
augustus j.l. de kampioenschappen voor de jeugd voor het jaar 1984 gehouden. In totaal werden er 91 wed-
strijden gespeeld. Dank/ij de weergoden werd e.e.a. vlot afgewerkt. Het publiek, dat in behoorlijke mate
was opgekomen, kreeg een aantal interessante partyen voorgeschoteld. Als algemene konklusie kan wor-
den gezegd dat het spelpeil op een behoorlijk niveau ligt en een belofte inhoud voor de toekomst. Zonder
op de individuele partyen in te gaan geven we U hier de uitslagen van de finales in de diverse kategoriën.
Meisjes enkel 9 t/m 11 jaar: 1. Judith
Hompe; 2. Marian Sterringa. 12 en 13
jaar: 1. Rachel Woltering; 2. Cristina
Breunis. t/m 16 jaar: 1. Ester Nieu-
wenhuis; 2. Ilse Bakker.
Jongens enkel t/m 11 jaar: 1. Frank
Woltering, 2. Michiel van der Laan. 12
en 13 jaar: 1. Rene Bielawski; 2. Vin-
cent Colenbrander, t/m 16 jaar: 1.
Ruud Ubink; 2. Rik de Gruyter.
Meisjes dubbel: 1. Esther Nieuwen-
huis en.Marian Snoeyink; 2. Marie S.
Seesink en Angelique Westerhof.
Jongens dubbel kat B.: l . Frank Wolte-
ring en Friso Verhoeven; 2. Peter Jan-
sen en Jeroen Oostenenk.
Jongens dubbel kat. A: 1. Ruud Ubink
en Rik de Gruyter; 2. Wilfried Zweve-
rink en Mark Karmiggelt.
Mixed Dubbel: l. Rachel Woltering en
Rene Bielawski; 2. Marie S. Seesink
en Michiel Schoo.

Ton van Snellenberg drie maal eerste
bij de senioren-clubkampioenschappen

Was Ton eerste bij de A-heren vóór
Joop Kluft, die knap tweede werd, ook
het Heren-dubbel schreef hij samen
met Hans Chevalking op zijn naam,
door in de finale te winnen van Hein
Brazz en Joop Oostenenk. Het trio
werd voltooid door een zege in de mix-
ed-finale die hij samen met Nada van
den Eelaart won van Hans en Nely
Chevalking.
Ton die genoeg punten bij elkaar
heeft getennist voor de status van B.
speler, is voorlopig voor de andere
VTP spelers veel te sterk.

Bij de A-dames werd de finale een
herhaling van de finale van de jeugd-
kampioenschappen. Won Esther
Nieuwenhuis de jeugdtitel, Ilse Bak-
ker nam ditmaal sportief revanche
door Esther na een spannende partij
te verslaan.

De dames-dubbel A finale werd ge-
wonnen door Carin Fransen en Tiny

Hompe in een spannende drie-setter
tegen Nada van den Eelaart en Wil
Bakker.
De veteranen, de pure recreanten, de
minder getalendeerde en de runners
up deden ondertussen niet minder
hun best in de vaak urenlange partijen
in de^L categorie.
Her^B. Eelke Huizinga, 2. Dies Eg-
gink. Dames: 1. Nel Warringa, 2. Puck
Heuvelink. Heren dubbel: 1. Evert
Thalen/Dick Wijers, 2. Karel Ubink/
Jan Gruijters. Dames dubbel: l . Mieke
van Sj^llenberg/Puck Heuvelink, 2.
Wil ^Penbrander/Ineke Besselink.
Mixed: l . Han en Frits Sterteveld, 2.
Jopie en Henk Wullink.
Tennis bleek weer eens een sport voor
jong en oud en bij uitstek geschikt
voor beoefening door het hele gezin!
Het was de hele week prachtig weer,
alleen,... de dagen worden korter. In
V.T.P. kringen wordt dan ook hoopvol
gesproken over een verlichtingsinstal-
latie.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Voetbal
Programma V.V. Vorden
Zaterdag 8 september:
Ruurlo AO - Vorden AO; Vorden Al -
SHE Al; Vorden BI - AZC BI; Grol
B2 - Vorden B2; Vorden Cl - Eefde
Cl; Lochem C2 - Vorden C2; Wit-
kampers C2 - Vorden 3C; Vorden C4 -
Dieren C2.
Zondag 9 september:
Vios B. - Vorden; Keijenburg 2 - Vor-
den 2; Vorden 3 - AZC 4; Pax 7 - Vor-
den 4; Vorden 5 - SCS 2; Be Quick 6 -
Vorden 6; Witkampers 11 - Vorden 7;
Vorden 8 - Zutphen 8.

Zaalvoetbal
Velocitas l - Sp. Ambon l
(beker)
Velocitas heeft zich via een 4-0 over-
winning op Sp. Ambon geplaatst voor
de 2e ronde van de K.N.V.B.-beker.
Na een gelijk opgaande eerste helft,
die afgesloten werd met een 0-0 stand
en waarin Sp. Ambon veel moest ge-
ven, werden de Doesburgers na rust
weggespeeld.
Jan Addink tweemaal, Rudy Henge-
veld en Michiel Werkman schoten Ve-
locitas naar winst.
Het houtwerk en de keeper hielden
een grotere score tegen. Nadat de Vor-
denaren wat gas terug namen kon de
tegenstander nog tweemaal gevaarlijk
worden, maar beide mogelijkheden
strandden op de paal.
Uitslagen:
Velocitas l - Sp. Ambon l: 4-0 (beker);
Velocitas 3 - De Veldhoek 4:2-6; Velo-
citas 4 - De Klok 2: 6-2.

Programma:
Maandag 10/9: Vorden: Velocitas l -
S.S.S.E. l 19.00 uur; Velocitas 2 - Sp.
Eibergen 4 19.55 uur; Zutphen:
A.Z.C. 5 - Velocitas 3 20.25 uur; Pan-
dawa 3 - Velocitas 4 22.00 uur.

Dames
Ratti 2 - KSH 13-0
Afgelopen zondag hebben de dames
van het tweede elftal van de s.v. Ratti
fl ink uitgehaald. Na een ruststand van
5-0 werd het maar liefst 13-0 via doel-
punen van Gerda Bos (7x), Gerdien
Heuvelink (4x) en Carla Addink en
mochten de Kranenburgse dames bo-
vendien nog een doelpunt van de Har-
reveldse dames in ontvangst nemen.
Ratti was niet te stuiten door het be-
ginnende Harreveldse damesvoetbal.

v.v. Ratti houdt
jaarvergadering
Maandag 10 september a.s. houdt de
voetbalvereniging Ratti haar jaarver-
gadering in zaal Schoenaker. Naast de
gebruikelijke jaarverslagen komt de
viering van het 40-jarig jubileum van
de vereniging aan de orde.

Voorts zullen een viertal nieuwe be-
stuursleden dienen te worden geko-
zen. Mej. M. Gotink en de heer A.
Paarlberg zijn aftredend en niet her-
kiesbaar. Aftredend en herkiesbaar is
de heer J. Arendsen.
De heer M. Heusinkveld treedt tus-
sentijds terug, terwijl de heer T. A. Pol-
man periodiek aftredend is.

Dammen
DIOS Eibergen-DCV Vorden
In Eibergen werd een goede overwin-
ning binnengehaald. Bij beide teams
ontbraken enkele kopstukken, zoals
bij de Vordenaren Johan Krajenbrink
en Harry Graaskamp en bij de Eiber-
genaren Tjeerd Harmsma. De over-
winnign kwal tot stand aan de boven-
ste borden alhoewel de fam. Slütter de
skore opende met een winstpartij van
Rik Slütter en een verrassend snelle
en goede overwinning van Theo Slüt-
ter op de geroutineerde Kerkdijk.
Lankhaar, Brummelman en Wentink
verloren kansloos. Henk Hoekman
boekte een keurige overwinning op de
dameskampioene van Nederland,
Leun Otten, al had deze op de laatste
zet nog remise kunnen maken. Desal-
niettemin een verdiende overwin-
ning. Gerrit Wassink, die als laatste
bezig was verloor onnodig van Jan
Dallinga; weliswaar was de opening
en het vroege middenspel voor Dal-
linga, maar toen Wassink in tijdnood
door een simpel zetje verloor, stond
hij inmiddels gewonnen. De gedelail-
leerde uitslagen zijn als volgt:
H. Grotenhuis t.H.-W. Wesselink 0-2;
J. Dallinga - G. Wassink 2-0; C. Jur-
riens - J. Masselink 1-1; W. Bennink -
B. Nijenhuis 1-1; L. Otten - H. Hoek-
man 0-2; M. Konniger-J. Koerselman
0-2; J. Frissen - S. Wiersma 0-2; D.
Krooshof- J. Lankhaar 2-0; G. Kerk-
dijk - T. Slütter 0-2; J. LippinkhofT- B.
Wentink 2-0; H. Harenberg - H. Wan-
sinkl-l ;J .Bakker-J.HoeninkO-2;D.
Roosenboom - G. Brummelman 2-0;
H. Wassink - R. Slütter 0-2.

met 1-11 achterstond. De eerste over-
winningen kwamen op naam van Be-
rend Rossel en Wim Sloetjes, terwijl
hierna flink doorgetrokken werd door
overwinningen van Wieger Wesse-
link, Harry Graaskamp en wederom
Henk Hoekman, die de oude rot Ger-
rit Baas geen kans gaf. Doordat Gerrit
Wassink wederom in tijdnood de be-
tere kansen liet lopen, werd er een
kleine nederlaag geboekt. De uitsla-
gen zijn:
W. Wesselink - G. Prinsen 2-0; H. Rue-
sink-G. van Kampen 1-1; G. Wassink
- G. Leeflang 0-2; H. Graaskamp - D.
Spieker 2-0; H. Hoekman - G. Baas
2-0; W. Wassink - A. v.d. Berg 1-1; B.
Nijenhuis - P. Arts 0-2; J. Koerselman -
D. Bosch 2-0; S. Wiersma - H. Penter-
man 1-1; G. Hulshof - O. Mol 0-2; G.
ter Beest - J. Bosch 1-1; S. Buist - J.
Bakker 0-2; B. Breuker - J. v.d. Vliet
0-2; W. Sloetjes - H. Groeneveld 2-0;
H.Wansink-C.deWitl-l;J.Hoenink
- J. Busser 1-1; B. Rossel - J. Stronks
2-0; J. Slütter - H. Bus 0-2; G. Brum-
melman - J. Heuvelink 1-1; M. Boer-
kamp - R. Goelamhaider 0-2.

Treffers '80 kampt
met terugloop
Zowel bij de junioren als bij de senio-
ren heeft de Vordense tafeltennisver-
eniging Treffers '80 te kampen met
een terugloop in het ledenaantal. Dit
vormt de reden dat de junioren slechts
met één team en de senioren met
twee teams aan de competitie zullen
deelnemen.
Tegenstanders van de junioren in de
3e klas A zijn: Gentac 2, Slagvaardig l,
Unitas l, Hercules 4 en LitacZeiler4.
De junioren spelen hun eerste thuis-
wedstrijd op zaterdag 15 september
om 13.30 uur.
Bij de senioren wordt op 10 septem-
ber om 20.00 uur met de competitie
begonnen. In de klas 4F komtm het
eerste team uit tegen Noad l, Drop-
shot 3, Litac Zeiler 5, Vios 3 en Win-
terswijk 3. Treffers 2 komen uit in klas
5 H tegen Noad 2, Gentac 5, Heen en
Weer l, Atac 3 en Reflex 2.
Nieuwe leden van de tafeltennisvere-
niging kunnen zich opgeven bij de te-
lefoonnummers 05752^653 of 2385.

Graafschaprijders
provinciaal
kampioen •
De leden van de Vordense auto- en
motorclub "De Graafschaprijders"
zijn er in geslaagd om bij oriente-
ringsritten kampioen van Gelderland
te worden. Dit gebeurde zowel in de
A- alsmede in de B-klasse. De zuster-
vereniging uit Zutphen werd beide ke-
ren tweede.
De competitie bestond uit zes ritten,
waarvan de "Graafschaprijders" er
vier wisten te winnen.
Het A-team bestond uit: A.C. Wee-
vers-A.J. Weevers; W.D. Wisselink-
mevr. G. Wisslink; J. Luiten-B, de
Bruyn; G. Versteege-mevr. B. Verste-
ge en B. Regelink-mevr. E. Regelink.
Het B-team werd gevormd door: J.
Mennink-mevr. G. Mennink; H.B.J.
Horsting-mevr. E. Horsting; E.A. Ver-
steege-mevr. W. Verstege; B. Meme-
link-mevr. D. Memelink.
Bij de individuele kampioenschappen
werden de equipes Wisselink en Men-
nink provinciaal kampioen. Door de-
ze kampioenstitels zijn de rijders in de
A-klasse gerechtigd om deel te nemen
aan de Nederlandse kampioenschap-
pen welke op zaterdag 15 september
zullen worden verreden.

40+ treffen voor
motorrijders
V.A.M.C. De Graafschaprijders
houdt op 7-8-9 september een inter-
nationaal weekeinde voor motorrij-
ders die ouder dan veertig jaar zijn.
Nederlanders, Engelsen en veel Bel-
gen zullen die dagen neerstrijken bij
de Exelse Molen.
Voor de gasten zijn talloze attrakties
op stapel gezet; Erven Kots, touwtrek-
ken en een echte Gelderse Koffietafel.
Het hoogtepun't wordt ongetwijfeld
zaterdagnacht gevormd door de ver-
telling van de legende van de "Witte
Wieven". De bekende "Gait Postel"
zal dit voor zijn rekening nemen.
Voordat de oudere motorrijders weer
naar huis vertrekken vindt 's zondags
nog een kennismaking plaats met het
aloude klootschieten.

Vorden-DVD Doetinchem Orfenteringsrit Delden
De 2e oefenwedstrijd verliep minder
gunstig. Er waren veel simpele zetjes
die de partijen voortijdig beslisten
(Boerkamp, Hulshof, Breuker) met
als gevolg dat DCV na 6 wedstrijden

Buurtvereniging Delden hield voor
fietsers een oriënteringsrit, die door
Bennie en Hennie Horsting was uitge-
zet. 80 fietsers vertrokken vanaf café 't
Zwaantje voor een 18 kilometer lange

route. Na afiooop konden in twee klas-
sen de prijzen worden uitgereikt: kin-
deren tot 12 jaar 1. Jacqueline Brum-
melman, 2. Emil Besselink, 3. Marie-
ke Hulshof.
Volwassenen: 1. Echtpaar Broekgaar-
den, 2. Echtpaar Regelink, 3. Echtpaar
Horsting.

Halmac Halle
Zoals u zich misschien nog wel kunt
herinneren heeft de HALMAC in
1983 bepaalde, wat minder bekende,
onderdelen van de motorsport in Hal-
le laten zien waardoor het publiek kon
kennismaken met motorball, trial en
trikeraces.
Nu, in 1984, heeft het bestuur beslo-
ten om de komende crossweekenden
GRATIS toegankelijk te laten zijn
voor het publiek om zodoende de mo-
torcross in zijn totaliteit eens wat meer
te promoten. Wat kan men dan zien:

8 september 1984: streekwedstrijden
met leden van TCD Doetinchem, Va-
mac Varsseveld, MACL Lichtenvoor-
de en Halmac Halle. Deelname 125cc
nieuwelingen t/m zijspannen, alsme-
de de viertakten.
9 september 1984: met, alweer voor de
derde maal, de veteranen aan de start,
uitgebreid met een race voor dames.

Kortom alle leeftijden en klassen ko-
men op het circuit de Kappenbulten
in Halle aan de start en het zal er naar
verwachting niet minder spectaculair
na toegaan als tijdens de Grand-Prix
op 16 en 17 juni j.l. Voor het publiek
dus een éénmalige kans om dit hele
gebeuren bij te wonen zonder dat
men de portemonnee behoeft te trek-
ken.

Huub Bos nieuwe
voorzitter biljartver.
Kranenburg
Tijdens de afgelopen woensdag in zaal
Schoenaker gehouden jaarvergade-
ring van de biljartvereniging Kranen-
burg werd de heer Huub Bos tot nieu-
we voorzitter gekozen.
Hij volgt daarmede mevrouw Inge
van de Broek op. Zij heeft de voorzit-
tershamer drie jaar gehanteerd. De
heer L. Bleumink bracht haar grote
dank voor de wijze waarop zij de vere-
niging in die hoedanigheid had ge-
diend. Deze dank werd onderstreept
met de aanbieding van een geschen-
kenbon.
Uit de verslagen van secretaris H.
Roelvink en penningmeester L. Bleu-
mink bleek dat de vereniging een
goed verenigingsjaar heeft gekend.
Weliswaar kon geen der teams een ti-
tel binnenhalen, maar de sfeer in de
vereniging is goed.
Besloten werd ook komend seizoen
wederom het kurkbiljarttoernooi te
verspelen. Voor de naderende compe-
titie werden de volgende team-inde-
ling gemaakt: 1. H. Bos. G. Hartman,
F. v.d. Linde, Th. Schoenaker en J.
Roelvink.
2. A. Lanters, T. Eggink, T. Hartman,
B. Besselink en G. Ligtenbarg.
3. L. Bleumink, H. Roelvink; H. Rut-
gers en H. Sueters.
4. J. Hummelink, F. Nijenhuis, B. Sie-
belink en H. Waenink.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen opende het
nieuwe seizoen met een lezing door
mevrouw Racké, bekend als schrijf-
ster onder de naam Scheherezade en
Maria Oomkens. Zij wist de dames op
zeer boeiende en humoristische wijze
met haar verhalen te amuseren. In de
pauze was er gelegenheid om boeken,
voorzien van haar handtekening, te
kopen.

De presidente mevrouw Westerveld
bedankte mevrouw Racké voor de
geslaagde avond. De volgende bijeen-
komst van de afdeling Vorden is dins-
dag middag 18 september. Deze kof-
fiemiddag wordt gehouden in 't Pan-
tofTeltje en begint om 13.45 uur.

Fietstocht
In totaal 42 dames van de afdeling
Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen gingen van start voor
een prachtige fietstocht richting Velu-
wezoom.

Men fietste via Baak, Steenderen,
pontveer Olburgen naar de "Carolina-
hoeve" bij de Steeg. Nadat hier panne-
koeken waren genuttigd, ging de te-
rugtocht via het pontveer Bronkhorst.
Hier werd nog wat gewandeld en ge-
dronken, waarna de dames weer vol-
daan richting Vorden vertrokken.

Politienieuws

Diefstal race-fiets
Uit een woning aan de Reeoordweg is
op 27 augustus een race-fiets ont-
vreemd alsmede een kist gereed-
schap. De politie heeft met name be-
langstelling voor een bestelauto, licht-
blauw van onderen en boven wit, wel-
ke op die dag op de Reeoordweg is ge-
signaleerd. De politie ontvangt terza-
ke dan ook gaarne inlichtingen, die
kunnen leiden tot aanhouding van de
dader(s).

Verzoek Rijkspolitie
De laatste tijd komt het veelvuldig
voor dat dames en meisjes vanuit
rondrijdende auto's worden lastigge-
vallen. De Rijkspolitie verzoekt met
klem hiervan melding te doen aan het
bureau. Zonodig kleur auto en kente-
ken noteren.

Winkeldiefstal
Een 12- en een 13-jarig jongetje zijn
na te zijn betrapt bij het plegen van
tliefstal in een winkel in ons dorp over-
gegeven aan de Rijkspolitie ter plaat-
se.

Snelheidscontrole
Op 28 augustus hielde de Rijkspolitie
een snelheidscontrole op de Zutphen-
seweg binnen de bebouwde kom. De
controle welke de gehele ochtend
duurde gaf 17 automobilisten te zien
die te hard reden en nog wel bij mistig
weer. Snelheden van 65 tot 80 km per
uur werden gemeten. Deze automo-
bilisten wachten een proces-verbaal.

Gecompliceerde
beenbreuk
Een bromfietser met duo-passagier
gaf een voorrang toen deze vanaf de
uitrit bij het Kerkepad de Dorpsstraat
opreden, aan de passerende auto van
de heer G. uit Lichtenvoorde.
Behalve schade had de aanrijding tot
gevolg dat de duo-passagier met een
gecompliceerde beenbreuk moest
worden overgebracht naar Het Spit-
taal.

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN!

K.P.O.
De K.P.O. afdeling Vorden-Kranen-
burg, opent a.s. dinsdag 11 september
haar nieuwe seizoen met een H. Mis
in de Antoniuskerk. Daarna volgt een
samenkomst in zaal Schoenaker. De
heer J. Smits zal de dames vertellen
over "Inbraakpreventie".

AGENDA

ledere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

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

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

6 sept. Bejaardenkring Vorden
Wildenborchse Kapel

9 sept. HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd

10 sept. Floralia, bloemschik kurses
Dorpscentrum

17 sept. Floralia, bloemschik kurses
Dorpscentrum

21 sept. Lindese Volksfeest
22 sept. Lindese Volksfeest
23 sept. HSV de Snoekbaars, onderl.

wedstrijd
24 sept. Floralia, bloemschik kurses

Dorpscentrum
27 sept. Floralia, bloemschik kurses

Dorpscentrum
13 okt. HSV de Snoekbaars, IJssel-

we d strijd
18 okt. Bejaardenkring Vorden,

Dorpscentrum


