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Nu nog dominee Veenendaal,
straks 'Jan van 't Oldekamp'
De mensen uit de buurt van 't Hackfort beleven nu reeds plezier met
de gedachte om hun buurman ds. J. Veenendaal als Man van 't Olde-
kamp' te kunnen begroeten.
Aanstaande zondag immers, gaat de 64-jarige Veenendaal in de VUT
en legt zijn functie als predikant van de Hervormde Gemeente te Vor-
den neer. Een week later zal hy opgevolgd worden door ds. Westerink.
Al eerder dit jaar heeft de Hervormde Gemeente kennis kunnen ma-
ken met een andere nieuwe dominee, ds. Klaassens.

"Ik ben achteraf zeer tevreden met de-
ze gang van zaken. Hoewel het eigen-
lijk niet mijn bedoeling was om ver-
vroegd uit te treden heb ik in de week
van Pasen toch het besluit genomen
er mee op te houden. Het is een goed
idee dat twee predikanten bijna tege-
lijkertijd kunnen beginnen. Ze kun-
nen nu beter hun werk op elkaar af
stemmen", aldus ds. Veenendaal.
Twaalf jaar geleden kwam ds. Veenen-
daal naar Vorden toe. Daarvoor had
hij tien jaar in Haarlem gewerkt.
"Daar werd het werk steeds zakelijker
en grootschaliger in de loop der tijd..
Op het laatst was ik meer manager dan
dominee, aan het eigenlijke werk
kwam ik niet meer toe. Die kans kreeg
ik in Vorden wel. Ik kon hier echt pa-

stor voor de mensen zijn, hoewel ook
hier aan veel vergaderen niet te ontko-
men valt".
Van oorsprong is ds. Veenendaal een
onderwijs man. Op de kweekschool
werd hij op zeventienjarige leeftijd ge-
grepen door het evangelie. Na twijfel
tussen de zending en de kerk heeft hij
toch voor het laatste gekozen en ging
na de oorlog theologie studeren aan
de universiteit in Utrecht.

De liefde voor het onderwijs heeft ds.
Veenendal nooit onbewogen gelaten.
Vijftien jaar lang was hij als gods-
dienstleraar aan een kweekschool ver-
bonden. Dat kwam in het latere werk
als dominee goed van pas. "Bij het pre-
ken denk ik altijd aan een heldere op-

bouw en aan aansluiting bij het niveau
van de toehoorders".
Zuidwolde, in provincie Drente, was
de eerste gemeente waar de heer Vee-
nendaal als dominee werkzaam was.
"Dat dorp is niet te vergelijken met
Vorden. Hier kent men een sterkere
band met de familie en de buurt. Ook
speelt de traditie hier nog een grote
rol. Dat was in het Randstedelijke
Haarlem evenmin het geval".
Ds. Veenendaal kan zich de eerste ja-
ren in Vorden nog goed herinneren.
"Ik was nog geen maand hier toen ik
werd gevraagd om aan een warme
maaltijd aan te zitten ter ere van een
vijfentwintigjarig huwelijk. Dat had ik
in Haarlem nog nooit meegemaakt. Je
kunt op zo'n manier veel mensen le-
ren kennen".
Aanpassing leverde hem niet veel pro-
blemen op. "Ik heb altijd zoveel mo-
gelijk "gewoon" willen doen, dan
word je eerder geaccepteerd. Vorde-
naren houden terecht niet van koude
drukte. Wat mij verder zo aan Vorden
bevalt is dat de meeste families gevoel
voor levenswaarden kennen, die je
moet respecteren.

Ook heb ik in Vorden altijd veel harte-
lijkheid ondervonden. Aan den lijve
heb ik meegemaakt welk een bemoe-
digend medeleven hier heerst in geval
van tegens^fcd. Ik hoop dat de goede
banden mlRle Vordenaren na het
neerleggen van mijn functie voortge-
zet zullen worden".
De dominee ziet niet op tegen de tijd
die hij na komende zondag moet zien
door te bwfcen. "Het werk als pre-
dikant eist^Ro op datje aan hobbies
niet toe komt. Straks kan ik eindelijk
eens de tuin gaan bijhouden. Daar-
naast hoop ik meer te kunnen lezen
en mijn Italiaans op te halen en ook
wat langer op vakantie te kunnen".
Over de toekomst van de kerk is ds.
Veenendaal niet pessimistisch. "Ik
denk dat de behoefte aan echte ge-
loofsbeleving zal toenemen nu veel
zekerheden bij de mensen wegvallen.
Het evangelie heeft wel degelijk iets te

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 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Verleende vergunning voor
een collecte

Het Koningin Wilhelminafonds heeft
van het college van burgemeester en
wethouders vergunning gekregen
voor het houden van een collecte, en
wel tot 8 september a.s.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob 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-
gunninen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 20 augustus 1985
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Kerkvoogdij Hervormde Gemeen-

te te Vorden, voor het gedeeltelijk
verbouwen van de woning Delden-
seweg 2;

2. V. Eykelkamp, Dr. C. Lulofsweg 20,
voor het bouwen van een opberg-
ruimte aldaar.

3. Afvalstoffen
Per l mei j.l. zijn twee besluiten, vast-
gesteld door de Minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer binnen het kader van de
Afvalstoffenwet, vastgesteld. Het be-
treft hier:
a. het besluit bewaren en bewerken

bouw- en sloopafval en
b. het Werkenbesluit.

Op grond van het besluit genoemd
onder a moeten de volgende bedrij-
ven thans van de provincie waarin zij
werkzaam zijn een vergunning heb-
ben:

1. inrichtingen voor het bewaren van
van anderen afkomstig bouw- en
sloopafval, met een capaciteit van
50m3 of meer per jaar en
2. inrichtingen voor het zeven, malen
of breken van van anderen afkomstig
bouw- en sloopafval voor het winnen
van granulaten.

Op grond van het besluit genoemd
onder b. is voor de navolgende wer-
ken eveneens van de provincie een
vergunning vereist:
3. werken, waarbij een hoeveelheid
van lm3 of meer, per jaar, van anderen
afkomstige afvalstoffen, geheel of ge-
deeltelijk behorend tot de categorie
huishoudelijk afvalstoffen op of in de
bodem worden gebracht en
4. werken, waarbij een hoeveelheid
van 50m3 of meer, per jaar, van ande-
ren afkomstig bouw- en sloopafval of
andere bedrijfsafvalstoffen op of in de
bodem worden gebracht.

Onder de onder 3 en 4 genoemde wer-
ken wordt onder meer verstaan ge-
luidwallen, erfverhardingen, ophogin-
gen, rijpaden en slootdempingen.
Nadere inlichtingen hierover kunt u
verkrijgen bij de dienst Milieuhygiëne
van de provincie Gelderland, tel. 085-
592348 of 592787.

4. Vermissing van een raaf
De heer K. de Vries uit Emmerik, bio-
loog, is bezig met het herintroduceren
van raven in Duitsland. Deze van oor-
sprong europese vogel is praktisch uit-
gestorven. Bij toeval is hem een raaf
ontsnapt uit de vliegkooi. Het betreft
een volwassen vrouwtjesexemplaar.
Deze vogel is het laatst gesignaleerd
in de omgeving van de Ganzensteeg
in Kranenburg. De vogel zou reeds
zeer verzwakt zijn. Dit komt omdat
het dier praktisch geen voedsel kan
vinden. Dierlijk voedsel is voor de vo-
gel onontbeerlijk. De heer De Vries
voedt de dieren met dode eendagskui-
kens. Middels een brief heeft de heer
De Vries gevraagd of er in de plaatse-
lijke krant hierover een berichtje zou
kunnen verschijnen, aan welk verzoek
hierbij voldaan wordt. Mocht u de vo-
gel hebben gezien dan kunt u contact
opnemen met de secretarie, tel. 2323
toestel 19.
Vewisseling van een raaf en een kraai
is praktisch uitgesloten aangezien een
raaf beduidend groter is, zelfs groter
dan een buizerd. Zeer opvallend is
eveneens de grote massieve snavel
van de vogel. Mocht u de vogel dood
aantreffen, dan wordt u verzocht dit
eveneens door te geven.

zeggen wat betreft zingeving en le-
vensvraagstukken. Wel verwacht ik
dat de beleving van het geloof veel-
vormiger zal worden. Het is een uitda-
ging voor de gemeente om hiervoor
ruimte te verschaffen. Ondanks het
feit dat mensen niet meer alle zonda-
gen naar de kerk gaan is de betrokken-
heid in Vorden nog steeds groot. Toen
de nieuwe predikanten beroepen wa-
ren en zich voorstelden aan de ge-
meente kwamen daar liefst driehon-
derdvijfentwintig mensen op af'. A.s.
zondagochtend vindt om tien uur de
afscheidsdienst van ds. Veenendaal
plaats. Na afloop is er een receptie in
het Dorpscentrum.

Bezichtiging
Kasteel Vorden
Nog twee maal staat het kasteel Vor-
den open voor bezichtiging. Op don-
derdag 29 augustus en 5 september
beginnen om 19.00 en 20.00 uur rond-
leidingen. Kaarten hiervoor zijn ver-
krijgbaar bij het VW.

Oranjefeest
Wildenborch

Op vrijdagavond 6 en zaterdagavond 7
september zal de Wildenborchse To-
neelvereniging T.A.O. het toneelstuk
"Streupers" opvoeren. Het stuk is in
het dialect en geschreven door de heer
Hulshof uit Ruurlo.
Beide avonden zijn in de Kapel in de
Wildenborch.
Zaterdagmiddag is er een^eptocht
vanaf de school naar het fé^Pierrein
bij Kasteel de Wildenborch, daarna
zijn er diverse spelen.
Zie advertentie.

Bloemschikmrsus
Floralia

Dit jaar bestaat Floralia in Vorden 60
jaar. In het begin werden alleen stek-
planten uitgereikt aan schoolkinde-
ren. Dit gebeurt nog steeds, er zijn
echter in de loop der jaren diverse acti-
viteiten bij gekomen. Eén daarvan is
de jaarlijkse bloemschikcursus, die
onder deskundige leiding wordt gege-
ven. Dit jaar begint de cursus op 4 sep-
tember, wordt wekelijks gegeven en
bestaat uit 6 lessen. Materialen kunt u
zelf meebrengen, maar is ook aan de
zaal verkrijgbaar. Op deze cursus leert
u hoe u met eenvoudige middelen
mooie bloemstukjes kunt maken. De
eindresultaten zijn te zien op de jubi-
leum-tentoonstelling, die gehouden
zal worden op 4,5 en 6 oktober a.s. in
het Dorpscentrum.

Doe eens mee met deze gezellige cur-
sus. U zult zien dat u er veel plezier
aan zult beleven, want is het niet pret-
tig uw huis met een bloemetje gezellig
te maken? Het hele gezin geniet er-
van. Nadere gegevens omtrent prijs,
opgave enz. vindt u in een advertentie
elders in dit blad.
Tot ziens op 4 september in het
Dorpscentrum.

Afscheidsdienst ds. Veenendaal
Aanstaande zondag l september zal
ds. Veenendaal voor de laatste maal
als predikant van de Hervormde Ge-
meente te Vorden voorgaan in de
kerkdienst in de Dorpskerk. Hij
neemt dan afscheid, niet zozeer van
de gemeente; want hij blijft hier met
zijn vrouw wonen. Maar wel afscheid
van zijn werk als predikant. Het zal
een eenvoudige dienst zijn. De Canto-
rij werkt mee door wisselzang met de
gemeente. En een muzikaal trio, ge-
vormd door Joop Boerstoel (klarinet),
Christien Grootentraast (hofjo) en
Gerdien Schouten (dwarsfluit), zal
met hun spel een passende bijdrage
geven.
Uiteraard is er voor alle kerkgangers
een gestencilde orde van dienst.
Na afloop van de dienst is er gelegen-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

heid, om in het Dorpscentrum ds. en
mevr. Veenendaal te groeten. Iede-
reen is daar welkom, gemeenteleden
én genodigden.

Nieuws v.d. jeugdclubs
Nu de scholen al weer zijn begonnen,
gaan de clubs binnenkort ook weer
van start. Dit jaar heeft men voor een
startweek gekozen, waarin iedereen
wat leuks kan beleven. Men rekent
erop dat de jeugd ook van de partij zal
zijn op een van de volgende dagen.
Woensdag 4 september: 's middags
worden alle kinderen van groep 3 en 4
van de basisschool verwacht bij de
Gereformeerde kerk om 14.00 uur.
Men gaat dan met auto's naar Doetin-
chem voor een bezoek aan de beken-
de poppenkast aldaar. Men mag na-
tuurlijk ook een vriendje of vriendin-
netje meenemen. Men is om 17.00
uur weer terug bij de kerk. (Opgave bij
Heidi Brummelman op basisschool
Het Hoge of thuis: Het Kerspel 17, tel.
1440).
Vrijdag 6 september: 's avonds is er
voor alle jongens en meisjes van groep
8 van de basisschool en het voortgezet
onderwijs een fietspuzzeltocht, die
start bij de Gereformeerde kerk om
18.30 uur en eindigt bij ? Daarna is
er een kampvuur waarbij soep en stok-
brood en gezellige muziek. Ook nu
zijn vrienden en vriendinnen van har-
te welkom. Terugkeer in Vorden plm.
22.00 uur.
Zaterdag 7 september: 's middags is er
voor groep 5,6 en 7 van de basisschool
een fotopuzzeltocht door Vorden.
Start (14.00 uur) en finish bij de Gere-
formeerde kerk, waarna men onder
het genot van een drankje en een hap-
je smen een leuke film gaat bekijken.
Dit is pas de start van het clubwerk.
Andere leuke dingen die aan bod ko-
men op de clubs zijn handenarbeid,
sport en spelletjes, samen zingen en
muziek maken, luisteren naar en pra-
ten over bijbelverhalen, dingen die
men zelf kan bedenken.
Clubtyden: groep 3 en 4 (basisschool):
dinsdagavond 18.00-19.00 uur; groep
5, 6 en 7 (basisschool): woensdaga-
vond 18.15-19.15 uur; groep 8 en
voortgezet onderwijs: woensdaga-
vond 19.30-20.45 uur. 16 jaar en ouder
(de C.J.V.): vrijdagavond 20.00 uur be-
gin.
Alle clubs worden in "Het Achter-
huus" gehouden achter de Gerefor-
meede kerk aan de Zutphenseweg.
Hopelijk tot ziens in de startweek of
op de clubs. Wil je meer weten, bel
dan Femke van Bolderen, Mulders-
kamp 9. Tel. 2761.

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: T. Jurriens en J. Lenselink;
B.J. Loman en J.P. van der Heide; F.R.
van der Linden en D. Beltman;
P.W.M, van Lingen en A.J.Th. Ron-
deel.
Overleden: S.Y.M. Lichtenberg, oud
13 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharstieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag l september 10.00 uur Afscheids-
dienst ds. J. Veenendaal m.m.v. Cantorij
en muziektrio. Na afloop koffie drinken in
het Dorpscentrum.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag l september 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
31/8 en 1/9 dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 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 31 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Verder de gehele week van 19.00 tot 07.00
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
31 /8 en l /9 J.A. Boom, Ruurlo. Tel. 05735-
2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor 9
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.

l
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.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje

Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Te koop: nieuwe en gebruikte

Gas-, olie-, kolenhaarden
en kachels; Gevelkachels;
gasfornuizen en plato's.
Kookkachels; Allesbran-
ders; Kolenfornuizen; in-
en voorzetkachels.
GEVRAAGD:

Gevelkachels; Ga sh aar-
den; Kolenkachels.

Jansen
Bleekstraat, tel. 05753-1360.

FILMHUIS VORDEN
Nieuwstad 20

wo. 4 september, 20.15 uur
GEBROKEN SPIEGELS
van Marleen Gorris, Ned. 1984.

reserveren: tel. 1647

Te koop: Vloerkleed. 100%
scheerwol, 2 x 2,5 m, beige ge-
mêleerd, prijs n.o.t.k.
Tel. 3281 (na 18.00 uur)

B.z.a. hulp in de huishou-
ding. 2 halve dagen per week.
Brieven onder no.: 23-3

Te koop: gaaf Salamandertje
(kachel) en potkacheltje.
Tel. 05752-2269

Te koop: droog hout, dun en
dik.
Tel. 05752-6646

SPECIALE AANBIEDING

Honing ontbijtkoek
't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Bloemschikken
In september starten ver-
schillende cursussen op
bloemen- en planténge-
bied.
Voor hen die al vaker lessen
gevolgd hebben, is er een
amateurcursus.

Wilt u in verenigingsver-
band wat doen, dan help ik
u hierbij graag.
Voor meer informatie:

Willemien Steenblik-Riet-
man (gedipl.).
Dennendijk 13, Warnsveld.
Tel. 05752-2810.

P. S. Denk nu aan het drogen van
- bloemen voor de cursus van
straks.

Laat Henk-Uw
haardhout verzorgen.

Bollen en gekloofd.
Eik - Beuk - Berk.

05735-1249

ii
ii

RIJSCHOOL

OORTGIESEN
Voor uw theorie-(comp.)

en praktijkopleiding.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

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

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Bürg./Cjalleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend voornemens te zijn om met toepassing
van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid 8 der Wo-
ningwet, medewerking te verlenen aan de heer
J. Lucassen, Ganzensteeg 6 alhier. Zulks voor de
bouw van een kasten behoeve van de boomkwe-
kerij op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie D no. 2147, plaatselijk bekend
Ganzensteeg 6.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw-
en situatietekening ligt vanaf maandag 2 sep-
tember 1985, gedurende 14 dagen voor een ieder
ter gemeente-secretarie ter inzage.

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen ge-
noemd voornemen schriftelijk bezwaren indie-
nen bij hun college.

Vorden, 29 augustus 1985.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
mr. A. H. B. van Vleuten,

de burgemeester,
mr. M. Vunderink

ORANJEFEEST
WILDENBORCH

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 septem-
ber beide avonden toneel door de
Wildenborchse toneelvereniging
F.A.O. met het toneelstuk

Stre u pers
Het stuk is in het dialect en geschre-
ven door de heer Hulshof uit Ruurlo.
Beide avonden aanvang 8 uur in de
Kapel in de Wildenborch.

Zaterdagmiddag optocht om 1 uur
vanaf de school naar het feestterrein
bij Kasteel de Wildenborch.

Aanvang Spelen half 2.

1 spaanse honingmeloen 1.75
blauwe druiven 1 MO 2.75
slabonen i kno 1.98
sinaasappels 10 stuks 3.95

GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

Dinsdag 3 september a.s. start weer de

gymnastiekgroep
voor dames

I.M.O.
Middenstands-
avondschool
Zutphen
Opleidingen in het kader
van de vestigingswet
detailhandel

- Management Sport/Sportartikelen
- Management Koffers en Luxe Lederwaren
- Management Parfumerie
- Vakbekwaamheid Parfumerie
Inlichtingen: LEAO/LMO school, Wijnhofstr. 1.

Tel. 05750-16063.
Inschrijving: zo spoedig mogelijk overdag tijdens de

schooluren of op de maandag- en dins-
dagavond tussen 18.30-21.00 uur.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de door
het Rijk gesubsidieerde 1- of 2-jarige Middenstands-
opleiding. (Tegemoetkoming in de kosten door het Rijk
behoort tot de mogelijkheden).

Tijd: 13.15 uur - 14.15 uur.
Plaats: Dorpscentrum.

Nieuwe leden zijn van harte welkom en
kunnen zich opgeven bij:
mevr. J. Th. Wullink, Almenseweg 1,
tel. 2281

Ontbijtkoek
met echte honing

Reclame van uw
Echte Bakker

Honderden zien

uw etalage

duizenden

advertentie
in Contact.

ASSELT
®) Zutpheoseweg Vorden Tel. 1384

Badminton Vereniging
„Flash-Vorden"

INSTUIF VOOR SENIOREN
op donderdag 5 september vanaf 20.15 uur
bent U van harte welkom, rackets en

shuttles zijn in de zaal aanwezig. "FLASH-VORDEN'

JEUGD: De jeugd kan weer in de zaal
terecht vanaf zaterdag 7 september, om 9.30 uur.

WILT U MEER INFORMATIE:
senioren: mevr. R. Bultman, H. K. v. Gelreweg 35, tel. 1753
jeugd: mevr. J. Voskamp, de Hanekamp 25, tel. 2710

Te koop: z.g.o.h.
TS, bwjr. '78, 80.000 km, nwe
banden, uitlaat, trekhaak, ra-
dio, getint glas. Vraagprijs
f 2.700,-.
Tel. 3455

Te koop: aardappels, parel.
Vordensebosweg 7, tel. 1662

Danckaerts - Modevakschool

VERHUISD!
Wilt u leren knippen en
naaien en/of patroonteke-
nen? Wilt uw worden opgeleid
voor costumière, coupeuse
enz.?
Dit is mogelijk op ons nieuwe
adres: Deventerweg 135, 7203
AG Zutphen, Tel. 05750-
16204.
Cursisten van de afgelopen ja-
ren: bedankt voor uw komst!

DE VALEWEIDE

*

CHRYSANTEN verschillende kleuren, 1 bos 3,00

2 bos 5,00

2 BEGONIA'S verschillende kleuren 7,OO

50 VIOLEN velekleuren 6,00

10 HEIDEPLANTEN verschillende kleuren 12,50

POELIER J.H. HOFFMAN
BORRELHAPJES
FILET
HANEN

..... kiio 4,50
halve kilo Or5O

. kilo 5,60

Of het de echte ham-
lappen zijn, dat blijft altijd
de hamvraag.
Bij ons kunt u daar echt op
vertrouwen.
Deze week extra voordelig. geldig

t/m 4 september

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Hamlappen k,io 9,95
Fricandeau k.io 11,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL
maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse
WOrSt per kilo9,90

RUNDERROLLADE
100 gram

BOTERHAM-
WORST - ir-
150 gram lfl«J|

MARKT
AANBIEDING

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT
BAMI en NASI WOENSDAG

GEHAKTDAG

Babi
Pangang
100 gram

kilo h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt per kiio 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo 7,95

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Herfstmodetjp)
Leren laarzen in zwart,
gebroken wit
en blauw

89,95vanaf

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

Consumptie 65% bogttr

Nederlander
laat mossel
goed smaken

Van ons* «eonombch»

Best Mosseljaar, dit jaar

YEBSEKE, maand**.
D« binnvuUadiw consump-

tie yan mouelen il 4H Jaar al
mot «5 procent rnicgca ton
optkhte TM A» Mlffa pttiodc
In bot vori» Jaar. D* aanv«*r
van Nederlandse mosselen nH
de Waddenzee en de Ooster-

'irhelde bedroef tot 10 augua-
tui dit jaar ruim i20 0*0 ton.
Dat u een stijging van D*fen-
tif procent ten opskbte van
dezelfde periode vorig jaar.

Deze cijfer» werden afgelo-
pen zaterdag tijdens de jaar-
vergadering van de mossel-
sector In Yerseke bekendge-
maakt door voorzitter J. van
de Bos van Zevibel, de
Zeeuwse vereniging voor vis-
•eriJbeUngen.

De vraag naar mosselen,
die volgens kenners dit jaar
van zeer goeoe kwaliteit zijn,
neemt nog steeds toe. Op dit
moment U de vraag tot 1,3
miljoen ton opgelopen. De te-
korten worden aangevuld
met Duitse en Deense import-
mosselen. Volgens Van de
Bos wil de mosselsector de
produktie opvoeren tot an-
derhalf miljoen mosselton-
nen. Een mosselton i* hon-
derd kilogram. De overheid
heeft dit verzoek echter nog
niet Ingewilligd.

RESTAURANTACAFE
Arie Maalderink X.*«£lj l

Lochemsewej. 16-7231 PDWarnsvdd Tel.05751-336

Iedereen eet
mosselen
heeft U ze
al geproefd

Mosselen, sauzen, rauwkost, brood
wijn, bier of fris

15,00



burg. galleestraat 3 - vorden
mode nu nog meer voor JOU!!

In onze nieuwe boetiekhoek presen-
teren wij de jeans- en Young Fashion
mode van NU.

Met de jonge mode van Frou-Frou,
Emanuelle, Passport, Love, enz.
heeft Visser Mode het helemaal voor
jou op modegebied.

Kom gauw kijken!

Qfacl
—^^^ mode

Wij zijn blij met onze zoon en
mijn broertje

TIM

die op 27 augustus werd gebo-
ren.

Tineke, Henco en
Sanne Elbrink

7251 EA Vorden
Burg. Galleestraat 3

Bij deze willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor plan-
ten, cadeaus en gelukwensen
die wij op onze huwelijksdag
hebben ontvangen.

Henk en Henny
Nijenhuis-Steeman

Meindert Hobbemastraat 28
7021 DD Zelhem

Voor de zeer vele blijken van
medeleven, in welke vorm dan
ook, tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en oma

LENA GROOT ENZERINK-
NOPPERS

wil ik u mede namens kinderen
en kleinkinderen hartelijk be-
danken.

In deze voor ons zo moeilijke
tijden, voelden wij ons ge-
steund, getroost en omringd
door uw vele gebeden.

Fam. H. W. Groot Enzerink

7251 DC Vorden, augustus 1985
Mispelkampdijk 34

Ik, meisje van bijna 17 jaar, zoek
huishoudelijk werk voor
twee dagen in de week.
Tel. 2873

Jonge man, wonend in Vorden,
zoekt woonruimte in Vorden
of directe omgeving.
Tel. 3301 na 19.00 uur

Gevraagd: oppas. 2 morgens
in week op afroep. Voor kind
van 3 jaar.
Brieven onder no. 23-1 Bureau
Contact

Jonge vrouw zoekt werk
voor halve of enkele hele dagen
(in nader overleg).
Br. onder nummer 23-2 Bureau
Contact

Weer volop eigengebakken

ROOMBOTER
SPECULAAS

Nog steeds de beste.

l 't winkeltje in vers brood en banket

UIUIiL'
Burgemeester Galleestraat 22

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

burg. galleestraat 3 - vorden

Op vrijdag 30 augustus a.s. treden wij in het
huwelijk.

De huwelijksvoltrekking vindt plaats om
77.30 uur in het gemeentehuis te Hengelo
(Gld.).
De kerkelijke inzegening is om 12.30 uur in

• de R.K. Kerk te Hengelo (GldJ.

Andre Kohier - Femmy Kisjes

De receptie is van 15.30 tot 16.30 uur.
Dagadres: zaal Leemreis, Spa/straat 40,
Hengelo (Gld.)

ANNY ESKES en JAN WILLEMSEN

trouwen op donderdag 5 september 1985
om 13.00 uur in het gemeentehuis

van Zelhem.

U kunt ons hiermee feliciteren
van 14.00 uur - 16.00 uur in het „Witte Paard

Ruurloseweg 1, Zelhem.

Ons adres is:
Ardinckhoek 4, 7021 EZ Zelhem

JAN BRUMMELMAN
en
ANJAWALGEMOET

gaan trouwen op 5 september a.s. om
13.45 uur in gemeentehuis Kasteel
Vorden.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in
zaal „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34te
Vorden.

Toekomstig adres:
Alderkampweg 3,
7 2 51 PV Vorden

>•> .̂ 1 -4^ -^^ •&•> •&> •&- •&< '&^ •&> -&~- •&- •&* '47^ '•̂ i '-̂ "' 1-̂ 1 ••̂ ' '-&*' '•&** •-&* '-0** '•&* '•&* '-&* '-&1 '•&* '*&*!

JAAP KORENBLEK

en !

TINY DE WINKEL !
i

i

laten U, mede namens wederzijdse
ouders weten dat zij op vrijdag
6 september a.s. om 14.00 uur in
het gemeentehuis van Vorden in het <
huwelijk treden.

j
Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in
Café-Restaurant „De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

j
Ons adres: ^
Schoolstraat 20 <
6971 CK Brummen <

In plaats van kaarten

Heden is na een langdurige ziekte in Jezus ontsla-
pen onze lieve moeder en oma

» WILLEMKEN ESKES-HAIJTINK

sinds 9 januari 1967 weduwe van J. H. W. Eskes

geboren 1 oktober 1907 - overleden 24 augustus 1985

„ Gij legt Uw hand op mij".
Ps. 139 : 5b.

Vorden: J. H. Eskes

Zutphen: W. Lenselink - Eskes
H. Lenselink
Hilly, Hanny

Vorden: G. Eskes
H. G. Eskes - Lenselink
Henry, Marjanne, Anja

Harderwijk. J. Eskes
J. D. Eskes - Meijerink
Erik Jan, Willeke

24 augustus 1985
Deldenseweg 9
7251 PN Vorden

De dienst van „Woord en Gebed" zal worden gehouden don-
derdag 29 augustus a.s. om 13.00 uur in de Gereformeerde
Kerk aan de Zutphenseweg 13 te Vorden.

De teraardebestelling zal aansluitend plaatshebben op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de teraardebestel-
ling in het ontvangst gedeelte van vernoemde Gereformeerde
Kerk.

Op dinsdag 10 september a.s. hopen wij met onze
kinderen ons 25 jarig huwelijksfeest te vieren.

GERRITen HENNY
KUUPERS- ESSELINK

7245 NR Laren (Gld.), augustus 1985
Zutphenseweg 29

Op dinsdag 10 september a.s. herdenken wij dat
het 25 jaar geleden is, dat wij de zaak hebben
voortgezet.
Wij willen dit tevens met U vieren.

L M. B. KUUPERS b.v.
„SLOOTSMID"

7245 NR Laren (Gld.), augustus 1985
Zutphenseweg 31

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 - 17.00 uur
of 's avonds vanaf 19.30 uur aan de zaak,
Zutphenseweg 31, Laren (Gld.)

CHINEES - VORDEN

TAO SING'
Vanaf heden zijn wij

dagelijks geopend
openingstijd 11.30 - 22.00 uur

Dorpsstraat 28 - Telefoon 05752-1905

Vrijdag 30 augustus en zaterdag 31
augustus zijn wij wegens huwelijk

gesloten

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

Uw ogen
zijn

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

betekent ook:

ze regelmatig laten

controleren. Bij de

oogarts, of bij ons.

Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om

ze goed in de gaten te

houden.

Op naar yw
vakman-opticien

De deskundige
vertrouwensman die Hjd

voor uw ogen neemt.

Oö juwelier
siemennk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Meneer de Baron is nog niet
thuis. Daarom mag je een ka-
mer huren in zijn mooie land-
huis in Hengelo: f 270 of 307
of 444 p/m incl.
Kant. 05220-61303.

TE KOOP
Andijvie, sla en violenplan
ten. Jonge konijntjes,
Kleurdwergjes en Fooitjes.

D. Klein Geltink, Schutte-
straat 1, Vorden, tel. 1498.

Echte Bakkers
beschuit
wit en volkoren
en met sesamzaad

van uw Echte Bakker

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

met
Televisie

reparaties
— direc»

naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 1381?.

GELDIG VAN 29 T/M 31 AUGUSTUS

Rundergehakt ikiiovoor 9,48

VOOR DE BOTERHAM

Gebr. gehakt isogram 1,29

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

ZATERDAGAVOND 14 SEPTEMBER

, JU Herberg
DANS- EN SHOWAVOND

m.m.v. superorkest „SOUND SELEKTION"
fakir-hypnotiseur „MADRAHASJ"

(met waarschijnlijk ook slangen-act)

Dus buurten, families, verenigingen enz. dit is een
ideale gelegenheid voor een gezellig avondje uit.

Koffie en enkele hartige hapjes zijn bij
de prijs inbegrepen.

Entree f 12,50. Aanvang 20.00 uur.

(wees er snel bij want de helft van het beschikbaar
aantal plaatsen is reeds gereserveerd)

TAFELTENNISVERENIGING
TREFFERS 80 - VORDEN

Wij zijn weer begonnen met het nieuwe ta-
feltennisseizoen '85-'86 en wel op de don-
derdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in
de sporthal „het Jebbink".

Wilt U ook tafeltennis spelen, kom dan eens
een avond proef spelen of wordt lid.

U bent van harte welkom, zowel dames als
heren en jongens en meisjes.

Tel. informatie bij Hr. W. Jansen, 2653
Hr. H. Dieters, 2385

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.

BRIDGECLUB VORDEN
speelt vanaf 12 september iedere don-
derdagavond om 7.45 uur in bodega
„'t Pantoffeltje".

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Bij voldoende deelname is er gelegen-
heid voor bridgeles.

/n/.: Th. Beek, tel. 1801

Bloemschikcursus
Floralia
De cursus wordt gehouden op 4, 11,
18 en 25 september en 1 (of 2) en 3
oktober a.s. 's avonds van 20 tot 22
uur in het Dorpscentrum.
Het cursusgeld bedraagt voor 6 /es-
sen f25,00 te voldoen op de eerste
lesavond.

De eerste les meebrengen:
Klein bakje, vaasje, bloemen, bijmaterialen zoals
blaadjes, takjes of grasjes, een scherp mesje en
een tangetje.

OPGAVE BIJ:
Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, tel. 1743
Mevr. Groot Bramel, P. v. Vollenhovenlaan 21, tel. 1351
Mevr. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555



Waterbronnen boren
zonder wateroverlast

Tuinarchitectuur
HENK VAN LANGEN
Aanleg, onderhoud, bestrating
Hengelo Gld.
Tel. 05753-2476.

Te koop: plm. 700 cement
dakpannen.
H. Bargeman,
Lankhorsterstraat 20,
Wichmond. Tel. 05754-456.

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.

aguAsport
regenpakken

A Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Nergens goedkoper!

WECKGLAZEN
6 stuks 1 liter «JfbU

WECKGLAZEN
6 stuks 11/2 l'ter l 2,25

OP = OP

Jansen
Bleekstraat, tel. 05753-1360.

Te koop: boerenkool en spruit-
koolplanten, prei-, sla-, andij-
vieplanten en aardappelen.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 05752-6876

Te koop: racefiets.
M.G. Spiegelenberg, Vorden,
tel. 05752-1464

Verbouw adviezen!
Schoolstr 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM

TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

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

Erkend schoonheidsspe-
cialiste in Vorden.
Voor afspraak bellen
tel. 3560.
(k.v.k. onder nr. 13638).

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. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'
De Woningbouvwereniging Thuis Best' - werkzaam in
de gemeenten Hengelo (G) en Vorden - beheert mo-
menteel ca. 1250 woningen en 175 garageboxen, ter-
wijl een uitbreiding in de komende jaren tot ca. 1500
woningen verwacht wordt.

In verband met het feit dat het onderhoudsgebeuren
beleidsmatig sterk in de aandacht is, is het noodzake-
lijk dat de technische dienst wordt uitgebreid met een
tweetal functies t.w.

Metselaar / Timmerman
Deze functionaris zal in hoofdzaak belast wor-
den met het repareren van metsel werken; daar-
naast moet assistentie verleend worden bij tim-
merwerkzaamheden en dient bereidheid aan-
wezig te zijn voor het verrichten van alle voor-
komende werkzaamheden.

Loodgieter / Electricien
Deze functionaris zal in hoofdzaak belast wor-
den met de vakbekwame uitvoering van alle
voorkomende loodgieters- en electriciens-
werkzaamheden; daarnaast met het verrichten
van direct daarmee samenhangende werk-
zaamheden; verder dient de bereidheid aanwe-
zig te zijn voor het verrichten van alle voorko-
mende werkzaamheden.

Voor beide functies is opleiding op LTS-niveau noodza-
kelijk en is het bezit van het rijbewijs B-E vereist. Naast
goede contactuele eigenschappen en omgangsvormen
is ook ervaring in een onderhoudsdienst zeer gewenst.

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden,
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, vastge-
steld op basis van de CAO. voor personeel in dienst
van woningcorporaties.

Belangstellenden worden verzocht, binnen 2 weken na
het verschijnen van dit blad, eigenhandig geschreven
brieven te richten aan de Secretaris van de Woning-
bouwvereniging Thuis Best', Het Karspel 11, 7255 CR
Hengelo (G).

q

Architektenburo de Wijs B.V.
Hengelo Gld. houdt vrijdag 30 augustus a.s.
haar tweewekelijkse

info-avond
van 19.00 tot 20.30 uur, waar een ieder
terecht kan voor informatie over onze
woning types bouwkosten vanaf
f 87.000,- waarvan de meeste geschikt
zijn voor premie A, B of C.
Tevens ontvangt u advies over alle facetten
van het bouwen.

Deze informatie zal meestal begeleid
worden door documentatie en tekeningen
e.d.

architektenburo

de Wijs b.v.
Platganweg 2
7255 AZ Hengelo (Gld)
tel. 05753-1975 ,

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad wamsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

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

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

CONTACTLENZEN
„voltreffer"

qe> juwelier
siemennk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden
Telefoon 1505

- brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing
— alle contactlens-

benodigdheden en
vloeistoffen

VOLKSPETITIONNEMENT
Door de PTT is u de kaart van het
K.K.N. toegestuurd.
In de week van 9 t/m 14 september zal
deze kaart door medewerkers van het
Vredesplatform Vorden worden

OPGEHAALD.
Deze zijn in het bezit van een
legitimatiebewijs.

Vredesplatform Vorden

LM.B. VORDEN
Industrieweg 13 - 7251 JT Vorden

Telefoon 05752-3163

• Te koop: Div. gebruikte tractoren o.a.
- David Brown-case 35 t/m 72 PK - met en zonder

cabine.
- Ford 4600 C - Same centurion CAB.
- Diverse goedkope trekkertjes.

• Gebruikte snij wagens:
-KroneHSL3500-35m3

- Fella Medior 28
- Krone 5001 - 30m3

- Miedema op tandem LT 25 - 25 m3

• Gebruikte mengmesttanks
- Veenhuis Super 5000 L
- Schuitemaker 4300 L
- Kaweco 3600 L

TEVENS: - 2x Schuitemaker mestverspreider
- Stegted zaaimach. 3 mtr. - 36 pijp - 3 ton

• Speciale aanbieding! Zolang de voorraad strekt

- Nieuwe trekkerjassen met beugel en ruit, zelf pas
te maken, f. 250,- incl. BTW.

- Sirocco veiligheidsbeugels voor smalspoor,
f. 200,- incl. BTW.

- Losse beugels voor div. merken.

• 1x Lely Rotorkopeg Met rol NIEUW
Werkbreedte 1.20 meter f. 2500,- incl. BTW.

• lx Votex klepelmaaier NIEUW
voor bermen en tussen bomen, zeer solide,
werkbreedte 80 cm. f. 950,- incl. BTW.
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B'J DE VHHMHN

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Wij verkopen onze Batavus
huurfietsen

FIETSSPECIAALZAAK:

REIND ZWEVERINK
lekink 8, Hengelo (Gld.)

VOOR AL UW

nieuwbouw
verbouw
en onderhoud

INSTALLATIE-BEDRIJF

ARENDSEN BV.
loodgieterswerk

centrale verwarming

dak- en goot werken

gasinstallatie's

Vordenseweg 10, Hengelo Gld., tel. 2511

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

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Dalland-Vemo
DALLAND-VEMO-mestbiggen

aangeboden

Kwaliteit staat voorop
Snelle groei, lage voeder conversie

Dalland-Vemo-handelaar:

BRANDENBARG

fi

vee-.vtees- en varkenshandel

Geesinkweg 4, 7231 RE Warnsveld, tel. 05750-21570

Dalland-Vemo-buitendienst:
J.W. COSTERMANS, tel. 05754-595

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

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

DOL OP LAPJES?
Trakteer uzelf op een cursus.
Quilten en patchwork bij
Jet Smits, Oude Borculose-
weg 1, Warnsveld, 05751-909.

De lessen beginnen weer half
september

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

voor naailes
R. Abbink-Zemmelink
Heideweversweg 6, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1410.

LidModevakschoolvereniging "Danckaerts'

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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f5000,- gemeentegeld
voor zeskampteam

Net als de commissie financiën en de commissie welzijn ging
de voltallige gemeenteraad akkoord met de beschikbaarstel-
ling van f 5000,- voor deelname van een Vordens team aan
NCRV's Zeskampcup '85/'86.
Het zeskampteam zal uit zeventien personen bestaan, waar-
onder een zakelijk leider, een captain, een trainer of mas-
seur, zeven spelers, vijf speelsters en een gemengd denkkop-
pel. De namen van de deelnemers zullen medio september
bekend worden gemaakt door het zeskampcomité, waarvan
wethouder J.F. Geerken voorzitter is.
Het Vordens team zal op 5 en 6 december in de Rijnhal in Arn-
hem uitkomen in de voorronde. Indien het team de voorronde
wint, zal het uitkomen in de finale, die mei 1986 wordt ge-
speeld. De NCR V maakt van voorronde en finale televisie-op-
namen.
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zeventig jaar bij Excelsior!
Over verenigingstrouw hoefje mevrouw Scholten, tante Riek voor
bekenden, niets meer te vertellen. In 191 5 ontdekte men bij de zang-
vereniging Excelsior dat Riek over een mooie stem beschikte, waar-
na ze prompt gevraagd werd om lid te worden. Sinds die tijd is zij lid
van het gemengde koor waarin zij alt zingt.

Geen enkele oefening heeft Riek gemist, of ze moest ziek zijn.

Op 25 september van dit jaar wanneer
zij haar 85e verjaardag viert, zal Tante
Riek definitie een punt zetten achter
haar jarenlange zangcarrière. "Ik wil-
de er eigenlijk al eerder mee ophou-
den, maar men verzocht mij steeds
om aan te blijven. Ik zing nog steeds
met plezier maar je moet er een keer
afstand van doen, het zal me wel
moeilijk vallen. Het is jammer dat er
hier geen bejaardenkoor is, anders
had ik daar nog bij gekund", aldus
Tante Riek, die ondanks haar hoge
leeftijd er nog heel goed uitziet en
bruist van de energie. "Ik lees graag
boeken en kranten, handwerk veel,
luister veel naar muziek en speel zelf
ook nog wel eens op mijn orgeltje".

Zes jaar geleden heeft zij een aantal
zware operaties, waaronder aan de
schildvleesklier, moeten ondergaan.
De dokter noemde het een wonder
dat ze die alle zo goed heeft weten
doorstaan. "Daarna ben ik een keer in
de kerk gevallen waardoor ik mijn pols
brak. De breuk genas snel, alleen mag
ik nu niet meer fietsen wat me wel aan
het hart gaat".

Met plezier denkt ze terug aan de tijd
toen haar man nog leefde. Vaak moest
ze hem en zijn broer helpen op de be-
kende bakkerij op 't Hoge. Hij heeft
het zingen van haar altijd gestimu-

leerd. Overigens niet zo vreemd want
hij was een tijd voorzitter van Excel-
sior. Samen met hem voerde ze ook
wel een toneelstukjes op. Om komi-
sche nummers zoals 'Jan en zijn
vrouw moesten fietsen leren' kon het
publiek zich altijd slap lachen^
Met Excelsior heeft Tante Riek ook de
nodige ereprijzen behaald op con-
coursen. "Vroeger had het koor wel
zo'n 50 leden waaronder vele jonge-
ren.

Ook stonden er toen veel vrolijke lie-
deren op het repertoire, dat is tegen-
woordig niet meer zo„.
Bijna haar hele leven lang woont Tan-
te Riek aan de Zutphenseweg. "Ik ben
er helemaal aan gewend en vind de
drukte wel gezellig.
Je ziet hier veel mensen langs ko-
men". Ze kan zich dan ook uitstekend
redden in haar gezellig ingerichte be-
jaardenwoning.

Wel heeft ze veel steun aan haar
pleegzoon, die een boel klusjes voor
haar opknapt en nog steeds kind aan
huis is.

Datzelfde geldt voor haar pleegdoch-
ter uit Rotterdam, die in de barre oor-
logsjaren bij Tante Riek en haar man
onderdak vond en nog steeds af en toe
komt aanwaaien.

Amnesty nieuws
Na de vakantie weer allemaal aan de
slag! Ook Amnesty International is
weer present met de schrijfavond op
de eerste maandag van de maand.
U kunt het niet vergeten: Als u om
twaalf uur de sirene hoort loeien weet
U meteen: vanavond naar het Dorps-
centrum om brieven te schrijven!
Deze maand gaan de brieven naar de
autoriteiten van:
Syrië. Mahmud Baidun zit daar ge-
vangen sinds 1971 zonder aanklacht
of proces nadat hij werd ontvoerd in
Tripoli, Libanon.
Thailand, waar Samaan Khonsuphon
een gevangenisstraf kreeg opgelegd
van 8 jaar wegens het drukken en ver-
spreiden van een kritische geschiede-
nis betreffende de regerende konink-
lijke dynastie.
Tsjechoslowakije. Omdat hij zijn ver-
loofde heeft geholpen bij haar poging
het land te verlaten kreeg Jaroslav Ja-
vorsky 13 jaar gevangenisstraf.
In het Dorpscentrum bent U weer
welkom op maandag 2 september,
waar U van zeven tot negen 's avonds
de vrienden van Amnesty Internatio-
nal kunt treffen bij het brievenschrij-
ven voor de bovengenoemde gevan-genen

100 jaar jubilea bij
Gems Metaalwerken en
Emsbroek installatietechniek
Was in januari j.l. al een 25-jarig jubileum gevierd, op vrijdag 23 augustus vond een besloten receptie
plaats voor 4 jubilarissen die dit jaar 25 jaar hij één van de bedrijven werkzaam zyn geweest.
Als eerste richtte de direkteur G. Emsbroek het woord tot H. Bruggink (41). Als 17-jarige kwam hij van
de technische school hij Gems, omdat hij "het metaalvak in wilde". Zoals bij velen bij Gems, is de uitdruk-
king "all-round-vakman" zeker van toepassing. Vrijwel alle lasprocessen worden door hem beheerst en
hu ziet kans, door een zeer goede kennis van de metalen en hun bewerkingen, onmogelijke geachte opga-
ven tot een goed einde te brengen. Zonder veel woorden, met gebruikmaking van vele zelfvervaardigde
hulpmiddelen en trefzeker. Daardoor heeft hij veel respekt verworven hij zijn kollega's en bedrijfsleiding.

,n de week van ̂  september as zal

by iedereen in het hele land een brief
in de bus vallen. In deze brief wordt u
gevraagd een handtekening te zetten.
In de week erna, dus vanaf maandag 9
september tot zaterdag 14 september
komen er mensen bij u aanbellen om
uw kaart met handtekening op te ha-
len. Bent u het er niet mee eens, dan
geeft u geen kaart mee uiteraard.
De ophalers die zich bereid verklaar-
den huis aan huis aan te bellen zullen
een soort "legitimatiebewijs" bij zich
dragen, waarop de handtekening van
de voorzi^^van het Vredesplatform
Vorden (B. van Tilburg) prijkt.
Zie ook advertentie.

Vervolgens richtten de woorden zich
tot H. Voskamp (41), die gelijk na de
middelbare school zijn intrede deed
bij Emsbroek. Aanvankelijk heeft hij
gewerkt als leerling-monteur. Het is
deze periode geweest, waarin Vos-
kamp de paktijkkennis vergaarde die
hem in zijn latere loopbaan zo goed
van pas is gekomen. Vele jaren stu-
deerde hij op avond- en dagscholen
het vak verwarmingstechniek en sloot
dit af met het diploma luchtbehande-
lingstechnicus.
Als technicus vervult hij zo de funktie
van projektleider, verantwoordelijk
voor het eerste ontwerp tot aan de
oplevering.
Hij heeft zich, aldus de direkteur, als
iemand doen kennen waar staat op te
maken is, serieus en nauwgezet wer-
kend en in het bezit van een fenomi-
naal geheugen. Het bedrijf prijst zich
gelukkig met de waardering die van tal
van klanten is gebleken. Ook zijn werk
in de personeelsvereniging en in de
ondernemingsraad getuigd van de
motivering en inzet.
Op 17 oktober 1960 kwam (vrij snel na
de heer H. van Dorsten)^jheer T.
Grooters (53) bij Gems vamff het be-
drijf ISLOK te Zwolle.

Turbulente jaren waren dat, waarin
Gems zich ontwikkelde van leveran-
cier van voornamelijk ondergrondse
tanks tot de leverancier van tanks en
apparaten voor de chemie. Grooters
heeft daarin een belangrijk rol ge-
speeld als produktiechef.

Altijd en overal aanwezig, om leiding
te geven aan de konstante produktie-
stroom. Met het toenemen van de
kwaliteitseisen is een gewijzigde orga-
nisatievorm tot stand gekomen.

Als voorbeeld noemde de direkteur
de toegenomen kopieer-stroom van
35.000 tot 85.000 jaarlijkse kopieën in
5 jaar. In zijn huidige funktie in de af-
deling Kwaliteitsdienst geeft Grooters
mede richting aan de toekomst van
Gems.

Als laatste op data kwam in de rij van
25-jarige jubilarissen H.W. Besseling
(54) aan de beurt.
Deze was bij de direktie en kollega's
bekend als "Smidje Besseling". Noch-
thans heeft hij voornamelijk gewerkt
in de verspanende afdeling als draaier.
Als geen andere heeft hij de periode
meegemaakt van de fabrikage van de

smoorkleppen, waarvan de laatste
exemplaren een aantal jaren geleden
werden verkocht.
De enorme toeneming van de pro-
duktie van warmtewisselaars heeft
Besseling meegemaakt, omdat hij vrij-
wel zelfstandig de pijpenbuigerij be-
heerst. De Gems prijst zich, aldus de
direkteur, gelukkig met een medewer-
ker die op beide fronten door kennis
en ervaring inzetbaar is.
Aan het eind van de toespraken wer-
den de gebruikelijke enveloppes over-
handigd, zodat de direkteur toen ver-
lost was van de verantwoordelijkheid
voor de inhoud daarvan.

Tot slot sprak de heer Venema de jubi-
larissen toe namens de Personeelsve-
reniging. Dit gebeurde in de vorm van
een t.v.-kwis, waarbij alle jubilarissen
(toevallig) gelijk als winnaar eindig-
den.

Dit laatste niet in de laatste plaats
door de goede kollegiale verhoudin-
gen welke de jubilarissen hadden we-
ten te realiseren.
Geschenken en bloemen vielen te-
vens echt- en huisgenoten van de jubi-
larissen ten deel.

Groen licht voor onderzoek
economische versterking sportcomplex
Er blijken in Vorden twee particulieren die plannen hebben om wat te doen op het terrein van het sport-
complex, waar zich zwembad en voetbalveld bevinden. Eén plan gaat uit van de vestiging van circa 250
bungalows op dat terrein. Beide plannen zijn volgens wethouder J.F. Geerken voor de gemeente interes-
sant te noemen. In het licht hiervan kwam hij terug op het voorstel om nu al een onderzoek van f U. 000, -
te starten naar economische versterking van het betrokken gebied.

PVDA en CDA vonden het echter
van groot belang dat de gemeente in
de beoordeling van die plannen besla-
gen ten ijs moet komen. "Je moet een
goede gesprekspartner met de beleg-
gers kunnen zijn.
Het onderzoek kan ons de nodige in-
formatie verschaffen", aldus de heer
R.J. van Overbeeke (CDA).
De raad besloot vervolgens om de

f 11.000,- te voteren, onder voorwaar-
de dat de plannen van de Vordense
particulieren worden meegenomen
en dat over de voortgang met de
raadscommissies gesproken zal wor-
den. Ook de WD ging hiermee ac-
coord maar vertrouwde erop dat de
gemeente het geld voor het onder-
zoek niet zal gebruiken als zij het niet
nodig acht.

RAADSCOMMISSIE WELZIJN:

Betrek Vordenaren bij beoordeling van
ontwerp van beeld van dichter Staring
De gehele commissie welzijn van de gemeenteraad was van mening
dat het wenselijk is om, indien mogelijk, Vordenaren te betrekken
bij de beoordeling van het ontwerp van het bronzen beeldhouwwerk
van dichter A.C.W. Staring.

B. Brandenbarg:
"Oppassen dat Vorden de boot niet mist
Als enig raadslid van de commissie
Welzijn ging de heer B. Brandenbarg
(WD) niet accoord om ten behoeve
van een onderzoek naar vestiging van
een dagrecreatieproject-bij het Vor-
dense sportcomplex nu f 11.000,- be-
schikbaar te stellen. "We moeten gaan
praten met de Vordense particulier,
die grootse plannen met het gebied
voor heeft. We moeten oppassen dat
Vorden de boot niet gaat missen en de
beleggen naar buurgemeenten zal
gaan uitwijken".
De betrokken Vordense particulier
zou volgens de heer Brandenbarg
zwembad en voetbalvelden willen ko-
pen en tweehonderdvijftig bungalows
willen aanleggen. Er zou geen sprake
zijn van vestiging van restaurant, su-
permarkt, en dergelijke. Het WD-
raadslid wees op de zuigkracht die dit

project naar de gemeente zou kunnen
hebben en noemde met name het be-
lang van de middenstand. Voldoet dit
plan niet, dan zou alsnog een onder-
zoek ingesteld kunnen worden.
Wethouder J.F. Geerken achtte het
niet uitgesloten dat de betrokken Vor-
denaar als eerste in aanmerking zou
kunnen komen om het project uit te
voeren.
Niettemin bleef hij er van overtuigd
dat het wenselijk is om nu een onder-
zoek te laten verrichten. Overigens
merkte hij op dat in het onderzoek
ook naar mogelijkheden van verblijfs-
recreatie gekeken zal worden.

De commissieleden mevrouw R.
Aartsen (CDA) en W. Voortman
(PVDA) sloten zich aan bij de mening
van de wethouder.

In tegenstelling tot de commissie fi-
nanciën gingen de commissieleden
W. Voortman (PVDA) en B. Branden-
barg (WD) wel akkoord om een be-
drag van f 15.000,- uit te trekken voor
de vervaardiging van het beeld. Mevr.
R. Aartsen onthield zich nog van een
definitief oordeel. Zij vroeg zich met
Voortman af of deze uitgave in het to-
tale kunstbeleid zou kunnen worden
opgenomen. Wethouder J.F. Geerken

achtte het inderdaad mogelijk om een
bedrag voor kunst in de begroting te
laten opnemen. Mevr. Aartsen ver-
schilde met de heer Brandenbarg van
mening over de geschiktheid van de
beoogde plaats van het beeld, op het
grasveld bij de N.H. Kerk.
De heer Brandenbarg vond die plek
nogal plompverloren, terwijl mevr.
Aartsen de plaats wel kon goedkeu-
ren.

Gemeenteraad uiteindelijk eens met
beeld voor dichter Staring

Wederom subsidie voor het Dorpscentrum
Alle fracties van de gemeenteraad spraken hun waardering uit over
het werk van het Dorpscentrum. De raad ging accoord met de voor-
gelegde begroting van het Dorpscentrum voor 1986. Dit betekent dat
het Dorpscentrum op subsidie van ƒ 152.000,- kan rekenen.

"Kunst is ook een waarde op zich.
Kunst moet". Met deze woorden ver-
tolkte de heer W. Voortman zijn min-
derheidsstandpunt in de fractie van de
PVDA om vijftienduizend gulden uit
te trekken voor de vervaardiging van
een bronzen beeldhouwwerk ter na-
gedachtenis van de Vordens dichter
A.C.W. Staring. De andere twee leden
van de PVDA keerden zich als enige
raadsleden tegen dit initiatief. De heer
J. Bosch van deze fractie vond het
voorstel nogal schraperig overkomen.
"Nu de provincie vijftig procent wil
mee financieren is Vorden ook ineens
bereid om wat aan de kunst te doen.

Deze gang van zaken is een aanflui-
ting voor een eerbetoon aan zo'n ver-
dienstelijk man als Staring". De heer
Ploeger van de PVDA vond dat het via
de BKR-regeling heel wat goedkoper
had gekund. CDA en WD werden
hierdoor ook niet overtuigd en stem-
den met Voortman met het voorstel
in. Inmiddels hadden de raadsleden
het onwerp van het beeld mogen aan-
schouwen. Bij nader inzien vond het
college van B&W de eerder voorge-
stelde plaats van het beeld op het gras-
veld bij de N.H. Kerk toch niet zo ge-
schikt. Thans wordt een plek bij het
Kasteel Vorden overwogen.



Muziekdag voor herhaling vatbaar
Op unieke wijze hebben de V ordenaren afgelopen zaterdagmiddagkennis kunnen maken met de muzika-
le talenten in hun midden. Nooit eerder waren in V orden zo veel zangers en muzikanten in zo 'n kon tijdbe-
stek en op zo'n korte afstand van elkaar te beluisteren.
18 Vordense muziekgroepen voldeden met plezier aan het verzoek van de Vordense VW om in het kader
van het Europese muziekjaar op één van de vijf verschillende lokaties gedurende een half uur een staal-
kaart van hun kunnen te geven.

Om 14.00 uur opende de voorzitter
van de VW de heer N. van Goethem
in zaal 't Pantoffeltje de muziekdag.
Daar mochten vier zeerjeugdige violi-
sten van de Zutphense Muziekschool
onder begeleiding van pianist de heer
Rengers en lerares M. Versluis de spits
afbijten. Helaas kregen de jonge mu-
zikanten niet de belangstelling die zij
eigenlijk verdienden.
Hetzelfde gold voor het muziekkorps
Sursum Corda dat in de grote zaal van
het Dorpscentrum optrad. Het korps
bracht1 sprekende uitvoeringen van
o.a. Amazing grace (Waarheen waar-
voor) en Let there be peace on earth.
Na afloop complimenteerde de aan-
wezige burgemeester M. Vunderink
dirigent S. Hanswijk voor de geslaag-
de voorstelling.
De Nutsblokfluit- en melodicaclub
trad onder leiding van Hans Weenk en
Gea van Zuylekom in zaal De Her-
berg op. De verschillende groepen
brachten voor het tamelijk goed opge-
komen publiek nummers als Quiere
me mucho en Hello van lionel Richie.
Toeschouwers die graag het concert
van het RK Kerkkoor wilden bijwo-
nen in de NH kerk konden tot hun
verbazing de kerk niet in.
Het bleek dat het koor onder de naam
Gemengd Koor Kranenburg in het
Dorpscentrum zou optreden. De or-
ganisator dhr. Weevers was niet op de
hoogte dat het R.K. kerkkoor en Ge-
mengd koor Kranenburg hetzelfde
koor bleek te zijn. Met het samenstel-
len van het schema had hierop ook
niemand gereageerd, een misver-
stand dus.
Gelukkig bleef het resterende pro-
gramma verschoond van foutjes en
hield men zich ook goed aan het tijd-
schema.

Zangkoren
Liefhebbers van koormuziek konden
op zaterdagmiddag helemaal aan hun
trekken komen: liefst 7 koren lieten
van zich horen. Het reeds genoemde
Gemengde Koor Kranenburg trad op
in een op dat moment vrijwel lege zaal
van het Dorpscentrum. De luisteraars
konden genieten van gebedsliederen
en het Marialied Mater alma. Dirigent
was de heer T. Wissink.

Het Jongerenkoor bracht onder lei-
ding van Hans Bomer in een gevulde
zaal van De Herberg geestelijke liede-
ren en o.m. een Nederlandse vertaling
van Blowin' in the wind van Bob Dy-
lan.
Te weinig publiek was getuige van de
verrichtingen van het gemengd koor
Excelsior. In de NH Kerk klonk stem-
mige religieuze muziek maar ook het
vrolijke lied Dansen en springen ont-
brak niet. Dirigent van Excelsior was
de heer P. Rouwen. Hij had ook het
Vordens Dameskoor onder zijn hoe-
de. De dames zongen in zaal 't Pantof-
feltje enkele stukken uit Die Zauber-
flöte van Mozart maar ook Ik heb mijn
wagen volgeladen.
In het Dorpscentrum bracht het koor
Interchrist moderne geestelijke liede-
ren. Lucian Venderink begeleidde het
koor op de piano.
Erg veel bijval kregen de zes gebroe-
ders Eykelkamp in zaal 't Pantoffeltje.
Als vanouds waren de vocale kwalitei-
ten van de broers weer hoog. Het
meerstemmige zestal bracht in fraaie
harmonie vooral humoristische num-
mers zoals Domme Hans en een zeer
geslaagde potpourri van Oud-Hol-
landse liedjes.
Het Vordens Mannenkoor, waarvan
een antal van de gebroeders Eykel-
kamp deel uit maakt, kon ook rekenen
op een groot en dankbaar publiek. Het
koor bracht in de NH Kerk onder lei-
ding van de heer B. Nijhof onder meer
een spiritual en Die Nacht van Franz
Schubert.

Tegenvallende opkomst was er in de
NH Kerk toen daar als laatste act orga-
nist Rudy van Straten optrad. Daaren-
tegen werd het muziekkorps Concor-
dia in het Dorpscentrum wel warm
onthaald.
De in fraai tenue gestoken muzikan-
ten brachten o.a. marsen en een num-
mer van Glenn Miller. Voor dirigent
H. Kraxner was het de eerste maal dat
hij met Concordia in de openbaarheid
trad. Dat ging hem overigens goed af
gezien de overtuigende prestaties.
De Drumband van Sursum en bijbe-
horende majorettes onder leiding van
Anja Meijer-Westenbrink brachten in
de open lucht op het plein van de

openbare basisschool hun versies van
The rivers of Babyion en El Cumban-
chero.

Gezelligheid
Gezelligheid troef was het bij het
Huisvrouwenorkest die in zaal de
Herberg optraden. De vrouwen lieten
horen dat met behulp van huishoude-
lijke voorwerpen ook leuke muziek
gemaakt kan worden. Het publiek
werd getrakteerd op nummers als
Quiereme mucho en Adios amor. Zus
Klumper kondigde het één en ander
aan terwijl de heer J. Hilferink de diri-
geerstok hanteerde.
Met Egelander muziek bracht kapel
De Achtkastelendarpers ook in zaal 't
Pantoffeltje de stemming er goed in.
Met vrolijke marsen en walsen wist
het kapel onder leiding van de heer J.
Lauckhat de toeschouwers te verma-
ken.
Onder waarderend oog van vele ou-
ders zetten in de grote zaal van het
Dorpscentrum de kinderdansgroep
De Achtkastelendansertjes hun beste
beentje voor. Ook dit maal besloten zij
het optreden met hun eigen clublied.

Verrassing
In een bomvol café De Herberg kon
de Vordense jeugd de première mee-
maken van het eerste optreden van de
Chess Blues Band. Op smaakvolle wij-
ze brachten Bert van Dijk (alias Qbus)
en de zijnen covers van oude blues-
nummers zoals Wait en Summertime
blues. De sfeervolle muziek kwam in
het drukke café uitstekend tot zijn
recht.
Voor enkele minuten werd hun optre-
den onderbroken door een niet aan-
gekondigde voorstelling van de Fen-
negötte Jazzband. Leden van deze
"Deense" band brachten staande op
een oj^a wagen voor 't Café op de
Dorps^pat een aantal bekende dixie-
landklanken ten gehore. Deze verras-
sing oogsttte ook veel waardering.

Shrewsbury
's AVG^ÉK vormde het optreden van
het SnWpshire School's Symphony
Orchestra uit het Engelse Shrewsbury
een waardige afsluiting van de Vor-
dense Muziekdag.

Gemeentesecretaris
A.H.B. van Vleuten geïnstalleerd
Nadat hy eerder benoemd en beëedigd werd, is de heer Mr. A.H.B. van Vleuten nu officieel door de ge-
meenteraad geïnstalleerd als gemeentesecretaris. HU volgt in die functie de heer J. Drijfhout op.
Burg. M. Vunderink prees de heer Van Vleuten voor het feit dat hy zich zo snel heeft weten in te werken.
De burgemeester hoopte dat de gemeentesecretaris spoedig over de bouwvergunning van het college
komt te beschikken waardoor hij met de bouw van een huis kan beginnen. De fractievoorzitters van alle
partyen sloten zich hij de woorden van de burgemeester aan en hadden ook goede verwachtingen over het
werk van de heer Van Vleuten.
De nieuwe gemeentesecretaris was erkentelijk voor deze warme woorden. Hy wees erop dat het oude
beeld van de gemeentesecretaris, die in alle stilte zijn werk doet aan het veranderen is. H ij vertrouwde op
een goede samenwerking met de raad, B&W en de gemeenteambtenaren.

Expositie in
Bibliotheek Galerie
Vanaf 2 september opent de Vrou-
wenraad Vorden het seizoen '85-'86
met een tentoonstelling van het werk
dat op één van de creatieve lessen ge-
durende het afgelopen jaar is ge-
maakt. Cursisten van de teken- en
schilderles laten iets van hun werk
zien.
Het is een bescheiden opening van
het winterseizoen, waar weer vele mo-
gelijkheden geboden worden op crea-
tief en educatief gebied. Iedereen kan
er aan deelnemen!
Vijfjaar geleden is de V.R.V. op initia-
tief van alle vrouwenverenigingen in
de gemeente opgericht met de bedoe-
ling activiteiten te organiseren waar
de eigen vereniging of te klein voor
was of waar te weinig belangstelling
voor het onderwerp bestond, om op
die manier gebruik te kunnen maken
van de bijdragen die het Rijk voor de-
ze evenementen beschikbaar stelt.
Veel belangstelling was er voor de the-
ma-avonden, o.a. kindermishande-
ling en alcohol misbruik. Ook cursus-
sen broodbakken, deegfiguren ma-
ken, koken voor mannen, tekenen en
schilderen liepen goed. Voor de har-

treanimatiecursus was uitgesproken
veel belangstelling.
Op 21 oktober a.s. start een 4 avonden
durende cursus Algemene Politiek.
Met een beetje algemene belangstel-
ling is zo'n cursus zonder speciale
vooropleiding goed te volgen. Mede
i.v.m. de komende verkiezingen is de-
ze cursus aan te bevelen.
Ook bijzonder is de computer infor-
matiecursus. .Op alle lagere scholen
wordt tegenwoordig met computers
gewerkt. De moeders en een heleboel
andere vrouwen weten er helemaal
niets van. Onderwijzers van de O.L.S.
zijn bereid daaraan iets te doen. Ge-
durende een korte cursus willen ze
ons een beetje wég-wijs maken in de
eindeloze mogelijkheden die een
computer biedt.

Een aantal cursussen van vorig jaar
wordt geprolongeerd, daarnaast star-
ten ook nieuwe. Zie voor informatie
hierover de advertentie in Contact
van 4 september of bel 2024.

Filmhuis Vorden
Op 4 september gaat het Filmhuis
Vorden haar 2e seizoen van start met
de Nederlandse speelfilm uit 1984
'Gebroken spiegels' van Marleen

Gorris. (Zie verder de advertentie in
dit blad).
Het komende kwartaal zullen maar
liefst 5 speelfilms vertoont worden.
Allemaal recente en prachtige films.
Al vast een voorproefje om in uw
agenda te noteren:

2 oktober: Via Degli Specchi
16 oktober: Les Favoris de la lune
30 oktober: Kaos
13 november: Paris, Texas.
Zie ook advertentie in dit nummer.

Vredesplatform
Het Vredesplatform heeft ter afslui-
ting van de vredesweek een aantal
evenementen georganiseerd. Zo zal
er op zaterdag 14 september, evenals
vorig jaar een vredesmarathon zijn.

Vanuit veel dorpen in de Achterhoek
wordt er gestart, ook in Vorden. Deze
tocht kan zowel per fiets als te voet
worden afgelegd, met als eindbestem-
ming de Hanzehof in Zutphen, waar
een samenkomst zal zijn. De aan-
komst tijd in Zutphen zal zo rond half
drie zijn. Voor de kleintjes is er in sa-
menwerking met het S.K.W. een pop-
penspel georganiseerd. Poppenthea-
ter de trekker uit Doetinchem zal het

Het podium van het Dorpscentrum
bleek te klein om de ca. 70 orkestleden
allen een plaats te bieden. De strijkers
zaten daarom voor in de zaal. De
akoestiek van de zaal was niettemin
prima.
Het jeugdige symfonieorkest, dat mo-
menteel een toernee door Nederland
en Duitsland maakt, gaf voor een klei-
ne 200 toeschouwers een zeer geva-
rieerd optreden. Klassieke muziek
van Beethoven en Handel, volks- en
dansmuziek maar ook een 'klarinet-
cha-cha' werden competent uitge-
voerd, waarbij vooral de solistische
kwaliteiten op viool en xylofoon op-
vielen.
Dirigent Richard White kondigde in
charmant Nederlands de nummers
aan.
Na afloop nam hij uit handen van de
heer L. Slutter van de Vordense WV
een grote bos bloemen in ontvangst
terwijl de VVV van het orkest een
vaantje en herinneringsbord aangebo-
den kreeg.
Met woorden van dank en waardering
aan het adres van het symfonieorkest
en alle Vordense muziekgroepen
sloot de heer Slutter de geslaagde mu-
ziekdag af.

In alle gelegenheden was een be-
stuurslid van de VVV aanwezig om de
optredens aan te kondigen. Ook dit
werd zeer op prijs gesteld. Mocht u
eventueel suggesties hebben voor het
volgend jaar om deze toch geslaagde
muziekdag te herhalen dan gaarne uw
ideeën schriftelijk zenden aan organi-
sator L.G. Weevers, Nieuwstad 12
Vorden.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Be! voor een >raak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
bel stoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

programma op de markt bij de vredes-
kraam verzorgen.
Mocht het slecht weer zijn dan zal de
voorstelling in het Dorpscentrum zijn.
In dit poppenspel zullen de begrippen
goed en kwaad herkenbaar zijn, de
toegang is gratis. Voor meer informa-
tie of deelname aan de marathon kunt
u terecht bij de Vredeskraam op de
markt op zaterdag 14 september a.s.

Oud-papier-ophaal
verplaatst
In verband met de drukke augustus-
maand bij de sportvereniging Ratti is
het noodzakelijk het ophalen van het
oud-papier deze maand te verplaat-
sen. In plaats van zaterdag 31 augu-
stus komen de mensen van Ratti een
week later - op 7 september dus - gaar-
ne het oud-papier ophalen.

Klootschiettoernooi
Jong Gelre
Na de succesvolle klootschiettoer-
nooien voor bedrijven, verenigingen,
straten, buurtschappen e.d. van de af-
gelopen jaren zal Jong Gelre Vorden
weer een klootschiettoernooi organi-
seren. Het wordt gehouden op zater-
dag 7 september. Er kan in vier klassen
worden deelgenomen: de herenklasse
(vier personen per team), de dames-
klasse (vier personen per team), de ge-
mengde klasse (vier personen per
team waarvan maximaal twee heren)
en de jeugdklasse (vier personen tot
en met 14 jaar). Verder mag van elk
team één persoon aangesloten zijn bij
de A.K.F, of N.K.F. Er zijn voor elke
klasse prijzen beschikbaar gesteld. De
winnaar van elke klasse ontvangt een
wisselbeker.
Het inschrijfgeld bedraagt f 12 per
team. Elke deelnemer mag een oor-
konde mee naar huis nemen. De start
is vanaf Café 't Zwaantje. Voor inlich-
tingen en inschrijvingen kan men te-
recht bij: Els Abbink, tel. 1528; Henk
Tjoonk, tel. 1268 en Jan Hendriksen,
tel. 6764.

K.P.O. opent
seizoen
"Zijn wij vrouwen solidair met elkaar,
in de kerk en in de Derde Wereld?"
Over dit thema zal op de eerste seizoe-
navond - dinsdag 3 september - wor-
den gepraat onder leiding van mevr.
van Kempen. Vooraf is er om zeven
uur een H. Mis in de Antioniuskerk.

Jaarvergadering
biljartvereniging
De biljartvereniging Kranenburg
houdt op woensdag 4 september haar
jaarvergadering in zaal Schoenaker.

Aan de orde komen naast de gebrui-
kelijke verslagen de indeling van de
teams.

Geslaagd sportweekend
bij s.v. Ratti
Afgelopen zaterdag waren René Notten en Ejo Elburg te gast hij de
jeugd van Ratti. Beide heren verzorgden 's morgens een training, wel-
ke bij de jeugd zeer aansloeg. In de middaguren was er een spelmid-
dag. Beide evenementen mogen zeer geslaagd worden genoemd.

De jubileumcommissie had zondag
alle geluk dat het weer royale mede-
werking verleende om het six-toer-
nooi in alle opzichten te doen slagen.
Zestien voetbalteams hadden inge-
schreven en negen volleybal-teams.
Prijzen waren er die dag niet te win-
nen. Na afloop waren zowel deelne-
mers als organisatie ervan overtuigd
dat een six-toernooi in dergelijke
vorm zeer zeker voor herhaling vat-
baar is. Bij het volleybal bleven de da-
mes van Velocitas en Geerken onge-
slagen. Bij de voetballers moest de
ploeg Rutgers slechts één verliespunt
incasseren. Als goede tweede eindig-
den de ploegen Waarle, Bos-Kranen-
burg en Lellers-I.

Albert West

Rest de jubilerende vereniging nog als
besluit van de festiviteiten rondom
het veertig-jarig bestaan de feest-
avond a.s. zaterdag in zaal Schoena-
ker.

Het bekende dansorkest "Meeting"
tekent voor de muziek.

De niet minder bekende zanger Al-
bert West zal zeer zeker een groot aan-
deel aan het feest leveren, een feest
toegankelijk - voorzover de zaalruim-
te het toelaat - voor elk lid, donateur,
supporter en fan van de s.v. Ratti.

Voetbal
De voetbalcompetitie
a.s. weekend van start
De competitie voor de amateurs start
a.s zaterdag. Zaterdagmiddag treedt
Ratti l thuis aan tegen P.T.T. Ratti is
ingedeeld in de 2e klas A en heeft dit
jaar de volgende tegenstanders: Sp.
Ambon, Eerbeekse Boys, Beekber-
gen, ZVV '56, P.T.T., Wilp, Overste-
gen, Helios, OBV en EGVV.
Ratti-zondag speelt haar eerste wed-
strijd a.s. zondag uit tegen Warnsveld-
se Boys, die haar eerste wedstrijd
overtuigend won.
In de tweede klas B ontmoet Ratti de
volgende ploegen: Klein Dochteren,
SHE, Steenderen, Keyenb. Boys, Oe-
ken, SVBV, Socii, Warnsv. Boys, de
Gazelle en Davo.

Zaalvoetbal
Programma
Vrijdag 30 augustus Didam: De Tref-
fers - Velocitas l (Bekercompetitie).
Maandag 2 september Vorden: Velo-
citas 2 - SC Doesburg '65 6; Velocitas l
- Veldhoek 2; Velocitas (dames) - SMS
(dames).

Clubwedstrijd
Graafschaprijders

Op het circuit "Delden" hield de
VAMC De Graafschaprijders haar
zesde clubwedstrijd motorcross. De
uitslagen in de diverse klassen waren:
Klasse jeugd 50-80 cc: 1. Herbert Slok-
kers 57 pnt; 2. Gerben Vruggink 57
pnt.; 3. Bert Teunissen 48 pnt.; 4. An-
gelo Stapelbroek 46 pnt.
Klasse 125 cc: 1. Rob Groot Tjooitink
60 pnt.; 2. Erik van Ark 52 pnt.; 3. Erik
Bulten 44 pnt.; 4. Johannes van Kem-
pen 44 pnt.; 5. Jan Dijk 44 pnt.
Klasse B: 1. Jan Klein Brinke 60 pnt.;
2. Marcel Bulten 54 pnt.; 3. Joop Wue-
stenenk 50 pnt.; 4. Gerrit Berendsen
46 pnt.
Klasse A: 1. Jan Koop 60 pnt.; 2. Tonny
Harmsen 52 pnt.; 3. Rolf Oosterink 27
pnt.
De volgende en tevens laatste club-
wedstrijd van het seizoen vindt plaats
op zaterdag 7 september wederom op
circuit "Delden".

Dammen
De onderlinge kompetitie van DC
Vorden wordt dit jaar in drie periodes
gespeeld. De eindstanden van deze
periodes worden door middel van een
puntensysteem bij elkaar opgeteld ter
bepaling van de kampioen. Daarnaast
wordt een extra kompetitie gespeeld
waaraan de beker is verbonden.
Voor deze competitie tellen alle wed-
strijden gespeeld in onderlinge en
bondskompetitie mee, evenals wed-
strijden die speciaal voor deze extra
kompetitie worden gespeeld. Voor de-
ze wedstrijden ontvangt men bij winst
dubbele punten.
De uitslagen van de eerste wedstrijda-
vond waren: Groep 1: J. Masselink - H.
Hoekman 2-0; G. Wassink - J. Koersel-
man 2-0; W. Wesselink - H. Graas-

kamp 2-0; Groep 2: J. Slutter - T. Slut-
ter 1-1; S. Wiersma - B. Hiddink 2-0;
Groep 3: M. Boersbroek - W. Hulshof
1-1; H. Wansink -G. Hulshof 2-0; M.
Boerkamp - J. Kuin 1-1; Groep 4: B.
Rossel - H. Esselink l-l;G.Brummel-
man-J .Hoenink 1-1; H. Berenpas-B.
van Zuylekom 2-0.

P.K.V. nieuws
Op 23 augustus hield P.K.V weer haar
jaarlijkse jongdierenkeuring in de
landbouwschool aan de Nieuwstad.
Er waren 165 konijnen en 71 hoenders
aangevoerd. De keurmeesters roor de
konijnen de Hr. Jurriëns en van Du-
ren en voor de hoenders de Hr. Schu-
rink waren zeer tevreden over de kwa-
liteit van de dieren. Ook het in grote
getale opgekomen publiek kwam me-
de door de goede uitleg van de heren
keurmeesters goed aan hun trekken.
Hieronder de uitslagen van de keu-
ring:
Grote hoenders jeugd:
Henry Rietman met zilverbreakel
IxZG, IxG; Idem patrijs leghoen IxF,
3xZG, 2xG; Idem Barnevelder dubb.
gez. IxZG, IxG.
Grote hoenders senioren:
H.G.J. Horstman met Barnevelder
dubb. gez. 2xZG; M. Klein Bramel
met zw. bont leghorn 2xZG, IxG.
Dwerghoenders senioren:
L. Meyer 2xG; mej. G. Sanders met
Duitse kriel 2xZG; H.J. Rietman met
Wyandotte kriel 2xG; M. Klein Bra-
mel idem 3xZG; H. Berenpas idem
IxF, 3xZG, 2xG; H.M. Lijftogt-Zieve-
rink met R.I.R. kriel 2xZG, 2xG.
Konijnen jeugd:
J. Berenpas vl. reus kon. grijs 3xZG,
IxG; André Snellink vl. reus wit IxF,
2xZG; André Snellink Wenen blauw
4xG; Marco Besseling witte n. Zeelan-
der IxF, 3xZG; H. Gosselink N. Zee-
lander hroods IxZG, 3xG; Theo Jans-
sen met Hollanders zwart 2xZG, 6xG;
Marcel Dekkers met Ned. Hangoor
dwerg IxZG, IxG.
k on ij IK-n senioren:
G.J. ten Bokkel met vl. reus wit IxF,
3xZG, 2xG; H.W. Sloetjes met vl. reus
kon. grijs IxZG, 3xG; Idem wit IxG;
Idem papillen IxG; H. Snellink met
vl. reus wit 2xF, 4xZG, 2xG; H.J. Riet-
man met vl. reus 2xZG; Idem N. Zee-
lander wit IxZG; Idem N. Zeelander
rood 2xG; Idem Wenen wit IxG; J.L.
Klein Brinke met vl. reus wit 3xZG;
5xG; T.F. Eenink met fr. hangoor bont
2xZG; H. Verstege met N. Zeelander
wit 3xF, 3xZG; M. Boersbroek idem
IxZG, 4xG; G. Lenselink met rode N.
Zeelander 2xZG, 2xG; Harry Bake-
ring met rode N. Zeelander 3xZG;
J.W. Greutink met papilion IxZG;
H.G.J. Horstman met Alaska zwart
2xZG, 2xG; W. van Beem met Deile-
naars 2xZG, 3xG; M.G. Lijftogt met
Castor Rex IxF, IxZG; H.J. Rietman
met klein Loth. 3xG; Idem Hollan-
ders IxZG, IxG; Mevr. Jansen-Jöris-
sen met kl. Loth. 2xZG, 2xG; B.J.
Looman met kl. Loth. IxG; Idem
Hollanders 2xF; J.G. Derksen met
Hollanders 6xG; F. de Wit met N.
Hangoor dwerg IxZG, IxG; Idem
met kl. dwerg IxZG; Wouter Boersma
met n. Hangoor dwerg 5xZG, 7xG;
Mej. G. Sanders met Belg. haas IxF,
IxZG; Idem kleurdwerg IxF, IxZG.


