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Ds. Veenendaal tijdens afscheidspreek:

" Je bent als een

"Je bent als een estafetteloper. Niet de loper is belangrijk maar de
fakkel die doorgegeven wordt". Zo typeerde ds. J. Veenendaal zyn af-
scheid als predikant van de Hervormde Kerk te Vorden. In /ijn laatste
dienst die hij zondagmorgen voorging wees ds. Veenendaal op de
hechte banden die in de 12 jaar dat hij in Vorden werkzaam is geweest,
gegroeid /ijn.

Op 64jarige leeftijd maakt ds. Veenen-
daal nl. gebruik van de VUT regeling.
De heer W.F. v.d. Vuurst, voorzitter
van de Kerkeraad memoreerde dat ds.
Veenendaal 455 maal in Vorden heeft
gepredikt. "U was als een echte herder
voor de gemeente".

Receptie
Na afloop van de dienst werd er een
receptie gehouden in het dorpscen-
trum. De grote zaal zat zo vol dat ve-
len op het podium moesten plaatsne-
men of zich met een staanplaats tevre-
den moest stellen.
Kinderen van de zondagschool ver-
welkomen de dominee en zijn vrouw
met een bloemenhulde en een dank-
lied. Hierna richtten talloze sprekers
het woord tot ds. Veenendaal. Onder
hen bevonden zich ook leden van de
gemeenten Zuidwolde, Hillegom en
Haarlem waar ds. Veenendaal ook als
predikant verbonden is geweest. Zo
werd ds. Veenendaal herinnerd aan
het feit dat hij in Zuidwolde op een
brommertje door de gemeente tufte
en aardappelen moest krabben om
aan geld voor de gemeente te komen.
Dierbare herinneringen waren er ook
uit Haarlem en Hillegom, waar ds.
Veenendaal aan de oecumene en de
vernieuwing van de kerk heeft meege-
holpen.
Namens de classis en de ring Zutphen
spraken de heren Eisenbeeke en ds.
Schoonhoven, die dominee Veenen-
daal bloembollen aanbood. Burge-
meester Vunderink zei in zijn toe-
spraak dat het afscheid van ds. Vee-
nendaal ook de burgerlijke gemeente

niet onberoerd heeft gelaten. 'Wij wis-
ten'elkaar te vinden, wanneer dat no-
dig was, in ideële maar ook in prakti-
sche zaken". Ds. Klaassens, sinds drie
weken collega van ds. Veenendaal,
maakte speciaal voor deze gelegen-
heid een gedjcht over de laatste preek.
Mevrouw Maalderink bood in ver-
band met het afscheid namens de ou-
derlingen een gegraveerde bus aan.
"Voor blijde en droeve dagen", waarin
collektegaven verzameld kunnen
worden. Pastoor van Zeelst, roemde
in dankbare herinnering ds. Veenen-
daal voor het feit dat hij altijd vanuit
zijn binnenste bij de mensen stond.
De heer v.d. Vuurst bood namens de
Kerkeraad een elektrische hegge-
schaar aan. "Wees voorzichtig met de
moerbei", zo zei hij gekscherend. Ds.
Veenendaal toonde zich overweldigd
door de hartelijkheid waarmee men
hem tegemoet getreden was. "Ik heb
mij altijd verbonden met U gevoeld".
Met name noemde hij zijn vrouw Co-
by die veel steun aan hem gegeven
heeft en altijd klaar stond. Niet alleen
voor hem maar ook voor de gemeen-
te. Alle sprekers, gemeenteleden en
gasten werden bedankt voor hun er-
kentelijke woorden en aanwezigheid.
"Ik ben blij dat ik in de gemeente Vor-
den kan blijven. Ik heb er plezier in dat
twee nieuwe collega's aan de gang zul-
len gaan en hun inspiratie kunnen
doorgeven", aldus ds. Veenendaal. Na
de toespraken schudden honderden
mensen ds. Veenendaal en zijn vrouw
de hand. Volgende week zondag zal
ds. Westerik als predikant worden be-
vestigd.

Torenfonds
Kranenburg blijft
stijgen
Zoals we reeds melden heeft de fancy-
fair annex verkoop op zondag 11 au-
gustus j.1. een bijdrage voor het toren-
fonds opgeleverd van f 10.700,-. Dezer
dagen mocht penningmeester J.A.
Overbeek van een ondernemer in on-
ze gemeente een aardige toezegging
in ontvangst nemen. De ondernemer
n.l. zegde toe de opbrengst van ge-
noemde fancy-fair met tien procent te
verhogen. Inmiddels is de rekening
aangegroeid tot f96.651.22.

Op zaterdag 14 september a.s., aan-
vang acht uur wordt er in de Antonius-
kerk een concert gegeven ten bate van
het torenfonds. De Operettevereni-

ging Warnsveld en het Achterhoeks
Vocaal Kwartet zullen gezamenlijk dit
concert verzorgen. De toegang tot dit
concert is gratis: na afloop kunt U Uw
waardering voor'het gebodene verta-
len in een vrijwillige gift in de schaal
bij de uitgang. Voor 20 oktober staat
dan weer op het programma de foto-
expositie annex tentoonstelling kerk-
gewaden, kerkschatten enz. Deze ex-
positie wordt op veler verzoek her-
haald.

Bezichtiging
Kasteel Vorden
Het kasteel Vorden (gemeentenhuis)
staat dit seizoen nog éénmaal voor be-
zichtiging open en wel op donderda-
gavond 5 september om 19.00 uur en
20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
het plaatselijke VVV kantoor.

Het was niet bij te benen
Voor onze korrespondenten is het toch iets te veel geweest van het goede, wat
de muziekdag betreft vorige week.
Ten eerste bij Sursum Corda was niet S. Hanswijk dirigent maar onze
plaatsgenoot Joop Boerstoel die dit op voortreffelijke wijze deed.
Of men het allemaal niet kon bijhouden weten wij niet, doch het klarinet-
trio is vergeten te vermelden en deze kregen nogwel een compliment voor hun
optreden, verder hopen wij dat toch een ieder aan zijn trekken is gekomen.
Wij hebben al diverse leuke reakties en ideetjes voor het volgende jaar.
Mocht U tocht nog iets weten bel genist even 1404.

De redactie

Feestelijke heropening grote zaal
van Dorpscentrum
Renovatiewerkzaamheden in het Dorpscentrum hebben ertoe geleid
dat de grote zaal een nieuwe aankleding heeft gekregen. Hoewel er
nog steeds gesport kan worden, is de zaal sfeervoller geworden en
kunnen culturele avonden en feesten in een passendere omgeving ge-
geven worden.
De heropening zal gevierd worden op
vrijdag 20 sepember. Vanaf 18.30 uur
staat het gehele gebouw open ter be-
zichtiging. Om 20.00 uur vinden er op-
tredens plaats van de goochelaar Hans
Kazan en de Big Band van de Muziek-

school regio Zutphen.
Er is gratis toegang voor alle leden van
groepen en verenigingen.
Men kan zich vóór 10 september op-
geven bij de beheerder van het Dorps-
centrum.

Oranjefeest
Wildenborch

Het komende weekend zal in het
buurtschap "Wildenborch" het tradi-
tionele Oranjefeest worden gehou-
den. Ter ge^pnheid hiervan geeft de
toneelvererr^ing T.A.O. uit de Wil-
denborch zowel op vrijdagavond 6
september alsmede op zaterdagavond
7 september een opvoering van het to-
neelstuk "De Streupers". Het stuk is
in het dialcJ^n is geschreven door de
heer Hulsh^Puit Ruurlo.
Aanvang beide avonden om 20.00 uur
in de Kapel in de Wildenborch. Zater-
dagmiddag 7 september begin het
Oranjefeest met een optocht. Deze
optocht vertrekt om 13.00 uur vanaf
de school richting feestweide bij ka-
steel de Wildenborch. In deze optocht
is tevens een versierde wagen van de
toneelgroep T.A.O. en de kindergroep
"De Sleutelkring" te bewonderen.
Verder vele versierde fietsen en kar-
retjes. De schutterskoning van vorig
jaar Henk Winkels ontbreekt even-
min. De muziekvereniging "Sursum
Corda" zorgt voor de muzikale omlij-
sting. Om 13.30 uur zal Mr. Staring het
feest officieel openen waarna de
jeugdvereniging en de toneelvereni-
ging het publiek zal bezig houden met
wat zij zelf omschrijven als een "wed-
strijd babykruipen". Daarna wordt
een begin gemaakt met de traditione-
le volks- en kinderspelen.

Klootschieten
Jong Gelre
Aan de klootschietwedstrijden die
Jong Gelre zaterdag 7 september or-
ganiseert hebben zich 40 teams opge-
geven. De start van de heren is om
12.00 uur bij Café 't Zwaantje. Ge-
mende klasse 12.45 uur, de jeugdklas-
se 13.30 uur en damesklasse 13.45 uur.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uu r . Sp reekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink : volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens a f sp raak . Spreekuur wethouder H.A. Bogchclrmm: donderdag na 10.00 uur volgens a fspraak .
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis) .

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

Wet Arob publikaties

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijk officieel
bezwaar in te dienen tegen besluiten
van de overheid en wel bij het orgaan
dat de betreffende beschikking heeft
genomen. Hieronder vallen ook de
door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht
van de verleende bouwvergunningen
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. 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 27 augustus 1985 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J.S. Gerritsen, Poort-

straat 2, De Steeg, voor het bouwen
van een woning op het Stroo 4;

2. Aan de heer H.J. Hesselink,
Klompstraat 95, Apeldoorn, voor
het bouwen van een woning op de
Strodijk 13;

3. Aan de heer F.J. Willemsen, Brin-
kerhof 49, voor het bouwen van
een woning op het Stroo 2.

2. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan "Thuisfronten" vergunning ver-
leend voor het houden van een collec-
te gedurende de periode van 9 tot en
met 14 september a.s.

Plattelandsvrouwen
Onder ideale weersomstandigheden
hebben een 40-tal dames van de afde-
ling Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen een fietstocht ge-
maakt. In Almen werd koffie gedron-
ken, waarna in Verwolde h^^steel
werd bezocht. Op de terug^^ werd
thee gedronken in Exel.
De eerste bijeenkomst in het nieuwe
seizoen is gepland op woensdag 11
september. De bekende sol^oneel-
speelster Aafie Top uit Amst^km zal
dan een optreden verzorger! Deze
avond begint om 19.45 uur in zaal "De
Herberg".

Vordens dameskoor
Het Vordens Dameskoor is een dagje
uit geweest naar Friesland alwaar 's
morgen koffie werd gedronken in
Alingawier in de prachtige museum-
boerderij. Hier werden onder meer de
zogenaamde drabbelkoeken gegeten,
waarna de betreffende bakkerij werd
bezocht.
In Bolsward lieten de dames zich de
koffietafel goed smaken. In Makkum
werd een aardewerkfabriek bezocht.
Via een mooie tocht belandde men
vervolgens in het pittireske stadje
Hindelopen waar de dames konden
winkelen en wandelen.
Vervolgens trok het gezelschap, na
een rondtocht door Gaasterland, weer
richting Vorden alswaar de dag werd
besloten met een diner bij "De Her-
berg".

De jubilerende voetbalvereniging
Ratti heeft afgelopen zaterdag met
een klinkende, maar vooral goedbe-
zochte instuif de jubileum-festivitei-
ten afgesloten.
De gehele maand augustus waren
door de jubileum-commissie evene-
menten met betrekking tot het 40-ja-
rig jubileum georganiseerd. Voorzit-
ter Hulsebos sprak op die instuif-
avond woorden van dank aan de jubi-
leumcommissie voor de vele werk-
zaamheden. Verder hoopte hij dat het
financiële plaatje met betrekking tot
de verplaatsing en herbouw van de
kleuterschool Het Kwetternest gun-
stig mag uitvallen en in dit verband
vroeg hij alle medewerking op voor-
hand van de leden en donateurs bij de
werkzaamheden, iets waaraan hij, ge-
zien in het verleden bij de Kranen-
burgse club, in het geheel niet twijfel-
de.
Het orkest Meeting zorgde zaterdaga-
vond voor uitstekende muziek, terwijl
het optreden van Albert West vooral
voor de jeugd een ware happening
werd. Het was dan ook al in de kleine
uurtjes aleer zaal Schoenaker werd
verlaten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Bijeenkomst voor
mensen met MS
Hét rayon Doetinchem van de Neder-
landse Multiple Sclerose Stichting or-
ganiseert een bijeenkomst voor men-
sen met MS, hun begeleiders en be-
langstellenden op dinsdag 10 septem-
ber in gebouw Het Anker, Leerink-
straat 43 te Doetinchem.
Op deze avond wordt de nieuwe MS
film „Omgaan met MS", vertoond, die
laat zien hoe vier echtparen hebben
leren leven met MS. De medisch advi-
seur van afdeling Zuid-Gelderland,
dr. P. van Wensen uit Arnhem is aan-
wezig om vragen, naar aanleiding van
de film, te beantwoorden.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden
tot: mevrouw A.A. v.d. Koppel-Osse-
waarde, Wilgenhage 17,7002 CJ Doe-
tinchem. Tel. 08340-30550.

Je kunt wel zeggen dat de Hervormde
Kerk Vorden de laatste tijd goed ge-
bruikt wordt! Was de kerk afgelopen
zondag tot in de uiterste hoeken ge-
vuld tijdens de afscheidsdienst van ds.
J. Veenendaal, aanstaande zondag zal
het weer het geval zijn als zijn opvol-
ger, ds. H. Westerink, intrede doet.
Een geweldige zaak is het, dat reeds
de zondag na het afscheid van de vori-
ge predikant de nieuwe herder en le-
raar mag worden ontvangen. Evenals
bij de bevestiging van ds. Klaassens
wordt de gemente in de gelegenheid
gesteld vóór de dienst blijk te geven
van de dankbaarheid voor de komst
van de nieuwe predikant. Door de fa-
milie Westerink met een enkel woord
te groeten roepen wij hen als gemeen-
te een hartelijk welkom toe.
Na de verwarring van de afgelopen
tijd bezit de Hervormde Gemeente
Vorden weer twee mooi opgeknapte,
maar wat belangrijker is: bewoonde
pastorieën.
Ds. Westerink begint zijn werkzaam-
heden op maandag 9 september. De
dienst van bevestiging en intree be-
gint zondag om 10.30 uur in de Dorps-
kerk, geleid door ds. A.J. Schneider uit
Hemmen, waarna ds. H. Westerink
voor het eerst voorgaat als predikant
van onze gemeente. Vanaf 9.30 uur
kunt u ds. en mevr. Westerink welkom
heten in "de Voorde".

Geboren: Tim Barend Elbrink.
Ondertrouwd: H.J. Looman en L.M.
Sapulette.
Gehuwd: F.J. Roseboom en C.G. Ree-
sink. S. A. Meijer en L.C. Roozendaal.
W.J. Atsma en M.W.D. Winkel.
Overleden: J.A. Jongman-Twilhaar,
oud 67 jaar. A. Klein Bramel-Bannink,
oud 85 jaar.

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 8 september 10.30 uur: Bevesti-
ging en intree van ds. H. Westerink. Beves-
tiging door ds. A.J. Schneider uit Hem-
men.

Vanaf 9.30 uur gelegenheid het echtpa;i
Westerink welkom te heten in de Voorde

KAPEL DE WILDENBORCH
Geen dienst i.v.m. intree van ds. H. Westc
rink.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 8 september 10.00 uur ds. J.R. Zijl
stra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
7 + 8 september dr. Vaneker, tel. 2432.
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 7 september 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur Dierenartsen-
praktijk Wechgelaer-Breukink, tel. 1566.
Verder hele week van 19.00 tot 07.00 uur

WEEKENDDIENST TANDARTS
7-1-8 september N.J. Edens, Vorden.
Tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

HARTHULPLIJN
M l ) . 1IARTPATIFNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

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.



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, jo. artikel 50, lid 8 der Woningwet, medewerking
te verlenen aan de heer J.W. Reinders, Het Hoge 44 te
Vorden. Zulks voor de realisering van een produktie- en
opslagruimte met kantoor t.b.v. een bedrijf voor het
hakselen, ontsluiten, mengen en persen van verschil-
lende soorten hooi en stro op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie M, no. 339 (ged.), plaat-
selijk bekend Kerkhof laan alhier, nabij de toegangsweg
naar het perceel Kerkhoflaan 7.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekening ligt vanaf maandag 10 september 1985
gedurende 14 dagen voor een ieder ter gemeente-secre-
tarie ter inzage.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen genoemd
voornemen schriftelijk bezwaren indienen bij ons colle-
ge.

Vorden, 5 september 1985

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester, M. Vunderink
de secretaris, A.H.B, van Vleuten

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de raad
dier gemeente in zijn vergadering van 27 augustus 1985
heeft besloten dat voor een gebied ten westen van de
Kerkhoflaan te Vorden (perceel, kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie M, no. 339 (ged.), een bestem-
mingsplan wordt voorbereid (uitbreiding industrieter-
rein).
Dit besluit met de daarbij behorende tekening ligt voor
een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie.

Vorden, 5 september 1985

De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink

De R zit weer in de maand,
dus /s er weer die heerlijke

Roomboter
speculaas
Zo vers uit de oven.

Deze week reclame
Speciaal gebakken door

UW ECHTE BAKKER

®

VANASSELT
yZutphenseweg -Vorden -Tel. 1384

VOOR LANGE WANDELINGEN

U wordt niet gauw moe op deze sportieve,
door zijn speciale maakwijze zéér soepele
schoen. Het is een schoen waar U veel en
lang plezier van zult hebben. Voorzien van
een voorgevormd voetbed en extra
slijtvaste rubberzolen. Verkrijgbaar in
2 wijdtematen. Maten 21/2 t/m 91/2.

MÉÉR DAN EEN MODESCHOEN
Uw Cristall dealer:

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden.

GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet
Openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 6
september 1985 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandaga-
vonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. de heer L.J. Rietman, Baakseweg 12, 7251 RH Vor-
den om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een agrarisch bedrijf, datum ver-
zoek 23 juli 1985, adres inrichting Baakseweg 12 te
Vorden, kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie
N, nummer 7;

2. de heer J.W. Reinders, Het Hoge 44, 7251 XX Vor-
den om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een inrichting voor het hakselen,
ontsluiten, mengen en persen van verschillende stro-
en hooisoorten, datum verzoek 25 augustus 1985,
adres inrichting Kerkhoflaan ongen. te Vorden, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sektie M, num-
mer 339 (ged.).

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting is het ontwerp
van de beschikking opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorko-
ming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten
die inrichting.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende één maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden voor 29 september 1985. U ge-
lieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Vorden, 5 september 198^^

Burgemeester en wethouders van Vorden,
De burgemeester, Mr. M. Vunderink
De secretaris. Mr. A.H.B, van Vleuten•is, Mr. A.

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.

bod

1 JJmttofjfe
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.

SE niERENSHDF
Bij aankoop viskom goudvis

GRATIS!
Hondediner on nn
10 kg. £\J,\J\J

Kwispelbrok
15 kg.

SPALSTRAAT 12 - HENGELO GLD.
's Maandags gesloten.

Kleine kinderen
hebben hun eigen bankiers:
vader,moeder,omaenopa.

En weet u, wat u als "bankier" kunt doen?
U kunt uw kinderen of kleinkinderen leren sparen.

Leren, hoe ze met geld moeten omgaan. Daar kunnen ze niet vroeg genoeg
mee beginnen. Daarom is er de Piek-tijn Spaarrekening voor kinderen van
0-11 jaar. Hiermee worden de kinderen al heel jong spaarbewust gemaakt.

Eerst helpt u ze 'n handje bij het sparen. En de bank helpt ook:
met een extra hoge rente! mm |O/Dat tikt lekker aan- Z|Jn de

kinderen eenmaal gewend aan ̂ ^ ̂  / het sparen, dan kunnen ze later
zelfstandig doorgaan op de *Jiu /O ingeslagen weg. Zodat ze op-

groeien tot jongelui die goed met geld kunnen omgaan. En dat hebben ze dan
aan u te danken!

In samenwerking met
de bank met de S,natuurlijk.

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld Weth Ni|huisstraal 164 - Deppenbroek Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernenng 42 - l Ribbelt: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40
Klein Dnene: Schubertst(^fc- Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelmmastraat 25

)i5lroRAYON OOST GELDERL.HHD 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

DE VALEWEIDE
1 bos, diverse kleuren

2 bos

Cyclaam 1 stuk

2 stuks

3,00
5,00
5,50
9,50

Bakkerij
't Stoepje
REKLAME: NIEUW!

Grof Volkoren met,
DllïtSG brOOdJGS de echte originele, iovoor

met vlokken

20 voor

EN DE PRIJSKNALLER VOOR DEZE WEEK:

GeVlllde koeken de echte Spakenburgse,
met amandel, per stuk

10 voor

Mink, brood, koek banket. Tel. 03499-84046.

1,86
3,00
5,00

0,75
5,50



Op 29 augustus is geboren

Roe/me Lamberta Noorman

Wij noemen haar

Roefke
Jan en Willy Noorman
Maarten

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de felici-
taties, gemeenschappelijke ca-
deaus, bloemen en kaarten, die
wij bij ons 25-jarig huwelijks-
feest mochten ontvangen.
Al deze blijken van belangstel-
ling zullen ons lang in herinne-
ring blijven.

Jo en Henk
Wiekart

Dorpsstraat 30, Vorden.

Dankzij de grote belangstelling
n.a.v. ons 25-jarig huwelijks-
feest op 16 juni jl. bewaren wij
aan die dag een steeds vers blij-
vend boeket gulden herinnerin-
gen.

Ook U nogmaals hartelijk be-
dankt.

/et/e en Jan
Hartman
en de kinderen

Dorpsstraat 3,
7261 AT Ruurlo

GEZELLIG UIT?
Ja, maar dan wel met thuis
een betrouwbare oppas
van de

BABYSITCENTRALE
Inlichtingen:
Mevr. Bosch, tel. 1299

GerhardBosch
en
Ria Esselink

Ons adres is:
Markeloseweg 23,
7245 TN Laren
"Groot Polsvoort"

Marinus Eskes
en
Annie Nijman

gaan trouwen op 13 september a.s. om 10.30
uur in het gemeentehuis „Kasteel Vorden ".

De kerkelijke inzegening is om 14.30 uur in
de Ned. Hervormde Kerk te Vorden, door de
Weieerwaarde Heer Ds. K.H. W. Klaassens.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal,. De
Herberg", Dorpsstraat 10, Vorden.

Russerweg 11, Toldijk
Kerkhoflaan 2, Vorden

ju&-' ~

Uit de grond van ons hart willen wij U danken voor het on-
vergefelijk afscheid, dat U ons zondag jl. bereid hebt,
door uw komst naar deJ<erk en het Dorpscentrum, en de
hartverwarmende manier, waarop U ons in velerlei vorm
gegroet hebt.

Dankbaar daarop terugziend, hopen wij onze plaats, zij
het op een andere wijze, in uw midden in te nemen.

.
Os. en Mevr. Veenendaal

gaan trouwen op donderdag 12 september
a.s. om 10.30 uur in het gemeentehuis te $
Lochem. $

$
Wij houden receptie van 15.30 tot 17.00 uur $
in Hotel "Witkamp ", Dorpsstraat 8 te Laren. <>

$

GELDIG VAN 5 T/M 7 SEPTEMBER

Gep. Schnitzels 100 gram
VOOR DE BOTERHAM

150 gram

MAANDAG:

Speklappen perkg
DINSDAG:

Verse worst soo gram
WOENSDAG:

Gehakt h.O.h. SOOgram

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

1

1 ,59

6,98

4,98

4,98

CHINEES - VORDEN
TAO SING'

Vanaf heden zijn wij

dagelijks geopend
openingstijd 11.30 - 22.00 uur

Dorpsstraat 28 - Telefoon 05752-1905

Vernieuwd Verjongd

Er is enige tijd hard gewerkt door prima vak-
mensen om onze zaak een nieuw en verjongd
aanzicht te geven.

Een exterieur dat past bij het assortiment wat
wij brengen.

Op woensdag 11 september a.s. willen wij
graag met familie, vrienden en kennissen het
glas heffen bij de feestelijke

OPENING
van onze zaak.

Wij nodigen U van harte uit tussen 4 uur
's middags en 9 uur 's avonds.

Graag tot ziens,

Bloemsierkunst

C

Dorpsstraat 19, Vorden. J.W. Elbrink.

Aardappelen te koop (surpri-
se) ook voor winteropslag.

D. Pardijs, Kranenburg.
Tel. 6712.

Laat Henk Uw
haardhout verzorgen.

Bollen en gekloofd.
Eik - Beuk - Berk.

05735-1249

Te koop: beste zwartbles dek-
rammen + ooien.

S. v.d. Meulen, Kapelweg 12,
Vierakker, tel. 05754-717.

SPECIALE AANBIEDING:

Roomboter speculaas
250 gram
van 4,50 voor

0% nC
«Jr «JU

't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Te koop: houten schuur (ga-
rage), afm. 4 x 3 x 5 .
Tel. 05752-3334.

Donderdag 5 september be-
gint de

GYMLES
van de Plattelandsvrouwen
weer. Elke donderdagavond
van 7 tot 8 uur in het Dorpscen-
trum.
Nieuwe leden zijn van harte
welkom.
Opgave bij M. Stoffels,
tel. 2367 of bij de leidster
J.Wullink, tel. 2281.

Denkt U aan de contributie
voor het 2e halfjaar?

Na een liefdevolle verpleging in het „Slinger-
bosch" te Zutphen, is van ons heengegaan, onze
lieve moeder en oma

Hendrika Johanna Uenk
weduwe van DJ. Brinkerink

op de leeftijd van 85 jaar.

H J. BRINKERINK
M. BRINKERINK-KIP
Dick en Wilma
Herman
Heidi

Zutphen, 1 september 1985
Verpleeghuis „Slingerbosch"

Correspondentieadres:
Hanekamp 11,
7251 CH Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 5
september a.s. om 12.30 uur in het uitvaartcentrum van
de Monuta Stichting, het Jebbink 4a te Vorden, waarna
aansluitend de teraardebestelling om 13.00 uur zal
plaatshebben op de algemene begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid bestaat er gelegenheid tot condole-
ren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Open Huis
ZONDAG 8-9-1985

* Conditietraining
(ook voor groepen)

* Totallfitness
* Aerobic dancing
* Karate training

* Kracht training
(voor elke tak van sport)

* Zonnebank
* Alcohol vrije bar
* luxe accomodatie ca. 300 m2

Aanvang 14.00 uur
diverse demonstraties

ïindoor sport vonden

BURG. GALLEESTRAAT 23 - VORDEN - TEL: 3433
NB: Elke dag tot 22.00 uur trainings mogelijkheid.

mode
presenteert:

TREND
SHOW

Een wervelende muzikale
Mode Show

van
Jeans en Young Fashion,

de mode van NU.
Wanneer: vrijdag 13 september 19.30 uur

zaterdag 14 september 10.30 en 14.00 uur

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

Toegang! uiteraard gratis

MOUSTAOtt burg. galleestraat 3 - vorden
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BETAALBAAR WONEN DANK ZIJ....
LOONVAST HYPOTHEEK
EN LAAG ENERGIEVERBRUIK
De woning

Indeling begane grond: hal met
toilet en meterkast, hardhouten
open trap naar de verdieping,
royale woonkamer en half open
keuken.
Op de verdieping 3 slaapkamers
en een badkamer met ligbad, 2e
toilet en wastafel. Vaste hard-
houten trap naar de grote zolder
met ruimte voor berging en een
eventuele 4e slaapkamer.

Verder zijn de woningen voor-
zien van een c.v. ketel/warmwa-
tertoestel met verbeterd rende-
ment en een mechanische venti-
latie.
Extra vloer-, dak- en gevelisola-
tie tesamen met dubbele begla-
zing in woonkamer, keuken en
slaapkamers garanderen een
laag energieverbruik.

In bestemmingsplan „Addinkhof" te Vorden gaat
Nijhuis Rijssen Bouwbedrijf 6 twee-onder-één-kap
woningen bouwen. Deze woningen worden aangebo-
den met Loonyast Hypotheek.

Solide bouw, ankerloze spouw-
muren, hardhouten kozijnen,
zorgvuldige afwerking en schrif-
telijke kwaliteitsgarantie volgens
de bepalingen van het Garantie-
Instituut Woningbouw (G.I.W.).

Loonvast hypotheek

Een eigen huis klinkt interessant.
Maar kunt u het blijven betalen?
Dat kan! Met de Loonvast Hypo-
theek van het pensioenfonds
PGGM en het Bouwfonds.

Koopprijzen:
vanaf ƒ 137.000,— vrij op naam
inklusief eigen grond.
Daarnaast een éénmalige bijdra-
ge a ƒ 6.500,—.

De woningen zijn in eerste in-
stantie bestemd voor inwoners
en/of economisch gebondenen
aan de gemeente Vorden.
Toewijzing geschiedt in nauw
overleg met de gemeente.

Verkoop en informatie

nv Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten

Ik ben geïnteresseerd. Stuur mij s.v.p. doku-
mentatie over de 6 woningen te Vorden.

81

bouwbedrijf

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

Invullen en opsturen in open enveloppe naar
BOUWFONDS INFORMATIECENTRUM
ANTW.NR. 74 7200 WB ZUTPHEN

JL .:i

NIEUW!!!

dameskapsalon

woensdagmiddag kinderknipmiddag
t/m 12 jaar f 11,50 op afspraak

vrijdagavond tussen 18.00uur en 20.00 uur
knippen zonder afspraak

openingstijden van 8.30 -12.00en13.30-18.00

§x:manny gosselink>g
nieuwstad 5 vorden

05752 M 722

FAILLISEMENTSVERKOO
Van een partij

nieuwe meubelen
Deze zullen particulier worden verkocht
tegen zeer lage prijzen o.a.
- eiken en leren bankstellen
- salontafels
- eethoeken
- tweezits banken
- wandkasten
- eiken en boeren verlichting
- klokken
- en een grote partij tapijt

Contante betaling. Vervoer in overleg.
De verkoop zal worden gehouden in Hotel De Kroon,
Grotestraat 87, Eibergen op:
donderdag 5 september van 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag 6 september van 10.00 tot 21.00 uur
zaterdag 7 september van 10.00 tot 17.00 uur

GEORGANISEERD DOOR

Dalo Handelsonderneming

Tekenen en schilderen:
Aanvang: maandag 16 september a.s. Tijd: 19.30-21.30 uur.
Duur: 10 lessen. Kosten: f 35,-.

Engels voor beginners:
Aanvang: woensdagmorgen 18 september. Tijd: 10.00-11.00 uur.
Kosten f 6,- per les.

Naailes voor jeugd van 12-18 jaar:
Aanvang: zaterdag 14 september. Tijd: 9.00-11.00 uur.
Kosten: f 27,50 per maand.

„Algemene Politiek":
Aanvang: maandag 21 oktober. Tijd: 20.00-22.00 uur.
Duur: 4 avonden. Kosten: f 25,-.

Koken voor mannen:
Aanvang: dinsdag 22 oktober. Tijd: 19.30-21.30 uur.
Duur: 4 avonden. Kosten: f 25,- excl. Ingredieënten.
Plaats: Chr. School voor L.H.N.O. „'t Beeckland", Het Hoge 41.

Inlichtingen en opgave bij mevr. T. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, tel. 2024.

Timmerwinkel en timmerbedrijf

Henk Frericks
Burg. Galleestraat 36, Vorden, tel. 05752-3376

Restant opruiming
w.o. enkele SHOWROOMDEUREN met
glas of zonder glas.
Alleen deze week voor de

HELFT VAN DE PRUS
Op telefonische afspraak.

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.

Te koop: jonge hond plm. 9
weken. Is ontwormd en geënt.
J.G. Derksen, Vorden.
Tel. 05752-2848.

8 weken oud poesje zoekt
goed te huis.
Lakerveld, De Bongerd 28.

Te huur aangeboden: Paarde-
boxen met prima uitrij moge-
lijkheid 't Zand, incl. weide-
gang. Tel. 05753-7302.

Te koop: z.g.a.n. toercaravan
Adria de Luxe 1980. 4,50 me-
ter met koelkast incl. voortent
+ toebehoren.
Prijs f 8500,-.
Te bevragen: Vakantieoord 't
Sikkelder, Ruurlo.
Tel. 05736-221.

Onderhoud van CV, gas-
en oliehaarden

bméndsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen

uw budget passen.
vanaf f 60,-

En ... dke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

Op naar uw
vakman-opticien

0« deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

Oö juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Zo'n nieuw soort
brood proef je

CHOTS
UFTclE

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Rozaki druiven ik,i0 2,50
Reine Victoria pruimen ug. 1,45

Voor de weck 5 kilo 0,Zü

1 Bloemkool 1r98
James Grieve 2 k,i0 2,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

Het Groene Kruis te Vorden

BEJAARDENGYMNASTIEK
Op woensdag 11 september a.s. om
9.45 uur gaat de bejaardengymnastiek
in het Dorpscentrum weer van start.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

HET BESTUUR

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTt
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

ORANJEFEEST
WILDENBORCH

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

Streupers
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.
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geschil van gemeente Vorden
Pluim-

veehouder W. ten Pas
uit Hengelo (G) mag zijn
12.000 mestkuikens
houden en hoeft zijn be-
drijf aan de Eikenlaan
voorlopig niet te sluiten.
Of B en W van Vorden

al dan niet terecht slui-
ting hebben bevolen, zal
bij de behandeling van
het Kroonberoep aan de
orde komen.

Dat heeft de voorzit-
ter van de geschillenaf-
deling van de Raad van
State, dr. Veringa, be-

paald in uitspraak op het
geschil tussen Ten Pas en
de gemeente Vorden.
Begin april vorderden
B en W van Vorden de
sluiting van een aantal
schuren waarin Ten Pas
zijn kuikens houdt.

Volgens de gemeente
had Ten Pas slechts ver-

gunning voor 6000 leg-
hennen. Ten Pas be-
strijdt dat en krijgt nu
van staatsraad Veringa
gelijk. De milieuschade
daarvan is volgens de
staatsraad niet zo groot
dat tot sluiting, van het
pluim veebedrij f zou
moeten worden overge-

gaan.
Veringa wijst er ver-

der op dat de financiële
schade die Ten Pas als
gevolg daarvan zou lij-
den, aanzienlijk en one-
venredig groot zou zijn.
Op grond daarvan willigt
hij het schorsingsver-
zoek van Ten Pas in.

Ziekenfondswezen op z'n kop

Een vol j aar geleden maakte Staatssekretaris Van der Reijden van Volksgezondheid zijn plannen be-
kend om de vrijwillige ziekenfondsverzekering op te heffen. Zou er van die plannen wat terechtkomen ?
Lange tijd leek het er niet op. Maar het is nu duidelijk geworden, dat de Staatssjjvetaris alles op alles
zet om de plannen nog gedurende deze kabinetsperiode door de Kamer te krijgen^laagt hij hierin, dan
dreigen duizenden vrijwillig verzekerden, met name middenstanders, agrariërs en ambtenaren, de dupe
te worden van de regeringsmaatregelen om het systeem van ziektekostenverzekeringen drastisch te wij-
zigen.

Allemaal mensen, die buiten de boot
van de ziekenfondssolidariteit te-
rechtkomen.... en straks voor hun
ziektekostenverzekeing mogelijk
tientallen guldens per maand méér
kwijt zul len zijn.
Gezien het grote aantal nadelen dat
aan de eventuele opheffing kleeft, be-
pleit het ziekenfonds OGZO de vrij-
willige verzekering in afgeslankte
vorm te laten voortbestaan totdat
wordt overgegaan tot een fundamen-
tele wijziging van het verzekeringstel-
sel. En in die visie zal de definitieve
wijziging moeten gaan in de richting
van een geleidelijk te verwezenlijken
volksverzekering, met gelijke rechten
en plichten voor iedereen.

Behalve een onaanvaardbare kosten-
verhoging voor grote groepen verze-
kerden worden ook de mogelijkheden
van het ziekenfonds verminderd om
paal en perk te stellen aan de kosten-
verhogingen in de gezondheidszorg.
Bovendien toont een door het zieken-
fonds gehouden enquête aan, dat de
vrijwillig vezekerden zélf bepaald
geen overgang naar de partikuliere
verzekering wensen en dat zij op
handhaving van hun huidige verzeke-
ring prijsstellen. Voorlopig moet de
diskussie in de Tweede Kamer rustig
worden afgewacht. Daarom adviseert
OGZO haar vrijwillig verzekerden de
ziekenfondsverzekering vooralsnog
te handhaven.

Want anders verspeelt men misschien
het recht om straks gebruik te maken
van een soort standaardpakket, waar-
vor een akseptatieplicht gaat gelden
en vervelende leeftijdstoeslagen ach-
terwege zullen blijven.
Ondermeer vanuit de opvallende Zie-
kenfondswinkel, het kantoor-op-wie-
len, timmert het ziekenfonds OGZO
dagelijks f l ink aan de weg om de ver-
zekerden tijdig en zo volledig moge-
lijk over de regeringsplannen te infor-
meren. Want daar hebben de verze-
kerden recht op, zo vindt men bij
OGZO.

Nieuwe Gouden Dukaten
Staatssecretaris Koning van Financiën heeft 14 augustus jl. aange-
kondigd dat de nieuwe Gouden dukaten van uitsluitend Canadees
goud zullen worden vervaardigd. Dit Canadese goud wordt in Neder-
land verwerkt tot platen van de juiste legering van 98,3% goud en de
rest koper. By 's Ryks Munt worden van de aangeleverde platen ver-
volgens miintplaatjes gemaakt, die daarna tot munten worden gesla-
gen. Mr. Koning kondigde voorts aan dat in de toekomst in het kader
van het bijzonder uitgiftebeleid ook dubbele dukaten (dubbel dik)
zullen worden geslagen.

Staatssecretaris Koning deed deze
aankondigingen in zijn rede in Ut-
recht voordat hij overging tot de offi-
ciële eerste slag van de gouden duka-
ten 1985. Het is voor het eerst dat het
Rijk overgaat tot de aanmaak van gou-
den dukaten en deze zelf gaat uitge-
ven. Tot 1982 konden particulieren
voor eigen rekening gouden dukaten

laten slaan bij 's Rijks Munt. Bij wijzi-
ging van de Muntwet in 1982 werd dit
recht uitsluitend voorbehouden aan
het Rijk. De uitgifte van gouden duka-
ten wordt een onderdeel van het bij-
zonder uitgiftebeleid van 's Rijks
Munt dat voorts jaarsets circulatie-
munten in mooie en prachtkwaliteit
omvat en bij bijzondere gebeurtenis-

sen zilveren f50 muntstukken, even-
eens in verschillende kwaliteiten. De
gouden dukaten worden uitsluitend
in de mooiste kwaliteit gemaakt en ge-
leverd. Dit resultaat wordt verkregen
door het gebruik van hoogglans gepo-
lijste stempels.
De gouden dukaten 1985 kunnen
worden besteld rechtstreeks bij 's
Rijks Munt in Utrecht en bij banken
en munthandelaren. De besteltermijn
bij 's Rijks Munt loopt tot en met 30
september 1985. De voorlopige prijs is
gebaseerd op de goudprijs per l au-
gustus jl. en zal ongeveer f 185 inclu-
sief 5% BTW bedragen. De kosten van
verzending bedragen f 6,50 per du-
kaat. Het in de dukaat verwerkte goud
heeft een waarde van thans ongeveer
f115 . Door de bijzondere zorg die aan
de toegepaste kwaliteit moet worden
besteed belopen de produktie en be-
drijfskosten en kosten van verpakking
samen met een bescheiden winstop-
slag ongeveer f 70. De mogelijkheid
bestaat dat de prijs zal moeten worden
aangepast aan eventuele toekomstige
goudprijsontwikkelingen.

Gouden dukaat
De gouden dukaat is een Nederlandse
munt die echter geen nominale waar-
de heeft en derhalve ook geen wettig
betaalmiddel is. De waarde ervan
wordt hoofdzakelijk bepaald door het
gehalte aan fijn goud.

De gouden dukaat is een van de oud-
ste Nederlandse munten. In 1586 wer-
den voor het eerst gouden dukaten in
ons land geslagen. De dukaten heb-
ben sindsdien geen enkele wijziging
ondergaan. Het gewicht is nog steeds
3,494 gram, het goudgehalte is nog
steeds 983 duizendsten en de afme-
ting 21 millimeter. Ook de beelde-
naars voor- en achterzijde zijn nog de-
zelfde als 400 jaar geleden. Op de
voorzijde staat een geharnaste ridder
tussen de cijfers van het jaartal, met
het omschrift in Latijn: Concordia res
parvae crescunt. De betekenis van de-
ze woorden is Eenheid maakt alle din-
gen groot, ofwel: Eendracht maakt
macht. Op deze voorzijde komen bo-
vendien voor: het muntteken van 's
Rijks Munt in Utrecht, de mercurius-
staf, en het muntmeestersteken van 's
Rijks Muntmeester, ir. J. de Jong, een
gestileerde hamer en aambeeld. Op
de achterzijde staat, binnen een ver-
sierd vierkant, een andere tekst in la-
tijn. Deze tekst luidt als volgt: "Mo:
aug: reg: Belgii ad legem imgfeT. De
betekenis ervan is: gouden^leder-
landse munt, geslagen volgens keizer-
lijke wet. Deze tekst herinnert nog aan
de 400 jaar geleden bestaande Munt-
wet van het Duitse keizerrijkj^e toen
ook voor de Nederlanden IBd. De
gouden dukaat heeft een zogenaamde
kabelrand, om te voorkomen dat er
onopvallend stukjes goud van "afge-
snoeid" worden. Dat gebeurde vroe-
ger wel bij munten van edelmetaal.

De gouden dukaat werd ook wel als
negotie-penning betiteld. Door de be-
trekkelijk grote waarde in klein bestek
en het gegarandeerde goudgehalte en
gewicht waren dukaten ook wel ge-
bruikt voor schatvorming en als
grondstof voor sieraden, vooral in het
toenmalige Nederlands Indië. Om die
reden zijn ze in de Muntwet van 1948
gehandhaafd. Gouden dukaten zijn in
de huidige tijd wel gewild als verzame-
laars- en beleggersmunten en als
waardevol geschenk en sieraad.

Thuiszorg
De Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening "De Graafschap" in
de gemeenten Gorssel, Hengelo
(Gld.), Lochem, Ruurlo, Steenderen,
Vorden en Zelhem, is vanaf l septem-
ber jl. van start gegaan met het experi-
ment "Thuiszorg".
De thuiszorg is bedoeld voor mensen,
die wat extra verzorging nodig heb-
ben, en deze verzorging zelf niet kun-
nen regelen. Tot nu toe kon er alleen
tijdens kantoor-uren hulp verleend
worden. Met ingang van l september
jl. is het ook mogelijk om hulp te krij-
gen in de avond-uren en in het wee-
kend.

"Wanneer je ze nodig hebt, zyn ze er
niet".
Binnen de gezinsverzorging werd
vaak gehoord dat gezinnen geen hulp
konden krijgen op de tijden dat deze
juist nodig is. Bijvoorbeeld: Om 17.00
uur trekt de hulp de deur achter zich
dicht, maar wie helpt de hulpbehoe-
vende vrouw naar bed?
Dat is één van de redenen, waarom de
gezinsverzorging om de tafel ging zit-
ten.
Een andere reden is, dat ook het be-
leid van de regering erop gericht is,
om mensen zo lang mogelijk in hun
eigen woon-omgeving te laten blijven,
in plaats van hen te laten opnemen.
Tenslotte blijkt het goedkoper te zijn
om mensen hulp te geven in hun ei-
gen woon-omgeving, dan binnen in-
stellingen, zoals verpleeg- en verzor-
ginstehuizen.

Wie komt er voor in aanmerking?
De thuiszorg is bedoeld voor diege-
nen, die niet gebaat zijn bij hulp, die
slechts tijdens kantoor-uren gegeven
wordt.

Wij denken aan mensen, die extra ver-
zorging nodig hebben, maar nog niet
in een verzorgings- of verpleeghuis
kunnen of willen worden opgeno-
men. Het kan ook gaan om mensen
die thuis willen sterven. Er zijn nog
meerdere situaties mogelijk, waar
thuiszorg een uitkomst kan bieden,
bijvoorbeeld: een gezin, waarvan de
moeder is opgenomen en waar geen
opvang is voor de kinderen, met name
in de "spits-uren" van het gezin.
Net zoals bij de gezinsverzorging, zal
ook bij het experiment thuiszorg eerst
gekeken worden naar de eigen moge-
lijkheden. Zeker buiten de kantoor-
uren zal de gezinsverzorging samen-
werken met buren, familie en vrijwilli-
ge hulpverleners. Door deze samen-
werking kunnen we de hulp zo goed
mogelijk realiseren. In de avond-uren
en de weekenden zal er voornamelijk
verzorgend werk gedaan worden. Het
huishoudelijk werk kan, zoals ge-
woonlijk, tijdens kantoor-uren gebeu-
ren.
Voortaan is er een mogelijkheid om
van de stichting hulp te krijgen tussen
6.00 uur 's morgens en 23.00 uur 's
avonds. Voorlopig starten wij thuis-
zorg als experiment, voor de duur van
één jaar.
Wilt u informatie over deze vorm van
hulpverlening belt u dan één van de
(bij)kantoren van de Stichting voor
Maatschappelijke Dienstverlening
"De Graafschap"; de (bij)kantoren
zijn gevestigd in Eefde, Gorssel, Hen-
gelo (Gld.), Laren (Gld.), Lochem,
Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem.
Spreek-uur: tijdens werkdagen van
8.30-9.30 uur.

Enorme belangstelling voor
Kunst in kant, in 't Frerikshuus

Expositie verlengd
t/m 21 september
Zoals reeds te verwachten was, is de
belangstelling voor de expositie Kunt
In Kant in het Aaltense Museum Fre-
rikshuus enorm. Gezien de vele reac-
ties, en afspraken van groepen welke
tot nu toe zijn ontvangen, heeft men
moeten besluiten om de expositie
met veertien dagen te verlengen, en
sluit nu definitief op zaterdag 21 sep-
tember. Uit alle windstreken van het
land komen de bezoeksters(kers) naar
Aalten, tot zelfs ver over de lands-
grenzen, want begin deze week mocht

men een groep dames verwelkomen
uit Hamburg en Dortmund.
Ook hebben reeds vrouwen vereni-
gingen geboekt uit Ede, Hareveld en
Bredevoort terwijl van enkele groe-
pen nog op definitief antwoord ge-
wacht wordt.
Daarnaast is het verheugend dat ook
het voortgezet onderwijs inhaakt op
deze expositie. Ook mocht het mu-
seum welkem heten mevrouw Dr. Ly-
dia Immenroth uit Duitsland, en zeer
deskundig op het gebied van kant en
met name de oudere kanten, zij
noemde de expositie uniek en was van
mening dat zoiets maar eenmalig bij-
een gebracht kan worden gezien ook
de grote verscheidenheid, wat afkom-
stig is niet alleen uit Nederland maar
ook uit België en Duitsland.

Voor groepen welke tijdig een af-
spraak maken is het mogelijk om een
demonstralie kantklossen bij te wo-
nen, waarvan reeds velen gebruik van
hebben gemaakt.
Hierbij was het voor de jeugd van het
voortgezet ondewijs een verrassing
om onder deskundige leiding en voor-
lichting ht zelf ook eens te proberen,
en met name de meisjes toonden gro-
te belangstelling.

Op de zaterdagmiddagen is er tijdens
de expositie altijd een demonstratie,
terwijl groepen alleen op afspraak een
demonstratie kunnen bijwonen. De
expositie is te zien in het Museum
Frerikshuus op de Markt in Aalten en
wel van maandag tot en met zaterdag
's middags van 14 tot 17 uur, en van
dinsdagmorgen tot vrijdagmorgen
van 10 tot 12 uur.
Het museum is tijdens de openingsu-
ren tel. te bereiken onder nummer
05437-1797.

Veertig plus treffen
Graafschaprijders
In het weekeind van 6-8 september or-
ganiseert de VAMC De Graafs^haprij-
ders voor de vierde maal bij de Exelse
molen in Exel een veertig plus treffen.
Dit is een motorsport-ontmoeting van
motorrijders van boven de veertig
jaar. Vrijdagavond begint het treffen
met een gezellig samenzijn. Op zater-
dag staat een tachtig kilometer lange
toertocht naar de Holterberg op het
programma, 's Avonds zal Gaait Pos-
tel de bekende legende van de Witte
Wieven op de Zwiepse berg opvoe-
ren. Het weekeinde wordt zondag-
ochtend afgesloten met klootschie-
ten. Er hebben zich inmiddels vier En-
gelsen en achtien Belgen ingeschre-
ven. Opgave is nog mogelijk bij B.
Horstink, tel. 3165.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Dizze wekke, too'k argens vanuut 'n tillefooncel nao huus mos bell'n,
schot mien in ens 't vehaal van Gart-Jan uut 't venne weer te binnen.
Gart-Jan was, met zien vrouw, 'n wekke of wat trugge 'n dag of twaalf op
vekansie ewes in de Alpen, 't Had eers nogal wat vuute in de eerde ehad
veur Gart-Jan met de bus met wol. Volgens umzelf mos e nogal wat ach-
terlaot'n, de doeven, de kniene en neet te vegetten de hond, die in die
tied ok nog jongen mos kriegen. Maor de kinder zoll'n oaveral goed veur
zorgen. En d'r wodd'n afesprokk'n dat e op zol bell'n, zo nao um dag of
vief. Op zaoterdagaovund maor neet later dan negen uur, naotied waarn
zee neet meer in huus.

Den bewusten zaoterdagaovund hadden ze 't etten in 't hotel wat later
op as gewoonluk.~Zodoende was 't al goed half negen veur ze bi'j un tille-
fooncel waarn. Maor bell'n was t'r veurlopug nog neet bi'j, un man of
zeuven, achte ston d'r veur te wachten. Too 't nao un ketier nog niks op-
schot vroog Gart-Jan an een van de anderen of t'r nog meer van die dinge
in 't darp waarn. "Oh jaowel, 'n vief honderd meter die kante op".
Bi'j die andere tillefooncel ston d'r maor ene te wachten. "Maor goed
da'w hier hen egaon bunt, noe bu'w zo an de beurte", zei Gart-Jan. De
ene wachtende kon d'r ok al haos metene in.
"Dat geet vlot, hee gooit t'r maor weinug geld in", meen'n Gart-Jan die
zo zuutjesan toch wel op heite koaln zat, 't was jao zo negen uur.
Too Gart-Jan zaog dat de kearl de hoorn d'r weer ophing, wol e al nao
binnen, mor de kearl beduun um dat e nog meer mos bell'n.
Dat ging zo 'n maol of zes, zeuven en Gart-Jan kreeg al aadug de smoor
in. "Dat den kearl ok zolange belt", greweelen e tegen zien rouw.
"Wat wet i'j now van den kearl af'. Afijn, 't was onderhand al oaver negen
uur too 't Gart-Jan zien beurte was. 'n Hoorn d'r af, 't geld t'r in en too
maor draajen. Maor 't enugste wat 't ding dei was toet'n. Toet'n net zo-
lange tot Gart-Jan 't ding wel in mekare wol rammen.
"He'j 't goeie nummer wel?", vroog zien vrouw. "Denk i'j soms da'k te
kinde bunne".
Op 't leste beslot Gart-Jan maor um 't op te geven. Met un sjagreinüg ge-
zichte kwam e d'r uut, 'n volgenden die wol bell'n, vroog of t'r iets need
goed was". "Dat ding deugt niks van, gooit um maor bi'j de mothoop",
antwoordden Gart-Jan. Waor of e dan hen wol bell'n. "Nao Holland na-
tuurluk". "Dan mo'j nendjen wieterop, dit is allene maor lokaal". Dat
Gart-Jan 's oavund neet meer in z'n beste stemming was zal iederene be-
griep'n, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Gondelvaart Warnsveld 1985
op 6 en 7 september

In 1965 werd er in Warnsveld een jarenlange traditie stopgezet. In dat jaar namelijk werd de Gondelvaart
voor het laatst gehouden. Nu, 20 jaar na dato, is het de ondernemersvereniging weer gelukt om dit spekta-
kelstuk nieuw leven in te blazen.lLr is zelfs een speciale Stichting Gondelvaart Warnsveld opgericht voor
dit evenement. Deze stichting heeft voor het nodige kapitaal een groot aantal obligaties uitgegeven, die
gretig aftrek vonden onder de bevolking. Eén en ander gaat dit jaar gebeuren op vrijdag 6 en zaterdag 7
september op een rond de Berkel.

Dat het enthousiasme van de Warns-
velders groot is, blijkt wel uit het aan-
tal deelnemers; twaalf. Deze zijn alle-
maal al druk in de weer om een zo
mooi mogelijke opbouw te maken.
Alléén de opbouw, want de drijvende
bodems worden kant en klaar door de
stichting aan de deelnemers geleverd.
Een stukje nostalgie komt weer boven
als blijkt dat er voor de verlichting ge-
bruik wordt gemaakt van de zgn. vet-
potjes (glaasjes met waxinelichtjes).
Deze moesten jammer genoeg wel al-
lemaal opnieuw aangeschaft worden;
5000 glaasjes en ongeveer 11.000 wa-
xinelichtjes.
De organisatie verwacht bij redelijk
weer toch zeker 7500 tot 8000 bezoe-
kers op beide avonden binnen de
poorten te krijgen, maar van diverse
kanten wordt al gezegd dat dit een la-

ge schatting is. Hopelijk komen er in-
derdaad meer mensen, want er is evt.
plaats voor 15.000 mensen.
Om alles in goede banen te leiden
heeft het stichtingsbestuur (bestaan-
de uit Ben Velders, Aljan Talens, Leo
Stein, Jan Kapper, Theo Pots, Hennie
Hassink, Wim Klumpenhouwer,
Henk Boersbroek en Frans van Uem)
natuurlijk de nodige maatregelen ge-
nomen.
Zo is de ingang gesitueerd in het Kerk-
pad; de hoofdingang aan de kant van
Warnsveld en een kleinere ingang aan
de kant van Zutphen.

Op deze manier is er een goed over-
zicht en is het mogelijk om de mensen
veilig in kleine omlegging over te la-
ten steken.
Ook wordt de Warnsveldse bevolking

aangeraden om niet met de auto te ko-
men om parkeerproblemen te voor-
komen. Parkeergelegenheid voor
mensen die van buiten Warnsveld ko-
men is er voldoende in de Dorpskom.
Na afloop van de gondelvaart zal er in
het Kerkpad en/of op het Marktplein-
tje nog tot in de kleine uurtjes nage-
praat kunnen worden onder het genot
van een hapje en een drankje.

De gondelvaart zelf begint om onge-
veer 2Ĵ |) uur, de kassa's zijn echter
om l^^uur al open.
Er zijn ook kaarten in de voorverkoop
te verkrijgen, zodat U er zeker van
bent dat U een goed plaatsje heeft, en
wel bij ck: Warnsveldse Winkeliers en
bij de !̂ «̂  van de Ondernemersvere-
niging^^de braderie rond de kerk op
3 en 4 september.

Voetbal
Damesvoetbal
Ratti l - AD '69 (Aalten)
De eerste competitiewedstrijd van de
dames begon niet erg gelukkig want
na l minuut stonden zij al met l -O ach-
ter. Ondanks goede pogingen om de
gelijkmaker te scoren werd het toch
2-0 voor AD '6.9 wat tevens de rust-
stand was.
Na rust gingen de dames er flink tegen
aan wat al gauw resulteerde in een
doelpunt van José Boers. Doordit
doelpunt kregen de dames weer zelf-
vertrouwen wat resulteerde in goede
scoringskansen die helaas onbenut
bleven.
Ondanks goed voetbal van de Ratti-
dames wed het helaas geen 2-2 maar
1-3 voor AD '69.
Gezien het spelbeeld in de tweede
helft was een gelijkspel beter op zijn
plaats geweest.
Afgelopen woensdag (28 augustus)
hebben de dames van Ratti een 12-0
overwinning behaald tegen Sp. Lo-
chem, dit voor de bekercompetitie.
A.s. zondag 8 september de streekder-
by Baakse Girls - Ratti 1.

Weinig geluk voor Vorden
tegen Terborg
Het eerste elftal van Vorden, in de oe-
fenwedstrijden redelijk op dreef, heeft
de eerste competitiewedstrijd thuis te-
gen Terborg op onfortuinlijke wijze
met 0-1 verloren. Een gelijkspel had
de verhouding beter weer gegeven.
Doelpunten beslissen nu eenmaal de
wedstrijd. Voor doelman Wim Harms
bijzonder sneu dat juist hij bij het eni-
ge Terborg doelpunt (een kwartier na
de rust door Berendsen gescoord) niet
vrijuit ging.

De geelzwarten hadden het echter
nooit zover mogen laten komen want
vooral in de beginfase waren er riante
mogelijkheden om de score te ope-
nen. Zowel Bas Oosterink en Theo
Schorman taalden. André v.d. Vlek-
kert toonde zich in de 24e minuut zeer
attent door een bal, nadat Harms

reeds was gepasseerd, van de doellijn
te halen.
Hans Lenselink onderstreepte nog-
eens dat Vrouwe Fortuna deze mid-
dag beslist niet op de hand van Vorden
was, toen hij tegen de lat kopte. Vlak
voor rust schoot één der Terborg-spe-
lers in paniek de bal tegen zijn eigen
houtwerk!
Nadat Bas Oosterink tien minuten na
de rust nogmaals verzuimd had om te
scoren viel vijf minuten later het enige
choelpunt van de wedstrijd toen Wim
Harms de bal precies op het hoofd van
Terborg-speler Berendsen stompte.
Dankjewel en 0-1. In de slotfase zag
Bennie Wentink een afstandschot nog
juist door de Terborg-keeper over ge-
tikt. Het bleef 0-1. De twee punten
gingen naar Terborg en de kater bleef
in Vorden.

Zaalvoetbal
Velocitas
Het eerste team van Velocitas speelde
dezer dagen voor de beker uit tegen
het drie klassen hoger spelend de Tref-
fers. Tot vijf minuten voor rust wisten
de Vordenaren de stand op 0-0 te hou-
den. Toen de gastheren op gelukkige
wijze 0-1 hadden gescoord, raakte Ve-
locitas van slag en werd nog voor de
rust op een 4-0 achterstand gezet.
Na de rust een oppermachtig Treffers.
Bij de stand 8-0 scoorde Jan Leegstra
2x tegen, waarna de eindstand uitein-
delijk 11-2 bedroeg.
De wedstrijd die Velocitas tegen Veld-
hoek II speelde werd met 6-4 gewon-
nen. De thuisclub draaide stroef en
had bij de rust via doelpunten van
Corry ten Barge en Jan Leegstra welis-
war een 2-1 voorsprong, maar direkt
na de rust kwam een wilskrachtig
Veldhoek op een 2-4 voorsprong.
Toen ook nog Velocitas keeper A.
Overzet voor twee minuten naar de
kant moest leek het drame compleet.
Maar met numerieke minderheid
scoorde Jan Leegstra 3-4. In een alles
of niets offensief gelukte het Velocitas
zowaar om in de slotfase via Mark
Rouwen 2x en Corry ten Barge de ach-
terstand om te zetten in een 6-4 over-
winning.

Uitslagen Velocitas
Velocitas 2 - Sp. Doesburg 6:0-1; Velo-
citas (dames) - SMS: 0-6.

Programma Velocitas
Maandag 9 september Velocitas 2 -
Drusus 2; vrijdag 13 septemberTKM -
Velocitas 3; Zessprong 2 - Velocitas 1.

Uitslagen V.V. Vorden
Zaterdag 31 augustus:
Vorden A - ABS A: 3-4; Vorden BI -
Ratum BI: 3-0; Hercules BI -Vorden
B2: 4-1; Vorden B3 - De Hoven BI:
0-6; Zutphen Cl - Vorden Cl: 2-3;
Vorden C2 - Vios B C2: 2-0; Zutphen
C2-Vorden C3: 1-14.

Zondag l september:
Vordenl-Terborg2:0-l;R.K.Z.V.C.3
- Vorden 2:4-1; Vorden 3 - Longa 30 3:
1-6; Vorden 4 - Hercules 6: 15-0; Vor-
den 6 - Be Quick 6:1-3; KI. Dochteren
5-Vorden 7:1-2; Vorden 8-De Hoven
6: 1-0.

Programma V.V. Vorden
Voorlopig programma voor zaterdag 7
september:
Markelo A-Vorden Al; Erix BI-Vor-
den BI; Vorden B2 - Warnsveld BI;
Oeken BI - Vorden B3; Vorden Cl -
VenK Cl; Vorden C3 - Wilh. SSS C3.

Programma voor zondag 8 september:
Voorst l - Vorden l; Grol 4 - Vorden 3;
A.Z.C. 6 - Vorden 4; Vorden 5 - Wit-
kampers 7; Vorden 7 - Socii 4.

Vorden '64
naar Tolhekke

Steenwijkerwold
In verband met het 20 jarig bestaan
heeft de zwem- en poloclub Vorden
'64 vorig jaar een uitwisseling gehad
met de vereniging "Tolhekke" uit
Steenwijkerwold.

Dit heeft ertoe ge-
leid dat de Vordense vereniging dezer

dagen een tegenbezoek aan Steenwij-
kerwold heeft gebracht.
Het werd een gezellige en sportieve
happening. Bij de zwemwedstrijden
die gehouden werden toonde het
team van Tolhekke zich bij alle afstan-
den de betere ploeg. Bij de waterpolo-
wedstrijden verloren de dames van
Vorden kansloos met 5-1. De heren
kwamen wat beter voor de dag en hiel-
den de schade beperkt tot 6-4. De aspi-
ranten van Vorden redden de eer door
met 6-2 van Tolhekke te winnen.
Na afloop van het zwemfestijn wer-
den er allerlei spelletjes gehouden.

Dammen
Onderlinge kompetitie
Groep 1: J. Koerselman - H. Hoek-
man 0-2; B. Nijenhuis - G. Wassink
0-2. Groep 2: S. Wiersma - B. Breuker
2-0. Groep 3: W. Hulshof - M. Boer-
kamp 1-1; B. Wentink - M. Boersbroek
0-2. Groep 4: H. Esselink - H. Beren-
pas 2-0; G. Brummelman - B. van Zuy-
lekom 2-0; J. Hoenink - R. Slutter 2-0.

• P.V. de Blauwkras Warnsveld
Lossingsplaats: Lommei; datum: 24-
8-1985; gelost om: 7.40 uur; afstand:
120 km; aantal duiven 440; tijd Ie duif:
8.47.22; tijd 10e duif: 8.51.20.
1. J.W. ter Beek en Zn.; 2. J.W. ter Beek
en Zn.; 3. Comb. Hilferink; 4. J.J. v.
Gijssel; 5. J.W. Bosveld; 6. J.J. v. Gijs-
sel; 7. J.A. Eulink; 8. D. Zonnebelt; 9.
B.A. Legeer; 10. J.W. ter Beek en Zn.

Nieuws van de
Bibliotheek
Nieuwe aanwinsten
Oster, Annemarie - Verder is er niet
zoveel; Werkloos: uw rechten; Hahn,
Albert - Het beste van Albert Hahn;
Vance, Jack - Grote planeet; Pauka,
Torn - Gedroomde kansen; Ramae-
kers, Jan - Het schetsen van ruimtelij-
ke vormen; Lessing, Doris - Honger;
Boelgakov, Michail - De meester en
Mararita; Joyce, James - Een portret
van de kunstenaar als jongeman; Hes-
se, Hermann - Demain; Jong, Oek, de
- Cirkel in het gras.

Landelijke bibliotiftekdag op
28 september: open*nuis in
de bibliotheek
Op zaterdag 28 september a.s. houdt
de openbare bibliotheek open huis.
Van 10.00 tot 16.00 uujfe de biblio-
theek geopend voor z^pl leden als
niet-leden. Iedereen is van harte wel-
kom om te komen kijken wat de bi-
bliotheek te bieden heeft. Op deze dag
zijn er allerlei dingen te zien in de bi-
bliotheek, w.o. stripruilbeurs, diaserie
over Oud-Vorden, verkoop afgeschre-
ven boeken, enz. enz.

De meeste openbare bibliotheken in
Nederland doen mee aan deze lande-
lijke bibliotheekdag met het thema
"Informatie, we zijn er voor". De lan-
delijke bibliotheekdag is een initiatief
van het Nederlands bibliotheek en
Lectuurcentrum (NBLC), de vereni-
ging van openbare bibliotheken in
Nederland.
Op deze dag kan men tevens mee-
doen aan een expositie in de galerie.
Hebt u bijvoorbeeld eigengemaakte
voorwerpen, b.v. tekeningen, hobby-
produkten enz. en u bent daar trots op
dan kunt u deze van tevoren inleve-
ren, zodat er bij voldoende deelname
een tentoonstelling uit kan worden sa-
mengesteld.
Een formulier hiervoor ligt klaar op de
bibliotheek.

Aquarellen en tekeningen
Mooie aquarellen en tekeningen zijn
te zien op een tentoonstelling die tot
20 eptember in de bibliotheek gehou-
den wordt. Door cursisten van een te-
ken- en schildercursus wordt een se-
lectie uit werk dat zij de afgelopen
winter in het Dorpscentrum hebben
gemaakt, getoond.
Een verscheidenheid aan onderwer-
pen zoals landschappen, stillevens en
bloemen werden in verschillende
technieken uitgebeeld. Het niveau
loopt enigszins uiteen. Toch is duide-
lijk te zien dat er met groot enthou-
siasme, toewijding en talent gewerkt
werd.

De gekozen onderwerpen zijn zeker
niet altijd eenvoudig, maar de manier
waarop de cursisten met het gegeven
en het materiaal omgaan, mag gezien
worden. Zoals b.v. de oude schoenen.
Ook de landschappen verdienen bij-
zondere aandacht. Hoewel er naar fo-
to's gewerkt is, is men er toch in ge-
slaagd om echte tekeningen en aqua-
rellen in plaats van copieën te maken.
Het geheel maakt een zeer verzorgde
indruk en is beslist een bezoekje
waard!

de leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in een van
de modellenboeken die u
mee mag nemen om thuis
samen 'n keus te maken.

drukkerij weevers
nieuwstad 12 - vorden
telefoon 05752-1404.

filiaal:

wevo-druk
nieuwstad 29 - zutphen
telefoon 05750-12306.

Verloren en
gevonden
voorwerpen
GEVONDEN: 1. gouden tientje van
1932; 2. bril met lichtkleurig montuur;
3. zilverkl. meisjeshorl. "Wilma"; 4. 2
bankbiljetten van f 10,-; 5. zwarte por-
temonnee met rits en knip; 6. l zwart
katje (vermagerd); 7. 2 tamme konij-
nen (grouw/bruin en wit/zwart); 8.
autosleutels Fiat; 9. kentekenplaat
DH-75-JB; 10. gazelle damesfiets,
kleur zwart; 11. zwarte kat met
vlooienband; 12. l blauwe sport-
schoen; 13. eurocheque; 14. sleutels.

VERLOREN: 1. gouden armband; 2.
zijkap Honda 750-4; 3. gele lois-tas
met blauw badpak, handdoek en trui;
4. tennispasje; 5. gouden-arm band (12
a 13 mm breed); 6. blauwe sweater
(Rijksuniversiteit Groningen); 7.
blauwe regenjas in hoes en hand-
schoenen; 8. bankbiljet van f 10,- en
f 5,-; 9. zilveren ketting met hangertje
"G" en göudenring met groen steen-
tje; 10. zijden gebloemde sjaal (rood/
blauw/wit); 11. zwart lederen porte-
monnee (knip en schuif), inh. f 50,-;
12. gehoorapparaat; 13. zilveren hals-
ketting met twee medaillonnetjes; 14.
wieldop Toyota; 15. zilveren parker
ballpoint; 16. l licht blauwe paraplue;
17. gouden broche "slotjesmotief" 4 a
5 cm. groot; 19. gouden ketting; 20.
groene laars (linker maat 43/44); 21.
sleutels.
Inlichtingen: Rijkspolitie Vorden.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Lezing
T.M. techniek
Op donderdag 5 september wordt er
een inleidende lezing gehouden over
de Transcendente Meditatie techniek
in Countercaé Markt 7, Zelhem.

Transcendente Meditatie is een een-
voudige techniek, die men twee jaar
per dag gedurende 15 a 20 minuten
beoefent en waardoor men tot een
diepe lichamelijke en geestelijke rust
komt. Door deze diepe ontspanning
voelen we ons prettiger, verdwijnen
onze angsten en onze onrust en ver-
betert onze gezondheid. Daarom be-
veelt een artsencomite van 100 Neder-
landse atsen de T.M. techniek aan als
een uitstekend middel ter verkrijging
van een betere lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid. Hun recept is: 2x per
dag 15 minuten mediteren. In de le-
zing, die voor iedereen vrij toeganke-
lijk is en die om acht uur begint wordt
uitvoerig ingegaan op de effecten, die
U van deze techniek mag verwachten.

De lezing wordt gegeven door Drs.
M.C. ten Dam, filosoof.
Voor meer informatie kunt u bellen
naar 08337-541.

Samen met PIT
op pad

Elk jaar bereiken tienduizenden jon-
geren de dienstplichtige leeftijd. Een
zeer groot gedeelte hiervan behoeft
echter die dienstplicht niet te vervul-
len. Dit betekent dat een minderheid
wél moet. Zij bevinden zich in een na-
delige situatie t.o.v. de meerderheid.

Meestal verdienen ze daardoor min-
der, zijn ze vaak ver van huis en kun-
nen 's avonds - na hun dagtaak - niet
naar familie of vrienden. Jongeren in
militaire dienst worden bovendien
heel direkt gekonfronteerd met de
problemen van vrede en voortgaande
bewapening. Zij moeten dit alles ver-
werken in een omgeving die vreemd
en nieuw voor hen is. Dat zij daarbij
recht hebben op steun van de ge-
meenschap - die zij dienen - is duide-
lijk. Die steun is er in de eerste plaats
een van begrip voor hun situatie.
Maar er is meer. Ook een materiële
bijdrage is volstrekt onontbeerlijk!
- voor het goed funktioneren van de
militaire tehuizen in Nederland,
Duitsland en overzee;
- voor het vormingswerk in de diverse
centra;
- voor de arbeid van de meer dan 100
krijgsmachtpredikanten.
Vele duizenden militairen bezoeken
van tijd tot tijd de militaire tehuizen
voor wat ontspanning en een goed ge-
sprek. In dat tehuis kunnen zij ook de
dominee of de aalmoezenier ontmoe-
ten: de vertrouwensman. Bij hem
kunnen zij terecht, hij kent de militai-
re dienst en weet wat het betekent in
deze omgeving je weg te moeten vin-
den. Het zal duidelijk zijn dat de gee-
stelijke verzorger ook behoefte heeft
aan een goede gespreksruimte en an-
dere faciliteiten zoals bijbels, tijd-
schriften, lektuur en goede audio-vi-
suele hulpmiddelen. Dit alles vraagt
om ondersteuning van de gemeen-
schap. Samen maken we het mogelijk.

Daarom is de PIT-kollekte, die dit jaar
wordt gehouden in de week van 9 t/m
14 september, geen luxe, maar levens-
belang. Levensbelang voor het goed
funktioneren van opvang en begelei-
ding van tienduizenden jongeren in
militaire diens*
Voor meer informatie: 070-994170
(J.A. Kooij).

AGENDA

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

Iedere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag gezellig dansen in
zaal de Herberg.

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

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

V.R.T.C. elke donderdagavond sterrit.

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.

4 sept. Bloemschikcursus Floralia
4 sept. Filmhuis Vorden
5 sept. Fietstocht H.V.G. Vorden dorp
6 sept. Oranjefeest Wildenborch

Toneelavond
7 sept. Oranjefeest Wildenborch

Toneelavond en 's middags
volksspelen

7 sept. Klootschiettoernooi, startplaats
café 't Zwaantje

8 sept. HSV de Snoekbaars, senioren
wedstrijd, vertrek De Herberg

11 sept. Bloemschikcursus Floralia
12 sept. Bejaardenkring Vorden

Dorpscentrum
14 sept. Concert Antioniuskerk,

t.b.v. Torenfonds
17 sept. KPO
17 sept. NCVB; aktie Vrouwen in Haïti

Dia's en voorlichting
18 sept. H.V.G. Vorden dorp, mevr. L.

Dronkert over haar werk bij de
Leo Stichting

18 sept. Bloemschikcursus Floralia
25 sept. Bloemschikcursus Floralia
26 sept. Bejaardenkring Vorden

Dorpscentrum
27 sept. Volksfeest Linde
28 sept. Volksfeest Linde
29 sept. Viswedstrijd HSV de Snoekbaars

leden Hengelo Gld. - Vorden
Samenkomst bij Concordia
te Hengelo Gld.



Ontbijtkoek
met echte honing

Echte Bakker

ASSELT
®J Zutpheoseweg Vorden Tel 1384

GEZELLIG UIT?
Ja, maar dan wel met thuis
een betrouwbare oppas
van de

BABYSITCENTRALE
Inlichtingen:

Mevr. Bosch, tel. 1299

VERHUISD:
D J. Tragter
Vennemansweg 4 naar
Nieuwstad 32, De Wehme
Kamer 134,
7251AJ Vorden, te. 3275.

Slachtkonijnen gevraagd.
Bel even naar
Poelier R. Robbertsen,
Laarstraat 82, Zutphen.
Tel. 05750-17707.

Te koop gevraagd: mais op
stam.
Tel. 05752-3192.

Wie heeft een breimachine
en is bereid 1 kilo machinaal ge-
sponnen wol op pen 2,5 te ver-
werken. Tevens gekaarde
schapewol te koop in 4 kleu-
ren.
Irene De Bruin, Vorden. Tel.
05752-2383.

Waterbronnen boren
zonder wateroverlast

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTÏRU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Stalling: auto, vouww., boot.
Bevr. tel. 1417.

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

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.

aguAsport
regenpakken

Bekroond rtoor hel Ministerie van Verkeei
en Waterstaat Hel meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met ilr
vele e«If a s Invt i lmn!) : ' . M ' - U Buren

WAPtN IN SPORIHANDH

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

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

G. Bultman
Telefoon 1753

B. M. W. - Volvo - Suzuki

RENTEWIJZIGING

M. i.v. 1 september 1985

Spaardeposito
vaste looptijden tot

idem met maandrente tot

Girospaarrekening
Kasgeldrekening

t-en
Kombirekening 5'/2°/0
Zilvervloot reken ing 5 */4 %

bondsspaarbank
voor Twente en Oost-Gelderland

Dames Lambswool jacquard
pullover of vest

75,- en 79,in de nieuwe kleuren nu

Ruurlo

Dorpscentrum Vorden
De cursussen

ENGELS en FRANS
beginnen op donderdag
19 september.

Opgave bij het Dorpscentrum

De cursusleiders zijn op donderdagavond 12 september
om halfacht in het Dorpscentrum voor het geven van in-
lichtingen.

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

voor-
delig?
Nou en of!

Reken

w||doen
veel voor u

wij geven
woonadviezen

w|| komen
OC fTWIT RCfftCH

of laat het ons eens
voorrekenen!

Eén telefoontje
en wij komen
echt vrijblij-
vend bij u
langs.

wq leveren
bqutnuis vloerbedekking

Eet eens lekker gemakkelijk!
Drie soorten schnitzels.
Helemaal naar eigen smaak
klaarmaken of lekker gemak-
kelijk: de gepaneerde
schnitzels of iets pittiger: de
hongaarse schnitzel.

Geldig
t/m 11 september

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Borstlappen k.io 9,95
Schnitzels
naturel, Hongaarse, gepaneerde

5 halen 4 betalen
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per U 9,90

Pekelvlees
100 gram 1,55

Gebr. Gehakt
,50gra, i.i5i AANBII DING

^^^- v i iiv^i_xr-\\j ^̂ ^̂

MARKT
SPECIALITEIT

Shoarmavlees
250gram 3,50

Bakje saus naar keuze
100 gram 1,15

SATEBURGERS
6 halen

4 betalen

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

WOENSDAG
6EHAKTDAG

h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt per kilo 9,90

Alle gekruid gehakt -j nr-
per kilo /f«J«J

Gratis Kruiden

slagerij jan rodenburg
DJRPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

i
LOGA
de
nieuwe
Poort-
vliet

RAADHUISSTRAAT 22, TEL 3100

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

CHAUFFEURS VAKOPLEIDINGEN c.c.v.-b
1 beroepsgoederenvervoer
2 vervoer van gevaarlijke stoffen
3 beroeps personenvervoer.
Opgave voor en inlichtingen over de cursussen

RIJSCHOOL GROENEVELD
Garvelinkplein 11 Ruurlo, tel. 05735-1788.

Dinsdag op de markt

VISHANDEL
wrrm,

van de Groep
Hollandse nieuwe perstuk
3 voor

7 voor

Pan haring Perstuk
5 voor

Emmertje zure haring

Verder vele soorten warme gebakken vis.

1,75
5,00

10,00
1,25
5,00
4,50

Extra reklame:

Spekbocking perstUk 1,00
Gestoomde makreel perstuk 1,00
ER ZIJN WEER VERSE

Mosselen 2 k,i0 5,50



PRINSES BEATRIX

*Hfc

SCHIJNEN'
M LANDELIJKE C§LLECTE

16 - 22

OF BANKREKENING 70.70.70.325

Nationaal Fonds ter bestrijding van ondermeer: polio,
spasticiteit, multiple sclerose, spierziekten, ziekte van
Huntingdon, ziekte van Parkinson.

Centraal Bureau Prinses Beatrix Fonds:
Postbus 30470, 2500 Gl^fc-n Haag

Aangeboden door: drukkerij Weevers b.v., Nieuwstad 12, Vorden

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

Echte Bakkers
beschuit
wit en volkoren
en met sesamzaad

van uw Echte Bakker

ASSELT
ibenseweg Vorden Tel 1384

met
Televisie

reparaties
—i- direct

i i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

WEEKBLAD CONTACT
GRAAG EN

GOED GELEZEN

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mijter S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer

De R zit weer in de maand,
dus er is weer Speculaas!
Deze week EXTRA VOORDELIG.

WEEKEND REKLAME:

Sneeuwsterren - Krente of Rozijnenmik

Warme Bakker OPLAAT
Bakt het voor U.

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

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

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

UUVVEZ land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. l n koop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

Rahland
Unieke houtbewerking

machines
Bijvoorbeeld de K260 met 7 bewerkingen w.o. cirkelzagen,
frezen, vlakken, vandikteschaven en langgatboren, een unie-

ke raachine met 3 motoren, naar keuze in 220V
of 380V uitvoering.
Speciale prijs.
Nu met: Widia cirkelzaag, 6 langgat boren, lange ba-
ren, roltafel, freeskop + 12 profïelmessen.

Zutphenseweg 15 - Vorden.
Telefoon 05752-1261

Je eigen mode in de
nieuwste stijl en kleuren
nu bij

RUURLO

Diverse merken o.a.
Emanuelle - Barbara Farber - Pointer - Locker enz.

De Rabobank
wijzigt haar

spaarrentetarieven
september 1985

Spaar-Groei-Rekening
tot 2500,-
2500,- - 5000,-
vanaf 5000,-

3'/i%(was3»/4%)
43/4% (was 5 %)
6 % (was 61/4%)

Spaar- D i reet- Reken ing

Spaar-Premie-Rekening

Spaar-Plan-Rekening

4

4

6

0/o(was4i/2°/o)

% (was 4V2°/o)
0/o(was6'/4%)

Spaar-Vast-Reken ing
looptijd 6 jaar) 63/4%(was7 %)

Termijnplanbrieven
looptijd 6 jaar) 6V2°/o (was

Spaardeposito, 1 jaar vast*) 5^/2% (was 53/4%)

Rabobank Woonspaarplan
tot 2500,- 3 V2% (was 33/4%)
2500,- - 5000,- 43/4o/0 (was 5 %)
vanaf 5000,- 6 % (was 6 V4%)

Spaarrekening met opzegtermijn
van i/2 jaar 4 %(was 4V4%)
van 1 jaar 4i/4% (was 4i/2%)

Rabobank Kinderspaarplan 6 %(was G'A0/")

Rabobank Tienerrekening 53/4%(was6 %)

Wijzigingen voorbehouden

Rabobank
Vorden
Kantoren te Vorden, Kranenburg en Wichmond

Ons bedrijf is aktief op het gebied van centrale verwarming, lood-
gieterswerk, elektra, Tankinstallaties en Service/Onderhoud, en
kent ca. 35 medewerkers.
Het is een zusterbedrijf van Gems Metaalwerken (85 medewer-
kers).

Voor ons gesloten magazijn zoeken we i.v.m. pensionering van de
huidige, een

Magazijnbeheerder
(30-40 uur/week)

Tot de werkzaamheden behoren o.a.:
- de uitgifte van materialen en de administratie daarvan
- het bestellen van de voorraadartikelen bij de leveranciers
- inname, uitgifte en onderhoud van gereedschappen.

Degene die we zoeken heeft ervaring in bovengenoemde branche
(b.v. als monteur) of heeft in een soortgelijke magazijn gewerkt.

De vakature is ontstaan door vervroegde pensionering van de vori-
ge beheerder.

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

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


