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Mevrouw W J. Elferink-van de Poel NutefloKüia

'Super-swimjoggef
Geen dag ging deze zomer voorbij zonder dat Mevrouw W J. Elferink-van de Poel haar twintig baantjes in
het zwembad 'In de Dennen' zwom. In totaal heeft zy er nu 50 a 60 kilometer opzitten. Dit vormde voor het
badpersoneel de aanleiding om de 70-jarige zwemster te huldigen als 'super-swimjogger'. Dit vond plaats
tijdens de laatste dag van de twaalfde zwem vierdaagse. De compleet verrastte mevrouw Elferink werd ge-
huldigd met een certificaat, een medaille en een bloemetje.
De zwemvierdaagse in Vorden kende
zo'n 200 deelnemers. Vanwege het
slechte weer was een aantal aktivitei-
ten niet doorgegaan. Zo vielen de re-
cordjachten en de spelmiddag in het
water. De 'In de Dennen-wisselbeker'
kon hierdoor niet uitgereikt worden
en blijft dus nog eenjaar in de handen
van Riek Groot Roessink.
Vrijdagavond was het zwembad
feestelijk versierd en (ook onder wa-
ter) verlicht. Badgasten konen zich
met 'moonlightswimming' tot 24.00
uur verpozen in het water, dat een be-
haaglijke temperatuur had.
Vele jongeren lieten zich niet afschrik-
ken door het koude en natte nazomer-
weer en vermaakten zich uitstekend
in en uit het bad. Vanwege de regen

kon het optreden van de Blue Danio's
geen doorgang vinden, maar met een
disco werd het ook nog gezellig.

Vroeg op de avond gaf de motorclub
VAMC De Graafschaprijders een de-
monstratie. Op een uitgezet parcours
op de zonneweide hielden tien motor-
rijders een behendigheidstrial. De
winnaar werd Marcel Bulten met 115
strafpunten, 2. Gerrit Pardijs 122, 3.
Erik Bulten 124, 4. Angelo Stapel-
broek 138, 5. Herberg Rouwenhorst
140, 6. Jan Klein Brinke 141, 7. Jan
Slagman 209,8. Hans Berendsen 241,
9. Johannes van Kempen 279, 10.
Tjeerd Stapelbroek 294 strafpunten.
Daarna werden een aantal deelne-
mers aan de zwemvierdaagse gehul-

digd. Zes zwemmers hebben vanaf
1974 aan de zwemvierdaagse meege-
daan: Mevr. Krabbenborg, Mevr. G.
Helmink, Mevr. Bos, Mevr. Groot
Jebbink, Marjan Groot Jebbink en
Martin Siebelink.
Ook de jongste deelneemster José
Winkel (5 jaar) en de oudste Mevr.
Boersma (56 jaar) werden in het zon-
netje gezet.
Tien zwemmers werden met medail-
les beloond als 'swimjoggers'. Goud
(30 kilomter) kregen Mevr. Winkels,
Mevr. Boersma, Mevr. Bos, Mevr. El-
lenkamp en Mevr. Meyerman. Zilver
(25 kilometer) kregen de heer Hoppe,
Mevr. Blok en Frida Meyerman.
Brons (10 kilomter) kregen RobertEl-
lenkamp en Dinie Meyerman.

Rectificatie
In het artikel 'Voetbal trein stopt in
Vorden' in ons vorige nummer, is per
abuis vermeld, dat de heer Jan van
Ark, voorzitter van de V.V. Vorden,
deel zou uit maken van de regionale
jeugdcommissie van de K.N.V.B.
Het is wel de heer Jan van Ark, doch
deze is afkomstig uit Raalte; hij be-
kleed binnen de K.N.V.B. bovenge-
noemde functie.

Eerste lustrum
Internationaal
40 plus toertreffen
Het echtpaar Horsting beiden lid van
de V.A.M.C. 'De Graafschaprijders'
organiseert elk jaar een internationaal
toertreffen voor rijders boven de 40
jaar. Komend weekend is het de vijfde

keer dat een dergelijk evenement
wordt georganiseerd. Inschrijvingen
zijn reeds binnen vanuit Zweden,
Duitsland, België, Engeland en Dene-
marken.
In de loop van vrijdag 5 september
worden de deelnemers bij de Exelse
Molen verwacht, 's Avonds is er een
gezellig samenzijn. Zaterdag 6 sep-
tember staat er een toertocht op het
programma. Bij de boerderij van de fa-
milie Bouwmeester aan de Schutte-
straat staat voor die dag tevens een
rondleiding op het programma.

Weer terug bij de Exelse Molen wacht
het gezelschap een Gelderse koffieta-
fel. Alvorens zaterdagavond een be-
gin wordt gemaakt met de feestavond
zullen de rijders kennis kunnen ma-
ken met de Witte Wieven op de
Zwiepse berg.
Voor de zondagmorgen vermeldt het
programma klootschieten, waarna
een eind komt aan'dit internationale

toertreffen van de Vordense motor-
club 'De Graafschaprij^ers'.

Ned. Bond van
plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de N.B.v.P.
houdt woensdag 10 september haar
eerste bijeenkomst in het nieuwe sei-
zoen. Op d^ze avond zal de bekende
schrijfster^^ toneelspeelster Wieke
Muiier het vrolijke programma'Spie-
geltje, spiegeltje aan de wand' voor het
voetlicht brengen. Zij wordt bijge-
staan door Marian Rector. Deze voor-
stelling vindt plaats in zaal 'De Her-
berg'.
Op vrijdag 12 september zullen de da-
mes gaan fietsen. Het plan is dan om
de bloemententoonstelling 'Groei en
Bloei' in Borculo te gaan bezoeken.
Men kan zich hiervoor nog opgeven
bij Mevr. F. Pelgrum (tel. 1267).

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdagvan 13.30tot 17.00uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. SpreekuurwethouderJ .K
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

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. Een overzicht
van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen
van bezwaar is aan een aantal regels
gebonden. Voor nadere toelichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
I ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift in principe
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden inge-
diend, de onderstaande bouwvergun-
ningen zijn op 26 augustus 1986 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Fam. De Jonge,Nieuwstad 8, voor

het bouwen van een woning aan
het Stroo 9;

2. Aan de heer H.J. Pardijs, Mosselse-
weg 4, voor het verbouwen van een
schuur;

3. Aan de heer J.M. Ilbrink, Dr. Lu-
lofsweg 14, voor het bouwen van
een woning aan de Strodijk 1.

2. Verleende vergunning voor een col-
lecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan Thuisfronten vergunning ver-
leend voor het houden van een collec-
te gedurende de periode van 8 tot en
met 13 september aanstaande.

3. Ter visie legging ontwerp-keur Wa-
terschap IJsselland-Baakse Beek

Vanaf 29 augustus ligt ter secretarie
gedurende een termijn van 30 dagen
ter visie de ontwerp-keur (een soort
van algemene politieverordening van
het Waterschap) van het Waterschap
IJsselland-Baakse Beek te Ruurlo.
Deze Keur is van toepassing voor de
inwoners van Vorden.

Eventuele bezwaren tegen de ont-
werp-keur kunnen gedurende boven-
genoemde termijn worden ingediend
(schriftelijk) bij het Dagelijks Bestuur
van het Waterschap, p/a Kerkplein 8,
7261 AZ Ruurlo.

4. Enquête CAI-Zutphen
U heeft in de loop van vorige week van
de Stichting CAI-Zutphen een enquê-
teformulier en een bijbehorende
voorlichtingsbrochure ontvangen.
Deze enquête dient om te bezien of
de inwoners van de bebouwde kom
van Vorden er voor voelen om kabel-
televisie te krijgen. Voor het verkrijgen
van een juist inzicht is een zo groot
mogelijke deelname zeer gewenst.
Het enquêteren geschiedt uitsluitend
om na te gaan of kabeltelevisie in Vor-
den te exploiteren is.

Uitvoerige informatie treft u aan in de
brochure die gezamenlijk door CAI-
Zutphen en de gemeente is samenge-
steld. Indien u het enquêteformulier
invult, verplicht u zich nog tot niets.
Op dit moment geldt in Vorden een

antenneverbod. De situatie is thans zo
dat, indien men zelf een betere of
goedkopere antenne kan plaatsen,
men veelal wel toestemming kan krij-
gen. Het gemeentebestuur zal zich de
komende tijd over de vraag buigen of
het huidige antenneverbod in de
Bouwverordening gehandhaafd dient
te blijven. Het met meerdere perso-
nen gebruik gaan maken van een 'cen-
trale' mast (bijvoorbeeld per blokje
van een vijftal woningen) zal echter
niet toegestaan kunnen worden.

Deze nader informatie wordt u ver-
strekt na overleg met CAI-Zutphen.

5. Ontwerp-plan/Zorg voor Ouderen
Vanaf l september j.1. ligt ter secreta-
rie, afd. sociale zaken en welzijn, ter
visie het door Gedeputeerde Staten
van Gelderland vastgestelde ontwerp-
plan/Zorg voor Ouderen 1987-1991.

Het plan ligt vanaf genoemde datum
gedurende dertig dagen ter inzage.

Gedurende deze termijn kunnen be-
langhebbenden bezwaren tegen dit
ontwerp-plan indienen bij Provinciale
Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem.

6. Sluiting Gemeentehuis
Woensdag 10 september a.s. is hetGe-
meentehuis i.v.m. personeelsreisje
gesloten.
Burgerlijke stand geopend van 9.00 tot
10.00 uur.

Op 19, 20 en 21 september a.s. wordt
de jaarlijkse bloemententoonstelling
van Floralia gehouden. Hieraan doen
vele bloemenliefhebbers mee. Ook de
plaatselijke bloemisten Dijkerman,
Arti Fleur en Kettelerij zullen met een
stand aanwezig zijn.
Het bestuur van Floralia zou het ech-
ter zeer op prijs stellen als ook de leer-
lingvaklieden eens hun kunnen zou-
den tonen op deze tentoonstelling.
De stand moet l m2 groot zijn en om
de kosten voor de deelnemers zo laag
mogelijk te houden moet er met na-
tuurlijk materiaal gewerkt worden.
Als thema voor de stands heeft men
'oudheid' gekozen.
De stand worden door een vakkundi-
ge jury gekeurd en door Floralia wordt
een wisselbeker beschikbaar gesteld
voor degene die als beste uit de bus
komt.
Nadere gegevens kunt u lezen in een
advertentie elders in dit blad. Het be-
stuur van Floralia hoopt een flink aan-
tal deelnemers te kunnen begroeten.
De gegevens voor de andere deelne-
mers aan de tentoonstelling kunt u
vinden in het Contact van volgende
week.

Oraitfefeest
Wildenborch

Zaterdag 6 september wordt er in het
buurtschap 'Wildenborch' weer het
traditionele Oranjefeest gehouden.
Dit begint 's middags met een feeste-
lijke optocht van versierd^^rretjes
en fietsen. Met de muziek^^niging
'Sursum Corda' voorop trekt de stoet
dan vanaf de school naar kasteel de
Wildenborch. Hier zal Ir. Staring een
toespraak houden, waarna de kinder-
spelen en de volksspelen vo^: de vol-
wassenen een aanvang zal^wien.
Onder meer staan de volgenue spelen
op ht programma: kop van Jut; vogel-
schieten; ballon-en schijfschieten; ke-
gelen; dogkarrijden; vogelgooien;
stokhangen etc. etc.

Aan het eind van de spelen staat nog
een 'gek spektakel' op het programma
dat volgens de Oranjecommissie
voorlopig een verrassing moet blijven.
Zaterdag wordt in de Kapel de klucht
'De Deuk' opgevoerd.
Dit wordt verzorgd door de Wilden-
borchse toneelgroep T.A.O.
De zaterdagavond wordt besloten
met muziek en dans. Overigens wordt
het toneelstukvrijdagavond 5 septem-
ber ook reeds in de Kapel opgevoerd.

Lindese Volksfeest
voor de 120e maal
Vrijdag 26 en zaterdag 27 september
wordt voor de 120e maal het Lindese
Volksfeest gehouden. Commissie-le-
den en medewerkers zijn druk in de
weer om het ook dit jaar weer succes-
vol te doen verlopen.

Cursussen
Vrouwenraad
Op 18 september start de Vrouwen-
raad Vorden haar seizoen met de cur-
sus tekenen en schilderen, een cursus,
die al een aantal jaren door velen met
enthousiasme gevolgd wordt. Nieuw
is dit jaar de computer-informatiecur-
sus. Tijdens 3 avonden in oktober zul-
len onderwijzers van de 'Dorpsschool'
de cursisten een beetje wég-wijs ma-
ken in de eindeloze mogelijkheden
die een computer biedt.
Dan begint op 3 maart 1987 een cur-
sus over bestuursvaardigheden met
onderwerpen als het besturen van een
vereniging, notuleren, het leiden van
een vergadering enz. Deze cursus
wordt gegeven door mevrouw van
Henten uit Doetinchem. Zij gaf vorig
jaar de cursus 'Luisteren, praten, den-
ken, doen'. In het voorjaar van 1987
zullen l a 2 themaochtenden besteed
worden aan het invullen en omgaan
met formulieren. Zie voor informatie
de advertentie in Contact of bel 2024.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Startdienst Herv./Geref.
Kerkewerk
Aanstaande zondag zal in een ge-
meenschappelijke kerkdienst het
startsein worden gegeven voor het
nieuwe winterwerk van de plaatselijke
kerken.

De dienst wordt gehouden in de
Dorpskerk en wordt geleid door de ds.
J. Zijlstra en ds. K.H.W. Klaassens.
E r zal muzikale medewerking zijn van
de beide Cantorijen, het jongeren-
koor Interchrist en de cantor-organist
van de Dorpskerk Rudi van Straten. In
de gezinsdienst wordt ruim aandacht
besteed aan de kinderen, zodat jong
en oud er samen kunnen zijn!
Het thema is: 'Samen leerling zijn'.
De kerk is geroepen om op weg te
gaan naar de toekomst van God. Som-
mige dingen moet je dan achterlaten
en de aanwijzingen van God opvol-
gen.

Net als Abraham is de kerk er om een
zegen te zijn voor de wereld en daar
de liefde van God z ich tbaar te maken.
Dan kan als je leerling wilt zijn van
Jezus Christus. Hij is het hoofd van de
kerk en wij volgen in Zijn spoor.
Met deze dienst vieren wij de blijde
boodschap dat wij bij God en Zijn Rijk
mogen horen! En vragen wij om een
zegen voor het kerkewerk in Vorden,
ook van de kerken gezamenlijk.

Koffiedrinken hij
gastgezinnen
Na de kerkdienst gaan de kerkgangers
koffie drinken bij een 30-tal gastadres-
sen rondom de kerk. Op de liturgie
staat het adres aangegeven van de fa-
milie die met koffie op u wacht!
Wij hopen dat velen deze feestelijke
dienst zullen vullen, om zo te laten
zien: 'wij zijn samen gemeente van
Christus, ook in Vorden!'

GEBOREN: Ineke Berenpas
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: A.H. van der Logt en J.
Wullink; C.J.A. Oor en M.E. de Witte
OVERLEDEN: Geen

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 7 september 10.00 uur Herv./Ge-
ref. startdienst, ds. K.H.W. Klaassens en
ds. J. Zijlstra m.m.v. Interchrist en ge-
meenteleden.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 7 september 10.00 uur ds. Klaas-
sens/ds. Zijlstra in de N.H. Kerk; 19.00 uur
ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
6 en 7 september dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 6 september 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 07.00

WEEKENDDIENST TANDARTS
6 en 7 september W.F. Haccou, Vorden.
Tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00

• uur.

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor hal f 9.

HARTHULPLUN
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.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752M487.
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. Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

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.

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.



UlSSCÏ mode
presenteert:

TREND
SHOW

Een wervelende muzikale
Mode Show

van
Jeans en Young Fashion,

de mode van NU.
Wanneer: vrijdag 5 september 19.30 uur

zaterdag 6 september 13.30 en 15.00 uur

Waar: daar waar je het direkt kunt kopen,
dus in onze zaak

Toegang: uiteraard gratis

MOUSTAOfê
mode

burg. galleestraat 3 - vorden

Wij zoeken tijdelijk met spoed een ervaren

gordijnennaaister
Fulltime of parttime

U kunt telefonisch solliciteren 05752-1514

HELMINK B.V.
ZUTPHENSEWEG 24-VORDEN.

ZAAL T

Wegens vakantie

GESLOTCN
van 2 t/m 4 september.

Vrijdag 5 september zijn
wij weer geopend.

f

CHINEES-RESTAURANT

TAO SING
Dorpsstraat 28 - Vorden - Telefoon 05752-1905.

De Cuitcl
Dorpsstraat 11

Ruurlo

George Baker Selection
treedt op, op zondag 19 oktober 1986

Voorverkoop kaarten bij:

Café-Restaurant 'De Luifel', Ruurlo

Sigarenmagazijn K rommendij k,
Barchemseweg 11, Ruurlo

Café-Restaurant 'De Herberg', Vorden
Café-Restaurant 'Concordia', Hengelo

Nutsfloralia
Bloemententoonstelling

Inzending Leerlingvaklieden

Afmeting 1 m2, natuurlijke materialen, the-
ma 'Oudheid'.

Inlevering:
Donderdag 18 september van 15.30 tot
17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en
Vrijdag 19 september van 9.30 tot 12.30
uur in het Dorpscentrum (zij-ingang).

Prijsuitreiking zondag 21 september om 16.30 uur.

n

Dit Kenia-broodje is een nieuwe brood -

soort die wordt gebakken en verkocht

ten bate van de bevolking van het

Afrikaanse land Kenia. Van ieder

verkocht Kenia-broodje wordt vijftig

cent afgedragen aan een project waarmee

de Nederlandse vakkennis van het broodbakken

wordt overgedragen op jonge Kenianen. Op deze wijze

wordt bijgedragen aan het bestrijden

van het voedselprobleem in dat land.

Het Kenia-broodje is niet alleen

bedoeld als ontwikkelingshulp,

maar ook als een tractatie:

het is een heel bijzonder en

vooral smakelijk broodje. Door

het Kenia-broodje te kopen hebt u

bijgedragen aan een geweldig doel:

BROOD VOOR KENIA.

Bakkerij van Asselt
Zutphenseweg 18 - Vorden

Bakkerij Oplaat
Dorpsstraat 11 - Vorden

't Winkeltje Schurink
Burg. Galleestraat 22 - Vorden

Café-Restaurant

7„Se Herberg" {
VORDEN

Zaterdagavond 6 september a.s.
optreden in het café verzorgd

door het

Achterhoeks Jazz Kwartet
Aanvang ca. 22.00 uur.

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.

Dit weekend ^ hebben wij
het U eens extra makkelijk ge-
maakt met de:

Gep. Schnitsels
100 gram 1,35

Wij zijn met VAKANTIE van
maandag 8 september t/m maan-
dag 15 september.
Dinsdag 16 september staan wij
weer voor U klaar.

Voor de Boterham
Uit eigen worstmakerij

Glkooktt worst
150 gram 1,29
Gikookti ichoudtr .
htm 150 gram 2,29

Tocht voor de
wat ouderen

a.s. woensdag 10 september

OPGAVE KAN NOG TOT A.S. ZATERDAG 6
SEPTEMBER BIJ:
KLUVERS, TEL 1318
HELMINK, TEL. 1514
HASSINK, TEL. 1332

Vertrek 8.30 uur vanaf Marktplein

Namens de begeleiders:
G. Remrn'ers
G.W. Eijerkamp

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat Gede-
puteerde Staten van Gelderland bij hun besluiten van 7
augustus 1986, respectievelijk no. R086.22246-ROV/
G5208 en no. R086.22262-ROV/G5208 goedkeu-
ring hebben verleend aan de bij raadsbesluit van 25
maart 1986, no. 6 vastgestelde bestemmingsplannen

- Zutphenseweg 1985 (wijziging bouwperceel per-
ceel Zutphenseweg 26) en

- Wilhelminalaan 1985 (bouw bejaarden won ing aan
de Wilhelminalaan).

Genoemde besluiten van Gedeputeerde Staten met de
daarbij goedgekeurde bestemmingsplannen liggen
vanaf maandag 8 september 1986 vooreen ieder ter in-
zage ter gemeente-secretarie.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid 1 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening zijn deze goedkeuringen on-
herroepelijk geworden.

Vorden, 4 september 1986
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

•^^r

Debank met de Ê

nieuws voor
spaarders.

'Spaarcertificaat'/

Elk jaar een hogere rente en uw geld
altijd vrij beschikbaar.

Door voor uw spaargeld "Spaarcertificaten"
te kopen slaat u twee vliegen in één klap.

Elk jaar krijgt u automatisch een hogere rente.
In het vijfde jaar liefst 9%.

En u kunt uw certificaten op elk moment vrij
en zonder kosten inwisselen. Dat is modern,

veilig en makkelijk sparen!

• Certificaten van ƒ 1.000-, ƒ 5.000-en
ƒ 10.000,-.

• Maximale looptijd 5 jaar.
• Elk jaar een hoger rentepercentage.
• Gemiddelde rente over 5 jaar 6V4%*.
• Op naam gesteld.
• Dagelijks inwisselbaar, zonder kosten.

Het "Spaarcertificaat'/
Da's veilig sparen met stijgende rente!
' Rentewiizigmgen voorbehouden.

Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

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



Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken die op welke
wijze dan ook, ertoe heeft bij-
gedragen dat onze trouwdag
een onvergetelijke dag is ge-
worden.

GerardenHilda
Waarle

De Eendracht 27
7 2 51 G A Vorden

Hartelijk dank aan allen die ons
50-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Fam. J. v.Tuijl
'DeWehme'
Vorden

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken die
in welke vorm dan ook, onze
trouwdag tot een onvergetelij-
ke dag hebben gemaakt.

Toni en Joke
van der Logt

HAM-PARTY BEDANKT:
Gemeente Warnsveld; Ge-
meente Vorden; Politie Warns-
veld; Bouwbedrijf Rondeel;
Bouwbedrijf Heuvelink; Café
Schoenaker; Café De Herberg;
Drukkerij Weevers; Pension-
boerderij Wagenvoort, en alle
overige vrijwilligers die kei-
hard gewerkt hebben voor de-
ze succesvolle Ham-party.

Hans Wagenvoort
André Schroër

Te koop: voorzet open-
haard + toebeh.
Tel. 05752-2691.

H.H. VEEHOUDERS
Wilt U de hoogste prijs voor al
Uw vee en nuchtere kalveren.
Harrie Waenink, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1317.

l.v.m. verhuizing naar Achter-
hoek i.a.v. betrekken koopwo-
ning tijdelijke woonr. te
huurgevr. in Vorden e.o. voor
gezin van 5 pers.
Tel. 03406-63636.

l.v.m. verhuizing naar Achter-
hoek overdekte stalling
voor tourcaravan gevr.
Tel. 03406-63636.

Roomboter
Amandel

Speculaas
vers van ECHTE BAKKER

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

KLOOTSCHIETTOERNOOI
JONG GELRE
Zaterdag 13 september vindt
voor het 4e jaar het kloot-
schiettoernooi plaats.
Men kan zich nog voor 10 sep-
tember opgeven bij:
Els Abbink, tel. 1528.
Ina Broekgaarden, tel. 1605.
Reinier Hendriksen, tel. 6764.

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

Te huur: 3 paardestallen met
weidegang en buitenbak.
Inl. 05752-2340.

Open Dagen en
Rommelmarkt

DIERENTEHUIS
'DE BRONSBERGEN'

Vrijdag 5 sept. 16.00 uur -
20.00 uur; Zaterdag 6 sept.
10.30 uur -15.00 uur.

Weekendaanbieding

Kiwi-vlaaitjes
) 't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

TONMEIJSSEN
EN

TREES JANSEN

gaan trouwen op 10 september J986 in het
Kasteel van Vorden om 14.00 uur.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
15.00 uur m de St. Antonius van Paduakerk
te Kranenburg-Vorden. i
Dagadres: Café-Restaurant
Kranenburg- Vorden.

Toekomstig adres:
Burgemeester de Kievietstraat 59
1111 GL Diemen

Schoenaker, §

$
§
§
$
<>
§

Op donderdag 11 september a.s. hopen wij

F J.Th. MULLINK
E.W. MULLINK-WOLBRINK

met onze kinderen en kleinkinderen ons 40-
jarig huwelijksfeest te vieren.

Op die dag is er om 11.00 uur een gezongen H.
Mis uit dankbaarheid in de parochiekerk van
de H. Willibrordus aan de Spa/straat te Hen-
gelo (G.).

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal van
Hotel L angeler te Hengelo (G J.

7255 XH Hengelo (GJ, sept. 1986
Prunusstraat 2a

In plaats van kaarten

Zaterdag 13 september a.s. zijn wij

TONNIE EN ANNIE HARTMAN
25 jaar getrouwd.
Samen met onze kinderen willen wij dit vie-
ren.

Uit dankbaarheid is er om 11.00 uur een Eu-
charistieviering in de Christus Koning Kerk, 't
Jebbink 6, Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30-18.00
uur in 'Hotel Bakker', Dorpsstraat 24 te Vor-
den.

7251 CN Vorden, aug. 1986
De Steege 44

r-JT^ér

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, de-
len wij U mede dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader en
opa

WILLEM NIEUWENHUIS
echtgenoot van Th.E. Janssen

op de leeftijd van 78 jaar.

VORDEN:Th.E.NIEUWENHUIS-JANSSEN
VORDEN: J.B. BUUNK-IMIEUWENHUIS

J.W.BUUNK
Sander, Elsbeth

LOCHEM: G.H. NIEUWENHUIS
H.W. NIEUWENHUIS-POTMAN
Erik, Agnes

7251 XT Vorden, 29 augustus 1986
Het Hoge 19

De crematie heeft plaats gevonden op dinsdag 2 sep-
tember jl.

ORANJE ESI
Wl DENBORCH

5 en 6 september
vrijdag 20.00 uur in de Kapel

Toneelvereniging T A.O.
voert op het blijspel 'De Deuk'

zaterdag 13.30 uur bij het kasteel
volks- en kinderspelen

zaterdag 20.00 uur in de Kapel
blijspel 'De Deuk'

Zorner-
programma

m.m.v. alle zang- en muziekverenigingen.

JOCHIE
LIEF VOOR VOETJES

o

baby-
en kinderschoentjes bij: •

Wullink Vorden ;1,
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN o
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Het Groene Kruis te Vorden

'Meer Bewegen Voor Ouderen'
Op woensdag 10 september a.s. om 9.45 uur
gaat 'Meer Bewegen Voor Ouderen' in het
Dorpscentrum weer van start.

HET BESTUUR

Wij kunnen u weer voldoende

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

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

$taat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Brood, Groenten en Vlees een drie eenheid kun je wel zeggen. Drie produkten die u dagelijks op ta-
fel krijgt. Daarom mag u als consument daar hoge eisen aan stellen in de vorm van goede kwaliteit,
voor een redelijke prijs.
Bij Bakker Oplaat, Groentevakman Huitink en Slager Jan Rodenburg, vindt u die kwaliteit.

Maar niet alleen die kwaliteit, ook die redelijke prijs, goe-
de service en persoonlijke bediening, die vroeger zo ge-
woon waren. Daarom slaan wij de handen in elkaar, door
samen te gaan adverteren, om onze aanbiedingen nog
duidelijker te doen over komen. Ook vindt U in onze ad-
vertentie wekelijks een voordeel-mand, waar u contant
geld mee kunt verdienen.Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 4,5 en e sept.

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

1 kilo zoete
Griekse

Druiven
1,95

MAANDAG
8 september

500 gr. panklare

koolraap
0,95

DINSDAG
9 september

500 gr. gekookte

bietjes
0,95

WOENSDAG
10 september

500 gr. panklare'

rode kool
0,75

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Pak uw voordeel met onze
vers aanbiedingen!!

DEZE WEEK

Krenten of rozijnen mik
van 3,00 voor

Tompoucen
Slagroomsnit van 5,75 voor

2,50
3 betalen

5,00

WARME BAKKER
BAKT HET VOOR U! TEL. 1373

PLAAT

B ij aankoop van een versmand-artikel krijgt
u, bij de eerste winkelier een stempel, ook
bij de tweede winkelier krijgt u een stem-
pel, bij de derde winkelier ontvangt u dan
contact 1,50.
Toch maar mooi even verdient!

:

arkensvlees

lordelig

rassend lekker

; van het mes

SPECIALITEIT

Snitzeis
4 soorten

5 halen
4 betalen

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram 6,25
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlapjes 9,90

Fricandeau 12,90
UIT EIGEN

WORSTMAKERU

Boterhamworst
150 gram

1,15
Varkens rollade

Gebraden, 150 gram

1,95

MARKT
AANBIEDING

BAMI
+

NASI
1 kilo

5,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Varkens lappen

Magere, 1 kilo

7,95

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95



MOEZELVAKANTIE
Te huur: volledig huishoudelijk
ingerichte CARAVANS met
grote voortent. Op Camping
Pommern a.d. Mosel in het
prachtige Moezeldal in Duits-
land, 8 km. van Cochem.
Voor het nazeizoen sterk gere-
duceerde prijzen.
FAM. LOVINK,
Thorbeckestraat 22,
7021 AZZELHEM
Te. 08342-1548

NIEUW!!

Quiche Lorraine
'n hartig hapje uit Frankrijk.

't winkeltje in vers brood en banket

JTÏÏfrffl*
Burgemeester Galleestraat 22

Te koop in Ruurlo: vrijstaan-
de woning met garage en
schuurtje.
Burg. v. Arkellaan 13.
Indeling beg. grond: hal, toilet,
si. kamer, L-vormige woonka-
mer, kelderkast, keuken met
luxe eiken aanbouw keuken,
garage, berging.
Verdieping: 4 sip. kamers, dou-
che met 2e toilet en zolder met
vlizo trap.
Geheel centraal verwarmd en
ged. dubbele beglazing.
Perceel grootte: 580 m2 met
prachtige tuin.
Prijs n.o.t.k.
Inl. tel. 05735-1955.

Hulp voor vijf
van d* bijzondere
verrichtingen
mei de auto

Bestel zo'n handig boekje per
briefkaart voor f 5,- plus f 1,50
porto, aan geldige postzegels
bijgeplakt op de adreszijde of
per giro nr. 4648010 tnv.

H.E.FLIERMAN
Peppelenhof 4,
7261 VR Ruurlo.

Auto- of motorrijles?
Theorieopl. (vanaf 16 jaar)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

Da's pas lekker

Brood
zo uit de oven in de winkel.

ECHTE BAKKER

ASSELT
«weg Vorden Tel 1384

KLOOTSCHIETTOERNOOI

JONG GELRE
Zaterdag 13 september vindt
voor het 4e jaar het kloot-
schiettoernooi plaats.
Men kan zich nog voor 10 sep-
tember opgeven bij:
Els Abbink, tel. 1528.
l na Broekgaarden, tel. 1605.
Reinier Hendriksen, tel. 6764.

De Quilt- en Patchworkles-
sen gaan weer van start!
Cursussen voor beginners en
gevorderden (ook voor man-
nen). Inl. let Smits, 'De Quilte-
rij'. Oude Borculoseweg 1,
Warnsveld. Tel. 05751-909.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Metselwerk
Timmerwerk

• Handel in
bouwmaterialen

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

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Welke ervaren

E l eet r i ei en/
loodgieter

heeft er zin in een nieuwe uitdaging.

Wij zoeken voor onze jonge en dyna-
mische groep, vakmensen met hart
voor hun werk, ervaren versterking
voor alle voorkomende electra- en in-
stallatiewerkzaamheden op staltech-
nisch gebied.

Wij bieden:

* Grote mate van
zelfstandigheid

* Goed salaris
* Bedrijfspensioenfonds

Wij vragen:

* Verantwoordelijkheid
* Vakkennis

Interesse?
Schrijf of bel voor een afspraak met

Staltechniek b.v.

Postbus 62 - 7255 ZH Hengelo Gld.
Tel. 05753-3431.

U zoekt gewoon eens wat „anders" om uw feest te
vieren. Met een klein of groot gezelschap,
't Pantoffeltje heeft vooral na de verbouwing een precies
„passende" gelegenheid.

Vooral sfeervol, een tikje nostalgisch, eigenlijk uniek
voor deze omgeving! Met een eigen parkeerplaats en
airconditioning.

Noteert u even:
Zondag 28 september

unieke grote bruidsshow

bod

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

Warnsvelds Installatie Bureau

„HOOGKAMP"
„Erkend installateur"

Kremerskamp 2 - 7 2 3 1 GT Warnsveld - tel. 05750-24688

Tijdens de feestweek speciale
'Gondelvaart-aanbiedingen'

ITT KTV 70 cm DIGIVISION

Stereo-teletekst - witte uitvoering f

Vrijblijvende demonstratie in de winkel. Eigen TV-
monteur, specialist in beeld en geluid. Wij repareren al
uw TV- en Geluidsapparatuur - 24 uur service.
Geen voorrijkosten, gratis servicetoestel. Ook repara-
ties en plaatsen van antennes.

ZANKER Intimat de Luxe

RVS bovenblad, speciale gondelprijs I l £.%fUf~

Gedurende de feestweek 1 0% korting op al
uw gastoestellen, gaskachels en c.v.-ketels.
Informeer vrijblijvend naar ons voordelig jaarcon-
tract voor het onderhoud van al uw gastoestellen.

10 normale gloeilampen
naar keuze (tot max. 100 watt) T l O,-

Voor de maand september voordelige
offertes voor al uw dakwerk.

Vraag informatie.
„Alles voor uw gemak onder één dak

bij Uw vakman-installateur"

Te koop: Parel

NIEUWE AARDAPPELEN

W .A. ESKES
Kapelweg 14, Vierakker
Telefoon 05754-434.

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 8 SEPTEMBER
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag/hoog oliebestand49,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Slaapzakken, luchtbedden, plunjezakken

Firma W. Veenstra Er Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451

Herberg
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Zaalinterieur verfraaid????????
Dat mag U zelf komen beoordelen.

Tot en met vrijdagavond wordt er nog hard gewerkt door
timmerman, schilder enz.
Zaterdagmiddag van 15.30 uur is de zaal gereserveerd
voor de MUZIEKDAG VORDEN.

Toch willen wij daarvóór iedere belangstellende de gele-
genheid geven onder het genot van een kop koffie of kon-
sumptie in een ongedwongen sfeer a.s. zaterdag een kijk-
je te komen nemen in een vernieuwde zaal De Herberg.

U bent welkom tussen

11.00-14.00 uur
Hannie en Cor ten Barge.

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

O
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Speciale korting voor snelle beslissers,
Tot vrijdag 12 september geven wij

10% WINTERKORTING
op alle kinderjacks v/h nieuwe seizoen.

Modecentrum

Ruurlo

ZATERDAG 13 SEPTEMBER GESLOTEN.
VRIJDAG 12 SEPTEMBER OPEN TOT 18.00 UUR.

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

Nieuw in ons kranten assorti-
ment: Algemeen Dagblad
ter kennis making 2 weken
gratis te verkrijgen bij
BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 15, tel. 3566.

Te huur: bovenwoning. Ge-
schikt voor 2 personen.
Burg. Galleestraat 44, Vorden.
Te bevr. 08340-23860.

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

Heer zoekt in Vorden woon-
ruimte evt. met eigen kook-
gelegenheid of warme maal-
tijd.
Brieven onder nummer 23-1,
bureau weekblad Contact.
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Orgelconcert
door de organist Hans Kriek (Didam)

m.m.v. Chr. Gem. Koor Looft den Heer.
Aanvang 20.00 uur. Entree f 5,-

T.b.v. Stichting Orgel i.o.



TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 4 september 1986

48e jaargang nr. 23

Dertien bedrijven bieden gemeentebestuur
drieluik-wandkroniek aan

Heden, woensdagmorgen, werd ten gemeentehuis Kasteel Vorden, een drieluik-w andkroniek aangebo-
den aan het gemeentebestuur. Riek Schagen, beter bekend als Saartje, onthulde het drieluik-wandkro-
niek. De heer Jac. H. de Jong, president-direkteur van de Nedac-Sorbo-Groep, sprak namens de bedry-
ven. Hij memoreerde dat vooral de ondernemers in Vorden een helpende hand van het gemeentebestuur
verwachten, want alleen van natuurschoon kan men niet leven. Ook in Vorden niet.
Burgemeester Mr. M. Vunderink bedankte de ondernemers voor de prachtige druiluik-wandkroniek.
Ook hij was er van overtuigd dat vooral de ondernemers steun verdienen en dat we de r/ij d se belangen ge-
respecteerd dienen te worden in Vorden.

Op de afdeling secretarie is de wand-
kroniek geplaatst, mede omdat velen
hier dagelijks komen. Een ieder kan
zodoende de wandkroniek bewonde-
ren.
De kroniek, die er qua letterkeuze en
smaakvolle illustraties zeer verzorgd
uit/iet, zodoende goed passend in het
kasteel, is vervaardigd door dhr. A.J.
Kleine van Atelier Kronika uit Coe-
vorden.
De navolgende dertien bedrijven
werkten mee aan deze unieke kro-
niek, waarop de geschiedenis per be-
drijf vermeld staat.

Vordense Coöp Zuivelfabriek b.a.
Rabobank Vorden.
Borstelfabriek Havo b.v.

Bijenliofs Fijiihnut Bewerking b.v.
Meek's Meubelen.
Wolbrink Vorden b.v.
Metaaldraaierij Vorden b.v.
Transportbedrijf Woltering b.v.
Drukkerij Weevers b.v.
Nedac-Sorbo-Groep b.v.
Kaptein's Oliehandel b.v.
Sorbo Produktie Mü b.v.
Tex-Inn b.v.

In een nagesprek is toch een positief
initiatief naar voren gekomen. Men
wil meer onderlinge kontakten, als in-
dustriële ondernemers.
De heer Weevers, een echt voorstander
van samenwerking, bracht naar voren
om te komen tot een ontmoeting. Een of
twee keer per jaar, met het gemeente-

bestuur om zodoende toch veel onbe-
grip weg te werken. De heer Jac. H. de
Jong nodigde gehjk allen uit om t.z.t. in
/ijn bedrijf e^feontmoeting te hebben.
Ook hij zag ̂ pin perspectief. Het is
toch te gek dat in Vorden eikaars bedrij-
ven en elkaar als persoon, niet eens
kent. Men groet elkaar wel maar men
weet niet eens wie het is.

Op velerlei is er veel te bereiken,
alleen is het vaak moeilijk om onderne-
mers bij elkaar te krijgen, aldus de heer
de Jong.

Toch zal in Vorden een poging onderno-
men worden om door samenwerking,
meer begrip voor elkaar te krijgen en
Vorden zodoende leefbaar te houden.

ZATERDAG 6 SEPTEMBER

Vordense Muziek- en Zangdag
i

Zaterdag 6 september wordt de Vordense Muziek- en Zangdag gehouden. Na het sukses van vorig jaar
hebben ook nu bijna alle verenigingen spontaan hun medewerking toegezegd. In afwijking van vorig jaar is
dit keer gekozen voor twee zalen.

Muziekvereniging Concordia zal star-
ten met een rondgang door het dorp,
daarna zullen diverse optredens vol-
gen in Hotel Bakker en Zaal 'De Her-
berg'. Liefst 14 verenigingen werken
mee aan deze muziek- en zangdag. De
bedoeling is dat inclusief de wisseling
een ha l fuur per vereniging wordt be-
nut.
Zondag 7 sepember zou een groep uit

Tsjechoslowakije optreden, doch dit
gaat niet door, i.v.m. visum moeilijk-
heden.
De Muziekdag zal op zaterdag wor-
den afgesloten dooreen zaal optreden
van het Achterhoeks Jazzkwartet in
zaal de Herberg.
Het VVV bestuur welke de organisa-
tie in handen heeft, is er van overtuigd
dat ook de Muziekdag 1986 weer zal

slagen en dat dit weer een mooie af-
sluiting van het zomerprogramma zal
zijn.
De verenigingen worden nog ver-
zocht, op te geven hoeveel leden per
vereniging deelnemen aan deze Mu-
ziekdag. Graag met spoed s.v.p. bellen
nr. 1404. Dit kan nog tot donderdag
12.00 uur, dit i.v.m. consumptie bon-
nen.

1430 uur Openingsmars door 't dorp met muziekvereniging „Concordia"

DEELNEMERS:

X. Muziekschool

Y Muziekvereniging Concordia

» Blokfluit en Melodicaclub

f Achtkastelendarpers

Huisvrouwejiorkest

Klarinettrio

v^Sursum Corda

Achterhoeks Jazzkwartet

Jongerenkoor
'Onverwacht Genoegen'

)c Dameskoor

v Mannenkoor

R.K. Kerkkoor 'Cantemus Domino'

Jongerenkoor 'Interchrist'

Gebr. Eykelkamp

's\v^ plaats
tijd^\.

15.00-15.30 uur

15.30-16.00 uur

16.00-16.30 uur

16.30-17.00 uur

17.00-17.30 uur

17.30-18.00 uur

18.00-18.30 uur

vanaf 18.30 uur

DE HERBERG

Muziekver. Concordia

Blokfluit en Melodicaclub

Achtkastelendarpers

H uisvrouwenorkest

Klarinettrio

Sursum Corda

Achterhoeks Jazzkwartet

HOTEL BAKKER

Muziekschool

Jongerenkoor
'Interchrist'

Dameskoor

Mannenkoor

R. K. Kerkkoor
'Cantemus Domino'

Jongerenkoor
'Onverwacht Genoegen'

Gebr. Kijkdkanip

Geen bezwaar...
De in het gemeentehuis onthulde kroniek met informatie en achter-
grond over Vordense bedryven, bevat ook toekomstig nieuws. Wij
lazen hierin o.a. dat Drukkery Weevers BV toch in Vorden een nieuw
pand gaat betrekken.
Wy vroegen de heer Weevers om kommentaar op de/e informatie.
HU deelde ons mee dat hij blyft doorgaan om nieuwbouw in Vorden te
realiseren en dat hy overtuigt is dat de drie personen welke be/waren
hiertegen hebben ingediend, hierop /uilen terugkomen omdat /ij
hiermee rechtstreeks invloed uitoefenen op de personeelsbe/etting.
De heer Weevers deelde desgevraagd mee dat /onder nieuwbouw
een inkrimping van het personeelsbestand door orderverlies /al vol-
gen. 'Dit /eg ik niet om druk uit te oefenen, maar omdat het realiteit
is. Ik heb in de drukkcrij een fijn stel mensen werk/aam en / i j verdie-
nen het dat ook voor hun toekomst ge/orgd wordt/

Gelukkig heeft het provinciebestuur inmiddels inge/ien welke pro-
blemen er dreigen en hebben /ij gunstig beschikt op de bouwaan-
vraag voor een nieuwe drukkerij.

Vooral de/e provinciale goedkeuring geeft de heer Weevers veel ver-
trouwen dat de plannen voor de nieuwbouw spoedig omge/et kunnen
worden in de realisatie van een hypermoderne drukkerij.

De bedoeling is dat inclusief wisseling een half uur per vereniging wordt benut.

VAK
INFO-MIDDAGEN
I let VEEVOEDERADVIES en VER-
KOOPKANTOOR, VAK uit Holten
organiseerd eentweetal info-midda-
gen en wel op donderdag en vrijdag-
middag 11 en 12 september.
Op een ongedwongen wijze kunnen
agrarische ondernemers uit de regio
kennismaken en informatie verkrij-
gen omtrent een aantal aktuele zaken.
Met name op het gebied van:
• RUNDVEEVOEDING
• AUTOMATISERING

varkens/rundvee
• GRAS en MAISLAND

EXPLOITATIE
Op het terrein is een voermengwagen
aanwezig. Alle voordelen van het
COMPLEET voeren van melkvee zal
worden toegelicht. Ook introduceert
de veevoederfabriek de Groene Ster
uit DeventerTWEE NIEUWE meng-
voeders, teweten een produktievoe-
der bestemd voor het COMPLEET-
voeren en een zeer smakelijke baby-
kalveropfok-kruimel.
De firma MASTRAK uit Zwolle is
aanwezig met de Poster Kalvcroplbk
automaat en het HUNDY-computer-
gebeuren, terwijl de KOE DATA MO-
DULE diverse mogelijkheden de-
monstreerd op het gebied van mo-
dern melkveehouders-management.
De kalveropfok en de juiste produk-
ten, die daarvoor nodig zijn worden
getoond door het TENTEGO oplbk-
programma.
Gras- en Maisland aangelegenheden
worden toegelicht door deskundige
voorlichters van de fa. DRIES ZA-
DEN, bekend van het maisras GRA-
TIA. Voorlichters van de Agrarische
Unie VULCAAN beantwoorden al
uw vragen over gewasbescherming en
bemesting.
Het VAK kantoor is te vinden aan de
Waagweg 15 te Holten. Toegang is
gratis. Tot ziens bij VAK in Holten!

T.V. De Blauwkras'
Wedvlucht Cambrai d.d. 24-8-'86.
J.A. Eulink 1,3, 7; A. Sterkeboer 2; H.
Boesveld 4, 5, 6,10; D.J. Swarthoff 8;
J.W. Bosveld 9.

V.R.T.C.
De 8-kastelenrijders
VRTC 'De 8-kastelenrijders' hield
dinsdag 2 september jl. een tijdrit op
de Varsselring in Hengelo Gld. De af-
stand was bijna 10 km. De uitslagen
waren als volgt:
Licentiehouders: 1. Gerrit Oplaat,
Vorden, tijd 14 min. 12 sec. Gem. snel-
heid 40,96 km. 2. Jan Weevers, Steen-
deren, 14 min. 17 sec. 3. Peter Mak-
kink, Vorden, 14 min. 36 sec.
Niet-licentiehouders: 1. Herman
Huurn ink , Steenderen, 14 min. 41
sec.; 2. Henk Ebbink, Zutphen, 15
min. 04 sec.; 3. Joh. Pardijs, Vorden, 15
min. 06 sec.; 4. Jan Klein Wassink,
Hengelo G., 15 min. 06 sec.; 5. Evert
v.d. Wal, Zutphen, 15 min. 06 sec.; 6.
Harry Eggink, Vorden, 15 min. 09 sec.;
7. Ronald Hoenink, Vorden, 15 min.
28 sec.

R.T.V.
Vierakker-Wichmond
Op zaterdag 13 september a.s. lag het
in de bedoeling van de R.T.V. een toe-
ristische tandemtoertocht te organise-
ren voor gehandicapten. Wegens te
geringe belangstelling gaat dit echter
niet door.

Wielrennen
De jeugd van Gelderland was het af-
gelopen weekend op bezoek bij 'De
Batauwers' in Tiel, waar ook de jeug-
drenners uit Utrecht en Noord-I lol-
land aanwezig waren.
Voorafgaande was er een klassieker
voor liefhebbers en veteranen.
De jeugd van Vierakker-Wichmond
heeft zich van de goede kant laten
zien. Bij de lOjarigen werd Marjan de
Greef 10e, Karin Hamrighausen 13e;
9 jaar Alexander van Amersfoort 6e,
Erna de Loor l Ie; 1 l jaar Edwin Maal-
der ink 4e, Michel van de Aar 5e; 12
jaar S il ra Waarlo 13e, Maureen Ham-
righausen 20e; 13 jaar Luco Zonne-
veld 33e.

Richard Hartman
opnieuw
biljartkampioen
Het door de drie biljartverenigingen
georganiseerde toernooi, met als in-
zet het kampioenschap van Vorden,
heeft dit jaar een record aantal deelne-
mes gekend.
Nadat in de diverse zalen van Vorden
en Kranenburg de voorrondes en de
voor-finales waren gespeeld bleven er
vier deelnemers over voor de eind-
strijd.
Voor deze eindstrijd plaatsten zich de
heren Richard Hartman, Jos Schroer,
Harry Stapelbroek en Huub Schroer.
In deze volgorde werden ook de prij-
zen verdeeld, waarmede Richard
Hartman opnieuw de fraaie kam-
pioensbeker kreeg uitgereikt.

Na afloop van de vaak zeer spannende
partijen in zaal Schoenaker volgde
een gezellig samenzijn van organisa-
toren, zaalhouders en deelnemers. De
publieke belangstelling voor de finale-
partijen was bijzonder groot.

Aanwinsten
Bibliotheek
Lessing, D. - De barmhartige terrori-
ste; Ben-Tovim, A. - Welk instrument
voor uw kind? Oranje, K. - Eigen wo-
ning en fiscus; Graaf, B. de - Wereld-
kampioenschap 1986; Ansink, B.J.J. -
Kinderen en epilepsie; Huurder, ken
je rechten; Jong, K.J. de - Schijnwer-
per op de detailhandel; O'Conner, N. -
Loslaten met liefde: over het rouw-
proces en het verwerken van verdriet;
De tachtigers; Broeke-Bruins, Ine ten
- Het blonde web; Weber-Gast, 1. - Jij
bent niet van mij weggelopen; Aaf-
tink, B. - Cultuur en kleedgedrag in de
20e eeuw; Strikvoort, J. - Popverza-
melwerk 85/86; Wright,Chr. -Neder-
landse schilders van de zeventiende
eeuw; Kreukels, L. - Kolen en kom-
pels; de geschiedenis van de Neder-
landse mijnwerkers; Schilderen, be-
hangen en betegelen.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijiavond Amnesty International.

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
t i t i e in het Dorpscentrum.

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

Iedere /aterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokflui t - en Melodi-
caclub.

Maand September:
3 Floralia Bloemschikcursus
4 Bejaardenkring
6 Muziekdag

10 Floralia Bloemschikcursus
10 N.B.v.Pl.vrouwen Bijeenkomst
13 Jong Gelre klootschiettocrnooi
14 Jong Gelre Wadlopen
16N.C.V.B.
17 H.V.G. Dorp maandelijkse avond
17 Floralia Bloemschikcursus
18 Bejaardenkring
18 K.P.O.
21 V.R.T.C. Herfsttoertocht
19-20-21 Floralia tentoonstelling

Maand Oktober:
2 Bejaardenkring
7 K.P.O.
8 N.B.v.Pl.vrouwen Bijeenkomst

15 H.V.G. Dorp R ing vergade ring
16 Bejaardenkring reisje
30 Bejaardenkring



'George Baker Selection'
treedt op in 'De Luifel' Ruurlo
De bekende groep 'George Baker Selection' komt op zondag 19 oktober naar Ruurlo waar zjj in Café-Re-
staurant 'De Luifel' zal optreden. De toegangskaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar. Inwoners van
Ruurlo kunnen hiervoor terecht bij Sigarenmagazyn Krommendijk en uiteraard 'De Luifel'. In Vorden is
het voorverkoopadres Café-Restaurant 'De Herberg' en in Hengelo Café-Restaurant 'Concordia'. Wees
er snel bij, want op is op!

In Nederland heeft de 'George Baker
Selection' zo'n vijfentwintig hits op
haar naam staan. Met 'Una Paloma
Blanca' en 'Morning Sky' scoorde de
bijzonder getalenteerde groep zelfs
wereldhits.
George Baker, oftewel Hans Bou-
wens, is geboren in Hoorn op 8 de-
cember 1944. Al op zeerjeugdige leef-
tijd toonde hij interesse in muziek.
Zijn zakcenten besteedde hij aan
tweedehands singles van onder ande-
re Frank Sinatra en Louis Amstrong.
Hij speelde in diverse schoolbandjes
en nam aan iedere talentenjacht deel.
Later is via allerlei andere groepen
dan toch de 'George Baker Selection'
ontstaan. Hans zit nu meer dan twaalf
jaar in het vak en hij is van plan nog
heel lang door te gaan. Hij houdt van
zijn publiek aan wie hij zijn succes te
danken heeft.
De andere leden van de groep zijn:
Nelleke Brzoskowski, een fantasti-
sche zangeres met een stem zo helder
als een klok; Elly Sloothoofd, bassiste
van de George Baker Selection; Geor-
ge The, gitarist; Jan Hop, drummer;
Peter Goeman, de toetsenman. Peter
is nieuw in de groep en bespeelt ver-
schillende instrumenten zoals piano,
orgel, accordeon, syntheziser, nava-
trone en beschikt ook over een goede
stem.

Nederlandse bakkers exporteren vakkennis

Kenia-broodje: nieuwe broodsoort
ten bate van ontwikkelingshulp

De eerste drie weken van september organiseren de Nederlandse bakkers een originele en doeltreffende
aktie ten bate van de ontwikkelingshulp. Onder de naam 'Brood voor Kenia' zal een nieuwe broodsoort,
het Kenia-broodje, worden verkocht, waarvan een deel van de opbrengst wordt besteed aan de bakkersop-
leiding in dit Afrikaanse land. Het Kenia-broodje, dat is gevuld met cashew noiwi en ro/ijnen en door een
mokka-siroop een bijzondere smaak heeft, is door een huisvrouwen-panel gflRt. Het werd als een 'ver-
rukkelijke traktatie' gekwalificeerd.

Van ieder verkocht broodje wordt vijf-
tig cent afgedragen aan het Kenia-pro-
jekt. Dit is een initiatief van de Com-
missie Ontwikkelingssamenwerking
van het Genootschap voor de Bakke-
rij.
In plaats van geld naar het land te stu-
ren is in Kenia een bakkersopleiding
gestart om de vaak van goede voeding
verstoken bevolking vertrouwd te ma-
ken met brood. In Kenia blijkt tarwe
namelijk uitstekend te groeien en de
verbouw van dit graangewas neemt
snel toe. De techniek van het brood-
bakken is met name op het platteland
echter niet of nauwelijks bekend.

Primitieve hulpmiddelen
In maart van dit jaar is met steun van
de Nederlandse bakkers te Kiambu,
15 km ten noorden van Nairobi in Ke-
nia, de eerste bakkersschool geopend.

Onder leiding van een Nederlandse
docent, Jan Bosch, en dienst Keniase
collega Naftali Gichuki zijn 15 Kenia-
nen begonnen aan de opleiding. Hier-
bij wordt gebruik gemaakt van primi-
tieve hulpmiddelen zoals een half
olievat om deeg in te maken. Als de
leerlingen terugkeren naar hun dorp
zullen zij daar immers ook moeten

werken met materialen die toevallig
voorhanden zijn. Het ligt in de bedoe-
ling met o.a. de opbrengst van de ver-
koop van het Kenia-broodje de oplei-
ding uit te breiden; er ligt een drieja-
renplan gereed dat f 600.000,- kost.

Of het projekt slaagt hangt o.m. af van
de verkoop van het Kenia-broodje.

Het brood is voor f2,90 verkrijgbaar
bij bakkers die herkenbaar zijn aan
een affiche met de tekst: 'Brood voor
Kenia'. Eet smakelijk in het besef dat
u mensen in een Afrikaans land helpt!
Zie ook advertentie.

30 jaar op de bres
voor 80.000
gehandicapten
In de week van 15 t/m 21 september
1986 houdt het Prinses Beatrix Fonds
weer zijn landelijke collecte.
Het Fonds zet zich al 30 jaar in voor
medemensen, die lijden aan invalide-
rende ziekten, die het zenuwstelsel
aantasten.
Een ongekend hevige kinderverlam-
ming- of poliomyelitis-epidemie gaf in
1956 de stoot tot de oprichting van het
Prinses Beatrix Fonds voor hulp aan
de duizenden getroffenen en onder-
steuning van het wetenschappelijk
speurwerk naar een doeltreffende be-
strijding van de ziekte. Dat speurwerk
boekte al spoedig succes. Door een
consequente vaccinatie is de ziekte hier
te lande bedwongen.

Hoewel ook nu nog heel veel poliopa-
tiënten de hulp van het Prinses Bea-
trix Fonds hard nodig hebben, kon het
Fonds zijn aandacht ook gaan richten
op andere, niet minder verwoestende,
aandoeningen van het centrale ze-
nuwstelsel, waartegen helaas nog
geen vaccins of andere remedies be-
staan.
Tot deze ziekten behoren thans onder
meen
- multiple sclerose
- bepaalde spierziekten
- spasticiteit

- spina bifida (open rug)
- ziekte van Huntington
- ziekte van Parkinson

Wat doet het Prinses Beatrix
Fonds tegen al die trieste
ziekten?
Kort gezegd: hulp begeleiding en
voorlichting bieden aan de vele tien-
duizenden patiënten en steun verle-
nen aan het wetenschappelijk onder-
zoek naar de oorzaken, mogelijke ge-
neeswijzen en voorkoming van hun
ziekten en afwijkingen. Meer dan 5
miljoen gulden kon vorig jaar hier-
voor uitgegeven worden. De aanvra-
gen overtroffen verre onze mogelijk-
heden. Veel kon worden gedaan, maar
er is nog veel méér nodig.

Vele miljoenen /ijn nodig!
Het Prinses Beatrix Fonds is een parti-
culiere instelling, die geen enkele sub-
sidie ontvangt en het daarom in de
eerste plaats rrioet hebben van de op-
brengsten van de jaarlijkse collecte-
week, die dit jaar zal worden gehou-
den van 15 t/m 21 september.

Tijdens deze week gaan tienduizen-
den collectanten geheel belangeloos
langs de deur met de bekende oranje
bussen.

Steun, geef, help!

Opdat het Prinses Beatrix Fonds de
zon weer kan laten schijnen voor deze
medemensen. Geef aan de deur of
stort uw bijdrage op grio 9691.n.v. het
Prinses Beatrix Fonds, Den Haag.

Vrienden van de
Streektaal
Op 20 september a.s. organiseert Ver-
eniging 'Vrienden van de Streektaal
veur Lochem en Umgeving' een reisje
naar de Veluwe. De bus is nog niet he-
lemaal vol. Voor wie dus nog zin heeft
kan bellen 05730-1032.

Bibliotheek doet
mee aan landelijke
bibliotheekdag
In het kader van de landelijke biblio-
theekdag zal de openbare bibliotheek
op zaterdag 13 september geopend
zijn. Bezoekers kunnen normaal hun
boeken komen ruilen, fotocopiëren
enz. Ook heeft men die dag de moge-
lijkheid om afgeschreven boeken te
komen kopen, voor de volwassenen
als wel voor de jeugd. Zie ook adver-
tentie vorige nummer.

Voetbal
Verlies en winst Ratti l (za)
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van Ratti is de afgelopen week
twee maal in aktie geweest.
Woensdag jl. eindigde de bekerwed-
strijd op eigen veld tegen de Hoven l
in een 0-1 overwinning voor de bezoe-
kers. In een gelijkopgaande wedstrijd
scoorde de Hoven in de tweede helft
na een misser van de overigens goed
keepende doelman Herbert Rutgers
het enige en beslissende doelpunt.
Zaterdag moest Ratti voor de eerste
competitiewedstrijd in Apeldoorn
aantreden tegen het gepromoveerde
W.W.N.A. 1. Het veel sterkere Ratti
liet vele kansen zowel in de eerste als
in de tweede helft onbenut terwijl paal
en lat maar liefst vier keer werden ge-
raakt.
Voorts werden een twee-tal Ratt i-
doelpunten door de scheidsrechter
om dubieuze redenen afgekeurd.
Het was tenslotte aan Peter Immink te
danken dat Ratti halverwege de twee-
de helft een verdiende 0-1 voorsprong
kon nemen door uit een voorzet van
Henk Bulten te scoren.
De voorsprong werd nog vergroot tot
0-2 door een doelpunt van Mannus
Beekman die amper 30 seconden in
het veld stond nadat hij de gebles-
seerd geraakte Hans van Kesteren had
vervangen.
A.s. zaterdag speelt Ratti de tweede
competitiewedstrijd thuis tegen
E.G.V.V. uit Gelselaar.

Damesafdeling
Erix-Ratti 1: 1-7
Na een intensieve voorbereiding en 2
gewonnen bekerwedstrijden n.l. Sp.
Meddo - Ratti 1:1-6, en Ratti l - Longa
'30: 6-2 gingen de Ratti-dames naar
Lievelde om hun eerste competitie-
wedstrijd te spelen.
In de beginfase was het nog eventjes
wennen maar Yvonne Spithoven wist
al gauw de weg naar de goal te vinden,
doordat de keepster van Erix de bal
los liet waardoor zij het eerste doel-
punt kon scoren.
Het tweede doelpunt werd na een
mooie voorzet van Jolanda Temmink
afgerond door Marjo Toebes.
Spits Carla Addink he^^erschillen-
de malen geprobeerd o^rde bal in te
koppen, maar helaas dit lukte niet. Li-

seth Spithoven scoorde het vierde
doelpunt omdat zij een schot van af-
stand loste.
Net voor rust wist Erix te scoren om-
dat een terugspeelbal naar de keepster
te kort werd gespeeld. Na de thee gin-
gen de Ratti-dames er nog eens fl ink
tegenaan wat resulteerde in doelpun-
ten van respectievelijk: Ria Spithoven
en 2x Marjo Toebes.

A.s. donderdag hebben de Ratti-da-
mes hun derde bekerwedstrijd thuis
tegen S.K.V.W. Zondag 7 september
speelt Ratti thuis tegen Eibergen 1.

Velocitas
Tijdens een zaalvoetbaltoernooi in
Lochem heeft Velocitas speler A.
Overzet een enkel gebroken. Een plei-
ster op de wonde voor het Vordense
team was het feit dat men met de eer-
ste prijs ging strijken via een 2-1 zege
op Pavanda 6; een 2-0 zege op Gorssel
4; een 3-1 zege op Longa 4 en een 1-1
gelijkspel tegen Pavanda 7.
De bekerwedstrijd tussen Velocitas en
IOW is niet doorgegaan aangezien
IOW niet op kwam dagen.
Voor de competitie werd gespeeld:
Velocitas 3 - Pandawa 3: 2-2; Velocitas
5 - Pandawa 4:6-3; Concordia - Veloci-
tas 4: 2-3.

Programma: vrijdag 5 september:
Concordia Wehl-Velocitas l (dames);
Brasil 3 - Velocitas 1. maandag 8 sep-
tember: Velocitas l -Zavodo(dames);
Velocitas l - Veldhoek; Velocitas 4 -
AZC 4; AZC 6 - Velocitas 5; Meipoort
2 - Velocitas 2.

Dammen
Onderlinge kompetitie DCV
Senioren: T. Janssen-H. HoekmanO-
2; J. Masselink - J. Koerselman 1-1; H.
Graaskamp-B.Nijenhuis 1-1; S. Buist
- H. Wansink 2-0; B. Rossel - B. Wen-
tink 0-2; G. Hulshof- B. Breuker 2-0.
Jeugd: F. Meyerman - D. van Dijk 2-0;
A. Berenpas - M. Molendijk 0-2; A.
Molendijk - D. van Dijk 2-0; F. Meyer-
man - M. Voskamp 0-2; A. Molendijk -
E. Bos 2-0; E. Bos - F. Meyerman 0-2;
A. Molendijk - A. Berenpas 1-1; M.
Molendijk - D. van Dijk 0-2.

Klootschiettoernooi
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert zaterdag 13 september
een klootschiettoernooi voor bedrij-
ven, verenigingen, straten, buurt-
schappen uit de gemeente Vorden. Er
kan in vier klassen worden deelgeno-
men te weten heren, dames, gemengd
en jeugd (4 personen t/m 14 jaar per
team plus begeleider). Alle teams be-
staan overigens uit 4 personen.

De organisatoren hebben voor elke
klasse prijzen beschikbaar gesteld.
Het inleggeld bedraagt f 12,00 per
team. Het aanvangsuur van dit kloot-
schiettoernooi is nog niet bekend. Dit
hangt af van het aantal deelnemende
ploegen. Tot en met 10 september kan
men zich opgeven bij Els Abbink, tel.
1528; Reinier Hendriksen, tel. 6764 of
Ina Broekgaarden, tel. 1605.

Zwem
kampioenschappen
Zaterdag 6 september worden in het
Vordense zwembad 'In de Dennen'
de open Vordense zwemkampioen-
schappen gehouden. Er zijn in totaal
wedstrijden voor zes leeftijdsgroepen
te weten 5, 6, 7 jaar; 8 en 9 jaar; Voor
deze jongens en meisjes staan de vol-
gende onderdelen op het programma:
25 meter schoolslag; rugslag; vrije slag
en vlinderslag.
De onderdelen voor de leeftijdsgroe-
pen 10/11 jaar en 12/13 jaar zijn: 50
meter schoolslag; rugslag; vrije slagen
vlinderslag. Rest dan nog de leeftijds-
groep 14/15 jaar en 16 jaar en ouder.
Deze zwemmen de volgende afstan-
den: 100 meter schoolslag; rugslag;
vrije slag en vlinderslag.
In de verschillende leeftijdsgroepen
kan men perzwemslag kampioen van
Vorden worden. Voor iedere eerste
prijswinnaar is er een medaille, terwijl
iedere deelnemer een herinnerings-
vaantje ontvangt. Wie in aanmerking
wil komen voor de M. Verstoep-wissel-
beker' dient in /ijn of haar leeft i jds-
groep met alle afstanden mee te doen.
De organisatie is in handen van de
Vordense zwem- en poloclub 'Vorden
'64'.

4De Jaeger* in nieuwe stijl

Met een grondige restauratie van de gelagkamer, die een typisch Achterhoekse sfeer ademt en een gezel-
lige aanblik geeft, en een interieurverfraaiing van de zaal, hebben Willem en Nolda Groot Kormelinck
hun zaak aan de Stationsstraat te Ruurlo in een nieuwe vorm gegoten. 'De Jaeger* heet thans 'Eet-Café
De Jaeger*.

EET-CAFÉ
'Nieuwe stijl' heeft hoofdzakelijk be-
trekking op het Eet-Café, want nadat
de keuken zes jaar lang gesloten was,
hebben Willem en Nolda besloten de-
ze te heropenen. Vele oude klanten
zijn blij dat de zaak in deze vorm weer
geopend is.

Om deze beslissing te ne-
men viel het echtpaar niet zwaar, om-
dat de liefde voor het vak, het keuken-
gebeuren, steeds aanwezig was. Wil-
lem Groot Kormelinck, kok van be-
roep, is blij dat hij zich in de keuken
weer creatief kan uitleven, daarbij ge-
holpen door zijn vrouw. Het Eet-Café
is het beste te vergelijken met een bi-
stro. Op de kleine kaart kan men een
keuze doen uit diverse snacks en leu-
ke hapjes, terwijl op de grote kaart de
spécialités van het huis staan. De keu-
ken is elke dag 's middags geopend.

DANS-C A FE
De grote zaal, waarin voorheen het
disco-gebeuren plaatsvond, is na een
grondige interieurverfraaiing omgeto-
verd tot een Dans-Café.
De speelse verlichting, de gezellige
zitjes en de overige inrichting doen
denken aan Parijse stijl. Met de intro-
duktie van het Dans-Café hebben de
Groot Kormelinck's ingehaakt op de
huidige trend. Want, zo is gebleken,
ook jongeren hebben er behoefte aan
om tijdens een disco-avond even knus
aan een tafeltje bijelkaar te zitten. De
vrijdagavond is dan ook voor de wat
jongeren gereserveerd met een disc-
jockey die de top-veertig presenteert.
Het Dans-Café is ook op zaterdaga-
vond geopend. Dan wordt voornamelijk
sfeermuziek gebracht waarop gezellig
gedanst kan worden. De keuken is dan
ook volop in bedrijf, zodat de mogelijk-

heid geboden wordt om het eten en dan-
sen te combineren.
Door de nieuwe indeling van het
Dans-Café is er zeker meer zitruimte
gecreëerd. Daardoor is de zaal ook ge-
schikt voor het houden van kleine par-
tijtjes (verjaardagen, jubilea, reunies
etc.) voor maximaal 50 personen.

Ondanks de renovatie is de mooie ge-
lagkamer onaangetast gebleven. De
mooie muurschilderingen komen van de
hand van de A chterhoekse kunstenaar
Piet ter Lintum en dateren uit 1949.
Overigens steekt in dit pand heel wat hi-
storie. De oudste foto die van 'De Jae-
ger' bestaat, dateert uit 1860. Toen
heette het 'Stations-Koffiehuis'. Groot
Kormelinck senior heeft 'De Jaeger' in
1953 overgenomen. Sinds 1979 wordt
het bedriifgevoerd door Willem en Nol-
da Groot Kormelinck.
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1 bos kas chry santen
1 cyclaam

veie keuren

2 voor

1 00 gemengde violen
ledere koper van 8.00 tot 10.00 uur

Calanghoë (vetplant) 1,50

Meer dan duizend trekpaarden
naar VHertogenbosch

Als je voor een topmerk kiest
verlang je ook de beste service.

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

Constructiebedrijf B.V.
Jutlandsestraat 3-Zutphen-Tel. 05750-13981/13345

VRAAGT MET SPOED

PRODUCTIE-MEDEWERKER M/V
die geheel zelfstandig kan werken.

L.T.S.- en lasdiploma vereist.
Leeftijd tussen 20-30 jaar.

Voor paardenfokkend Nederland en de liefhebbers van paarden bre-
ken er binnenkort hoogtijdagen aan. Op 12 en 13 september zal in de
Brabanthallen in 's-Hertogenbosch de tweejaarlijkse Nationale Ten-
toonstelling van de Koninklijke Vereniging 'Het Nederlandsche
Trekpaard' worden gehouden. Meer dan duizend trekpaarden zullen
hier worden gekeurd en tijdens een wervelende show op zaterdagmid-
dag worden gepresenteerd.

De nationale tentoonstelling valt sa- der jaren tot volle wasdom is geko-

NU OPGEVEN VOOR

ORGEL en KEYBOARD LESSEN
Op 1 september zijn we gestart met het nieuwe seizoen. Ook dit
jaar staan wij met onze Rijdende Orgelschool in Vorden, Ruurlo,
Hengelo.

Tevens uw adres voor al uw studie materiaal zoals:

piano's, keyboards, orgels, akkordeons, blokfluiten,
gitaren en bladmuziek.

VOOR VERDERE INLICHTINGEN EN DESKUNDIG ADVIES:

MUZIEKHUIS HENNY EN GERJO VRIESE
IJSSELKADE 7 - DOETINCHEM TEL. 08340-44647/HENGELOSEWEG 12 - ZELHEM - TEL. 08342-2836

met
Televisie

reparaties
-,- direc»

III naar

uw v-kman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Veg naar Laren 56,

Zmphen.Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

men met de viering van het 40-jarigju-
bileum van het Nederlands Hackney
Stamboek en het 25-jarig jubileum
van de Haflingers, een tak van het
trekpaarden-stamboek, dat in de loop

men.
In 's-Hertogenbosch zal dan ook ge-
toond worden wat op nationaal en in-
ternationaal gebied op fokgebied is
gepresteerd.

Er zullen meer dan 750 trekpaarden,
Haflingers en Haflo Arabieren met
ruim 60 Hackney's en vele veulens
naar 's-Hertogenbosch komen, die op
vrijdag en zaterdag worden gekeurd.
Deze show is enig in de wereld en er
moet dan ook veel belangstelling uit
het buitenland worden verwacht.
Nadat donderdagavond reeds de in-
tocht van de paarden heeft plaatsge-
had, volgen op vrijdag en zaterdag de
keuringen van hengsten en merriën
trekpaarden en Haflinger-paarden al
of niet met afstammelingen.
In een aparte hal worden de Hak-
kney's gekeurd.
Zaterdagochtend worden de kam-
pioenen 1986 van hengsten en mer-
riën, zowel van trekpaarden als Haf-
lingers uitgeroepen.
Zaterdagmiddag vindt dan het groot-
se défilé plaats van kampioenen en be-
kroonde trekpaarden en Haflinger
paarden.
De grote show zal worden afgerond
door de vierspannen trekpaarden, die
zich gaandeweg formeren tot een
achtspan-zestienspan, terwijl de orga-
nisatoren bezig zijn om zelfs te komen
tot een tweeëndertigspan.
Een uniek schouwspel van ingetoom-
de kracht en een weergaloos samen-
spel van mens en dier.
Nederland wacht in 's-Hertogenbosch
een uniek hippisch gebeuren, dat sa-
menvalt met de introductie van een
campagne van de Nederlandse We-
genbouwers, die de trekpaarden als
symbool van hun inspanningen be-
schouwen voor de expansie van de na-
tionale economie.

Onder het thema: 'Wegenbouwers:
trekpaarden van onze nationale eco-
nomie' zullen de wegenbouwers de
centrale, provinciale en locale over-
heid binnenkort duidelijk gaan ma-
ken, dat van deze expansie niets te-
recht komt, indien er geen nieuwe we-
gen komen, geen nieuwe infrastructu-
ren worden gerealiseerd en bestaande
wegen niet goed worden onderhou-
den.
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De witte week
met wtte przen

La Ligna
Damesslips

Treffer
Dekbedovertrekken

La Ligna Bedtextiel
Lakens, slopen, hoeslakens met

groenzegel van goedkeuring
Ned. Verg. van Huisvrouwen.
Een kwaliteits bedtextiel met

garantie onder eigen Tuuntemerk.

Een geweldige elastische slip
met 95% katoen en 5%elastomeer

Een eigen Tuuntemerk. Heup en
taille slips. Kleur: wit en huid.

Onze normale prijs is 6,50

Een Nederlands kwaliteitsproduct
gemaakt van 100%strijkvrije katoen

Vele dessins en maten

10% KORTING10% KORTINGdealer

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

BreigarensBreigarens Breigarens
Mirabella crepe garen

100%polyacryl, 100 gram p.bol
van 5,95

WEEKTOPPER

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

G ratte garen 100%acryl
Eperon garen 88%acryl, 12% wol.

van 1,95 per bol

Elise garen 80%acryl, 10% wol
10% mohair.

Cupidon garen 80%acryl,
20% mohair.

van 2,95 per bolWEEKTOPPER

per 50 gram

1,50

Mimosa breigaren melee
63%acryl, 37% katoen van 2,75

WEEKTOPPER

regenpakken Sterke leren
werkschoen

KinderschoenenSoft leren
herenschoen In vele soorten en merken

Al vanaf
In zwart en grijs

99-
Ook met stalen neus en tussenzool

In bruin.
Deze week

19% KORTING
BeKtoond doot h.

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag



Glorie en dramatiek van een
oostelijke zuivelcoöperatie
Alle respect voor de Friezen, die honderd jaar geleden in Warga
de eerste Nederlandse zuivelcoöperatie van de grond brachten,
maar laten we niet vergeten dat eind vorige eeuw ook in
Gelderland en Overijssel de kiemen werden gelegd voor een
zuivelindustrie die tot wereldfaam zou uitgroeien.

Dat ging met grote weerstand gepaard.
Twee jaar nadat de victorie in Warga had
gekraaid, moesten aspirant-oprichters van
een zuivelcoöperatie in Vorden eerst nog in
het stof bijten. Dat gebeurde op een
plaatselijke vergadering van de Geldersch-
Overijsselsche Maatschappij van
Landbouw, destijds nog voorgezeten door
een heuse baron. Toen deze P. H. van der
Borch het denkbeeld opperde hier ter
plaatse een boterfabriek op te richten,
spitste ieder zijn oren, niet wetend wat
daarmee eigenlijk bedoeld werd. In een
gedenkboek van Vorden uit 1919 lezen we
dan verder: 'Toen daarop baron Van der
Borch het een en ander daarover had
medegedeeld, van hetgeen hij in Friesland
had gezien, achtte men een dergelijke
inrichting op den zandgrond volkomen
onmogelijk. Er zou geen melkvee en dus
geen melk genoeg zijn. Wie zou in zoo'n
gewaagde onderneming zijn geld willen
steken?' De baron droop af.

Oprichter GOZ

Enkele jaren later, op 17 december 1892,
deed een eenvoudige schoolmeester op
een landbouwvergadering in Vorden een
nieuwe poging. Dat was C. J. Bieleman, die
in 1896 ook de oprichter zou worden van
de Gelders-Overijselse Zuivelbond.
Toen Bieleman op die gedenkwaardige
decemberavond in 1892 opnieuw met een
voorstel kwam voor de oprichting van een
boterfabriek klonk weer van verschillende
kanten: 'Hoe kunt ge daaraan denken, dat
is hier toch niets gedaan!' Bieleman
antwoordde geduldig: 'Dat weet ge niet, ik
heb studie van de zaak gemaakt en ben
van een geheel andere meening'. Het slot
van de geschiedenis was dat een
commissie werd benoemd, die in een
volgende vergadering rapport zou
uitbrengen. Die commissie behoefde - wat
in die dagen wel gebruikelijk was - niet
naar Friesland te gaan, maar kon in het
naburige Didam haar licht opsteken. Daar
was namelijk in 1891 de eerste zuivel-
coöperatie uit de oostelijke provincies
opgericht. Dat heeft destijds een sterke
olievlekwerking teweeggebracht; rond de
eeuwwisseling zijn in Gelderland/
Overijssel tientallen zuivelcoöperaties
gesticht.
Het is interessant om, aan de hand van het
voorbeeld Vorden, te zien hoe de creatie
van een coöperatie destijds tot stand
kwam. Nadat eerst ook nog de plaatselijke
neringdoenden protest hadden aan-
getekend, kwam het in 1893 toch tot
oprichting van 'De Vordensche Coöpera-
tieve Room boterfabriek'. Het ledenaantal
dat zich verbond om melk te leveren,
bedroeg 75, alsmede enkele losse
leveranciers, die toentertijd nog geen f 50,-
te missen hadden voor een 'aandeel', maar
toch vertrouwen hadden in de zaak.
Het eerste groepje leden woonde zeer
verspreid, een aantal zelfs twee a drie uur
van de kom van het dorp, waar de fabriek
zou worden gevestigd. Veel boeren in de
nabijheid der fabriek namen een
afwachtende houding aan. Zij zagen er

geen heil in, voorspelden de ondergang
van de veestapel en zagen de 'coöperatie
als een uitvloeisel van verderfelijk
socialisme'. Andere bezwaren waren: de
boerenvrouwen en boerenmeisjes zouden
- nu er thuis niet meer gekamd werd -
niets meer om handen hebben. '
De fabrieksboter zou niet goed houdbaar
zijn, dus ook haast niet te verkopen. Zelfs
autoriteiten op het gebied van landbouw en
zuivelbereiding lieten hun waarschuwende
stem horen. Hier in de zandstreken was de
oprichting van een stoomzuivelfabriek een
zeer gewaagde onderneming; het mocht
ten hoogste een handkrachtfabriekje
worden. Dat zei nota bene Mr. Sickerz van
de Cloere, voorzitter van de zuivel-
commissie van de Gelders-Overijsselse
Maatschappij van Landbouw.
Niettemin, de boeren van Vorden en hun
oprichters spreidden een stukje heilzame
eigenzinnigheid ten toon, en gingen door
met hun plannen. Toen de aanbesteding
van de fabriek plaatsvond, hadden al
95 leden het register getekend. De stoom-
ketel en stoommachine werden tweede-
hands gekocht, van een firma uit
Hilversum. De kosten van de hele fabriek
met inventaris beliepen ruim f 17.000,-.
Op 2 april 1894 begon het bedrijf te
draaien. Deze eerste dag werd 2.500 liter
melk verwerkt. Het getal koeien waarvan
melk geleverd kon worden, bedroeg 385.
Knap veel voor die dagen, want op een
landbouwcongres in 1885 was toen net
vastgesteld: 'Kleine fabriekjes met
ongeveer 100 koeien, dat was voldoende,
want de ene boer kan dan de andere boer
beter controleren'.

'Directeur/Werkman'

Het nieuwe bedrijf in Vorden moest geleid
worden, en daartoe deed men een op-
roeping in de bladen voor de betrekkinc
van 'directeur/werkman'. Dit voor een
salaris van f 550,- per jaar en vrije woril
boter, melk. Na een speurtocht door het
land koos de sollicitatiecommissie ten-

Hier zo'n melkwagen met smalle velgen, ook in Vorde
omstreden gebruiksmiddel.

slofte een Fries uit als eerste directeur,
J. Nienhuis. Die was toen nog volontair aan
de stoomzuivelfabriek te Oosterwolde, een
jonge man van nauwelijks 22 jaar.
Het bleek een goeie keus, Nienhuis zou
46 jaar directeur blijven! Bij z'n 25-jarig
jubileum kreeg hij van oud-voorzitter
Bieleman te horen: 'Ge hebt de fabriek
door uwe toewijding tot hoogen bloei
gebracht en ge hebt haar ook gemaakt tot
een vooraanstaande fabriek in de
oostelijke zandstreken van ons land'.
Om dat te bereiken had de nieuwe fabriek
vooral in haar stichtingsjaar een ware
vuurdoop te doorstaan. De verkoop van de
eerste partij boter verliep zelfs dramatisch
slecht. In het oude herdenkingsboek lezen
we dat de boter werd afgenomen door
handelaar Harmens te Leeuwarden, die ze
naar Londen zou verschepen. In de drie
eerste weken werd van de te ontvangen
prijs echter niets gehoord. Vorden leefde
nog in de zoete verwachting dat gemakke-
lijk zóveel gebeurd zou worden dat men
voor de melk, na teruggave van karnemelk
en ondermelk, drie cent per liter zou
kunnen betalen. Die prijs was de leden ook
voorgespiegeld. Niet zonder grond, want
drie cent per liter was immers 50 cent per
halve kg boter. Die prijs als gemiddelde
zou, dat wist men, ieder voldoen en zelfs de
verwachting van kat-uit-den-boom-kijkers
overtreffen. Toen kwam ineens het bericht
uit de lucht vallen dat de boter slechts
tegen 80 cent per kg (i.p.v. de verwachte
f 1,-) te plaatsen was. Een geduchte tegen-
valler, de Friese handelaar wilde ze voor
die lage prijs nog wel accepteren.
Het bestuur, ogenschijnlijk meer over-
moedig dan verstandig, liet de partij boter
terugkomen, en zette ze zelf zo goed
mogelijk van de hand. Daar moest dik geld
bij, maar het bestuur hield vast aan de
toezegging van drie cent per liter.

De eerste fabriek in het GOZ-gebied, Didam. Gesticht in 1891.

De huidige zuivelfabriek te Vorden.

Het tekort werd uit eigen beurs bijgelegd!
Het was voor Vorden de aanleiding om de
boterverkoop voortaan zelf ter hand te
nemen. Dat lukte goed. In de volgende
maanden was het verlies van de eerste
partij ingehaald, en oogstte men zóveel
vertrouwen dat nieuwe leden toetraden.

De ondernemingszin van deze kleine
Gelderse zuivelcoöperatie reikte ver: het
lukte afzet te vinden bij coöperatieve
verbruiksondernemingen van Eigen Hulp
in Den Haag, Rotterdam en Utrecht
Het gedenkboek vermeldt triomfantelijk:
'Vanaf dit ogenblik was er geen wolkje
meer in de lucht Wij maakten mooie
prijzen. Ons produkt werd bekend en
gevraagd, het leed was geleden'.

Mannen van allure

Het waren daar in Vorden toen al mannen
van allure. In 1903 werden voorzitter en
secretaris afgevaardigd naar het zuivel-
congres te Brussel. In 1906 deed men,
mede vanwege het initiatief van de FNZ,
mee aan de oprichting van een botermijn te
Arnhem.
Uit de geschiedenis van Vorden komen we
te weten dat de milieuproblematiek ook
toen al speelde. In december 1897 kwam

de fabriek een brief binnen van de
rgemeester van Vorden, over het stinken
n de sloten waarin het water van de

fabriek werd geloosd. Geen nood, er werd
een keurige riolering aangelegd. Na enkele
jaren moest de fabriek worden uitgebreid,

n nieuwe apparatuur worden aangekocht.
n lid maakte daarover in de algemene

ergadering wel de opmerking dat de oude
machines maar opgeknapt moesten
worden, zo deed immers een boer ook met
een oude ploeg! Vorden kocht nieuw.
Vanwege het melkvervoer kwam begin
1900 een bezwaarschrift van 218 ingeze-
tenen van Vorden binnen. De melkwagens
zouden van brede velgen moeten worden
voorzien. De leden kwamen in verzet, en
hadden kennelijk in de gemeente zóveel
invoed dat ze nog een kwart eeuw met
smalle velgen hebben mogen rijden!
Op een ander terrein was de fabriek heel
progressief: in 1910 werd besloten om een
uitdrupapparaat voor de melkbussen aan
te schaffen, en in het najaar van 1914 werd
zelfs het petroleumlicht in de fabriek en de
directeurswoning vervangen door elek-
trisch licht Het oude gedenkboek licht
hierover toe: 'Uit een zindelijkheidsoogpunt
is dit licht in een zuivelfabriek verre te
verkiezen boven een petroleumlicht'.

Kort na de oprichting van de Vordense
Boterfabriek heeft voorzitter Bieleman z'n
functie neergelegd. Niet omdat dit geen
werk voor een schoolmeester was, maar -
integendeel - omdat hij een heel
belangrijke benoeming in de zuivelwereld
kreeg, nl. die van rijksboterinspecteur.
Bieleman was een groot man. Op 6 juni
1896 stond hij aan het hoofd van elf
afgevaardigden van coöperatieve zuivel-
fabrieken in Gelderland/Overijssel, die in
Zutphen tot oprichting van de Gelders-
Overijselse Zuivelbond kwamen. Achteraf
is het vermakelijk te lezen wie in het
bestuur van die Zuivelbond zaten: geen
enkele boer! Naast onze onderwijzer uit
Vorden, was er een onderwijzer uit
Rouveen, een aannemer uit Didam, een
winkelier uit Oene en nog een onderwijzer
(uit Eefde). Pas in 1916 kwam de eerste
boer in dat bestuur. Naderhand kwam er
een vaste verdeling van boeren en zuivel-
directeuren in het GOZ-bestuur.
Dat schoolmeesters zo'n grote rol hebben
gespeeld bij het tot bloei brengen van de
zuivel in Oost-Nederland, weet bijna
niemand meer... De GOZ was in 1922
uitgegroeid tot een bond met 102 leden-
fabrieken, die tezamen 353 miljoen kg melk
verwerkten.
Omstreeks 1925 had zich de zuivel-
industrie in de oostelijke provincies dus
vast gesettled, maar er gold nog wel de
mythe: kaasmaken kan hier niet, daarvoor
moetje in Friesland of Noord-Holland zijn.
De boeren in G.O. toonden zich weer eens
stijfkoppig, en gingen geleidelijk aan toch
via hun boterfabrieken ook kaas maken.
En in 1931 blijken ervan de 106 fabrieken
31 zich ook bezig te houden met de
produktie van kaas; 18 hadden melk-
poeder in hun pakket en vier geconden-
seerde melk. Pas na 1945 heeft de
kaasproduktie zich in Gelderland/
Overijssel goed doorgezet, zodat momen-
teel 40% van de melkstroom via de kaas-
bakken geleid wordt. Vorden begon pas in
1949 met kaas, maar had reeds in 1943 de
fabricage van melkpoeder aangevangen.
Al degenen die in het begin van deze eeuw
de zuivelindustrie in Gelderland/Overijssel
op poten zetten, zijn praktisch vergeten.

Wij ontvingen een artikel uit het blad
'Zuivelzicht '78/1986-15. Daar dit ver-
slag grotendeels betrekking heeft op de
zuivelfabriek, willen wij niet nalaten dit
te plaatsen. Wij zijn onze college druk-
ker. Drukkerij de Eendracht uit Schie-
dam, zeer erkentelijk voor het afstaan
van de films. (De redaktie).

V.T.P. Vorden
Clubkampioenschappen jeugd
In de week van 16 t/m 23 augustus
werden onder ideale weersomstan-
digheden de voorronden van de jaar-
lijkse kampioenschappen afgewerkt.
Dit jaar was gekozen voor een finale-
dag in combinatie met de finales van
de seniorenkampioenschappen welke
op zondag 31 augustus werden gehou-
den.

Er waren een aantal bijzonder span-
nende wedstrijden te zien. Het is pret-
tig te constateren dat bij de jeugd de
spelprestaties nog steeds vooruitgaan.
De uitslagen van de finalepartijen

r als volgt uit:
Jeugd t/m 9 jaar: Anwari v.d. Meer -
Tjarko van Wijk 6-2, 6-0. Meisjes 10
i/m 12 jaar: Gerda Bijenhof - Anne-
micke Eggink 6-3,6-4. Jongens t/m 12
jaar: Frank Woltering - Friso Verhoeve
6-3,6-1. Meisjes 14 t/m 17 jaar: Rachel

Woltering - Evelyn Haas 6-1,6-1. Jon-
gens 13 t/m 14jaar:ChristianThalen-
Georg Huith 6-4, 6-4. Jongens 15 t/m
17 jaar: René Bielawski - Jacco Ven-
huis 3-6, 6-4, 6-2. Meisjes dubbel t/m
11 jaar: Hanke Wempe/Gerda Bijen-
hof- Corinne Coppiens/Pamela Bran-
denbarg 6-3, 6-0. Jongens dubbel t/m
12 jaar: Frank Woltering/Friso Ver-
hoeve -Erwin Bos/Jochcm Emsbroek
6-1,6-3. Meisjes dubbel 12 t/m 17 jaar:
Renske Wempe/Iris de Gruyter - An-
nemieke Eggink/Marije Jansen 4-6,6-
2, 6-2. Jongens dubbel 13 t/m 17 jaar:
René Bielawski/Jacco Venhuis - Paul
Wijers/Mark Karmiggelt 1-6, 6-2, 6-3.
Mix t/m 12 jaar: Corinne Coppiens/
Frank Woltering - Gerda Bijenhof/
Martijn Eggink 4-6, 6-3, 6-4. Mix 13 t/
m 17 jaar: Rachel Woltering/Paul Wij-
ers - Angelique Westerhof/Mark Kar-
miggelt 6-3, 6-2.

Senioren
De laatste week van augustus is door
de senior-leden van het Vordens Ten-
nis Park weer gestreden om het club-
kampioenschap 1986.
Het aantal deelnemers dat zich voor
dit kampioenschap had ingeschreven
was geweldig groot. Een teken dat de
leden van VTP uiteraard graag tennis-
sen, maar daarnaast ook weieens hun
sportieve tennis-capaciteitcn wil len
testen op het gravel.

In afwijking met voorgaande jaren
moest de toernooicommissie, vanwe-
ge het grote aantal inschrijvingen, be-
sluiten de verliezers ronde bij de dub-
belspelen te laten vervallen.

Voor de finalepartijen die allen zon-
dag jl. werden gespeeld was een flinke
publieke belangstelling en terecht!

Zonder uitzondering mag worden ge-
zegd dat de diverse finale-partijen bij-
zonder spannend waren en dat er ook
voortreffelijk tennis werd gespeeld,
zodat velen tot en met de laatste partij
geboeid bleven kijken.

De uitslagen van de finale-partijen
waren als volgt:

Heren enkelspel A-poule: 1. Ton v.
Snellenberg, 2. Ruud Ubink. B-poule:
l . Derk Besselink, 2. Hans Jansen. Da-
mes enkelspel A-poule: 1. Josca v.
Wijk, 2. Carin Fransen. B-poule: 1.
Ineke Besselink, 2. Ans v. Beek. Heren
dubbelspel: 1. Ton v. Snellenberg -
Ruud Ubink, 2. Dick Weyers - Peter
Pijnappel. Dames dubbelspel: 1. Josca
v. Wijk - Anneke Honig, 2. Gerrie
Woltering - Hennie Sanders. Ge-
mengd dubbel: 1. Carin Fransen -Ton
v. Snellenberg, 2. Jopie en Teus v.
Hunnik.

De Grand Prix voor
Zijspannen 1987 is
toegewezen aan de
HALMAC in Halle
Op de internationale kalenderverga-
dering betreffende motorsportevene-

menten 1987 op het Nationaal Sport-
centrum Papendal te Arnhem heeft
de KNMV, op 25 j.l de Grand Prix /ij-
spannen aan de Halmac te Halle toe-
gewezen. .

Deze Grand Prix /al op 3 mei 1987 op
het Kappenbulten circuit verreden
worden.


