
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. — Nieuwstad 12 - Postbus 22 7250 AA Vorden — Telefoon 05752-1404
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 27 juni 1985
47e jaargang nr. 14

Lid N.N.P.
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)

Korrespondenten:
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.

Gemeentesekretaris J.W. Drijfhout neemt afscheid:

"Ik zag mijn taak als een
koördinerende en stimulerende funktie"
De Vordense gemeentesekretaris J.W. Drijfhout zal deze week
voor het laatst in het gemeentehuis aktief zijn. Hij maakt gebruik
van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden (VUT). In totaal
heeft de 61-jarige Drijfhout er dan 40 jaar in gemeentedienst opzit-
ten. "Een goed moment om er mee te stoppen. Wil je nog van je le-
ven genieten dan is dit een mooie leeftijd. Bovendien moeten de
jongeren ook aan de bak", zo zegt de heer Drijfhout.

FRIES
In totaal heeft hij de gemeente Vor-
den dan 16 jaar als gemeentesekreta-
ris gediend. Voordien was hij in ver-
schillende gemeenten werkzaam. Ge-
boren in het Friese Harlingen volgde
hij daar de middelbare schooloplei-
ding (HBS). In de oorlogsjaren deed
hij eindexamen, waarna hij korte tijd
was ondergedoken.
In juli 1945 begon hij op de onderste
sport van de gemeentelijke ladder.
Het 5000 zielen tellende Utingeradeel
(onder de rook van Akkrum) was zijn
eerste werkterrein.
Drijfhout: "Ik kwam hier op de afde-
ling financiën in aanraking met alle fa-

cetten van de gemeentelijke admini-
stratie". Na een onderbreking vanwe-
ge militaire dienst streek de heer Drijf-
hout op l januari 1954 neer in de
Hoekse Waard. Hier werd hij in Zuid-
Beyerland benoemd tot gemeen-
teontvanger en was hij tevens 2e amb-
tenaar op de sekretarie. Hij had hier
de gehele financiële zaak in handen.

VORDEN
Op l februari 1962 werd de heer Drijf-
hout benoemd tot gemeentesekreta-
ris in Andijk. Van hieruit kwam hij op
l september 1969 naar Vorden.
Waarom juist Vorden?
Drijfhout: "Dat het juist Vorden is ge-

worden is eigenlijk min of meer toe-
vallig. Voorop stond dat ons gezin (het
echtpaar Drijfhout heeft een dochter
Yvonne, 17 jaar) graag naar het Oos-
ten wilde". Nu zestien jaar later is de
heer Drijfhout, zoals hij zelf zegt, Vor-
denaar geworden. Het echtpaar Drijf-
hout blijft hier in de toekomst dan ook
graag wonen.
De heer Drijfhout heeft Vorden in al
die jaren een flinke groei zien door-
maken, terwijl hij ook vindt dat de
taak van gemeentesekretaris er in de
loop der jaren niet gemakkelijker op is
geworden.
Zegt hij: "De overheidsbemoeiing is
op alle terreinen enorm toegenomen.
Kijk alleen maar op het gebied van de
ruimtelijke ordening. Wil je bijblijven
dan moetje de vakliteratuur goed bij-
houden.

De taak van gemeentesekretaris moet
je op dit moment zien als een koördi-
nerende en stimulerende funktie. Alle
draden komen bij mij samen. Er gaan
vrijwel geen stukken de deur uit of ik
heb ze wel ingezien", zo zegt de heer
Drijfhout die zeer kontent is met de
prettige verhoudingen op het ge-
meentehuis.

KRAP
Drijfhout g^Btoe dat het niet altijd
gemakkelijk is geweest. "In totaal wer-
ken er op het gemeentehuis circa 20
mensen. Eigenlijk een te krappe be-
zetting. Het kan net maar dan moeten
er geen ziekoa zijn. In feite moet het
ambtelijke ^Biiraat op de tenen lo-
pen, al is dat voor de burger vaak
moeilijk te beoordelen. Financiën
spelen bij de personeelsbezetting ui-
teraard een grote rol".
Intussen heeft de automatisering ook
zijn intrede gedaan. Op het gemeente-
huis zijn de afdelingen financiën en
sociale zaken tot op grote hoogte
geautomatiseerd. Dit is het personeel
niet in de koude kleren gaan zitten.
De heer Drijfhout hierover: "Deze au-
tomatisering heeft toch wel een zware
wissei getrokken op het personeel. Er
werd veel van hun gevraagd. Het leren
omgaan met de apparatuur. Het
moest er eigenlijk allemaal tussen-
door gebeuren. Het kan natuurlijk
niet missen dat daardoor met bepaal-
de werkzaamheden geschoven moest
worden.
Er werd natuurlijk op mij ook een gro-
te druk uitgeoefend. Ik heb me niet
met de finesses maar wel met de
hoofdzaken bezig gehouden. Nu kan
ik zeggen de eerste fase van de auto-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uu r . Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J . l ' , ( u - e r k e n : vr i jdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder U.A. Bogchelmun: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. 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 G.H. Koning, Schutte-
straat 18, voor het bouwen van een
jongveestal.
Deze bouwplannen liggen tot 5 juli
1985 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.

2. Afscheid van de heer P. van Royen
Op vrijdag 21 juni heeft het college
van burgemeester en wethouders en
het personeel afscheid genomen van

de heer P. van Royen, medewerker bij
de afdeling gemeentewerken, opzich-
ter bouw- en woningtoezicht. De heer
Van Royen is iri de gemeente Vinke-
veen benoemd als medewerker bouw-
en woningtoezicht.

3. Inzamelen chemisch afval
Aanstaande maandag (l juli) kunt u
uw chemisch afval tussen 16.00 en
17.00 uur wederom inleveren bij de
gemeentewerf, Zutphenseweg 50a te
Vorden.

4. Ruilverkaveling Ruurlo
Zoals reeds door de provincie Gelder-
land in meerdere dagbladen bekend-
gemaakt is ligt vanaf 21 juni 1985 ge-
durende veertien dagen vooreenieder
kosteloos ter inzage de kaarten met de
gegevens betreffende de ruilverkave-
ling Ruurlo. Binnen dertig dagen na
eerdergenoemde datum kunnen be-
langhebbenden schriftelijk bezwaren
indienen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland.

Deze bezwaren kunnen alleen betrek-
king hebben op afwijkingen van het
voorlopig vastgestelde plan van we-
gen en waterlopen en het voorlopig
vastgestelde landschapsplan voor de-
ze ruilverkaveling, welke eveneens ter
inzage liggen.

5. Beperking gemotoriseerd verkeer in
het Grote Veld
Door de provincie Gelderland is op 23
oktober van het vorig jaar het besluit
genomen om op diverse wegen in het
Grote Veld het gemotoriseerd verkeer
te weren.
De daartoe benodigde verbodsbor-
den zijn op 14 juni j.1. geplaatst, zodat,
het thans verboden is om zich met een
motorvoertuig op deze wegen te be-
vinden.

6. Sluiting Gemeentenhuis
Het gemeentehuis ia a.s. vrijdagmid-
dag vanaf 15.00 uur gesloten, Bureau
Gemeentewerken tot 17.00 uur ge-
opend.

matisering zijn we goed doorgeko-
men. Nu moeten we de zaak voorlo-
pig konsolideren. Voorde personeels-
bezetting heeft dit weinig gevolgen. Ik
denk dat er mede met het oog op de
aanstaande 38 urige werkweek een be-
perkte personeelsuitbreiding is te ver-
wachten", aldus de heer Drijfhout.

B&W
Een zeer belangrijke taak van de ge-
meentesekretaris is die welke hij heeft
ten aanzien van het college van burge-
meester en wethouders. Veel voorbe-
reidingen, verwerken van adviezen
van de afdelingen e.d.
Hoe groot is nu zijn inbreng in het col-
lege?
Drijfhout: "De grootte van de inbreng
is moeilijk in te schatten. Ik zie alles
zuiver zakelijk, niet politiek. Wanneer
onderwerpen een politieke zaak drei-
gen te worden, trek ik mij terug".
De heer Drijfhout heeft in zijn Vor-
dense periode met twee burgemees-
ters samen gewerkt. Vier jaren met de
heer van Arkel en vanaf 1974 met bur-
gemeester Vunderink.
Een vergelijking tussen die twee wil hij
niet maken. "Zij verschillen zeer dui-
delijk in aanpak. Met beiden heb ik
het uitstekend kunnen vinden", zo
zegt de heer Drijfhout. 4^
Ook heeft hij in al die jaren iBR zo'n
zeven wethouders te maken gekre-
gen. "Als ik toch zie wat zij iedere vrij-
dag aan mappen mee naar huis moe-
ten namen dan denk ik wel bij me zelf,
daar hebben ze in het weekflkl een
hele kluif aan. Ik ben dan ooIBrn me-
ning dat het voor een gemeente niet
goed is dat de wethouders vaak wisse-
len. Toch wel moeilijk. Inwerken, in-
spelen op de afdelingen, al zal de bur-
ger daar naar buiten toe niet veel van
merken", aldus de heer Drijfhout.

KASTELENPROJEKT
Terugkijkend op zijn Vordense perio-
de konstateert de heer Drijfhout dat
hij Vorden duidelijk heeft zien veran-
deren. "Het voorzieningenniveau is
vrij goed geworden. Vorden kan de
toets der kritiek met andere gemeen-
ten goed doorstaan". Met name aan
de oprichting van de bibliotheek be-
waard de heer Drijfhout plezierige
herinneringen.
Het grootste prqjekt waar hij onge-
twijfeld mee te maken heeft gehad is
hul kastelenprojekt. Het verhuizen
van het gemeentehuis vanuit het hui-
dige dorpscentrum naar het kasteel
Vorden.
Drijfhout hierover: "Het heeft heel
wat zweetdruppels gekost. Eerst om
het kasteel in handen zien te krijgen
en dan het verkrijgen van de rijkssub-
sidies. Vooral bij dit laatste heeft bur-
gemeester Vunderink een grote rol ge-
speeld. Persoonlijk ben ik heel erg blij
dat het kasteel in de toekomst voor de
gemeente Vorden behouden blijft",
zo zegt de heer Drijfhout.
De afgelopen jaren heeft hij nauwge-
zet de ontwikkelingen rondom de ge-
meentelijke herindelingen gevolgd.
Volgens hem een geldverslindend ge-
beuren waarbij hij het in hoge mate
betreut dat er nooit een uitspraak is ge-
komen in welke richting dan ook.
"Een grens trekken bij 10.000 inwo-
ners is in mijn ogen heel betrekkelijk",
zo vindt de heer Drijfhout.

GEEN TWEE PETTEN
In het verenigingsleven is men de
naam Drijfhout in die zestien jaren in
Vorden vrijwel niet tegengekomen.
"Ik heb altijd bewust funkties afge-
houden. Praktisch alle verenigingen
hebben financiële banden met de ge-
meente. Met twee petten op werken
lijkt mij ontzettend moeilijk", zo zegt
hij.
De heer Drijfhout zal zich in de toe-
komst zeer zeker niet vervelen. Hij wil
de talen Engels en Duits op gaan ha-
len. Bovendien is hij een liefhebber

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

van tuinieren en wil hij er vaker met
zijn vrouw op uit trekken.
De heer Drijfhout is van mening dat
zijn opvolger Mr. A.H.B, van Vleuten
met veel plezier zijn taak in Vorden zal
kunnen uitoefenen. "Hij treft vakbe-
kwaam personeel aan waar hij tot op
grote hoogte op kan bouwen", zo zegt
hij.
Vrijdagmiddag 28 juni wordt de heer
Drijfhout in zaal Bakker een receptie
aangeboden.

Organisatoren
Medler-Tol-feesten

verwachten vele
feestgangers

Komend weekend worden in de
buurtschap 't Medler voor de zestigste
maal de bekende Medler-Tol-feesten
georganiseerd.
Vrijdagochtend beginnen de feesten
met een spelletjes-morgen voor de
jeugd. Ook de leerlingen van de Kra-
nenburgse school zijn dan weer van
de partij. Zo vaak de feesten werden
gehouden behoorden de leerlingen
van deze school tot de genodigden.
In tegenstelling tot andere jaren toen
de vrijdagavond werd ingezet met een
toneelavond in de grote hal van de
Coöp. Werktuigenver. Medo, zullen
dit keer de Gebroeders Eykelkamp
optreden. Ook De Zwoagers uit Lich-
tenvoorde zijn van de partij. Deze
avond zal worden besloten met dans-
muziek van Het Medler Trio, een or-
kest dat momenteel veel gevraagd
wordt in de regio.
De festiviteiten op zaterdag zullen
worden geopend door burgemeester
Vunderink. Hij zal ook het eerste
schot lossen op de vogel, ook dit jaar
nog opgesteld op het land van de
Gebr. Kok, maar voor komende ja-
ren zal i.v.m. nieuwbouw naar een an-
dere locatie moeten worden uitge-
zien.
Het populaire dogcarrijden (voor da-
mes) staat ook weer op het program-
ma, evenals diverse andere volksspe-
len. Voor de kinderen is er natuurlijk
weer een draaimolen, terwijl voor de
schutters ook de schiettent niet ont-
breekt.
Zaterdagavond is er groot bal met het
bekende orkest "Silver Point". Ho-
penlijk zijn de weergoden Het Med-
ler-Tol-feest gunstig gezind, opdat de
zestigste versie geslaagd mag worden
genoemd. Voorzitter Hendriksen
deelde desgevraagd mede dat aan het
zestigste feest geen grootse viering is
gekoppeld, maar toch menen wij te
mogen vaststellen dat een en ander
toch niet onopgemerkt voorbij zal
gaan.

GEBOREN: Geen.
ONDERTROUWD: B.J. Loman en
J.P. van der Heide; P.W.M, van Lingen
en A.J.Th. Rondeel; H.J. Nijenhuis en
J.H. Steeman.
GEHUWD: J.W. Pennings en A.J.
Woltjer..
OVERLEDEN: H. Olthof, oud 85
jaar.

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 30juni 10.00 uur ds. A. Veldstrauit
Eefde.

GEREFORMEERDE KHRK VORDEN
Zondag 30 juni 10.00 uur ds. W.C. den Boer
uit Harderwijk. 19.00 uur ds. G. A. Wester-
veld uit Apeldoorn.

WEEKENDDIENST HUISARTS
29 en 30 juni dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende consulten bij de dienstdoende arts
van 9.00 tot 9.15 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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15
uur en op zondag van 9.30 tot 10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 29 juni 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Wechgelaer. Tel.
1566. Tevens de hele week van 19.00 tot
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
29 en 30 juni J.A. Boom, Ruurlo. Tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE-DEKJE
Contactpersoon voorde maand juli . Mevr.
v.d. Berg. tel. 6875. Graag bellen voor 8.30
uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

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.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

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.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



regenpakken

linisl ' in Verkee

Martens

Te koop: alle soorten kool-
planten, prei, andijvie, sel-
derie en peterselieplanten
en eetaardappelen.
H.SNELLINK,
Bekmansdijk 4, Vorden.
Tel. 05752-6876.

Te koop wegens overcompleet
een vol-automatische was-
machine, merk Philips, en
vier-pits-gasstel (aardgas) en
een elektrische kookplaat.
H. Smallegoor.
Tel. 05752-1723

CONTACT
graag en goed

gelezen

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TtNKATt

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

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

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UÏTERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Een goed idee neem een
kist van ons eigen merk

sigaren mee.
Prettige prijs

prima kwaliteit.
Sig. Mag. Braam,

B. Galleestraat 10a,
Vorden.

MÉÉR KANSEN

GEHANDICAPTEN

STCUH

AVO-DOET
wat écht nodig is
Antwoordnr.201,
3800 VB Amersfoort.
Tel. 033-63 5214.

EXCLUSIEF IN ZUTPHEN
NAAR EEN FINLUX
KLEURENTELEVISIE
BLIJF JE KIJKEN.OOK
ALS HIJ UITSTAAT.
Een staaltje van technologische perfektie
en schitterende vormgeving, de nieuwe
kleuren TV's van' Fmlux. Finse topklasse,
die zijn tijd ver vooruit is. Met een oog-
en oorstrelende beeld-en geluidkwaliteit.
En voorzien van alle funkties en mogelijk-
heden die nu én in de toekomst van
belang zijn. En met een heel bijzondere
vormgeving waaraan Finse topontwerpers
al hun talenten hebben besteed.
Omdat Fmlux vindt dat zijn kleuren TV's
altijd gezien mogen worden.

Afgebeeld: type 1202, 66 cm, stereo, teletekst,
afstandbediening. Leverbaar: 6 types mcl. tele-
tekst vanaf f 1899,-. Alle types 2 |aar garantie.

FINLUX
HELDER ALS FINLAND.

rfT>

Exclusief bij ons in de zaak.

FA. BREDE&LD
WEG NAAR LAREN 56 - ZUTPHEN - TEL 05750-13813

GEHAKT FESTIVAL
Waarom gehakt? Gewoon, omdat het zo
lekker is. Gehakt dat door uw slager met
zorg wordt bereid van goed, vers, mager

vlees. Praktisch ieder uur vers voor u
gemalen. Van dat lekkere gehakt vindt u
bij slager Jan Rodenburg. En dan niet
alleen half om - en rundergehakt maar

ook kerrie-, stroganoff-, bretons en
champignongehakt. Probeert u eens
één van deze soorten en ontdek dat

lekker niet duur hoeft te zijn.
geldig

t/m 3 juli

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag-vri jdag-zaterdag

Hamlappen
500 gram

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

Varkensrollade

9ebr 1 QK
150 gr. lfüü

Rosbief

gebr.
100 gr.

maandag dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse

WOrSt per kilo9,90

SPECIALITEIT

MARKT
2 45/AANBIEDING

SLAVINKEN
5 halen
betalenUIT DE WANDKOELING

Filet American
1 00 gram

Sellery salade

1 50 gram

Runder

verse
worst

per kilo 11,50

WOENSDAG
GEHAKTDAG

1,45

1,95

Nu extra voordelig.
h.o.h. gehakt

per kilo 5,95

Runder-gehakt per kilo 8,95

Kerrie - stroganoff
bretons - champignon gehakt

per kilo 6,45

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Wie straks
zorgeloos bruin

wil worden
kiesteagst voor

JWMTÉf.

Ook al neemt

We hebben ze|
U kunt dus ge

Nooit op reis
dat uw ziekte
Evenals de ve

Vreemd geld
H aankomst al over

Cheques
genoemd, c verzekerd tegen diefstal.

rchequeas, dat u ze vrijwel
ld krijgt in de munteenheid van uw vakantieland.

Wei

VeiligverzeTen]
^^^^^ î̂ ^^^^^^^y r̂agen om narigheid. Weet u zeker,

ld a t graag voor u.
en. EH vergeet vooral de

U leest het maar
waardepapieren gewoon in huis, als u

Kluisloket-service
* de vakantie
:h! In de kluis van de l

ze echt veel veiliger.

an uw sieraden en
uis van de bank met de S liggen

Want de bank met de S zorgt snel
en goed voor buitenlands geld,

veilige reischeques en
een prima reisverzekering.

bondsspaarban k
voor Twente en Oost Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesseler^fcn 42 - t Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Dnenerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplem 40 •
Klein Driene: Schubertst^^B- Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelrninastraat 25

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraal 12
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decanijeweg 3

GOEDKOOP
STENCILPAPIER

500 vel A4
exkl. btw 8,50
drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404

Aardbeien
500 gram

Andijvie 1 k,io
Perziken s mooie

2,45
1f65
0,98
3,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617.

HENK LEUSSINK
BREI- EN HAAKGAREN

OPRUIMING
OP ALLE STRENGEN KATOEN

20% KORTING

Bakkerij
't Stoepje
MARKT - VORDEN

RECLAME:

Vruchtenfeestbrood van 5.50 voor 2r-
Echte Duitse broodjes r
10 voor 3,- en 20 voor U,'

Mink, brood, koek banket. Tel 03499 84046.

OO "DE VAUWfIDE"
(staan 14dagen) O,/O

3 Geraniums 6,75
3 Spirea'S velekleuren 9,75

Nog volop bloeiende tuinplanten. Verder boerenkool, spruit- en rodekoolplanten, sla en andijvieplanten.
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Komt u maar...
het hangt weer voor U klaar

Zie Nu
onze

etalages

PARKEREN VOOR DE DEUR

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

BART
KARIN EN HANPELGRUM
WOUTER

20 juni 1985
Arnhemsestraatweg 93
6991 AK Rheden.

Hierbij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voorde vele
felicitaties, bloemen en kado's
die wij mochten ontvangen bij
ons 25-jarig huwelijksfeest.

W. RIETMAN

G.W. RIETMAN-

MAALDERINK

7251 DM Vorden
Juni 1985
Zutphenseweg 80.

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van mede-
leven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man

AREND JAN

HAMERSTEEN

zeggen wij u onze oprechte
dank.

A.H. Hamersteen-Wamelink

Vorden, juni '85
„Klein Enzerinck".

Gevraagd: flinke hulp voor
tuin en erf ca. halve dag in de
week.
F. v.d. Borch,
Horsterkamp 6, Vorden.
Tel. 1395.

Voor de beginners- en repeti-
tiekursussen M.B.A., Boek-
houden en Middenstandsop-
leiding kan men zich weer op-
geven bij:
D. Luichies, Noorseweg 8,
7213XWGorssel.
Telefoon 05759-2873.

M.T.S.'er electrotechniek, 18
jaar, i.b.v. rijbewijs zoekt va-
kantiewerk.
Reakties op tel. 05752-1851.

Te koop: caravan 3 a 4 pers.
met z.g.a.n. voortent. Klein de-
fect aan dak. Prijs f 500,-.
Tel. 2787 na 18.00 uur.

SCHOOLBOEKEN

BESTELLEN

LOGA BELLEN

TELEFOON 3100

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

G. Bultman
Telefoon 17 53

B. M. W. - Volvo - Suzuki

lS33d3fNVUO
mnf 63 uasz

Werkgroep Gezinsopvang
Jongeren (G.O.J.) Hengelo
Gld. e.o. zoekt nog steeds op-
vangadressen voor jongeren
boven 12 jaar.
Vrijblijvend inl.: Hermien Hid-
dink, tel. 05753-2238.

In plaats van kaarten

Op 6 juli a.s. zijn onze ouders en grootouders

DJ. JANSSEN
R.W. JANSSEN-KLEIN IKKINK

40 jaar getrouwd.

U kunt hen daarmee feliciteren op de receptie van 14.30
tot 17.30 uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vor-
den-

Els, Bennie
Riet, Jan
en kleinkinderen

7251 AZ Vorden, juli 1985 ,
Horsterkamp 27

In plaats van kaarten

In verband met overplaatsing van ons autobedrijf en ons
121/2-jarig huwelijksfeest, houden wij vrijdag 28 juni
1985 van 14.00 tot 21.30 uur

Open Huis
U bent van harte welkom

DIK, ZWENNIE.
RENSKE EN ROB LANGWERDEN

Lankhorsterstraat 28,
7234STWichmond

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.

. 3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Wij wensen U een prettige vakantie, maar

laat de tuin niet onbezorgd achter

Maak nu een afspraak met de hovenier.

Gebr. Kettelerij b.v.
Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 05752-1 508 b.g.g. 2054

Wegens vakantie

GESLOTEN
van maandag 1 juli t/m
woensdag 17 juli

A.s. vrijdag en zaterdag

LEEGVERKOOP
alles gaat met 25% KORTING weg.
Droogbloemen en droogstukjes
zelfs voor de HALVE PRIJS

BLOEMENSPECIAALZAAK

7251 DG Vorden - Zutphenseweg 5
Telefoon 05752-1334

WONINGBOUWVERENIGING
„THUIS BEST"

Het Bestuur van de woningbouw-

vereniging deelt mede dat het

voor woningzoekenden te Vorden,

d.d. 1-7-1985.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 8 juli t/m 13 juli.

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
BURGEMEESTER GALLEESTRAAT - VORDEN

^

Terug van weg geweest

Sig. Mag. Boek- en Tijdschriftenhandel

JAN HASSINK'
is a.s. maandag 1 juli om 7.30 uur weer

OPEN

CHIN. IND. REST
TAO SING

VORDEN
Vanaf heden zijn wij

DAGELIJKS GEOPEND
openingstijd 11.30 - 22.30 uur

Dorpsstraat 28 - Telefoon 05752-1905

De Openbare Bibliotheek
is wegens vakantie

GESLOTEN
van 8 tot en met 26 juli

Bouwvakvakantie 1985
Tijdens de bouvwakvakantie is de
winkel de gehele vakantie open.
Bestellingen wel VROEGTIJDIG
opgeven tot en met 3 juli liever
niet later!

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
Meester schilders

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

Te huur gevraagd: zit/slaap-
kamer in Vorden.
Bel Lucy 08355-1677
na 19.00 uur.

Te koop: Etna gascomfort.
Smidsstraat 12, Vorden.

Bied zich aan: zelfst. hulp in
de huishouding.
Telefoon 2674.

Elke dag vers geplukte aard-
beien voor consumptie en
diepvries.
KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15,
Keijenborg.
Tel. 05753-1395.

Gevraagd: Alpha- gezins- of
bejaardenhulp. 13 uur per
week. Normaal (niet zwart)
salaris.
Tel. 05752-2383.
Na 18.00 uur.

Land te koop 0,7 ha.
Briefjes inleveren voor 4 juli.
Becker, Heldermansdijk 2,
Vorden. Tel. 6490.

ÉÉIERENPENSION

De Bronsbergen'
een vertrouwd adres voor uw
huisdier tijdens uw vakantie!
Reservering en/of informatie:

ierentehuis "De Bronsber-
fen", Bronsbergen 10, Warns-

veld. Tel. 05750-20934.

Te koop: "FREETIME" zee-
waterbestendige opblaas-
boot, draagvermogen 200 kg
met vier peddels en lucht-
pomp op accu, prijs f 100,-.
TELEFOON 05735-1921

Te koop: kool planten,
prei, sla, selderij, peterse-
lie en knolraapplanten.
Bieslook pollen.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Telefoon 05752-1498.

Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen
uw budget passen.

vanaf f 60,-

En ... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

Op naar uw
vakman-optioen

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemf.

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

GELDIG VAN 27-6 t/m 29-6.

Dit weekend willen wij U kennis laten maken met 4 ver-
schillende soorten panklaar gehakt en wel

Bretons gehakt
Kerry gehakt
Champignon gehakt
Boeren gehakt
Allen ter kennismaking
per 100 gram

VOOR DE BOTERHAM:

Ontbijtspek
150 gram

1.15

1,79

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Stampertjes steprace
Jeugdsoos 't Stampertje organiseert zondag 21 juli voor de
eerste maal "Stampertjes Steprace". Hieraan kan iedereen
meedoen b.v. verenigingen, stratenteams en solorijders in ver-
schillende leeftijdsklassen. Het race materiaal mag bestaan uit
de ouderwetse step of een zelf geconstrueerde bolide van 2 of
meerdere personen. De step moet gemaakt worden met origi-
nele stepwielen. Het parcours met enige hindernissen zal zich
kruisen door de Enkweg (start), Julianalaan, Wilhelminalaan
en Emmaplein. Voor meerdere informatie en tevens opgave
kan men terecht bij de Jeugdsoos (tel. 2760) of G. Wolsink,
Julianalaan 20, na 18.00 uur.

AANB. GELDIG T/M ZATERDAG

Jonge
Florijn
17,25

Moezel
liter fijne frisse kwaliteitswijn

nu van 7,95 per liter voor

7,25
Vinotheek Smit

Burgemeester Galleestraat 12 - Vorden



PRETTY MARKT

Heeft U nog spul-
letjes op te ruimen, we
komen ze graag aan huis
ophalen.
Bel even 2407.

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

HO1U31U31NJ

Te koop: aardbeien op be-
stelling. Bellen voor 1 2.00 uur
en na 1 8.00 uur.
H. Weenk,
Schuttestraat 12, Vorden.

Tel. 05752-6659.

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 meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Bankstel
3-1-1 massief eiken met
rundlederen kussen
opruimingsprijs 2298,

1745met dralonvelours nu

geheel massief eiken
front
opruimingsprijs

Donzen dekbedden
Wollen dekens
Spreien
nu 10% korting
Polyether matrassen
Alle maten
met kortingen
van 15 - 20%
Tafelkleden
Handweef 140 x 1 70 cm nu 49,95

149,-Smyrna 135x165 cm nu

Draion dekens
1 persoons nu

KWALITEITSMEUBELEN VOOR LAGE PRIJZEN
IN ONZE

OPRUIMING

bestaande uit:
ledikant 140/200 +
2 nachtkastjes
KOMPLEET 798,-

HELMINK MEUBELEN
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TELEFOON 05752-1514

Manou bankstel
3-1-1 met softlederen kuipkussens
+ manou elementenwand
éénmalig korting van

Elementenwand
2.55 mtr. breed, bali bruin van 2498,-
éénmalig
uw voordeel 653,- 1845,-

Royale hoekkombinatie
romp: tropisch hardhout koudschuim
vulling, draion velours
kussens van 4150,-
koopje

Elementenwand
Alpine wit
2.55 mtr. breed
opruimingsprijs 1495,-

Secrétaire van 920,- nu 698,-
Boekenkast eiken, pakketprijs 229,-

Eetkamerstoel zadeizit 179,
Dekenkist eiken nu 275,-
Salontafel met plavuizen 215,-

Mimiset massief eiken 11 9,
Kaaskast massief eiken 1245,-

SchHjf bureau wit of grenen 1 49,-

Bureaustoel wit of bruin 79,
Zitzakken nu 99,

ZIE
ETALAGES

WANDMEUBEL
Eiken 1.45 m breed zeer
praktisch ingedeeld
OPRUIMINGSPRIJS 1398,-
2 deurs schuifkasten
eiken, grenen of wit
pakketprijs 185,-
Ledikant
Zwaar massief vuren
90 x 200 incl rolbodem
pakketprijs 210,-
Merktapijt
24 rollen tapijt op voorraad. Gratis leggen
én tegen bodemprijs (onder volledige garantie)

Couponnen tapijt
met kortingen tot 70%

Gratis reservering en verzekering voor latere levering
Prima service en garantie
Ruim 4000 vierkante meter toonzaal.

EIBERGEN-LAAGTE 16

05454-74190

De best verzorgde vakanties
beginnen bij de Rabobank!
Maar dan wel met een
ideale reisverzekering.
Dan weet u zeker
dat als u schade krijgt,
de afwikkeling in
vertrouwde handen is!

Rabobank "Vorden"
Kantoren te Vorden, Kranenburg en Wichmond.
Telefoon 05752-1888.

Slechts enkele dagen. De vloer moet leeg.

Wegens verbouwing
nog enkele fietsen
van f 349,- voor 299,-
OOK NOG LICHT BESCHADIGDE MODELLEN VOOR ZEER SPECIALE PRIJZEN.

TEVENS DIVERSE Wasautomatenf koelkasten,
diepvriezers, afzuigkappen, stofzuigers
voor opruimprijzen

TEL 264
BAAK BID Elektronika - Tweewielers

Emmerikseweg 46

SABO
grasmaaiers

een klasse
apart

Uitzonderlijk goede kwaliteit, voor jarenlang
tuinplezier.

SABO gazonmaaiers zijn uitgerust met het
Turbo Star Systeem.

Dit unieke systeem geeft een nog betere
maaikwaliteit en bijzonder goede opname van het
gemaaide gras en zelfs natte herfstbladeren.

Een ruime keuze uit diverse modellen.

Kom eens kijken en ontdek dat betere kwaliteit
wel degelijk bestaat.

Zutphenseweg15
Vorden-tel. 1261

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

MITSUBISHI
ELECTRIC

4 uur non-stop videoplezier

HS-306E/EZV.H.S.

^t Opname tot maximaal 4 uur

•fe 4 opnamen binnen 2 weken

ïfe Kabel afstandbediening

Stilstaand beeld

1698,-

Cassette wordt automatisch terug gespoeld

Vooraan in Service, en eigen technische dienst

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

VOLOP STEEN, STOAL EN SENTIMENT
met

NORMAAL
OP VRIJDAG 28 JUNI
OM 20.00 UUR VOOR HET 9e JAAR IN

FEESTTENT JEUGDSOOS FLOPHOUSE, TOLDIJK

VOORVERKOOP A F 15,- BIJ.

- JEUGDSOOS FLOPHOUSE
- CAFÉ SESINK, BAAK
- CAFÉ „DE ZWAAN", HENGELO.

- PLATENSHOP SUTTERLAND, DOETINCHEM
- CAFÉ „DE ENGEL", STEENDEREN
- CAFÉ „T WINKELTJE", ZUTPHEN.
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Café Uenk in nieuw jasje

In een oogwenk was het gepiept, Arnold en Ria besloten tot een interne verbouwing van hun café aan de
Nieuwstad. Na een volle week stof, puin en schoonmaak mag het resultaat er /ijn. Veel hout is er verwerkt
in mooie midden bruine tinten, een smaakvolle kantige bar met nieuwe barkrukken, schept een vertrou-
welijk sfeertje, (die er trouwens altijd al was). Een doorbraak in het midden gedeelte van de zaak geeft een
ruim zicht op de cliënten en het biIjart, daardoor kunnen de gasten nog beter op hun wenken bediend wor-
den. De tekst: "Drink wat klaar is, eet wat gaar is, spreek wat waar is" heeft de verbouwing goed doorstaan,
en blijft ook in de nieuwe setting duidelijk van kracht!

Rabobank Vorden Gezellige
jaarvergadering- ontmoetingsdag
Op maandagavond 24 juni jl. hield de
Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleen-
bank "Vorden" B.A. haar 79e algeme-
ne ledenvergadering in hotel Bakker
over het jaar 1984.
Ondanks een lager brutoresultaat
steeg de netto winst van f 450.507 in
1983 tot f515.554 tengevolge van een
veel lagere toevoeging aan de Voor-
ziening voor Algemene Risico's van
f 315.000 (v.j. f700.000).
Bij een balanstotaal van f 106.597.397
nam de Algemene Reserve toe tot
f7.853.227,-.
Voor het lopende boekjaar wordt met
een lagere netto-winst rekening ge-
houden tengevolge van een verkrap-
ping van de rentemarge. Het hoge ni-
veau van uitzettingen van 1983 kon in
1984 niet gehandhaafd worden, m.n.
veroorzaakt door een veel lagere kre-
dietbehoefte in de agrarische sektor.
De toename van de toevertrouwde
middelen was beter als in het voor-
gaande jaar. In het bestuur werd de
heer H. Tjoonk, die periodiek aftre-
dend was, herkozen. Eveneens perio-
diek aftredend was in de Raad van
Toezicht de heer H.J. Pardijs. Ook hij
werd herkozen. Voorzitter Tjoonk
deelde mee, dat de fusie per 31-12-
1984 met de Rabobank Kranenburg
inmiddels ook administratief geheel is
verwerkt. In verband met verdergaan-
de automatisering in 1986 en verbete-
ring van de dienstverlening is de bank
bezig met het maken van verbou-
wingsplannen.

Concert
A.s. zondagmorgen wordt in het
kader van het VVV zomerpro-
gramma een concert gehouden.
Dit zal plaatsvinden nabij Kasteel
Vorden en er zal aan worden mee-
gewerkt door het Vordens Man-
nenkoor o.l.v. Bert Nijhof en „de
Achtkastelen Darpers" o.l.v. Joop
Lauckhart.
Bij slecht weer zal het gebeuren
zich afspelen in zaal de Herberg.

Jong Gelre
Jong Gelre Vorden organiseert dit jaar
weer een fietsvierdaagse en wel op 30
en 31 juli en l en 2 augustus, start bij
Hotel Bloemendaal.
Op 4 augustus de Oost'n Rit - start-
plaats Café-Rest. Schoenaker.

buurtschap Wildenborch
De ontmoetingsdag die zaterdag in
het buurtschap de Wildenborch werd
georganiseerd is in een gezellige sfeer
verlopen. In totaal kwamen zo'n 60
personen in de Kapel bijeen. De opzet
van deze dag was dat mensen die
vroeger in de Wildenborch hebben
gewoond, weer eens een dagje naar de
oude omgeving zouden terugkeren
om daar met de huidige bewoners een
praatje te maken en wat herinnerin-
gen op te halen. Dit alles onder het ge-
not van een drankje en een hapje.
De organisatoren van deze dag waren
bijzonder verheugd dat de jeugd flink
vertegenwoordigd was. "Er zijn men-
sen die denken dat deze dag voor de
wat ouderen wordt georganiseerd, dit
berust dan wel op een misverstand
want we zijn zeer zeker geen bejaar-
denclub", zo vertelde ons Jaap van
Amstel, één der organisatoren.
De voorzitter van de ontmoetings-
commissie de heer H. Klein Brinke
heette de aanwezigen 's morgens om
circa tien uur welkom, waarna het ge-
zelschap aansluitend van een brood-
maaltijd genoot, 's Middags werd een
wandeling gemaakt door de fraaie tui-
nen van kasteel de Wildenborch. De
heer Klein Brinke bracht de heer Sta-
ring dank voor zijn medewerking door
deze tuinen open te stellen. Weer te-
rug in de Kapel werd het gezelschap
een uurtje aangenaam bezig gehou-
den door Harry Keuper, die een pro-
gramma bracht dat bestond uit zang
en muziek.

Mevrouw Jansen die dit jaar voor het
laatst heeft meegeholpen aan de voor-
bereidingen voor deze dag werd spe-
ciaal door voorzitter Klein Brinke in
het zonnetje gezet. Zij ontving als
blijk van waardering een bloemetje.
Het ligt in de bedoeling om volgend
jaar wederom een dergelijke ontmoe-
tingsdag in de Wildenborch te organi-
seren.

Enthousiaste
mu/iekschooluitvoering
Grofweg één op de zeven Nederlan-
ders bespeelt (op welke wijze dan ook)
een instrument, als wij het C.B.S.
(Centraal Bureau voor de Statistiek)
mogen geloven. Een ongelofelijk aan-
tal mensen dus.
Temidden van dit woelige muziekle-
ven nemen 160 muziekscholen in Ne-

derland een belangrijke plaats in. Zij
vergroten ^fc>r professionele scho-
ling de musraervreugde van kinderen
en volwassenen en schenken zo aan
velen een bezit voor het leven.
Dat muziek een leven lang van belang
blijft blijkt^^het groeiend aantal vol-
wassenen ^Pelkaar in ensembles en
orkesten etc. etc. op de muziekschool
ontmoet.
Moeders waarvan de kinderen uit huis
zijn en VIJT-papa's halen met een
enorm enthousiasme hun instrument
weer tevoorschijn en geven ook muzi-
kaal inhoud aan hun bestaan.
Bij de werkelijk honderdduizenden
leerlingen van muziekscholen in Ne-
derland die deze zomer hun einduit-
voering hielden bleef Vorden uiter-
aard niet achter. De Vordense mu-
ziekschoolleerlingen lieten zich
woensdag 19 juni horen tijdens een
zeer druk bezochte einduitvoering in
het dorpscentrum.
Berend Wagenvoort liet aan de vele
belangstellenden horen dat op piano-
les ook populaire muziek onderwezen
wordt en dat je daarvoor heel wat
moet kunnen. Dana Kamphorst en
Erica Roeleveld lieten klassieke piano-
muziek horen. Blokfluit en dwarsfluit
werd bespeeld door zo'n grote groep
dat het teveel ruimte zou nemen om
alle namen van de uitvoerenden te
noemen. De klank van dit ensemble
was bijzonder fraai. De Vordense vio-
listen lieten zich horen in meeslepen-
de Weense liedjes en Nederlandse
volksmuziek en speelden mee met de
kinderen van de A.M.V. groep (Alge-
mene Muzikale Vorming) die stralend
zongen onder leiding van Anneke Ha-
zekamp.
Mart-Jan Batenburg liet horen hoe de
akoustische gitaar kl inkt . Wilma Wen-
tink, Heidi Brinkerink, Gea Bos en
Diana Bulten toonden grote vaardig-
heid op het electronisch orgel en wer-
den muzikaal ondersteund door Gui-
do Zomers en Robert Walgemoet slag-
werk.

Tot besluit van de avond zongen de ve-
le, vele kinderen van de AMV-klassen
onder de bezielende leiding van An-
neke Hazekamp een aantal liedjes
waarvan een Amerikaans liedje bege-
leid door de blokfluitgroep groot suc-
ces had.

Geslaagd

Vijftig slachthanen
voor torenfonds
In ons blad van vorige week schreven
we ook over de komst zijnde toren-
fonds-fancy-fair en wel op 11 augus-
tus a.s.
Daarvoor vroegen wij een ieder spul-
letjes af te willen staan voor deze fan-
cy-fair annex veiling.
De eerste reactie was meteen al raak.
Een inwoner uit Vorden bood spon-
taan vijftig slachthanen aan. Volgende
week worden deze geslacht (want an-
derhalve maand voeren en waar?) is
ook niet mis. En een inwoner op de
Brinkerhof stelde zijn diepvriezer
voor opslag ter beschikking.

Eerste prijs Concordia
De majorettes van de muziekver.
Concordia hebben zaterdag j.l. deel-
genomen aan een festival te Halle,
georganiseerd door de drumband
DWG uit Zutphen.
De majorettes o.l.v. insructrice Elly
Mentink en hoofdmajorette Jaqueli-
ne Mellendijk hebben in de introduk-
tieafdeling een eerste prijs behaald.
Het gemiddelde van de cijfers lag
ruimschoots boven de 8 punten.
Een fraai resultaat voor dit onderdeel
van Concordia.

Drumband van
Sursum Corda valt in

de prijzen
Afgelopen zaterdag heeft de drum-
band van de Chr. Muziekver. Sursum
Corda deelgenomen aan het D.W.G.
festival welke gehouden werd op "De
Kappebulten" te Halle.
Zij behaalden daar een l e prijs met lof
van de jury wat tevens inhield dat zij
ook de wisselbeker mee naar huis
mochten nemen.
Ook de tamboermaitre de Fj^Éernard
Wunderink was die dag goeo^ dreef,
want hij mocht na afloop de tamboer-
maitre prijs mee naar huis nemen. Al
met al een zeer geslaagde dag.

Onze plaatsgenoot D. Heijenk slaag-
de op W-Terschelling voor de studie
van stuurman aan de hogere zeevaart-
school de Willem Barentz. Veel geluk
met je diploma.

De afgelopen zaterdag gehouden
avond-orienterings-wandeling van de
Oranjecommissie Medler-Tol trok 86
deelnemers, die weliswaar goed wan-
delweer troffen, maar veel werden ge-
plaagd door talrijke muggen. De tocht
voerde ditmaal door het landgoed De
Wiersse en door de Brandenborch.
Ook dit keer hadden de uitzetters di-
verse vragen ingelast en ja, wie weet
nu precies wat een kapberg is.

Alle groepen waren binnen de gestel-
de tijd terug in café Het Wapen van 't
Medler, alwaar voorzitter G. Hendrik-
sen al spoedig de prijzen kon uitrei-
ken. De eerste prijs (12 strafpunten)
ging naar de groep Nijenhuis. Tweede
werd de groep Herbert Brummelman,
terwijl de prijzen drie tot en met vijf na
barrage werden toegekend aan de
groepen van Henk Fokkink, Gerda
Kamperman en Henk Brummelman.
De poedelprijs ging ditmaal naar de
familie Hieltjes.

Avondwandeling
K.M.T.P.

Begunstigd door goed weer en des-
kundige leiding van de heren D. Jans-
sen en D. Denekamp mochten vele le-
den van de K.M.T.P. afd. Zutphen-
Brummen e.o. j.l. maandagavond
wandelen over de terreinen van Groot
Graffel te Warnsveld. Het was interes-
sant te horen en te zien hoe de laatste
tien jaren in het bijzonder grote veran-
deringen tot stand zijn gekomen t.a.z.
van gebouwen en tuin (park) aanleg.
De grote verscheidenheid aan strui-
ken vaste planten, bomen gecombi-
neerd met goed gazon en rotspartijen
zorgen voor een rustgevende omge-
ving waarmede zowel directie als allen
die dit tot stand hebben gebracht een
goede basis hebben gelegd voor een
juiste therapie.

Tijdens en na de wandeling onder een
smakelijk kopje koffie werd er van ge-
dachten gewisseld over de mogelijk-

Collectanten op pad voor
Kmnenburgse Toren

Eerste reacties hoopgevend
De 89 collectanten van de huis-aan-huis-collecte voor het torenfonds
Kranenburgse toren zijn inmiddels op pad. Een deel van de collectanten
"doet" overdag zijn wijk, een ander deel gaat in de avonduren op pad.
De eerste reacties zijn hoopgevend; allerwegen wordt deze grote aktie
onderkend.
De Kranenburgse toren moet blijven, beeldbepalend in het landschap.
Zoals we reeds eerder schreven betreft het hier een open lijst-collecte.
De lijst die de collectanten voorleggen dient te zijn voorzien van de
stempels van het gemeentebestuur alswel van het kerkbestuur.
De collectanten accepteren naast baar geld ook betaalkaarten en che-
ques. Geeft men er echter de voorkeur aan per giro of bank een bijdrage
te leveren zo vult men op de lijst het gewenste in. De collectanten kun-
nen U het nummer van de bankrekening van het torenfonds opgeven,
maar ten overvloede vermelden we het nog even: Bankrekening: Rabo-
bank 36.64.176.758 (giro bank: 86.29.23).

Met de opbouw van het steigerwerk is afgelopen maandag begonnen.

COMMISSIE SPORT EN CULTUUR NIET EENSGEZIND

Bestemming gelden voor
sociaal kulturele doeleinden
Zoals bij dit soort zaken in Vorden te doen gebruikelijk heeft de com-
missie Sport & Cultuur woensdagavond bijna anderhalf uur gedis-
cussiee/d over het bestemmen van bedragen voor sociaal kulturele
doeleinden. Een discussie waarbij de meningen over de hoofdlijnen
zeer uiteen liepen. Het ging in eerste instantie om het bedrag van 30
mille dat oorspronkelijk bestemd was voor de sociaal kultureel werker
in Vorden, die zoals bekend naar elders is vertrokken.
Het college wil dit bedrag beschikbaar
stellen voor eenmalige projekten op
het sociaal kultureel terrein en voor
het verkropen van een bijdrage als
voorwaarde stellen dat deelname aan
het projekt voor een ieder mogelijk
dient te zijn.

De heer E. Brandenbarg bleef bij het
VVD standpunt dat inhoudt dat het
gehele welzijnswerk ervan kan profi-
teren. Mevrouw Aartsen (CDA)
schaarde zich achter het collegevoor-
stel. De heer W. Voortman (PvdA) wil
het restant van deze dertig mille stop-
pen in een nog in te stellen overkoepe-
lend orgaan voor het gehele sociale
kulturele werk.
Het gaat dan om een bedrag van circa
25.000 gulden want de commissie was
het deze avond met het college eens
om alvast aan een aantal projekten

subsidies toe te kennen die uit de pot
van dertig mille gehaald zullen wor-
den. Over de details was de commissie
het niet geheel eens, behoudens de
heer E. Brandenbarg (VVD) die met
het collegevoorstel akkoord ging.
Mevr. Aartsen en de heer Voortman
willen in tegenstelling tot het college
wel 920 gulden beschikbaar stellen
voor de deskundigheidsbevordering
van werkgroepleden. De heer Voort-
man bepleitte voorts dat er wel subsi-
die verleend zal worden aan het Film-
huis, aangezien het Filmhuis dan ge-
doemd zou zijn te verdwijnen.
Voor de werkgroep Welzijnsplanning
is de eerste aanzet inmiddels ge-
pleegd, zo kreeg de heer Voortman
deze avond van wethouder Geerken
te horen. De plannen om de biblio-
theek uit te breiden zijn in volle gang,
zo werd mevr. Aartsen medegedeeld.

heden en zorg van de mens in deze
tijd en omgeving.
Met een dankwoord van de voorzitter
voor het gastvrije onthaal werd deze
avond besloten.
De komende fietstocht op 26 juni en
de grote dagexcursie naar Hortus de
Wolfin Haren en het veenmuseum 't
Aole Compas op 3 juli beloven ook
veel succes en deelname te hebben.

Amnesty nieuws
Omdat begin augustus veel mensen
met vakantie zijn heeft men besloten
om in augustus geen schrijfavond te
houden; in jul i echter wel. Dit in te-
genstelling tot eerder gedane mede-
delingen.
Men verwacht U dus op maandaga-
vond a.s. l juli in het Dorpscentrum
waar U door het schrijven van een of
meer brieten ertoe kunt bijdragen dat
de mensenrechten beter nageleefd
worden.
We hopen veel dorpsgenoten en, wie
weet, vakantiegangers maandag te
kunnen begroeten. De daarop volgen-
de keer treffen we elkaar dan weer op
maandag 2 september.

Feestelijke
ouderavond van school

"Het Hoge"
43 zesde klassers van school "Het Ho-
ge" vierden dezer dagen hun Feestelij-
ke Ouderavond. Op een zeer ontspan-
nen manier werd aan ouders en vele
oud-leerlingen een leuk programma
geboden.
Met een hartelijk welkom opende de
voorzitter, dhr. W. Chr. Wichers, de
avond met gebed. Meester Te Winel
verzorgde de warming-up door met
kinderen en publiek enige liederen te
zingen. Voor de pauze werd het to-

neelstuk "Pension Time is Money"ge-
speeld. Het ging prima.

Na de pauze was de musical "Disco in
Doe-dorp" aan de beurt. Alle acteurs
en actrices deden het erg leuk. De ver-
staanbaarheid was goed. Het een en
ander was goed te volgen, doordat de
verschillende onderdelen werden in-
geleid door de "lady-speakers" Marian
en Mariska.

De decors deden het uitstekend, me-
de dankzij dhr. Bos van het Dorpscen-
trum. Deze fijne avond werd besloten
met samenzang.

30 juni HSVde Snoekbaaras, jaarlijkse
wedstr. Almen-Laren-Lochem-
Vorden. Opgave 23 juni.
Samenkomst De Herberg

3 juli Touwtrektoernooi T.T.V. Vorden
Ruurloseweg, Medler. Jong Gelre

5 jul i Barbeque-fietspuzzeltocht
Fietspuzzeltocht Dorpscentrum
Barbeque bij fam. Abbink, Kruisd.
Jong Gelre

7 j u l i Dansavond in de Herberg
14 ju l i Wadlopen, Schiermonnikoog

Jong Gelre
21 jul i VRTC Zomertocht
30 juli Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
31 ju l i Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
1 aug. Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
2 aug. Avondfietsvierdaagse

Jong Gelre, vertrek Bloemendaal
8 aug. Deldens Volksfeest
9 aug. Deldens Volksfeest

10 aug. Deldens Volksfeest,
l O aug. Pretty Markt
17 aug. HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
24 aug. Muziekdag Vorden



Ten Have gered van de ondergang?
Afgelopen weekend is een beginselakkoord bereikt tussen de schuldeisers en de directie van Ten Have om
vijfenveertig procent van de schulden te betalen. Als de crediteuren hier niet mee akkoord waren gegaan
dan had dit het faillisement van Ten Have Engineering b.v. en Ten Have Produktie b.v. betekend.
Ook zouden enkele crediteuren ern-
stig in de moeilijkheden zijn geraakt
als Ten Have de poorten had moeten
sluiten.
Een beginsel akkoord is bereikt tussen
het management team, dat door ten
Have is aangezocht om mee te helpen
zoeken naar een bedrijf voor overna-

me, en het bedrijf (het is nog niet be-
kend gemaakt welk bedrijf) dat Ten
Have gaat overnemen.
De overname heeft zich bereid ver-
klaard om vijfenveertig procent van
de te vorderen bedragen te betalen en
zich garant te stellen voor alle schul-
den die na l mei zijn gemaakt en wor-

den gemaakt. Het houdt ook in dat
van de 78 werknemers een aantal met
een afvloeiingsregeling het bedrijf
zullen moeten verlaten.

De verwachting is dat één en ander de
komende dagen zijn beslag zal vin-
den.

School voor Algemeen Vormend Biologisch en Agrarisch Onderwijs

Sfeervolle uitreiking diploma's
Op dinsdag 18 juni j.1. vond de diploma-uitreiking plaats voor de geslaagden van de School
voor Algemeen Vormend, Biologisch en Agrarisch Onderwijs te Vorden. De grote zaal in het
Dorpscentrum was geheel gevuld met geslaagde leerlingen en hun ouders en familieleden,
het bestuur, genodigden en docenten.
De direkteur van de school, dhr. E. Snoeij ink hield een toespraak waarin hij de geslaagden en
hun ouders feliciteerden met het behaalde succes. Hij wees op het belang van de afgesloten
periode van vier jaar en de vervolgstudie. Zeer velen zullen verder studeren aan de Middel-
bare Landbouwscholen in Zutphen en Doetinchem; maar ook de Middelbare Bosbouw-
school en de Middelbare Tuinbouwschool behoren tot de scholen voor vervolgstudie, maar
ook andere typen onderwijs. Hij wenste iedereen veel succes in verdere studie of baan.

De tweede spreker was dhr. H. Graas-
kamp die als kersverse voorzitter van
het Bestuur de leerlingen toesprak.
Dhr. Graaskamp volgt dhr. A. Schou-
ten op als voorzitter, die na jarenlang
zitting in het bestuur te hebben gehad
deze funktie onlangs neerlegde.
Dhr. Abbink was de volgende in de rij
sprekers. Hij sprak namens de plaatse-
lijke standsorganisaties de Gelder-
sche Mij van Landbouw en de Chris-
telijke Boeren- en Tuinders Bond, en
tevens namens de plaatselijke afde-
ling van Jong Gelre.
Hij wees vooral op het belang van de
vervolgstudie en de landbouw-avond-
cursussen. Hij hield een warm plei-
dooi om lid te worden van Jong Gelre,
die in Vorden en omgeving zeer aktief
is.
De laatste spreker was dhr. de Koning,
die sprak namens de Coöperatieve in-
stellingen; de Rabo-bank, de Coöpe-
ratieve Zuivelfabriek en de Land-
bouw boöperatie "De Graafschap".
Hij wees op de technische ontwikke-
lingen van het daarvoor nodige onder-
wijs. Tevens sprak hij over de enorme
druk die er ligt op het agrarisch bedrijf
en haar ondernemers. Hij noemde de
superheffing, de hinderwet en de ko-
mende meststoffenwet. Hij hoopte
dat de landbouwschool nog vele jaren
zijn funktie in Vorden en omgeving
zou kunnen blijven vervullen.
Namens de leerlingen sprak Annelies
Muller die de leraren hartelijk be-
dankte en een goede vakantie toewen-
ste.

Dhr. E. Snoeijink die alle spreker har-
telijk dankte en kon meedelen dat de
school aan de Nieuwstad in Vorden
nog springlevend is begon daarna zijn,
op vaak humoristische wijze, aan de
officiële diploma-uitreiking.

Veel leerlingen ontvingen tevens een
diploma machinaal melken, en een
diploma lassen. De schooldiploma's
waren keurig geschreven door dhr. J.
Rigterink, die ook aan H. Hiddink een
vulpen met inscriptie Cum Laude
mocht uitreiken. De pen die beschik-
baar werd gesteld door boekhandel
Loga in Vorden, werd voor de derde
keer uitgereikt aan de leerling met de
beste examenresultaten.

Marinus Hiddink die op A-niveau
examen deed behaalde drie achten en
drie negens voor zijn examen. Na
afloop van de uitreiking werd er in de
ontmoetingsruimte nog gezellig nage-
praat onder het genot van een drank-
je.
De volgende leerlingen behaalden het
diploma:
G. Arendse, Voorst; H. den Bakker, Baak;
D. Berenpas, Warnsveld; D.M. Besselink,
Steenderen; H. Bobbink, Brummen; E.
Boerkamp, Steenderen; R. Boerkamp,
Hengelo; J. Bongers, Warnsveld; G. Borg-
man, Vierakker; B. Bosveld, Vorden; M.
Bosveld, Vorden; R. Breitenbach, Zut-
phen; J. v.d. Broek, Zutphen; H. Bruns-
veld, Barchem; M. Buitenhuis, Zutphen;
N. Duistermaat, Zutphen; M. Faber, Zut-
phen; M. Geernaert, Zutphen; R.J. Geu-
bel, Zutphen; M. Gieteling, Zutphen; H.
Gosselink, Warnsveld; G. Gr. Enzerink,
Vorden; G. Harmsen, Vorden; L. Hart-
man, Vorden; A. Hemeltjen, Zutphen; H.
Hiddink, Zelhem; W.J. v.d. Hoeve, Eefde;
R. Hoste, Warnsveld; W. Huisken, Zut-
phen; K. Hulleman, Zutphen; R. Jager,
Zutphen; Th. Jager, Zutphen; Th. Janssen,
Vorden; W. Janssen, Zelhem; E Klaaysen,
Warnsveld; H. Knaake, Toldijk; W. Korne-
goor, Vorden; H. Langwerden, Hengelo;
H. Looman, Hengelo; F. Melkert, Zut-
phen; H. v.d. Meulen, Zutphen; A. Muller,
Zutphen; R. v.d. Munnik, Voorst; M. v.
Nimwegen, Zutphen; W.Ottink, Hall; F.
Pelgrom, Voorst; Y. Plokker, Ruurlo; R. de
Ridder, Zutphen; E. Rossel, Warnsveld;H.

Sarink, Vorden; E. Schepping, Zutphen;
A. Stein, Warnsveld; M. v. Tetering, Zut-
phen; D.J. Teunissen, Warnsveld; G. Ui-
lenreef, Vorden; H. Verstege, Hengelo;
Chr. Voerknecht, Zutphen; R. Wiekart,
Vorden; F. Woerts, Hengelo; A. Woordes,
Zutphen.

Onlangs werden ook de lessen van de land-
bouw-avondcursussen afgesloten. Hier
volgen de curssussen en de geslaagde kan-
didaten:
Klauwverzorging: C. Bekebrede, Gorsscl;
E. Berenpas, Warnsveld; J. Berenpas,
Warnsveld; H. Derksen, Vierakker; H. Gr.
Roessink, Hengelo; A. Fokkink, Vorden;
D.J. Hoentjen, Lochem; H. Lankhorst,
Voorst; G. Lenselink, Vorden; E. Mak-
kink, Vorden; J. Postma, Zutphen; R. Post-
ma, Zutphen; D. Tjoonk, Vorden; J. v.d.
Vliert, Toldijk; Johan v.d. Vliert, Toldijk;
J.A. Weenink, Brummen; J.A. Weenk,
Vorden.

Veev^^kunde: J.B. Abbink, Vorden;
D.A.^rcl. Berg, Ruurlo; C. Breukink,
Steenderen; H. Flama, Vorden; A. Gr.
Roessink, Baak; H. Gr. Roessink, Henge-
lo; H. Haaring, Hengelo; H.J. Krijt, Vor-
den; Chr. v.d. Laan, Ellecom; G. Loman,
Viera|^^-; F. Nikkels, Eefde; J. Noord-
kampWrarfsen; A. Ottens, Zutphen; A.J.
Postma, Zutphen; R. Postma, Zutphen; H.
Riefel, Warnsveld; H. Schefïer,-Hengelo;
G. Schekman, Lochem; H. Schotman,
Baak; H. Welbergen, Laren; W. Willem-
sen, Steenderen.

Booglassen beginners: A.J. Koeslag, Laren;
J. Luttikholt, Beltrum; G. Sarink, Vorden;
J. Storkhorat, Zieuwent; W. Teunissen,
Baak.

Booglassen gevorderden: H.J. Gr. Brons-
voort, Laren; H. Hissink, Hengelo; B.W.
Jansen, Keyenborg.

Foto van
Vorden-
van-toen

KNIPTIP (J

Werken in een donkere
kamer is, al spelend met
licht, alles uit uw negatieven
halen wat er in zit.

Deze foto van het (nu vijftig jaar oude) zwembad zal naar onze me-
ning op een zonnige zomerdag in de jaren dertig gemaakt zijn.

VORMING FONDS OVERKOEPELEND ORGAAN

Raad bereid om 25 mille
hiervoor te bestemmen
De raad van Vorden gaf dinsdagavond een intensieverklaring af om een bedrag van circa
25.000 gulden te bestemmen voor een nog te vormeren fonds overkoepelend orgaan wel-
zijnswerk. Hiermede lijkt dan een eind gekomen aan langdurige discussies tijdens in het
verleden gehouden raads- en commissievergaderingen. Een bedrag van 30.000gulden dat
aanvankelijk bestemd was voor de sociale kulturele werker in Vorden en dat het college
thans wil bestemmen voor eenmalige projekten op het sociaal kulturele terrein.

De raad was het hier niet mee eens. nieuw via het SKW tot de gemeente
Mevr. Aartsen-den Harder (CDA) be- wenden om subsidie. "Wanneer er na-
pleitte deze gelden, na aftrek van de melijk geen subsidie verstrekt gaat

worden dan is het filmhuis gedoemd
te verdwijnen. Dat is jammer want het
filmhuis voorziet in een behoefte", zo
sprak de heer W. Voortman (PvdA).

zei hij. Groen: "Je ziet het de komen-
de jaren wel".

posten die de raad unaniem wilde ver-
lenen voor diverse projekten zoals va-
kantiespelen, projekt ouderenbeleid
etc. (d.w.z. een bedrag van circa 25
mille) voor genoemd fonds te bestem-
men. Een voorstel dat gesteund werd
door de fraktie van de PvdA en dat
daardoor de meerderheid in de raad
haalde.

De CDA fraktie en PvdA fraktie wa-
ren het overigens deze avond wonder-
wel met elkaar eens. Op voorstel van
het CDA, opnieuw gesteund door de
socialisten werd besloten om in plaats
van de door het college voorgestelde
920 gulden voor het projekt ouderen-
raad hiervoor 1500 gulden uit te trek-
ken, omdat zo formuleerde mevr.
Aarten, "Het particulier initiatief ge-
steund moet worden".
Een derde door mevr. Aartsen inge-
diend voorstel vond eveneens de
goedkeuring van de PvdA. Het projekt
filmhuis zal tot l juli 1985 gesubsi-
dieerd worden voor een bedrag ter
hoogte van de kosten die het SKW
heeft gemaakt.
Wanneer de brandveiligheid in het
filmhuis gewaarborgd is (hetgeen vol-
gens het college momenteel niet het
geval is) dan kan het filmhuis zich op-

De fraktie van de VVD die het wel
eens was met de bedragen voor de ver-
schillende specifiek genoemde pro-
jekten, was het totaal niet met de
meerderheid van de raad eens om het
overschot van 25 mille al maar vast in
een fonds te stoppen. De heer E. Bran-
denbarg bepleitte de post naar "on-
voorzien" te laten terugvloeien. "Dit
om in de toekomst verhoging van on-
roerendgoedbelasting tegen te gaan".

Zijn fraktiegenoot M. Groen verweet
de raad dat zij in een soort Sinterklaas-
stemming verkeert. "Men roept altijd
dat er geen lastenverzwaring voor de
burger moet komen. En nu heb je de
mogelijkheid om te bezuinigen en
dan wordt het niet gedaan", zo sprak
de heer Groen die had uitgerekend
dat door de beslissing van de raad een
gezin in Vorden straks een lastenver-
zwaring van vijftien gulden gaat krij-
gen. De heer C. Chr. Voerman (CDA)
vond de discussie die Groen voerde
niet juist. 'Me moet de discussie pas
voeren als je hard materiaal hebt", zo

Wethouderswedde
Op verzoek van de raad zal het college
een briefschrijven aan de VNG en GS
waarin de raad haar gevoelens uit-
spreekt ten aanzien van de jaarweddes
van wethouders. Met name het ver-
schil in honorering tussen gemeenten
met 4000-8000 inwoners en daarbo-
ven zit raad en college "dwars". De
heer R.J. van Overbeeke (CDA) stel-
de voor dat het college maar eens op
een rijtje moest zetten wat redelijk is
voor een wethouder in de gemeente
Vorden. De frakties van PvdA en
VVD bij monde van resp. de heren
Ploeger en Tjoonk spraken in dit ver-
band eveneens over een "oneven-
wichtige opbouw".

Zeskamp
De raad voteerde vijf mille, bestemd
voor een team dat de gemeente Vor-
den zal afvaardigen naar een zeskamp
dat wordt georganiseerd door de
NCRV en waaraan door 24 gemeen-
ten zal worden meegedaan.
Mr. A.H.B, van Vleuten werd deze
avond beëdigd tot gemeentesekreta-
ris van Vorden. Hij zal met ingang van
l augustus de heer Drijfhout gaan op-
volgen.

MEER KANSEN
VOOR
GEHANDICAPTEN l avo l
Een handicap betekent: extra afgekeurd.

— Daarom vragen wij méér
kansen op sociaal
contact, werk, studie,Steun

JOgI
DAAROM
ons werk

GIRO 625.000

vorming, wonen, vervoer,
recreatie, enz.

AVQ-DOET
wat écht nodig is
Vraag informatie,
t word lid:
i AVO-Nederland,
^antwoordnr. 201,

3800 VB Amersfoort.
Tel.: 033-635214.

Royale keus in

Zwembroeken en -slips
Meisjesbadpakjes
Zwembanden
Duikbrillen
Zwemvliezen

Martei
WAPEN- en SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9, Vorden.

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

A.s. dinsdag 2 juli starten we met onze

grote zomeropruiming
U vindt dan o.a.

Kinderschoenen
Piedro en Renate nu al v.a.

Gemakschoenen
Christall van 170,- nu voor

Steun
Herenafdeling

29,

99,
Durea en Smits, tientallen guldens voordeliger

Verrassend lage prijzen.

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN - TELEFOON 1342



Ik tank zonder een cent op zak.
Dat kunt u nu ook in Vorden.

Tankt u al superbenzine, normale benzine, loodvrije benzine
en autodieselolie zonder een cent op zak? Dat kan met de
OK-kredietkaart bij Welkoop-OK aan de Stationsweg 22 in

Vorden. Voor 25,- statiegeld ontvangt u een kredietkaart en
kunt u dag en nacht profiteren van de voordelen.
De OK-zelftankvoordelen zijn:

Later betalen. Tank wanneer u wilt, later volgt automatische
afschrijving van uw bank- of girorekening.

Gemakkelijk. Geen wachttijden voor tanken of afrekenen.
OK heeft een landelijk net van automaten, zodat u als
kredietkaarthouder bij ruim 90 andere stations verspreid
over het hele land kunt tanken.

Veilig. Het codenummer in het kaartje maakt misbruik bij
verlies of diefstal onmogelijk.

Betrouwbaar. OK garandeert een kwaliteitsprodukt dat
voldoet aan de internationale eisen.

Openingsvoordelen.
Bij het afhalen van een
dagen op donderdag 27 ju
van 9.00 tot 18.00 uur en ze
16 00 uur ontvangt u eei
en naar keuze een (

• « * .*-^I»-* .rf-irf"^'"^i

emaart tijdens de openings-
,af 15.00 uur, vnjdag 2b juni

- • ,ni van 9.00 tot
tv-bal voor de kinderen
1S een OK-wegenkaart

_ C 1 K .r keuze een -
Welkoop-cadeaubon ter waa

Tot ziens bij het

OK-zelftankstation
Stationsweg 22 bij de Welkoopwinkel in Vorden.
Telefoonnummer 05752-1583.

Maandag 1 juli half 2
beginnen we. Kom en zie

en haal uw voordeel.
De grote matenspecialist.

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

Torenfonds
Kranenburg

collecteert

HUIS AAN HUIS

van 24 tot 29 juni

Bij voorbaat dank
voor uw bijdrage

Rabobank: 36.64.176.758
Giro Bank: 86.29.23

UJ

CEOTR/VLE VBW

UIT zi

SPI

LA5WERK

1LJ

....dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.
Dit zijn o.a.:

Dakbedekkingswerk
Waterleiding
Laswerk
Fabrieksonderhoud
Centrale verwarming

Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J. Oldenhave zijn.

SERVICE
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
INntlSTRlEWEfi 5 VORDEN TEL 05752-3425

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

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

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

OUWE 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.

Grandioze opruiming van behang,
nu nog meer dan de

helft van de prijs
SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
Meester schilders

Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1523

met
Televisie

reparaties
-=•- direc»

uw vakman
-' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 13813

De Rabobank
wijzigt haar

spaarrentetarieven

Spaar-Vrij-Rekening 372% (was 33A%)

Spaar-Groei-Rekening O - 2500 33A% (was 4%)
2500 - 5000 574% onveranderd

5000 en hoger 672% onveranderd

Rabobank Woonspaarplan O - 2500 33A% (was 4%)
2500 - 5000 574% onveranderd

5000 en hoger 672% onveranderd

Spaarplan Rekening (was 63/4%)

Rabobank



Jeugd speelde met zwembadmonster

De Vordense zwemjeugd heeft zich woensdagmiddag een paar uurtjes kostelijk kunnen amuseren en uit
kunnen leven op een "zwembadmonster". In feite een opblaasbaar watervliegtuig waar eire 30-40 kin-
deren tegelijk op kunnen klimmen. De afmeting van het "monster" was: 7,5 meter lang, 5 meter breed
en 2 meter hoog. Het gevaarte afkomstig van de firma Depex uit de Bilt werd in het ondiepe bassin gede-
monstreerd zodat ook de niet-zwemmers er gebruik van konden maken. Een en ander werd georgani-
seerd in het kader van het gouden jubileum van het zwembad "In de Dennen".

Moonlight
swimming

"Dit zwembad heeft ongekende mo-
gelijkheden. Vooral nu in de zomer-
maanden het dorpscentrum in Vor-
dën gesloten is zou je eigenlijk best
wat meer op ons zwembad kunnen or-
ganiseren", aldus sprak chef-bad-
meester Martin Westerik vrijdaga-
vond laat tijdens het zwemmen bij
maanlicht in het Vordense zwembad
"In de dennen".
Een bijzonder sfeervol gebeuren.
Martin Westerik en zijn medewerkers
hadden voor deze gelegenheid het
bad omgeven met tientallen gekleur-
de lampen. Om 22.00 uur mochten de
zwementhousiasten te water. Vooral
de jeugd stond te popelen om een
duikje te nemen. Koud was het niet
want de temperatuur van het water
bedroeg rond de 25 graden.
Het was bijzonder jammer dat de
weersomstandigheden het op deze
eerste zomerse dag lieten afweten,
want anders was de belangstelling on-
getwijfeld groter geweest.

Buiten het bad, waren er op het terras
een aantal brandpotten geplaatst, het-
geen de gezelligheid verhoogde. Bo-
vendien straalden de "potten" een
aangename temperatuur uit. Uit
Dinxperlo was de zesmans formatie
"Bleu Lake" aanwezig die tot rond de
klok van enen, voor stemmingsmu-
ziek zorgde. De barbeque stond er ga-
rant voor dat de inwendige mensen
deze avond eveneens aan haar trek-
ken kon komen.
Zondagmiddag kon het publiek weer
gratis zwemmen in het zwembad. In
het kader van het vijftig jarig jubileum
was deze dag op 9 juni letterlijk in het
water gevallen zodat het zwembadbe-
stuur besloot om op zondag 23 juni
wederom een open dag te houden.
Helaas ook nu geen zomerse tempe-
raturen, zodat de belangstelling be-
grijpelijkerwijs wat tegenviel.
De gehele komende week kan men
overigens in de cantine op het bad nog
de expositie van "Vijftig jaar zwem-
bad" bezichtigen.

Ronde van Vorden
Op woensdag 17 juli vindt de Brade-
rie-Ronde van Vorden plaats. RTV
Vierakker-Wichmond hoopt dat de
jeugd in grote getale opkomt. Er zijn
leuke prijzen te verdienen, voor zowel
de jeugd als de rekreanten. De jeugd
kan zich die middag opgeven bij In-
door Sport, Burg. Galleestraat 23, na-
bij de Zuivelfabriek.

Honden dressuur
wedstrijden goed
verlopen
Onder auspiciën van de Koninklijke
Nederlandse Politiehondenvereni-
ging K.N.P.V. werd zondag aan de Ha-
melandweg te Vorden een politiehon-
denwedstrijd gehouden met deelna-
me uit "De Kring Gelria". De oefenin-
gen en proeven die zondag werden
uitgevoerd vonden plaats volgens de
reglementen van de K.N.P.V.
In de morgenuren werden de gehoor-
zaamheidsproeven gehouden dat wil

zeggen het volgen, zowel gelijnd als
onaangelijnd. Zo moesten de honden
b.v. drie minuten blijven liggen. Te-
vens werden een aantal sprongen ge-
daan. Het middagprogramma stond
in het teken van het "stelwerk", het tot
staan brengen van een man die zich
met een stok verweerd.
De gehele wedstrijd werd beoordeeld
door een drietal keurmeesters te we-
ten de heren E.J. ten Donkelaar, J.
Zwart en J. Eggert. Als helpers fun-
geerden deze dag G. Conrad en H. de
Haas.
Als beste steller kwam uiteindelijk J.
te Brake uit Beltrum uit de bus. Hij
ontving een beker beschikbaar gesteld
door Wesselink Bosbouw. Bij de afde-
ling I werd G. Koerselman uit Vorden
winnaar. Hem viel een zak Kemper
hondebrokken ten deel.
Bij de Revieren werd J. te Brake eer-
ste. De totaaluitslag was als volgt:
1. G. Jansen, Zevenaar; 2. B. Roede-
man, Didam; 3. G. Lammers, Win-
terswijk; 4. B. Bruns, Didam; 5. J. te
Brake, Beltrum; 6. J. Huuskes, Zeve-
naar; 7. G. Koerselman, Vorden.

Interland volleybal
dames senioren
Nederland - USA
Op dinsdagavond 23 juli a.s. in sport-
hal 't Jebbink. In het kader van hun
trainingstrip door Europa, spelen de
dames van het amerikaanse nationale
volleybal teams 3 wedstrijden in Ne-
derland. De amerikaanse dames be-
haalden zilver bij de Olympische spe-
len van 1984 in Los Angeles.
Deze wedstrijden zijn voor de neder-
landse dames een voorbereiding op
de europese kampioenschappen 1985,
die in september a.s. in Nederland
plaats vinden.
Voor een van deze wedstrijden heeft
volleybalver. Dash de organisatie toe-
gewezen gekregen van de Nevobo, dit
mede vanwege het feit dat Dash dit
jaar z'n 25 jarig bestaan viert en deze
wedstrijd is dan ook een onderdeel
van het jubileumjaar geworden, en
wordt daar mogelijk het spannend
hoogtepunt van.
De andere 2 wedstrijden worden ge-
speeld op 24 juli in Wageningen en 25
juli in Koudekerk aan de Rijn.
Verdere informatie over deze wed-
strijd kunt U krijgen bij H. Janssen, tel.
2275 en M. Aaartsen-den harder, tel.
1427, bij deze personen kunt U tevens
telefonisch toegangsbewijzen voor
deze wedstrijd verkrijgen.

Rabo-dash
stratenvolleybaltoernooi
Dinsdag 18 juni werden de finale wed-
strijden van het Rabo-Dash straten-
volleybaltoernooi gespeeld. In de
troostpoule werden de eerste drie
plaatsen bezet door: Boetiek 32, Ket-
telerij en door de ploeg van de Rabo-
bank.
Bij de winnaars moest een spannende
wedstrijd de beslissing brengen welke
van de ploegen de wisselbeker mee
mocht nemen. In drie sets slaagde Het
Vaarwerk l erin de PTTers de beker,
welke zij in hun bezit hadden, te ont-
nemen. De uitslag luidde als volgt: 1.
Vaarwerk 1; 2. PTT 1; 3. Delden; 4.
Herberg; 5. Sorbo; 6. Harten zes; 6
Young Stars; 7. Gems.

Er mag worden geconstateerd dat op-
nieuw met veel inzet en plezier werd
gestreden. We hopen dan ook op een
continuering van het toernooi in het
komende jaar. Tijdens de wedstrijden
werden de prijzen getrokken van de
jubileumloterij van Dash.

Sixtoernooi s.v. Ratti
In het kader van het 40-jarig jubileum
van de s.v. Ratti wordt er op zaterdag
25 augustus een familie (kennissea)
sixtoernooi georganiseerd. Dit toer-
nooi heeft geen prestige karakter,
maar is een gezellige, ontspannende,
recreatieve dag voor het hele gezin. In
het kader hiervan zijn er geen bekers
beschikbaar, wel is er voor ieder team
een herinneringsvaantje.
De teams bestaan uit zes personen.
Voo^^ heren is er minivoetbal, voor
de dlmes volleybal en voor de klein-
tjes is er pupsvoetbal.
De middag wordt muzikaal omlijst, de
hartige hap is beschikbaar. Het in-
schrifoeld is f 20,-. Inschrijven bij:
G.J.B^en, tel. 2704; B. Overbeek tel.
3392;T Bos, tel. 3271 (liefst dinsdag
en woensdagavond). Tevens bij de
plaatselijke middenstand.

Wielrennen
De jeugd van de wielrenvereniging
Vierakkr-Wichmond is het afgelopen
weekend in Arnhem geweest en daar
hun wedstrijd gereden. Het was een
zwaar parcours, maar toch werd er
goed gepresteerd. De uitslagen wa-
ren: 8 jaar: Marjan de Greef Ie; 11
jaar: Luco Zonneveld 12e; 11 jaar: Si-
fra Waarlo 15e; 13 jaar: Netty Vrou-
werff 18e; 14 jaar: Mano Waarlo 4e.

V.R.T.C.
Achtkastelenrijders
De VRTC „De Achtkastelenrijders"
heeft een tweedaagse fietstocht ge-
maakt naar het Duitse Halteren.
Een tocht met een totale lengte van
350 km. De 18 mannelijke en 2 vrou-
welijke coureurs genoten volop en wa-
ren unaniem van mening dat een der-
gelijke tocht voor herhaling vatbaar is.

Reeds 11
inschrijvingen voor
touwtrektoernooi

Het touwtrektoernooi voor bedrijven,
verenigingen, buurten en straten zal
op woensdagavond 3 juli aanvangen.
Reeds mocht de secretaris de heer M.
Engel een elftal inschrijvingen ont-
vangen. Tot a.s. zaterdag noteert hij
nog gaarne inschrijvingen. Gelegen-
heid om te trainen is nog mogelijk op
vrijdagavond a.s. en dinsdagavond
d.a.v. op het complex van de touw-
trekvereniging Vorden aan de Ruurlo-
seweg.

P.V. de Blauwkras
Warnsveld
Lossingsplaats: St. Ghislain Hornu.
Datum 15-6-1985. Gelost om 7.15 uur.
Afstand 255 km. Aantal duiven 201.
Tijd eerste duif 10.19.39 uur. Tijd 10de
duif 10.28.25 uur.
1. J.A. Eulink; 2. J.W Bosvelt; 3. A.

Sterkeboer; 4. J.A. Eulink; 5. J.J. v.
Gijssel; 6. C. Goedhart; 7e. A. Sterk-
boer; 8. Chr. Kappert; 9. J.A. Eulink;
10. C. Goedhart. ,
Lossingsplaats: Orleans. Datum 15-6-
1985. Gelost om 6.30 uur. Afstand 560
km. Aantal duiven 85. Tijd Ie duif
14.20.56. Tijd 10e duif 14.40.09.
1. Chr. Kappert; 2. Chr. Kappert; 3.
J.W. Bosvelt; 4. Chr. Kappert; 5. J.A.
Eulink; 6. J.W. ter Beek en Zn.; 7. J.A.
Eulink; 8. H. Nijhuis; 9. H. Nijhuis; 10.
J.W. ter Beek en Zn.

Geslaagden
„De Graafschap"
Aan de Openbare Scholengemeen-
schap LEAO-LMO slaagden:
voor afdeling LMO: René Dronkers;
Roy Jurriëns; Niels Kerkhoven; Flo-
ran Langeler; Hans Prost; Ger-Jan
Raangs; Eric Veersma; Suzan Veerwa-
ter; Fredrik v.d. Worp.
Voor afdeling LEAO: Johanna van As-
selt; Jos Berendsen Oud Lammers;
Niek Berkhout; Ursula Besselink; Ca-
sper Beijnink; Erika Bleumink; Linda
Borninkhof; Inge Broersma; Olaf
Brouwer; Patricia Buitenhuis; Erik ter
Burg; Greta van Bijsteren; Edith van
Duin; Margot Eikelboom; Johnny
Elsman; Raymond Fleur; Henri de
Greef; Maurice Groeneweg; Ger-
ben Gussinklo; Alexander Halfwerk;
Sandra Harmsen; Jolanda Heekman;
Hannie Hofman; Richard Huisman;
Paola lacovone; Onnie Ibrahim; Jo-
landa Imhoff; Tineke Jansen; Diana
de Kamps; Jacqueline Kant; Peter
Kerkemeijer; Ahmet Kirmiziyüz; In-
grid Klaasen; Monique Klaasen; Jo-
han Klokke; Tom Lankhorst; Christel
Leidelmeijer; Edwin Meppelink; Mo-
nique Metselaar; Elise Neuteboom
Spijker; René Olthof; Peter Oplaat;
Mark Oude Nijhuis; Heidi Renne-
boom; John te Riet, Christel Scheffer;
Harold van Spankeren; Barbette
Striekwold; Remco van Stuyvenberg;
Nancy Visscher; Else Vos; Werner
Vos; Monique Walgemoet; Margriet
Welmers; Elke van Zuilekom; Hellen
Zweverink.
Met een aantal leerlingen wordt het
examen voortgezet.

Geslaagden ̂
I.M.O. Zutpffin
Vakdiploma Sportartikelen: Dhr. A.
van Asselt, Leuvenheim; Mevr. M.E.
Hennekes, Apeldoorn; Dhr. J.H.
Holtslag, Lochem;^hr. P.J.J.G.
Klomberg, Leuth. ^^
Vakdiploma koffers/lederwaren: Dhr.
F. Bouwman, Apeldoorn; Mevr. J.G.
Emsbroek, Vorden; Dhr. G.G. Huis-
ma, Zutphen; Mevr. Huisman-He-
ring, Warnsveld; Mevr. N. Kamminga-
Strijker, Lochem; Mevr. C.W.M. Ro-
sier, Zutphen.

Geslaagden van de
laskursus 1984-1985
R.K. School v. Techniek en
Ambacht te Borculo
Autogeenlassen geïntegreerde kursus:
Borculo: J. van Kooten - D. Urbaan -
H. Urbaan.
Booglassen geïntegreerde kursus: Bor-
culo: J.H.M, te Morsche; Lochem:
J.H. Bosveld - A. Ordelman; Neede:
M.J. Klein Tiessink; Noordijk: R.
Dekkers; Ruurlo: J.W. Denneboom.

Open Vordense
tennisjeugdkampioenschappen

Gevonden:
1. zwempak, maat 164 (licht blauw
met wit); 2.6 stuks autosleutels, merk
Mitsubishsi; 3. zitting van bank (groen
leder); 4. zwarte klep van valhelm; 5.2
zakkammen; 6. Gzaelle herenfiets; 7.
6 kaarten met elk 10 kantinebonnen
"kantinebedrijven Vorden"; 8. bruine
portemonnee inh. plm. f 10,-; 9. bord
gevaarlijke stoffen 30 1202; 30 1223;
10. sleutels aan ring; 11. huwelijks-
boekje t.n.v. van Tongeren; 12. blau-
we pet met 2 gouden banden (krans
met harp als embleem); 13. Raleigh
herenfiets; 14. benzinedop van een
auto.

Verloren:
l. donker bruine portemonnee, giro +
bankpas f 10,- of f 35,-; 2. donkerblau-
we lederen portemonnee inh. f 80,-en

/ giropas; 3. grijs/blauwe trui; 4. alumi-
nium wieldop BMW; 5. 3 sleutels aan
ring; 6. doos met sprookjescassettes
en boek; 7. bos sleutels, Citroënsleu-
tels; 8. kleine bruine aktentas inh. o.a.
dichtbundel van Wieringa; 9. body-
warmer (donker blauw met rode voe-
ring); 10. dameshorloge met zwarte
wijzerplaat; 11. gouden oorbellen met

In de week van 17 t/m 23 juni werden voor de 4e keer de open Vorden-
se Jeugdkampioenschappen gehouden op het tennispark van de
V.T.P. aan de Nieuwstad. In deze week werden zo'n goede 100 party-
en in 12 verschillende categoriën gespeeld. De deelnemers kwamen,
net als in voorgaande jaren, uit de gehele Achterhoek, terwijl ook één
West-Duitse deelnemer op het park begroet kon worden.
De wedstrijdleiding, in het dagelijks uitreiken aan de winnaars en de twee-

de prijs-winnaars.
De Vordense Tennisvereniging kan
terugkijken op een geslaagd toernooi
waarbij zowel spelniveau als sportivi-
teit op een hoog plan stonden.
Voor de volledigheid onderstaand de

leven de jeugd-commissie van de
VTP, was tevreden over het aantal in-
schrijvingen over het niveau van de
spelers was zij zelfs dik tevreden.
Maandag en dinsdag leverden uitste-
kend tennisweer, echtes later in de
week lieten de weergoden de VTP in
de steek. Verschillende keren moest
er in het vervolg van de week nog ge-
dweild en gesponsd worden om al-
thans nog enige wedstrijden te kun-
nen spelen. Dankzij goede samenwer-
king van spelers en wedstrijdleiding
werden de banen in een zodanige
staat gebracht, dat zij speel-gereed wa-
ren.
Op zaterdag werden de meest halve fi-
nales gespeeld, terwijl op zondag de fi-
nales aan de beurt waren. Dat ook de
Vordense jeugd-deelnemers een goe-
de bal kunnen slaan bleek wel uit het
feit dat de volgende Vordense spelers
de finales bereikten: Meisjes dubbel:
Rachel Woltering samen met Patricia
Matser uit Wichmond. Jongens en-
kel: jonger dan 12 jaar Frank Wolte-
ring, jongens 16 en 17 jaar Ruud
Ubink. Jongens dubbel 16 en 17 jaar
Rik de Gruyter en Ruud Ubink.
Zondagmiddag rond de klok van half
5 kon de tevreden wedstrijdcommis-
sie de prijzen (aangeboden door sport-
huis Peters Borculo i.s.m. Quick BV)

Ie en 2e plaatsen:

Meisjes enkel: jonger dan 11 jaar 1.
Sonja Arendsen; 2. Fleur ter Steeg. 12
en 13 jaar; 1. AnkieHofacker;2.Marie
Susanne de Koek. 14 en 15 jaar l. Tali-
tha Dullaert; 2. Patricia Matser. 16 en
17 jaar l. Saskia Beugel; 2. Mireille ten
Broek.
Meisjes dubbel: l. Rachel Woltering/
Patricia Matser; 2. Ilonka de Haan/
Mireille ten Broek.
Jongens enkel: jonger dan 11 jaar: l.
Frank Woltering; 2. Rogier Matser. 12
en 13 jaar 1. Mark de Jonge; 2. Ronald
Damen; 14 en 15 jaar 1. Patrick Dou-
glas; 2. Derk Jan Menkveld. 16 en 17
jaar 1. Patrick Douglas; 2. Ruud
Ubink.
Jongens dubbel: jonger dan 13 jaar 1.
René Arends/Marc ten Kate; 2. Dou-
we v.d. Winden/Michel Velthuis. 14
en 15 jaar: 1. Ronald Damen/Wouter
v. Herwijnen; 2. Robert Peters/Ger-
win Lubbers. 16 en 17 jaar: 1. Rik de
Gruyter/Ruud Ubink; 2. Victor Ma-
rae/Martin Wentink.

bloedkoraal; 12. gouden halsketting
met hartje; 13. sleutelbos, Renault-
sleutels; 14. zilveren speld met gou-
den knopje; 15. blauw regenpak in
etui; 16. 2 jonge katten; 17. gouden
ketting met donkerrode langwerpige

hanger; 18. nylon tas met 2 pinquins
erop, inh. blauwe tennisschoenen en
tennisbroek; 19. zilver-grijze kat; 20.2
sleutels aan ring; 21. zwarte porte-
monnee met 3 strippenkaarten; 22. 6
sleutels aan ring met mesje (Renault).
Inl. Politiebureau Vorden.

Toen het goed ging dacht hij
niet aan adverteren...

Toen het slechter ging was het
te laat!

BPj ons in (Tn Achterhook
Albert van Wim van Ab de metselder en Gert van Jan de bakker leien
languut in 'n stoel de leste popkrante te leaz'n too Gert oaverende kwam
en zei: "Law's nao buuten gaon, van dat zitten wo'j ok gaar".
"Wat waa'j dan van plan te doen?"
"De eendjes voer'n, net as kleine kinder".
"Dan kö'w better op karpers gaon vissen, dat brech teminsten nog wat
op".
"Da's zo gek nog neet, dat ko'w bes 's prebeern".
De jonges smoez'n nog wat met mekare, gingen nao vader Jan, die net
zien vierde sigare op dizzen dag anstok, kregen un toete vol old zes-gra-
nen brood en zochten de hengels op, met eur hele handeltjen ging 't too
op kasteel Vorden an.

Of ze nooit anders hadd'n edaon, zo op eur gemak, leien de jonges de
hengels in 't water, voern ondertussen de karpers en de enden en zoagen
eur longen vol met volle frisse loch. Achter de dikke muur'n van 't ge-
meentehuus was eur doon en laoten ondertussen neet ongemarkt eble-
ven en al gauw wodd'n d'r van achter de ramen ezwaaid en eur beduut
dat ze weg mossen gaon. Maor de jonges deien net of eur neuze bloon en
gingen wieter eur gang. De conciërge bemuujen zich t'r ok met maor den
had de slaop zo goed uut dat e metene zag wat t'r an de hand was en leet
de jonges eur gang gaon.

Binnen in 't kasteel was iederene onderhand klaor wakker ewodd'n, en
wier un crisesstaf evormd. Nao kot beraod wier beslott'n umme de peli-
tie d'r bi'j te haal'n. Pietjen van soc. zaken wodd'n d'r met belast,

Op 't pelietieburo kwamm'n ze natuurluk drek in aktie. Dat was jao wat,
twee kearls die op klaorlechten dag de karpers uut de grachte haal'n,
zoiets brutaols hadd'n ze hier nog neet met emaakt. Al in gin paar jaor
meer hadd'n ze un streuper te pakk'n ehad, dit was de kans van eur lea-
ven umme in Apeldoorn in un goed blaedjen te kommen. In kogelsgang
ging 't in de bus op 't kasteel af.

Ze hadd'n haos gin tied umme de bus stille te laot'n kommen en vloagen
op de jonges af.
"Wat voeren jullie daar uit?"
De jonges, doodnuchter: "Old brood an de enden voern".
"En die hengels dan?"
"Daor wieze wi'j de karpers met an wat de enden heb laoten liggen!".
"Ja, ja, dat zal wel, haal ze maar 's op".

Gezagsgetrouw haal'n Albert en Gert de hengels op. De oogen van de
pelitiemensen wiern ens zo groot en eur wangen hadd'n nog nooit zo'n
gezonde kleur ehad too ze zaogen dat t'r van un snoer, dobber of haok
niks te bekennen veel. Ze waarn hier op 'n nette meniere mooi bi'j de
neuze enommen.

s
Maor ja, d'r bunt t'r altied wat die un ander te glad af bunt en dat zal altied
wel zo blieven ok, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman


